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Το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο ενός οργανισμού είναι εκείνο το

τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού που όχι μόνο είναι έμπειρο κι επιδέξιο αλλά 

και αφοσιωμένο στην επίτευξη των στόχων που τίθενται.

Ulrich, 1998.
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Η παγκοσμιοποίηση και η κοινωνία των πληροφοριών συνετέλεσαν ώστε τόσο ο ρυθμός 

εμφάνισης των αλλαγών όσο και η ένταση αυτών να έχει αυξηθεί για το σύνολο των τομέων 

της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης και της επιχειρηματικής. Πλέον οι 

αλλαγές δεν πραγματοποιούνται με γραμμική ακολουθία, σταδιακά, αλλά, αντίθετα, 

λαμβάνουν ταυτόχρονα πολλαπλές εκφάνσεις, αυξάνοντας ασυζητητί την πολυπλοκότητα 

των καταστάσεων και δυσχεραίνοντας την αποτελεσματική διαχείρισή τους, ενώ 

καθιερωμένες πρακτικές που παλαιότερα αποτελούσαν μορφή δικλείδας ασφαλείας 

καταργούνται μέρα με τη μέρα, καθώς το απρόσμενο και απροσδόκητο εισβάλλει ολοένα 

και περισσότερο στην καθημερινότητα και απαιτεί μοναδική διαχείριση.

Δεδομένης της αναμφισβήτητης αναγκαιότητας του οργανισμού για επίτευξη ευέλικτης 

ανθεκτικότητας και ετοιμότητας προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και 

απαιτήσεις του εξωτερικού του περιβάλλοντος, τίθεται γενικότερα θέμα βελτίωσης της 

απόδοσής του αναφορικά με το χρόνο, τον τρόπο και το βαθμό ανταπόκρισης στις 

παρατηρούμενες αλλαγές, με απώτερο στόχο την πρόβλεψη των επερχόμενων αλλαγών και 

τη θωράκιση απέναντι τους. Για τον ίδιο σκοπό, πραγματοποιούνται προσπάθειες για 

"στρατηγική καταλληλότητα" του οργανισμού, κατά την οποία επιδιώκεται συνέπεια και 

συμφωνία αφενός μεταξύ των εσωτερικών κι εξωτερικών στοιχείων του οργανισμού και 

αφετέρου μεταξύ του συνδυασμού των παραπάνω και της επιχειρησιακής στρατηγικής κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να επιβάλλεται η διενέργεια οργανωσιακών αλλαγών στο σύνολο ή μέρος 

της λειτουργίας του οργανισμού. Δεδομένων, βέβαια, των πολλαπλών σχέσεων 

αλληλεξάρτησης που χαρακτηρίζουν επιμέρους στοιχεία του οργανισμού στο πλαίσιο 

οργάνωσης και λειτουργίας του, μία μεμονωμένη αλλαγή δεν είναι ούτε εφικτή αλλά ούτε και 

ρεαλιστική. Ως επιμέρους στοιχεία νοούνται κατά βάση η ακολουθούμενη στρατηγική, η 

οργανωσιακή δομή, η εφαρμοζόμενη τεχνολογία, οι διαδικασίες και ροές, η φιλοσοφία 

διοίκησης, οι υιοθετούμενες αξίες και αρχές αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, με τις 

ικανότητες και δεξιότητες που συγκεντρώνει. Μεταξύ αυτών, παραδόξως ίσως εκ πρώτης
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όψεως, δικαίως όμως μετά από συστηματικότερη εξέταση, το ανθρώπινο δυναμικό έχει 

χαρακτηριστεί όχι μόνο από τους ειδήμονες της οργανωσιακής αλλαγής αλλά και από τους 

ιθύνοντες του οργανισμού ταυτοχρόνως ως το κλειδί της επιτυχίας και το σημαντικότερο 

εμπόδιο για την επιτυχή διαχείριση αλλαγών .

Η συνεχής υποχώρηση της έννοιας της σταθερότητας και η σταδιακή αντικατάστασή της 

με αυτή της αλλαγής, της καινοτομίας και της προσαρμοστικότητας επιφέρει σημαντικές 

αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του οργανισμού. Η κάθετη ολοκλήρωση, η 

συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων, ο αυστηρός διοικητικός έλεγχος και η αμφίδρομη πίστη 

και αφοσίωση μεταξύ εργαζόμενου και οργανισμού που χαρακτήριζαν το σταθερό έως τώρα 

περιβάλλον αντικαθίστανται από νέους οργανωσιακούς σχεδιασμούς για την επίτευξη 

ανταγωνιστικότητας, ευελιξίας, συνεχούς βελτίωσης και αυτοελέγχου (Albers et al, 1997). 

Κινήσεις που πραγματοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή είναι αφενός η αναδιοργάνωση 

του συνόλου των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του οργανισμού και αφετέρου η δυναμική 

κατανομή και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατά το δυνατόν ενεργοποίησή του.

Το λογικό σφάλμα που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τη στιγμή ακριβώς 

που οι οργανισμοί εξαρτώνται περισσότερο από ποτέ από την υψηλή απόδοση του 

ανθρώπινου δυναμικού, είναι σε θέση να του προσφέρουν λιγότερη από ποτέ πίστη και 

αφοσίωση (Albers et al, 1997; Hiltrop, 1998). Έτσι, πλέον σημαντικές προκλήσεις για τον 

οργανισμός καθίστανται αφενός η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, καταρχήν του 

πλέον ικανού και αξιόλογου, και αφετέρου η υποκίνησή του για μεγιστοποίηση της 

απόδοσής του. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών 

είναι η αποτελεσματική διοίκηση των απαιτούμενων αλλαγών για άμεση και πληρέστερη 

κατά το δυνατόν ανταπόκριση στις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε το διαμορφούμενο ψυχολογικό συμβόλαιο να προσφέρει ικανοποίηση.
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εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργή και ουσιαστική δραστηριοποίηση όλων για την επίτευξη των 

οργανωσιακών στόχων και σκοπών.

Αντικείμενο της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι ακριβώς οι διαδικασίες που θα 

πρέπει να ακολουθηθούν και οι επιμέρους οργανωσιακού παράγοντες που θα πρέπει να 

διαχειριστούν προκειμένου αφενός να είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές οι στρατηγικές 

αλλαγές, και ειδικά οι συγχωνεύσεις κι εξαγορές, και αφετέρου να διαμορφωθεί το 

επιδιωκόμενο από τη διοίκηση ψυχολογικό συμβόλαιο, σε μια προσπάθεια ανάπτυξης 

θετικής στάσης και συμπεριφοράς από την πλευρά του ανθρώπινου δυναμικού (Σχήμα 1).

Οι λόγοι για την επιλογή του παρόντος θέματος υπήρξαν πολλαπλοί. Καταρχήν, η 

ένταση των διενεργούμενων στρατηγικών αλλαγών, και ιδιαίτερα των συγχωνεύσεων κι 

εξαγορών, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και τον ελλαδικό χώρο είναι όχι μόνο ιδιαίτερα 

αυξημένη αλλά και συνεχώς αυξανόμενη. Κατά δεύτερο λόγο, η μη επαρκής θεωρητική 

τεκμηρίωση και η ακόμη περισσότερο περιορισμένη αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα 

αύξησε μεν τη δυσκολία αλλά παράλληλα και το ενδιαφέρον ενασχόλησης.

Το σύνολο των επιμέρους εννοιών που πραγματεύονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

εργασίας έχουν ως κεντρικό άξονα τον ανθρώπινο παράγοντα και την αναγκαιότητα ορθής 

αξιοποίησής του για την επιτυχή πορεία του οργανισμού. Σε πρώτη φάση πραγματοποιείται 

μια σύντομη ανασκόπηση των εξελικτικών φάσεων που διήνυσε και διανύει η Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων, ως πρωταρχική υπεύθυνη λειτουργία για τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού, από την αναγνώρισή της ως αυθύπαρκτη και αυθυπόστατη λειτουργία έως ότου 

τελικά καταστεί αρμόδια να συμμετάσχει ενεργά στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και τη 

διαμόρφωση της πορείας του οργανισμού. Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται λόγος για τη σημασία 

και την προσφορά της συγκεκριμένης λειτουργίας στη δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος του οργανισμού μέσω της βελτιστοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα 

στην επιχειρησιακή εξίσωση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια στρατηγικών κινήσεων και δη 

συγχωνεύσεων κι εξαγορών.
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Επόμενη έννοια σταθμός είναι η οργανωσιακή αλλαγή, ως κίνηση του οργανισμού για 

έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις επιταγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, με 

σύντομη περιγραφή των επιμέρους τύπων της και εκτενέστερη αναφορά στις στρατηγικές 

αλλαγές. Γίνεται, έτσι, ανασκόπηση κάποιων βασικών αρχών εξέτασης της αλλαγής αλλά και 

πρωταρχικών παραγόντων διαχείρισης αυτής προκειμένου να επιτυγχάνεται το επιθυμητό 

από τη διοίκηση αποτέλεσμα κάθε φορά.

Παράγοντες εξωτερικού περιβάλλοντος

I
Βελτίωση εργασιών Στρατηγική αλλαγή Συνεχής βελτίωση

Συγχώνευση
Επέκτασης

Επανασ/εδιασμού Μερική
(μειο-

πλειοψηφική

Στάδια
Αναγνώριση ανάγκης 
Εντοπισμός-επιλογή υποψηφίων 
Διαπραγμάτευση 
Ενοποίηση
Παρακολούθηση-προσαρμογή

Στρατηγική Συμμαχία
I

Κοινοπραξία

Προσδιοριστικοΐ παράγοντες επιτυχίας
Χαρακτηριστικά της ενοποίησης 
Οργανωσιακή κουλτούρα 
Στάση της διοίκησης 
Χαρακτηριστικά των φορέων της αλλαγής 
Επικοινωνία 
Πολιτικοί παράγοντες 
Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης 
Εισαγωγή νέας τεχνολογίας

Νέο ψυχολογικό συμβόλαιο

Συμπεριφορά ανθρώπινου δυναμικού

Σχήμα 1: Διαμόρφωση του επιδιωκόμενου ψυχολογικού συμβολαίου και της επιθυμητής συμπεριφοράς
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Μεταξύ των στρατηγικών αλλαγών, η περίπτωση των συγχωνεύσεων κι εξαγορών αποτελεί 

το βασικό πλαίσιο αναφοράς για το σύνολο των εννοιών που πραγματεύονται στη συνέχεια. 

Για τον επιτυχημένο σχεδίασμά και την αποτελεσματική υλοποίηση ενός τέτοιου 

εγχειρήματος, απαιτείται η πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Αρχικά, 

προσδιορίζεται το περιεχόμενο της έννοιας της επιτυχούς συγχώνευσης ή εξαγοράς ενώ στη 

συνέχεια αναλύονται τα επιμέρους βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται, από το σχεδίασμά 

της συγχώνευσης ή εξαγοράς έως την πλήρη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα, για την ομαλή και 

αποτελεσματική δημιουργία και λειτουργία του νέου οργανισμού. Ακολουθεί εξέταση των 

οργανωσιακών παραγόντων, όπως τα χαρακτηριστικά της ενοποίησης, η οργανωσιακή κουλτούρα, η 

στάση της διοίκησης, τα χαρακτηριστικά των φορέων της αλλαγής, η επικοινωνία, οι πολιτικοί 

παράγοντες, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας αλλά και η διαχείριση των χαρακτηριστικών της ανθρώπινης 

φύσης, που, σε συνδυασμό με την ακολουθούμενη διαδικασία, επηρεάζουν καθοριστικά το 

βαθμό επιτυχίας του εγχειρήματος.

Για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, δεδομένου ότι η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων αλλαγών 

απαιτεί την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, η εξασφάλιση της 

διάθεσής του για ενεργοποίηση προς την επιθυμητή κατεύθυνση αποτελεί θέμα μείζονος 

σημασίας. Εξετάζεται, έτσι, το ψυχολογικό συμβόλαιο, οι προσδοκίες και απαιτήσεις, 

δηλαδή, που αναπτύσσονται από τα άτομα από την έναρξη του εγχειρήματος και 

διατηρούνται για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται εντός του οργανισμού. Είναι αλήθεια, 

βέβαια, ότι η μορφή του ψυχολογικού συμβολαίου, το οποίο ανέκαθεν αποτύπωνε το βαθμό 

ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού από τους όρους απασχόλησης και τις συνθήκες 

απασχόλησης, έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά ακολουθώντας τις εξελίξεις του 

περιβάλλοντος. Παρότι η ακριβής μορφή του ψυχολογικού συμβολαίου είναι μοναδική για 

κάθε οργανισμό, αντικατοπτρίζοντας τις ιδιαιτερότητές του, περιγράφονται τα βασικά 

διακριτικά χαρακτηριστικά τόσο του παραδοσιακού όσο και του νέου ψυχολογικού 

συμβολαίου ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία του νέου ψυχολογικού συμβολαίου
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ειδικά κατά τη διάρκεια συγχωνεύσεων κι εξαγορών και στις μορφές αντιδράσεων που 

απορρέουν. Η ύπαρξη πολλαπλών διεθνών ερευνών που αναφέρονται μεταξύ άλλων σε 

αντιδράσεις άρνησης ή αδυναμίας προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, έρχεται να 

τονίσει ακόμη περισσότερο τη σημασία της ορθής διοίκησης της αλλαγής από τα πρώτα 

κιόλας βήματα για τη δημιουργία του επιθυμητού ψυχολογικού συμβολαίου ως μέσο 

ικανοποίησης και ταυτόχρονα υποκίνησης.

Η παρούσα προσπάθεια ολοκληρώνεται αφενός με την κριτική της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας και ερευνητικής δραστηριότητας, που όπως προαναφέρθηκε διανύουν ακόμη 

την παρθενική τους περίοδο, και αφετέρου με τις προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση 

σύμφωνα με τα κενά που εντοπίστηκαν, η πλήρωση των οποίων είναι βέβαιο ότι θα πείσει 

τους αμφισβητούντες και θα ολοκληρώσει την εικόνα για αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση 

των ιθυνόντων στο μέλλον.
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1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η καθοριστική σημασία της ενεργοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού για την πορεία 

του οργανισμού συντείνει ώστε η λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων να λαμβάνει 

ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στο σχεδίασμά και την υλοποίηση στρατηγικών 

αποφάσεων μέσω συγκεκριμένων πολιτικών και προγραμμάτων. Κάνοντας μια σύντομη 

ανασκόπηση των εξελικτικών φάσεών της, προκύπτουν οι εξής (Brockbank, 1999):

1. Λειτουργική εκ των υστέρων δραστηριοποίηση

2. Λειτουργική εκ των προτέρων δραστηριοποίηση

3. Στρατηγική εκ των υστέρων δραστηριοποίηση

4. Στρατηγική εκ των προτέρων δραστηριοποίηση

Η διάκριση των φάσεων αυτών στηρίζεται κατά πρώτο λόγο στο σκοπό τους, ώστε αν 

αφορά στη διεκπεραίωση των στοιχειωδών, καθημερινών δραστηριοτήτων να είναι 

λειτουργική ενώ ως στρατηγική να χαρακτηρίζεται όταν είτε προαπαιτείται για την επιτυχή 

ολοκλήρωσή τους προγραμματισμός και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είτε υπάρχει 

δυνατότητα εφαρμογής αυτών στο σύνολο του οργανισμού αυτόνομα ή σε συνδυασμό με τις 

ακολουθούμενες πρακτικές είτε, τέλος, εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένη προστιθέμενη αξία 

στη συνολική αξία της επιχείρησης. Το δεύτερο κριτήριο διάκρισης είναι η σχετική χρονική 

στιγμή πραγματοποίησης αυτών ως προς την εφαρμογή της επιλεχθείσας στρατηγικής και δημιουργεί 

την εκ των προτέρων κι εκ των υστέρων δραστηριοποίηση (Brockbank, 1999).

1.1.1. Λειτουργική Εκ Των Υστέρων Δραστηριοποίηση

Πρόκειται για την πρωτόγονη προσέγγιση των ανθρωπίνων πόρων ως επιμέρους 

συστατικό της οργανωσιακής λειτουργίας. Αναφέρεται στην εφαρμογή βασικών, 

στοιχειωδών διαδικασιών που συνοδεύουν τη δραστηριοποίηση των ατόμων, όπως η 

στρατολόγηση, η επιλογή, η παροχή αρχικής εκπαίδευσης και η δημιουργία υποτυπώδους
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συστήματος ανταμοιβών. Αναμφισβήτητα η παρουσία αυτών των διαδικασιών αποτελεί 

αναγκαία συνθήκη για την συνέχιση της δραστηριότητας του οργανισμού αλλά σε καμία 

περίπτωση ικανή για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

1.1.2. Λειτουργική Εκ Των Προτέρων Δραστηριοποίηση

Αφορά στις προσπάθειες βελτίωσης του σχεδιασμού και της εφαρμογής των 

προαναφερθέντων βασικών διαδικασιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, για την 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις των νέων αρχών οργάνωσης και διοίκησης. Οι συστηματικές 

μειώσεις του αριθμού των εργαζομένων, η υπεργολαβία σημαντικού μέρους των εργασιών 

και η συνεπαγόμενη ανακατανομή των εναπομείναντων, που επακολούθησαν της 

αναδιοργάνωσης της εργασίας (reengineering) αλλά και η αναγκαιότητα εκμηδένισης του 

αριθμού των ελαττωματικών προϊόντων και η γενικότερη προσπάθεια ικανοποίησης του 

εξωτερικού κι εσωτερικού πελάτη, που η υιοθέτηση των αρχών της Ολικής Ποιότητας 

(Total Quality Management) επέβαλε, συνετέλεσαν στην ανάπτυξη συστηματικής 

προσέγγισης των καθιερωμένων δραστηριοτήτων της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, 

ενισχύοντας αυτές με θέματα όπως η σύνδεση αμοιβών και παροχών με την απόδοση, η 

συνεχής εκπαίδευση για ανάπτυξη των ικανοτήτων, η ενεργή συμβολή στη διαχείριση της 

καριέρας και η εξασφάλιση και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

1.1.3. Στρατηγική Εκ Των Υστέρων Δραστηριοποίηση

Πρόκειται για την πλέον διαδεδομένη πρακτική, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίζονται τρεις 

εναλλακτικές αντιδράσεις για την εφαρμογή της επιλεχθείσας στρατηγικής του οργανισμού:

1. Υποστήριξη της εφαρμογής των τακτικών που οδηγούν στην υλοποίηση των 

μακροπρόθεσμων στρατηγικών, στο βαθμό που υφίσταται σχέση συμβατότητας με τις 

ακολουθούμενες τακτικές
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2. Δημιουργία υποδομής σε επίπεδο κουλτούρας και τεχνικών χαρακτηριστικών για 

την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης επιτυχίας της προεπιλεχθήσας στρατηγικής

3. Ενίσχυση της διαχείρισης αλλαγής ως μέσο υποστήριξης νέων τακτικών και 

δραστηριοτήτων

Ο Paauwe (1999) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των 

μεγάλων οργανισμών, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού τείνει να προσαρμόζεται στην 

ακολουθούμενη από τη διοίκηση στρατηγική, χωρίς να έχει λόγο στη διαμόρφωσή της.

1.1.4. Στρατηγική Εκ Των Προτέρων Αραστηριοποίηση

Σε αυτή την περίπτωση επεκτείνεται ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων μέσω 

ενεργούς συμμετοχής στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Bennett et al, 1998). Είναι 

προφανές ότι η συνεργασία του συνόλου των τμημάτων του οργανισμού για τη λήψη 

αποφάσεων εξασφαλίζει ούτως ή άλλως προτάσεις περισσότερο ολοκληρωμένες και με 

αυξημένες πιθανότητες για δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα νοείται οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση δυνατότητα για 

"καλύτερα" προϊόντα, υπηρεσίες ή οικονομικές αποδόσεις από τον ανταγωνισμό, σε σημείο 

που να δημιουργείται προσωρινή μονοπωλιακή κατάσταση και η επιχείρηση να είναι σε θέση να 

προσδιορίσει τους όρους του ανταγωνισμού (Wintermantel et al, 1997; Aaker, 1998; 

Gratton et al, 1999; Harel et al, 1999). Η αναφορά σε βραχυπρόθεσμα μόνο διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οφείλεται στους ταχύτατους ρυθμούς εξέλιξης του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, οι οποίες καθιστούν τις αλλαγές αναχρονιστικές άρα και ελλιπείς. Η 

μοναδικότητα της συνεισφοράς της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων έγκειται στη 

διαμόρφωση κουλτούρας δημιουργικότητας και καινοτομίας, την εξέταση της επίδρασης 

των αποφάσεων στο ανθρώπινο δυναμικό, τη σφυγμομέτρηση της στάσης και συμπεριφοράς 

στις αποφάσεις καθώς επίσης και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού για την
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ανάπτυξη των επιθυμητών για την υλοποίηση και διατήρηση της αλλαγής ικανοτήτων 

(Delbridge et al, 1997; Hard et al, 1999).

Δραστηριοποίηση εκ των 
υστέρων

Δραστηριοποίηση εκ των 
προτέρων

Λειτουργικό
επίπεδο Εφαρμόζει τα βασικά Βελτιώνει τα βασικά

Στρατηγικό
Επίπεδο Υλοποιεί τη στρατηγική Δημιουργεί στρατηγικές 

εναλλακτικές

Πίνακας /. 1: Κριτήρια διάκρισης της διοίκησης ανθρωπί'vcov πόρων, Πηγή: Bmckbank, 1999.

Έτσι, όσο περισσότερο οι δραστηριότητες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αποκτούν 

προπαρασκευαστικό στρατηγικό χαρακτήρα, τόσο περισσότερο αυξάνεται το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της επιχείρησης. Για την επίτευξή του, σύμφωνα με τον Wilson (1992), είναι 

απαραίτητη η διαμόρφωση, διάχυση κι επιδίωξη συγκεκριμένου στρατηγικού οράματος, 

μιας κατανοητής και ισχυρής δήλωσης βούλησης της εταιρείας για τη μελλοντική της 

πορεία, η οποία συνίσταται σε κατανοητούς και ολοκληρωμένους στόχους, στρατηγικές και 

προγράμματα, τέτοια που να δημιουργούν πλήρη και αναγνωρίσιμη εικόνα του επιθυμητού 

οργανισμού (Chew et al, 1999).

—χήυα 1.1: Κατάλογος ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των ανθρωπίνων πόρων, Πηγή: Brockbank, 1999.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Grundy (1997) ο οποίος θεωρώντας το ανθρώπινο 

δυναμικό ως σημαντικό συστατικό και παράγοντα της οργανωσιακής επιτυχίας και 

ευημερίας, ανεγνώρισε την ύπαρξη ανθρώπινου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το οποίο 

στηριζόμενο στην καινοτομία και τη διαρκή αλλαγή, μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της
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παρεχόμενης στους πελάτες αξίας, τη συμπίεση του κόστους, την επιτάχυνση των 

διαδικασιών και την ομαλή μετάβαση σε νέες συνθήκες. Ο Brockbank (1999), λίγο 

αργότερα, επέκτεινε την προσέγγιση αυτή σε συνδυασμό με τη θεωρία του Κύκλου Ζωής 

Προϊόντος (ΚΖΠ), υποστηρίζοντας την ύπαρξη ενός αντίστοιχου Κύκλου Ζωής του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των ανθρωπίνων πόρων. Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός 

υιοθέτησης και αξιοποίησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των ανθρωπίνων πόρων 

από τη στιγμή της δημιουργίας του έως την ανάπτυξή του σε ένα μέσο επίπεδο αυξάνεται 

ολοένα και περισσότερο, όπως και ο ρυθμός διάδοσης ενός νέου προϊόντος κατά τα στάδια 

της εισαγωγής και ανάπτυξής του. Καθώς το μέσο αυτό επίπεδο κινείται προς υψηλότερο 

επίπεδο, παρατηρείται μείωση του ρυθμού υιοθέτησης εξαιτίας της αδυναμίας των ιθυνόντων 

είτε να αντιληφθούν το μέγεθος του πλεονεκτήματος είτε να υποστηρίξουν την περαιτέρω 

ανάπτυξή του, κατά τρόπο ανάλογο με τα στάδια της ωρίμανσης και παρακμής του ΚΖΠ.

Σχήμα 1.2: Κύκλος ζωής του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των ανθρωπίνων πόρων. Πηγή: Brockbank. 1999.

Παραδείγματα πρακτικών στρατηγικής εκ των προτέρων προσέγγισης των ανθρωπίνων 

πόρων περιλαμβάνουν την αναγνώριση των απαιτήσεων των οργανισμών σε ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά των ατόμων, την επιλογή των υποψήφιων εταιρειών για
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συγχώνευση ή εξαγορά σύμφωνα με τη συμβατότητα των επιμέρους χαρακτηριστικών της 

κάθε κουλτούρας, τη δημιουργία οργανωσιακής κουλτούρας που να στηρίζει την αλλαγή 

αλλά και την αναγνώριση κοινωνικών τάσεων που είναι δυνατόν να αποτυπωθούν κατά την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (Kochan et al, 1993). Χαρακτηριστικά είναι τα 

αποτελέσματα έρευνας του Ogbonna και των συνεργατών του (1999), η οποία κατέληξε σε 

άμεση και θετική συσχέτιση του βαθμού συνδυασμού της στρατηγικής με τη Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων προσδιορίζει την υψηλή απόδοση κι επιτυχία ενός οργανισμού.

Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος από εκείνους που 

θεωρούν ασύμβατες τις έννοιες της στρατηγικής και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

Βασικό επιχείρημα είναι η ασυμβατότητα μεταξύ αφενός της επιδίωξης της μεγιστοποίησης 

της απόδοσης και παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου τη παροχής 

της μέγιστης δυνατής ικανοποίησης στις απαιτήσεις και προσδοκίες του (Kamoche, 1994). 

Σημαντικό, ακόμη, όπλο στα χέρια αυτών είναι η αδυναμία ακριβούς αποτύπωσης και 

προσδιορισμού της προσφοράς και σημασίας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ως 

επιμέρους λειτουργία, για την ύπαρξη του οργανισμού (Wintermantel et al, 1997).

Σχήμα 1.3: Στρατηγική, κουλτούρα c~ διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Πηγή: Ogbonna et al, 1999.
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Η δυσκολία ενοποίησης της στρατηγικής και της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

προκύπτει από την αδυναμία ελέγχου των πολλαπλών μεταξύ τους σχέσεων (Ogbonna, 

1999). Άλλοι πάλι, συμπεριλαμβάνουν σε αυτή την ασυμβατότητα και την έννοια της 

οργανωσιακής κουλτούρας και αποδίδουν την αδυναμία ενοποίησης αυτών στο γεγονός 

αφενός ότι οι μεταξύ τους σχέσεις, αλληλεξαρτώμενες ή αλληλοαναιρούμενες δεν είναι 

πάντοτε εμφανείς ούτε και αποκλειστικές και αφετέρου ότι εντοπίζεται κενό στην απόδοση 

ακριβούς ορισμού στην έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας και της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, οι οποίες συνίστανται σε επιμέρους αόριστες κι ευρείες έννοιες όπως οι 

αξίες, τα πιστεύω και οι γνώσεις, σε αντίθεση με την έννοια της στρατηγικής, η οποία είναι 

συγκεκριμένη και απτή, ως η κοινή συνισταμένη των επιδιωκόμενων στόχων. Το γεγονός, 

πάντως, ότι εντοπίζεται αυτή η επικάλυψη, αλληλεξάρτηση ή και αλληλοαναίρεση κατά 

σημεία στην ουσία αυξάνει την αναγκαιότητα εκτενούς και συστηματικής παράλληλης 

εξέτασης των εννοιών αυτών.
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2.1. Η Εννοια Της Οργανωςιακης Αλλαγής

Η διοίκηση αλλαγής έχει γίνει μια ιδιαίτερα δημοφιλής εναλλακτική των διοικήσεων για 

τη βελτίωση της πορείας των οργανισμών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι με μια 

γρήγορη αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει πληθώρα άρθρων που άμεσα ή 

έμμεσα σχετίζονται με την έννοια της οργανωσιακής αλλαγής, επιβεβαιώνοντας καταρχήν 

την ευρύτατη διάδοση της έννοιας σε θεωρητικό επίπεδο και κατά δεύτερο λόγο την αξία 

της σε πρακτικό.

Συνήθη θέματα διαπραγμάτευσης για παράδειγμα σε περιπτώσεις αλλαγών κατά τη 

διάρκεια συγχωνεύσεων κι εξαγορών τα οποία καλύπτονται από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία είναι (Sparrow et al, 1988):

1. Ο ρόλος του προγραμματισμού και σχεδιασμού της λειτουργίας της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων για την υλοποίηση συγχωνεύσεων κι εξαγορών

2. Η αντίδραση του ανθρώπινου δυναμικού στις διενεργούμενες συγχωνεύσεις κι 

εξαγορές, με έμφαση στα υψηλά ποσοστά αποχωρήσεων, και ιδιαίτερα σε επίπεδο 

ανώτερων στελεχών αλλά και των πλέον ικανών και αξιόλογων μελών του οργανισμού, 

καθώς επίσης και ο ρόλος της επικοινωνίας για τη διαμόρφωσή της κατά τον επιθυμητό 

από τη διοίκηση τρόπο

3. Τα μεσοπρόθεσμα προβλήματα που καλούνται οι ιθύνοντες να αντιμετωπίσουν για 

την ολοκλήρωση της ενοποίησης των οργανισμών

Σημαντικό κομμάτι της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ακολουθεί γραμμική προσέγγιση της 

αλλαγής, προσδιορίζοντας αυστηρές σχέσεις μεταξύ αιτίας κι αιτιατού. Βασικό μειονέκτημα 

σε αυτή την περίπτωση είναι το γεγονός ότι παραβλέπεται ο κοινωνικός και, συνεπαγόμενα, 

πολιτικός χαρακτήρα της αλλαγής, ο οποίος καθιστά αβέβαιη την ταχύτητα και την 

κατεύθυνση της αλλαγής (De Cock et al, 1996). Η συγκεντρωτική αυτή προσέγγιση τείνει να 

αποκλείει την αντανακλαστική σκέψη, αγνοώντας την, προφανώς, μοναδική προσωπική
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αντίδραση καθενός στους όρους και τις συνθήκες της αλλαγής. Από την άλλη, τα γεγονότα, 

οι διαδικασίες και οι εμπειρίες που διαμορφώνονται στο πλαίσιο λειτουργίας του 

οργανισμού είναι σπάνια διαφανείς, αυταπόδεικτες ή εντελώς δεδομένες και τα 

προγράμματα αλλαγής οδηγούν συνεχώς σε καινούριους τύπους δράσης και συμπεριφοράς, 

αποκλίνοντας από τον αρχικό σχεδίασμά της στρατηγικής αλλαγής (De Cock et al, 1996). 

Συνεπώς, οι πολλαπλές εκδοχές που συνοδεύουν κάθε αλλαγή που διαδραματίζεται στο 

πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, απαιτείται κατανόηση της πνευματικής διαδικασίας και 

των γνωστικών δομών που προσδιορίζουν της στάσης των ατόμων.

Όσον αφορά στην πρακτική πλευρά του θέματος, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 

τον Buchanan και τους συνεργάτες του (1999), το 99% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η 

αλλαγή αποτελεί κυρίαρχο συστατικό της επιτυχούς πορείας του οργανισμού ενώ το 96% 

αυτών ισχυρίστηκε ότι η αλλαγή είναι πλέον μια συνεχιζόμενη κατάσταση. Στην ίδια έρευνα, 

η πλειοψηφία των ερωτηθέντων χαρακτήρισε την ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής ως την 

πλέον ευαίσθητη και απαιτητική ενώ θεώρησε απαραίτητη την επικοινωνία και παροχή 

συμβουλών και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο υποβοήθησης για την 

ολοκλήρωση της μετάβασης. Ειρωνεία αποτελεί, βέβαια, το γεγονός ότι τα άτομα παρότι 

ανεγνώρισαν τον καθοριστικό ρόλο της ικανότητας του οργανισμού να διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά κάθε οργανωσιακή αλλαγή και την αναγκαιότητα συστηματικής 

προσέγγισης αυτής, παραδέχθηκαν, τελικά, ότι η συνήθης πρακτική εξακολουθεί να είναι όχι 

η πρόβλεψη και η εκ των προτέρων προετοιμασία αλλά η προσπάθεια για ανταπόκριση στις 

συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος ή ακόμη και η απλή αποδοχή των αλλαγών του 

περιβάλλοντος.

Μεταξύ των πλέον διαδεδομένων αρχών εξέτασης της έννοιας της οργανωσιακής αλλαγής 

είναι τα παρακάτω (Buchanan et al, 1999):

1. Η οργανωσιακή αλλαγή απαιτεί μεταβολή της αντίληψης των στελεχών για την

καθημερινή οργανωσιακή πραγματικότητα.
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2. Η επιτυχία της στρατηγικής αλλαγής εξαρτάται από την ικανότητα κάθε 

ενδιαφερομένου μέρους να κατανοήσει και να αποδεχθεί μια νέα αντίληψη του 

οργανισμού

3. Η επίτευξη της οργανωσιακής μεταμόρφωσης προϋποθέτει αλλαγή στα 

επεξηγηματικά σύμβολα και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το ανθρώπινο δυναμικό 

για την απόδοση της πραγματικότητας

Σε κάθε περίπτωση, για κάθε αλλαγή στην οργάνωση και το πλαίσιο λειτουργίας ενός 

οργανισμού, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη πολλαπλοί παράγοντες, όπως:

α. οι κυρίαρχοι λόγοι για τους οποίους θεωρείται σκόπιμη η αλλαγή και το ανυπέρβλητο 

αυτών

β. οι επιμέρους παράμετροι της αλλαγής 

γ. η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων

δ. τα άτομα που πρόκειται να εμπλακούν, για την εξασφάλιση ακριβούς σχεδιασμού και 

υλοποίησης

ε. οι νέες οργανωσιακές δομές και οργανωτικές διαδικασίες που απαιτούνται για την

υποστήριξη των σχεδιαζόμενων προσπαθειών και

στ. ο τρόπος μέτρησης της επιτυχίας του εγχειρήματος

Όσον αφορά, πάντως, στο μερίδιο ευθύνης που φέρουν οι παράγοντες του οργανισμού 

για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής αλλαγής, δεδομένης της πολυπλοκότητας της 

παραγωγικής διαδικασίας, από τη σχεδίαση έως και τη διάθεσή του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας, το σύνολο των επιμέρους σταδίων και των εμπλεκόμενων ατόμων επηρεάζει και 

επηρεάζεται, ανάλογα με το βαθμό συσχέτισής τους με τη διενεργούμενη αλλαγή. Ωστόσο, 

οι μεταβλητές εκείνες που φέρουν τη βασική ευθύνη για τη διαμόρφωση του τελικού 

αποτελέσματος αφορούν καταρχήν στην ίδια την αλλαγή, όπως ο τύπος της και η 

απαιτούμενη ταχύτητα εφαρμογής της, και κατά δεύτερο λόγο στο σύνολο των 

εμπλεκόμενων ατόμων του οργανισμού, όπως η στάση των εργαζομένων, τα χαρακτηριστικά
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των φορέων της αλλαγής, η στάση της διοίκησης αλλά και οι δυνάμεις της πολιτικής που 

προσδιορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Γενικά, ως αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής νοείται ο ορθός προσδιορισμός της 

πραγματικής φύσης της αλλαγής, αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται, 

το βάθος και την έκταση της αλλαγής αλλά και το διαθέσιμο και απαιτούμενο χρονικό 

περιθώριο μετάβασης και σχεδιασμού της μεταβατικής διαδικασίας και του ρόλου καθενός 

σε όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή 

μετάβαση στη νέα πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον De Cock και τους συνεργάτες του 

(1996), στο βαθμό που το σύνολο των προαναφερθέντων επιμέρους ενεργειών έχει 

πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά, το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά 

να είναι το επιθυμητό. Ο Blumenthal (1994) και οι συνεργάτες του γενικεύουν αυτή τη 

σκέψη του De Cock και των συνεργατών του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στην πηγαία 

μεταβολή της συμπεριφοράς της πλειοψηφίας του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού.
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2.2. Τνποι Οργανωςιακης Αλλαγής

Το γεγονός ότι κάθε μεγάλη οργανωσιακή αλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα αγχωτική και 

πιεστική, καθώς συνδέεται με πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα, όπως απώλεια εργασιών, 

μειωμένο κύρος, πολιτικές συγκρούσεις και απειλές προς την ψυχολογική ισορροπία του 

ατόμου, εντείνει την αναγκαιότητα για συστηματική και αποτελεσματική διερεύνηση της 

έννοιας της διοίκησης αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, πληθώρα ερευνητών προτείνει διάφορες 

διακρίσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες εξετάζονται παρακάτω.

Μια πρώτη διάκριση, με βάση την έκταση και την ένταση εμφάνισής της, αναγνωρίζει 

την ύπαρξη τριών επιμέρους τύπων (Todd, 1999):

1. Συνεχής βελτίωση

2. Σταδιακή αλλαγή

3. Ριζοσπαστική αλλαγή

2.2.1. Συνεχής Βελτίωση

Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών για την επίτευξης μερικών και σταδιακών 

βελτιώσεων σε μία υπάρχουσα διαδικασία. Πρόκειται για την απλούστερη μορφή αλλαγής, 

στην οποία καθένα από τα στελέχη καλείται να ανταποκρίνεται με επιτυχία προκειμένου να 

συμβάλει στη βελτίωση των ακολουθούμενων μεθόδων και διαδικασιών.

2.2.2. Σταδιακή Αλλαγή

Αναφέρεται στην επίτευξη αλλαγών σε συμφωνία με την υπάρχουσα κουλτούρα και τους 

στόχους του οργανισμού. Το ερέθισμα για την εφαρμογή αυτών προέρχεται κατά κύριο 

λόγο από δυνάμεις του εσωτερικού περιβάλλοντος, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της 

απόδοσης. Πρόκειται για αλλαγή μέτριας πολυπλοκότητας και προαπαιτεί την απόκτηση 

πολιτικών ικανοτήτων από τα στελέχη σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
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2.2.3. Ριζοσπαστική Αλλαγή

Πρόκειται για την πιο προκλητική μορφή αλλαγής, καθώς απαιτεί αλλαγές στις βασικές 

αρχές και αξίες του οργανισμού. Το ερέθισμά για αλλαγές αυτού του τύπου προέρχεται 

κατά βάση από το εξωτερικό περιβάλλον, στο οποίο εμφανίζεται κάποιο στρατηγικό 

παράθυρο ευκαιρίας ή ένας ρυθμιστικός στόχος. Εκτός από τις πρακτικές δυσκολίες που 

προκαλούνται από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, αυξημένη δυσκολία εντοπίζεται στην 

προσπάθεια καθοδήγησης του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες συμπεριφορές, 

φροντίζοντας παράλληλα και για την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού

Μια περισσότερο επισταμένη διάκριση της αλλαγής, αυτή του Blumenthal (1994), 

επεκτείνει την αρχική διάκριση της Todd (1999) και στηρίζεται αφενός στον επιδιωκόμενο 

σκοπό και αφετέρου στα υιοθετούμενα μέσα για την επίτευξή της, προσδιορίζοντας τους 

εξής τύπους:

1. Βελτίωση εργασιών

2. Στρατηγική αλλαγή

3. Επιχειρησιακή ανανέωση

2.2.4. Βελτίωση Εργασιών

Αποβλέπει στην αύξηση της αποδοτικότητας του οργανισμού, μέσω μείωσης των κοστών, 

βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και μείωσης του 

χρόνου ανάπτυξης προϊόντων. Οι βελτιώσεις αυτές επιτυγχάνονται μέσω ανασχεδιασμού των 

επιχειρησιακών διαδικασιών, αναδιοργάνωσης των ρόλων και αρμοδιοτήτων και 

επαναπροσδιορισμού των επιθυμητών επιπέδων και μέτρων απόδοσης (Todd, 1999).
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2.2.5. Στρατηγική Αλλαγή

Πρόκειται για την λήψη αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα, τέτοιων που να 

λειτουργούν καθοριστικά για τον προσδιορισμό της πορείας του οργανισμού, με κυρίαρχο 

πάντοτε γνώμονα την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Επιμέρους θέματα που 

τίθενται είναι η αναπροσαρμογή των επιχειρησιακών στόχων και σκοπών, η ανάπτυξη των 

απαραίτητων ικανοτήτων και ο επαναπροσδιορισμός της θέσης του οργανισμού στην αγορά 

κατά τρόπο μοναδικό (Harel et al, 1999).

2.2.6. Επιχειρησιακή ανανέωση

Η επιχειρησιακή ανανέωση δημιουργεί την ικανότητα της επιχείρησης να αναμένει και να 

διαχειρίζεται την αλλαγή, αποφεύγοντας τόσο στρατηγικά όσο και λειτουργικά κενά. Απαιτεί 

την ύπαρξη συγκεκριμένων συμπεριφορικών χαρακτηριστικών από το ανθρώπινο δυναμικό, 

όπως ρεαλιστικότητα, θέσπιση υψηλών επιπέδων απόδοσης και αποδοχή ευθυνών για τα 

αποτελέσματα.

ΕΙ δημιουργία οργανισμών που μαθαίνουν και που επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση 

δημιουργούν στρατηγικά proactive οργανισμούς (Garrant, 1991; Garvin, 1998; Inkpen,

1998) . Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η GE, η οποία στην προσπάθειά της να 

μετατραπεί σε οργανισμό ικανό να ανανεώνεται συνεχώς, ώθησε τα στελέχη της στην 

αντιμετώπισης της πραγματικότητας, στην αποδοχή κριτικής για τις επιλογές τους, την 

εμπλοκή σε ανοικτή επικοινωνία, τη λήψη γρήγορων αποφάσεων και την ανάληψη των 

ευθυνών για τις επιλογές τους αυτές (Blumenthal et al, 1994). Στις περιπτώσεις εκείνες, 

βέβαια, στις οποίες δε συγκεντρώνονται οι απαραίτητες ικανότητες από την πλευρά του 

συνόλου των ιθυνόντων σε θέματα στρατηγικής σκέψης, ανάλυσης ανταγωνισμού και 

ανταγωνιστών και στρατηγικού σχεδιασμού είναι σκόπιμη η παροχή εκπαίδευσης (Todd,

1999) .
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3.1. Θεωρητικό Υπόβαθρό

Είναι αλήθεια ότι η αλλαγή ως στρατηγική απόφαση της ανώτατης διοίκησης για τον 

επαναπροσδιορισμό και επανασχεδιασμό της πορείας του οργανισμού είναι αρκετά 

αμφιλεγόμενη, όντας πλαισιωμένη από αλληλοαναιρούμενες θεωρίες. Χαρακτηριστικό είναι 

το παράδειγμα δύο βασικών προσεγγίσεων, της συστημικής αντιπαράθεσης και της 

στρατηγικής ή επιχειρηματικής επιλογής (Hiltrop et al, 1992; Wilson, 1992).

Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία της συστημικής αντιπαράθεσης υποστηρίζει ότι η πρωταρχική 

αιτία της αλλαγής έγκειται στις εντάσεις που προκαλούνται από τις πολιτικές και λοιπές 

συγκρούσεις. Μερικές από τις βασικές οργανωσιακές θεωρίες που εμπίπτουν στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης προσέγγισης είναι ο κύκλος ζωής του οργανισμού (organizational life cycle), 

τα μοντέλα πληθυσμιακής οικολογίας (population ecology models), προσεγγίσεις γενικής 

αγοράς κι επιχειρηματικού τομέα (general market and business sector approaches), τα 

πολιτικά μοντέλα της αλλαγής καθώς επίσης και θεωρίες κοινωνικών ενεργειών (social action 

theories). (Hiltrop et al, 1992)

Από την άλλη, η θεωρία της στρατηγικής ή επιχειρηματικής επιλογής υποστηρίζει την 

αναγκαιότητα αλλαγής του οργανισμού σύμφωνα με τις ανάγκες κι επιταγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του. Άλλες οργανωσιακές θεωρίες, οι οποίες κινούνται στο ίδιο πλαίσιοκαι 

είναι δυνατόν να συνδυαστούν, είναι η οργανωσιακή ανάπτυξη (organizational 

development), οι προγραμματισμένες σταδιακές αλλαγές (planned incrementalism), η 

οργανωσιακή κουλτούρα (organizational culture), η επιχειρηματικότητα 

(entrepreneuralism) και ο παραδειγματισμός από διεθνή μοντέλα δράσης, όπως το 

αμερικανικό και το ιαπωνικό (Hiltrop et al, 1992).

Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένες εκφάνσεις της στρατηγικής αλλαγής οι οποίες 

ανταποκρίνονται περισσότερο στο συνδυασμό των προαναφερθέντων θεωριών παρά σε 

κάποια μεμονωμένη, όπως η συγχώνευση, η εξαγορά, η κοινοπραξία και οι στρατηγικές 

συμμαχίες, το σύνολο των οποίων προϋποθέτει την ταυτόχρονη εξέταση του οργανισμού και
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των σχέσεών του με το εξωτερικό του περιβάλλον. Η σημαντικότερη πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν σε αυτή την περίπτωση οι ιθύνοντες της αλλαγής είναι το να πείσουν 

καταρχήν τα στελέχη και στη συνέχεια το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού όχι μόνο για 

την χρησιμότητα αλλά και για την αναγκαιότητα της αλλαγής. Κατά τον Drucker (1999), 

δεν είναι δυνατόν να συντελεστούν θεμελιώδεις αλλαγές εάν πρώτα δεν αμφισβητηθεί η 

καθεστηκυία τάξη πραγμάτων και εάν, φυσικά, δε διατεθούν τα απαραίτητα εργαλεία, 

εκπαίδευση, καθοδήγηση και προπάντων χρόνος.

Το γεγονός ότι οι στρατηγικές αλλαγές αντιμετωπίζονται από το ανθρώπινο δυναμικό ως 

ο πλέον απειλητικός τύπος αλλαγής, πάντως, ανάγεται κατά πρώτο λόγο στην αβεβαιότητα 

που χαρακτηρίζει τέτοιου είδους αποφάσεις, καθώς συχνά η πράξη διαφοροποιείται 

σημαντικά από την θεωρία, εξαιτίας είτε ανεξέλεγκτων παραγόντων του περιβάλλοντος είτε 

ιδιαιτεροτήτων του ίδιου του οργανισμού, καθιστώντας τον αρχικό σχεδίασμά ελλιπή ή 

ακόμη και ανέφικτο. Ειδικά όσον αφορά στα στελέχη του οργανισμού, σημαντικό 

παράγοντα αβεβαιότητας, ή και απειλής κατά μερικούς, αποτελεί το γεγονός ότι για τη 

διεκπεραίωση του εγχειρήματος προτιμιόνται συχνά εξωτερικά στελέχη που συγκεντρώνουν 

συσσωρευμένη εμπειρία επί του θέματος και άρα εκ των προτέρων πληρούν τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις, στο όνομα της εκ του ασφαλούς πόρευσης αλλά και της ανανέωσης και του 

εμπλουτισμού του οργανισμού με νέες ιδέες και προσεγγίσεις, έναντι αυτών. Παρότι, λοιπόν, είναι 

σε πολλές περιπτώσεις εφικτή η ανάπτυξη των επιθυμητών ικανοτήτων και χαρακτηριστικών 

από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, η πεποίθηση ότι ένα μέλος του οργανισμού έχει 

αυξημένες πιθανότητες να μην είναι αντικειμενικό ως προς την κριτική και αξιολόγηση των 

επικρατούντων συνθηκών και κατ' επέκταση των αναγκαίων αλλαγών για την επίτευξη των 

επιθυμητών σκοπών οδηγεί τουλάχιστον στον παραγκωνισμό τους (Todd, 1999).
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3.2. Επιτυχείς Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Οι απόψεις για τον προσδιορισμό του βαθμού επιτυχίας μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς 

διίστανται. Από τη μία πλευρά, η ορθολογιστική προσέγγιση στηρίζεται στην εξέταση των 

"σκληρών" παραγόντων, της χρηματοοικονομικής και στρατηγικής θέσης του οργανισμού- 

στόχου, δηλαδή, και τη θέσπιση αντίστοιχων στόχων και από την άλλη η σύγχρονη 

προοπτική είναι η οργανωσιακή, η οποία προσθέτει στην ορθολογιστική τη "μαλακή" 

διάσταση, δίνοντας έμφαση στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και την ικανοποίηση 

των αναγκών και προσδοκιών του, για την ευόδωση των σχεδίων κι επιδιώξεων (Chelsey, 

1999).

Πάντως, το παραδοσιακά αποκλειστικό ενδιαφέρον για την επίδραση των συγχωνεύσεων 

κι εξαγορών στη διάρθρωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του οργανισμού 

αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως περιοριστικό κι ελλιπές και χάνει συνεχώς 

έδαφος, καθώς αφενός μια αναστάτωση κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της αλλαγής 

είναι απολύτως αναμενόμενη και αφετέρου κάποια μη επιθυμητά αποτελέσματα ενδέχεται να 

ανάγονται σε ανεξέλεγκτους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Έρευνες, δε, έχουν 

καταλήξει ότι μόλις το 30% των συγχωνεύσεων κι εξαγορών αντεπεξέρχεται στις αρχικές 

χρηματοοικονομικές προσδοκίες (Canals, 1999) ενώ σύμφωνα με έρευνα του Sparrow και 

των συνεργατών του (1988) τα δύο τρίτα των εξαγορών βραχυπρόθεσμα αποδίδουν 

λιγότερο από ό,τι οι τραπεζικές καταθέσεις.

Επειδή, λοιπόν, η εμμονή στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας και η 

απομόνωση των υπολοίπων παραγόντων που οδήγησαν στη συγχώνευση ή εξαγορά φαίνεται 

να παραποιεί την πραγματικότητα, είναι σκόπιμη η απεμπλοκή από αυτά και η θέσπιση 

περισσότερο διαχρονικών αξιών και κριτηρίων, που ούτως ή άλλως θα εξασφαλίσουν και 

μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική ευημερία.
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Εξάλλου, πληθώρα ερευνών αποδεικνύει την αναγκαιότητα άμεσης στροφής στον 

ανθρώπινο παράγοντα και συστηματικής ενασχόλησης με αυτόν. Χαρακτηριστικά είναι το 

πόρισμα πολλαπλών ερευνών που αποφάνθηκε βραχυπρόθεσμη μείωση της 

παραγωγικότητας του οργανισμού έως και 50% εξαιτίας του σοκ που βίωσαν τα άτομα από 

τη σύγκρουση των επιμέρους χαρακτηριστικών της νέας κουλτούρας με την καθιερωμένη 

κατά τη διάρκεια της ενοποίησης των δύο οργανισμών (Sparrow et al, 1988; Canals, 1999; 

Grossman, 1999). Ακόμη και στην περίπτωση που η όλη διαδικασία στέφθηκε με επιτυχία, 

το μεταβατικό διάστημα για την πλήρη ενσωμάτωση και αφομοίωση της νέας οργανωσιακής 

κουλτούρας κυμάνθηκε από τρεις μήνες έως τρία χρόνια και η διάρκειά του προσδιορίστηκε 

κατά βάση από το βαθμό ετοιμότητας των ατόμων (Grossman, 1999). Υπέρ της 

συγκεκριμένης προσέγγισης τάσσεται πληθώρα στελεχών τα οποία, έχοντας επιζήσει 

σύγκρουση των χαρακτηριστικών της κουλτούρας του κάθε οργανισμού, αναγνωρίζουν 

πλέον το χρηματοοικονομικό και στρατηγικό συνταίριασμα ως ανεπαρκές για την επίτευξη 

αποτελεσματικής εναρμόνισης και στρέφονται κατά προτεραιότητα σε θέματα όπως η 

οργανωσιακή κουλτούρα, οι ακολουθούμενες πολιτικές και πρακτικές, τα κριτήρια επιλογής 

και γενικότερα η βάση λειτουργίας και λήψης αποφάσεων (Marks, 1999).

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η απόδοση της έννοιας της επιτυχούς διοίκησης της αλλαγής 

από τον Brynjolfsson και τους συνεργάτες του (1997), σύμφωνα με τους οποίους συνίσταται 

στην αναγνώριση και διαχείριση εκείνων των συμπληρωματικών στοιχείων, όπως η 

τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό, οι φορείς της αλλαγής, η διοίκηση και οι πολιτικοί 

παράγοντες, η αλληλεπίδραση μεταξύ των οποίων λειτουργεί καθοριστικά στην επίτευξη του 

τελικού αποτελέσματος. Αντίστοιχα είναι τα σημεία προς εξέταση και στην περίπτωση 

συγχώνευσης ή εξαγοράς, ενώ το επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα σαφώς η δημιουργία 

συνεργιών χάρη στην ενοποίηση των οργανισμών. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τους 

προαναφερθέντες ερευνητές, αποτελεσματική διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής 

σημαίνει ορθό προσδιορισμό της πραγματικής φύσης της αλλαγής, αναφορικά με τον αριθμό των
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ατόμων που επηρεάζονται, το βάθος και την έκταση της αλλαγής αλλά και το διαθέσιμο και 

απαιτούμενο χρονικό περιθώριο μετάβασης, διαμόρφωση της μεταβατικής διαδικασίας, η οποία 

θα αποτελέσει τη βάση για την επιτυχή συνέχιση των δραστηριοτήτων του οργανισμού,

εντοπισμό των απαηούμενων σε κάθε στάδιο ρόλων των εμπλεκόμενων μερών κι εξέταση του βαθμού 

ταιριάσματος αυτής με την οργανωσιακή κουλτούρα, μέσω της πρόβλεψης των αντιδράσεων και 

συγκρούσεων και την αντιπαράθεση αυτής με το σύνολο των ακολουθούμενων πρακτικών και 

πολιτικών.

Συμπερασματικά, ως επιτυχής αλλαγή τείνει να επικρατήσει η εισαγωγή συμπεριφορικής 

αλλαγής, για την προετοιμασία εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν και θα 

συνεπικουρήσουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής επιτυχίας ενώ ειδικά 

όσον αφορά σε συγχωνεύσεις κι εξαγορές, επιτυχία συνεπάγεται οπωσδήποτε ότι το 

άθροισμα των ωφελειών θα είναι μεγαλύτερο από καθένα από τα δύο μέρη ξεχωριστά.
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3.3. Διαδικασία Συγχώνευσης & Εξαγοράς

Πληθώρα ερευνών επισημαίνει "παρενέργειες", συναισθηματικές και πρακτικές, των 

συγχωνεύσεων κι εξαγορών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται αφενός η πτώση του 

ηθικού, η μείωση του βαθμού ικανοποίησης από την εργασία, η περιορισμένη πίστη και 

αφοσίωση στον οργανισμό και η αντίστοιχα περιορισμένη δέσμευση για την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων της εργασίας και αφετέρου η αύξηση των νεκρών χρόνων, η αύξηση των 

ποσοστών λαθών κι ελαττωματικών προϊόντων, η αύξηση των απουσιών ακόμη και η 

υπονόμευση των αποφάσεων κι επιλογών της διοίκησης (Bruckman and Peters, 1987; 

Cartwright and Cooper, 1990).

Δεδομένων, λοιπόν, των πολλαπλών αρνητικών καταστάσεων που έχουν καταγραφεί από 

τη διεθνή βιβλιογραφία ως απόρροια διενεργούμενων συγχωνεύσεων κι εξαγορών, των 

ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών αποτυχίας αυτών και της συνεχώς αυξανόμενης δυναμικότητας 

του εξωτερικού περιβάλλοντος, επιβάλλεται η συστηματική και ολοκληρωμένη διαχείρισή 

τους. Χαρακτηριστικό είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 

διάστημα που παρέχεται για προετοιμασία πριν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή 

εξαγοράς, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες για ομαλή κι επιτυχή αλλαγή (Sparrow et 

al, 1988).

Δεδομένων των ευρημάτων πολλαπλών ερευνών, οι οποίες αναγνωρίζουν τον ανθρώπινο 

παράγοντα ως πρωτεύοντα για την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων, οι Beer, 

Eisenstat και Spector (1985) προτείνουν την τήρηση συγκεκριμένων αρχών για την 

επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουν:

1. Από κοινού — διοίκησης, στελεχών και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού - διάγνωση των 

επιχειρησιακών προβλημάτων για δημιουργία αισθήματος δέσμευσης σε κάθε απόφαση 

και τις αρχές λειτουργίας του οργανισμού αλλά και αφοσίωσης σε αυτόν
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2. Δημιουργία ενιαίας προσέγγισης αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης του συνόλου 

των διαδικασιών που απαρτίζουν τη λειτουργία και δράση του οργανισμού και των 

μελών του τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση με το σύνολο των εξωτερικών 

εμπλεκόμενων μερών

3. Καλλιέργεια ομοφωνίας για την τελική απόφαση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

συνοχή για την πόρευση και να προλαμβάνονται κατά το δυνατόν αντιδράσεις και 

συγκρούσεις

4. Παροχή κινήτρων αυτόνομης αναδιοργάνωσης και ανασχεδιασμού της λειτουργίας 

των τμημάτων και καθιέρωση αυτών μέσω πολιτικών, συστημάτων και οργανωτικών 

δομών

5. Συνεχής παρακολούθηση και προσαρμογή της στρατηγικής, σύμφωνα με τα 

προβλήματα που προκύπτουν από την αναδιοργάνωσης αλλά και τις τρέχουσες πάντοτε 

εξελίξεις του περιβάλλοντος

Από την άλλη οι Sandra και Andre Vandermerwe (1991) προτείνουν κάποια 

εναλλακτικά στάδια, επικαλυπτόμενα και αλληλοσυνδεόμενα με συγκεκριμένη χρονική 

αλληλουχία τέτοια ώστε η επιτυχία του ενός να εξασφαλίζει και τις προϋποθέσεις επιτυχίας 

για τα επόμενα:

1. Διάκριση των βασικών τάσεων του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος

2. Αναγνώριση και ιεράρχηση των πηγών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του 

οργανισμού

3. Προσδιορισμός της απαιτούμενης κουλτούρας, σε επίπεδο συγκεκριμένων 

συμπεριφορών, τεχνικής γνώσης και περιοχών ικανοτήτων που απαιτούνται για τη 

δημιουργία και υποστήριξη των πηγών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που 

αναγνωρίστηκαν στο προηγούμενο στάδιο

4. Αναγνώριση των χαρακτηριστικών της κουλτούρας που θα πρέπει να εξαλειφθούν ή 

να εμφυσηθούν προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
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5. Σχεδιασμός των πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που θα επιδράσουν τα 

μέγιστα στη δημιουργία της επιθυμητής κουλτούρας

6. Δημιουργία πλάνων δράσης

7. Συγκεκριμενοποίηση των μέσων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 

διαδικασίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενοποίηση των επιμέρους χαρακτηριστικών της 

οργανωσιακής κουλτούρας μέσω της διαδικασίας αλλαγής των Κανονιστικών Συστημάτων 

(Nadler et al, 1994). Ειδικά όσον αφορά στην προσπάθεια αποτελεσματικής ενοποίησης των 

επιμέρους χαρακτηριστικών της κάθε κουλτούρας σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων κι 

εξαγορών, η εν λόγω διαδικασία παρέχει τα βήματα για τη διασφάλιση, κατά το δυνατόν, 

της επιτυχίας και βιωσιμότητας του εγχειρήματος. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται:

<— Ανάλυση της παρούσας κουλτούρας κι εντοπισμός των αλλαγών που πρέπει να

πραγματοποιηθούν από τα ανώτατα στελέχη, με σκοπό τη δημιουργία ενός σχεδίου 

δράσης και παράλληλη καταγραφή των παραγόντων που θα λειτουργήσουν θετικά ή 

ανασταλτικά στην επίτευξη του επιθυμητού σκοπού. Η ομαδοποίηση των παραγόντων 

αυτών επιτρέπει αφενός την πλήρη αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσων και αφετέρου 

την περισσότερο συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων

Τ Ενημέρωση του συνόλου των ατόμων που πρόκειται να επηρεαστεί από την αλλαγή 

για τα συμπεράσματα του προηγούμενου βήματος

—> Πραγματοποίηση σταδιακών αλλαγών σύμφωνα με τη σχετική αξία και σημασία για

την καλύτερη προσαρμογή της κουλτούρας σε επίπεδο ατομικό, ομαδικό, ηγεσίας με 

σκοπό το βέλτιστο σχεδίασμά και υλοποίηση των πολιτικών, προγραμμάτων και 

διαδικασιών

Ί" Συνεχής ανατροφοδότηση της πορείας των αλλαγών και λήψη διορθωτικών μέτρων.
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Βέβαια, όταν το επιχειρησιακό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα δυναμικό και μεταβαλλόμενο, 

επειδή είτε η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία είτε η ένταση του ανταγωνισμού είναι μεγάλη 

και αυξανόμενη είτε γενικότερα οι απαιτήσεις της αγοράς μεταβάλλονται συνεχώς, ενδέχεται 

να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο μόνο δράσης, το οποίο να αντιπροσωπεύει την επιθυμητή 

κατεύθυνση αλλά να μην προσδιορίζει τις επιμέρους ενέργειες κι επιλογές. Στο βαθμό που ο 

οργανισμός συνοδεύεται από εκτεταμένη αναγνωρισιμότητα, πολλαπλές ικανότητες και 

αυξημένους χρηματοοικονομικούς πόρους, η δοκιμή πλαισίων δράσης πριν την επιλογή 

εκείνου στο οποίο θα επενδυθούν οι πόροι της είναι περισσότερο σκόπιμη από την κλασική 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Blumenthal et al, 1994).

Γενικότερα, πάντως, για την ευόδωση των σχεδίων κάθε στρατηγικής αλλαγής, 

συμπεριλαμβανομένης και της συγχώνευσης ή εξαγοράς, είναι σκόπιμο να ακολουθείται η 

κλασική διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων με παράλληλη μέγιστη, κατά το 

δυνατόν, συμμετοχή του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, από την επίσημη ανασκόπηση 

και πλήρη επιχειρηματολογία γύρω από τις υπάρχουσες στρατηγικές εναλλακτικές, έως την 

τελική επιλογή, αφενός για την συγκέντρωση πληροφοριών και προτάσεων και αφετέρου για 

την εξασφάλιση κατά το δυνατόν της δέσμευσης και αφοσίωσης του ανθρώπινου δυναμικού 

στη νέα πραγματικότητα (Ulrich, 1998). Πιο συγκεκριμένα, τα πέντε επιμέρους στάδια για 

την υλοποίηση της συγχώνευσης ή εξαγοράς που εντοπίζονται από τη συγκεκριμένη 

προσέγγιση είναι τα εξής:

1. Η αναγνώριση της ανάγκης

2. Ο εντοπισμός & η επιλογή των υποψήφιων οργανισμών

3. Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας

4. Η ενοποίηση των δύο οργανισμών

5. Η συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων & προσαρμογή των επιμέρους

συντελεστών
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3.3.1. Αναγνώριση Της Ανάγκης

Κυρίαρχο σημείο κατά τη φάση αυτή είναι η εσωτερική διερεύνηση για την αναγνώριση 

όχι μόνο των απτών περιουσιακών στοιχείων αλλά και των βασικών ικανοτήτων, των 

γνώσεων, των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και της κουλτούρας, που χαρακτηρίζει τον 

οργανισμό και αντίστοιχα τη ζήτηση που διαμορφώνεται στην αγορά για καθεμία από αυτές 

(Fiol, 1991; Slowinski, 1992; Albers et al, 1997; Aaker, 1999). Η αναγνώριση της όποιας 

ανάγκης του οργανισμού προκύπτει μέσω του προσδιορισμού της θέσης του οργανισμού 

στην αγορά που δραστηριοποιείται, σε σχέση πάντοτε με τον ανταγωνισμό, αλλά και της 

οργανωσιακής κουλτούρας και της φιλοσοφίας διοίκησης που τον διέπει για διασαφήνιση, 

κατά το δυνατόν, της οργανωσιακής ταυτότητας. Ως αποτέλεσμα, καθίσταται εφικτή η 

αντιπαράθεση των χαρακτηριστικών του οργανισμού με τις ευκαιρίες και απειλές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος ώστε να προσδιοριστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του 

οργανισμού και να επισημανθούν αντίστοιχα τα σχετικά σημεία υπεροχής και υστέρησης ως 

προς την αγορά (Armistead et al, 1999). Συμπεράσματα τα οποία οδηγούν στην επιλογή 

της συγχώνευσης ή εξαγοράς ως την πλέον κατάλληλη λύση είναι η ανάγκη του οργανισμού 

για επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέα αγορά, ολοκλήρωση της γκάμας των 

παραγόμενων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών, βελτίωση της 

χρηματοοικονομικής της κατάστασης αλλά και για απόκτηση τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού κι εξοπλισμού.

3.3.2. Εντοπισμός & Επιλογή Υποφήφιων Οργανισμών

Εφόσον οι ιθύνοντες έχουν καταλήξει ότι η συγχώνευση ή εξαγορά είναι η βέλτιστη λύση, 

επόμενο στάδιο είναι η λεπτομερής εξέταση κάθε εναλλακτικής πρότασης, πριν την τελική 

επιλογή του οργανισμού — στόχου. Σε αυτή τη φάση, η δυνατότητα δημιουργίας συνεργιών 

από τη στρατηγική αυτή κίνηση, χάρη τόσο στην αλληλοκάλυψη των αδυναμιών όσο και
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στην ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων καθενός, θα πρέπει να αποτελέσει το 

βασικό άξονα της αξιολόγησης (Slowinski, 1992).

Αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου αυτού είναι η 

ανάλυση του ανταγωνισμού του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός- 

στόχος, μέσω της οποίας εκτιμάται η ελκυστικότητα του κλάδου, αξιολογείται η 

ανταγωνιστική θέση του οργανισμού-στόχου κι εντοπίζονται οι πηγές ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος του ίδιου αλλά και του οργανισμού - ηγέτη του χώρου - benchmarking 

(Clarke et al, 1997; Rappaport, 1998). Αξιοσημείωτο είναι το αποτέλεσμα ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ αναφορικά με τον αριθμό των υποψήφιων οργανισμών που 

διερευνάται πριν την τελική επιλογή, το οποίο κατέληξε σε λεπτομερή εξέταση εκατό 

περίπου εταιρειών για την εύρεση εκείνης που τελικά ανταποκρίνεται στην πλειοψηφία των 

επιδιωκόμενων κριτηρίων κι επιθυμητών χαρακτηριστικών στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

(Krallinger, 1997).

Η προσεκτική και λεπτομερής αξιολόγηση των υποψήφιων οργανισμών από την αρχή, 

πάντως, εξασφαλίζει την αποφυγή υπερτιμημένων προσφορών και υπερβολικών προσδοκιών, 

δημιουργώντας περισσότερο ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές (Rappaport, 1998). 

Σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ανάπτυξη λίστας θεμάτων προς 

διερεύνηση για καθένα από τους οργανισμούς-στόχους, η ορθή ανάπτυξη και χρήση της 

οποίας μπορεί να συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των κενών της διερεύνησης και 

παράλληλα να βελτιώσει τη δυνατότητα σύγκρισης των συμπερασμάτων, αλλά και 

υποθέσεων για τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Leonard, 1999; Grossman, 1999). 

Αναφορικά με το περιεχόμενό της, κυρίαρχα σημεία προς εξέταση είναι η 

χρηματοοικονομική κατάσταση του οργανισμού-στόχου, η θέση του στην αγορά, η νομική 

κατοχύρωσή του, αλλά και το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στη διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων και τις ακολουθούμενες από αυτή πρακτικές και πολιτικές. Ειδικά για το ανθρώπινο 

δυναμικό, θέματα που χρήζουν προσεκτικής εξέτασης είναι οι εργασιακές σχέσεις, το
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σύστημα αξιολόγησης και αμοιβής, τα παρεχόμενα κίνητρα, η παροχή δυνατοτήτων 

ανάπτυξης καριέρας, τα προβλεπόμενα πακέτα αποζημιώσεων αλλά και η συμμόρφωση 

προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Ουσιαστική σε αυτό το σημείο είναι και η αναγνώριση της κουλτούρας των υποψήφιων 

οργανισμών και η αντιπαράθεση αυτής με την επικρατούσα, για την άμεση απόρριψη 

εκείνων των οποίων τα χαρακτηριστικά προκαλούν ασυμβατότητα μεταξύ των δύο 

οργανισμών. Η αξία της διερεύνησης των διαφορετικών χαρακτηριστικών ανάγεται ακριβώς 

στην εκ των προτέρων αυξημένη αναγνώριση της προσφοράς της κουλτούρας για την 

επιτυχία του εγχειρήματος και άρα στην επίδειξη της πρέπουσας σημασίας κι ευσυνειδησίας, 

εξασφαλίζοντας μείωση κατά το δυνατόν του σοκ που θα υποστούν τα άτομα από τη 

σύγκρουση μεταξύ των χαρακτηριστικών της κάθε κουλτούρας (Sparrow et al, 1988; Canals, 

1999; Grossman, 1999). Ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που θα γίνει αντιληπτή η 

ύπαρξη σημαντικών διαφορών ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα σύγκλισης, στο βαθμό 

που η ανώτατη διοίκηση είναι διατεθειμένη να παράσχει επαρκή χρόνο προετοιμασίας για 

τη σταδιακή και ομαλή ενοποίηση με τον οργανισμό στόχο.

Στην προσπάθεια σκιαγράφησης, λοιπόν, της οργανωσιακής κουλτούρας του οργανισμού 

- στόχου είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν τρεις εναλλακτικοί τρόποι διερεύνησης, ανάλογα με 

τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Καταρχήν, η διεξαγωγή έρευνας μέσω 

ερωτηματολογίων ενδείκνυται μόνο στο 45% περίπου των εξαγορών, τις φιλικές, και σε 

καμία περίπτωση στις εχθρικές και υπό αμφισβήτηση εξαγορές που αντιπροσωπεύουν το 

10% και 45% περίπου αντίστοιχα, παρότι είναι ευρέως αναγνωρισμένο μέσο για την 

εξασφάλιση πληρέστερης πληροφόρησης. Κατά δεύτερο λόγο, είναι εφικτή η διεξαγωγή 

έρευνας βάση του υλικού που έχει δημοσιευθεί από τον οργανισμό στόχο με τη μορφή 

ετήσιων αναφορών, διαφημιστικών φυλλαδίων και αναφορές των εκπροσώπων του. 

Δεδομένης, όμως, της πιθανής χειραγώγησης αυτών από τη διοίκηση, είναι σκόπιμη και η 

παράλληλη εξέταση τυχόν δημοσιεύσεων σε εμπεριστατωμένα περιοδικά όπου
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επιβεβαιώνεται κατά το δυνατόν η εγκυρότητα των ισχυρισμών. Τέλος, αν τίποτα από τα 

παραπάνω δεν ενδείκνυται, υπάρχει και η δυνατότητα της εξέτασης του κλάδου, έρευνας 

δηλαδή σε αντίστοιχους πιθανούς οργανισμούς-στόχους αλλά και στους προμηθευτές και 

πελάτες για την ολοκλήρωση κατά το δυνατόν της εικόνας και της αξιοπιστίας αυτής 

(Sparrow et al, 1988).

Σύμφωνα με έρευνα του Harvard, σχετικά με την αποτελεσματικότητα νέων οργανισμών 

που προέκυψαν από επιτυχείς συγχωνεύσεις ή εξαγορές, εκείνοι οι οποίοι κατέβαλαν 

συστηματική προσπάθεια για την αποτελεσματική διαχείριση της οργανωσιακής κουλτούρας 

εμφάνισαν μέση αύξηση των εσόδων κατά 682% σε αντίθεση με τις υπόλοιπες για τις οποίες 

τα ποσοστά περιορίστηκαν στο 166%, τα καθαρά κέρδη ήταν κατά μέσο όρο 756% και 

μόλις 1% αντίστοιχα, ενώ για την τιμή των μετοχών οι αυξήσεις ήταν ομοίως 901% και 74% 

(Marks, 1999). Πάρ’ αυτά, η διεθνής πρακτική απέχει σημαντικά από την προτεινόμενη 

βέλτιστη διαδικασία εντοπισμού κι επιλογής οργανισμού. Παρά τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 

χρηματοοικονομικά μεγέθη που προαναφέρθηκαν αλλά και το γεγονός ότι τα βασικότερα 

σημεία αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων άπτονται των πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων, της κατανομής και διαχείρισης της δύναμης κι εξουσίας, της διάχυσης των 

πληροφοριών και των μεθόδων εξασφάλισης πίστης και αφοσίωσης στον οργανισμό και 

δέσμευσης στους επιδιωκόμενους στόχους, δεν παρέχεται η δέουσα προσοχή. 

Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα έρευνας 40 εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν στη 

Μεγάλη Βρετανία, η οποία έδειξε ότι το σύνολο των εταιρειών διεξήγαγε λεπτομερή 

χρηματοοικονομικό και νομικό έλεγχο της εταιρείας-στόχου. Παρ' όλα αυτά, καμία δεν 

έκανε κάποια συστηματική προσπάθεια να εκτιμήσει τις ικανότητες του ανθρώπινου 

δυναμικού αυτών καθώς επίσης και να αναγνωρίσει τα επιμέρους χαρακτηριστικά της 

κουλτούρας που προσδιόριζαν τη λειτουργία τους (Marks, 1999). Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται 

και τα συμπεράσματα έρευνας της Corporate Management Consultants, σύμφωνα με την 

οποία στο 80% των περιπτώσεων συγχώνευσης ή εξαγοράς δεν υπήρξε αναφορά σε θέματα
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κουλτούρας στο αρχικό σχέδιο της προσέγγισης καθώς επίσης και της Watson Wyatt 

Worldwide, η οποία κατέληξε ότι βασικότερος παράγοντας αποτυχίας συγχώνευσης ή 

εξαγοράς, με ποσοστό 73%, είναι η ασυμβατότητα μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών 

της κάθε κουλτούρας (Grossman, 1999). Εξαίρεση αποτέλεσαν εκείνες οι συγχωνεύσεις κι 

εξαγορές οι οποίες αφορούσαν σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνταν σε σημαντικά 

διαφορετικές αγορές, εξαιτίας του ότι οι διαφορές ήταν πολύ εμφανείς από την αρχή για να 

παραβλεφθούν (Luis, 1999;Marks, 1999). Ακόμη και σε εκείνες τις λιγοστές περιπτώσεις 

στις οποίες εξετάστηκε ο ανθρώπινος παράγοντας, η ανάλυση περιορίστηκε κατά βάση σε 

άτυπες συνεντεύξεις σε επίπεδο ανώτερων στελεχών, εστιάζοντας στα ταλέντα αυτών και την 

συμβατότητά τους με τις επιδιωκόμενες οργανωσιακές δομές. Μια περισσότερο 

ολοκληρωμένη ανάλυση θα έπρεπε να περιλαμβάνει ανάλυση των ετήσιων αναφορών, των 

λόγων και των δημοσιεύσεων μελών του οργανισμού - στόχου, κι έμμεση έρευνα της 

ακολουθούμενης φιλοσοφίας διοίκησης και της επικρατούσας οργανωσιακής κουλτούρας 

(Sparrow et al, 1988).

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή 

εξαγοράς, είναι και ο εκ των προτέρων προσδιορισμός των απαιτούμενων χαρακτηριστικών 

των ιθυνόντων της αλλαγής, σε επίπεδο τόσο τεχνικών όσο και διαπροσωπικών ικανοτήτων, 

ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος ενημέρωσης και προετοιμασίας πριν την ανάληψη των 

νέων καθηκόντων για την καλύτερη συνειδητοποίηση της πραγματικής διάστασης του νέου 

ρόλου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αυτής. Έχοντας καθένα από τα εμπλεκόμενα 

άτομα κατανοήσει τις απαιτήσεις του ρόλου του μπορεί να θέσει στόχους και παράλληλα να 

σχεδιάσει και να προγραμματίσει τις δραστηριότητές του για την επίτευξη αυτών.

3.3.3. Διαπραγμάτευση Της Συμφωνίας

Πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητη η δημιουργία πρόσφορου 

εδάφους για ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων των μερών, η εξασφάλιση του
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οποίου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συμβάλλει αφενός στον βέλτιστο σχεδίασμά 

του νέου οργανισμού και αφετέρου στην ομαλή μετάβαση και λειτουργία αυτού.

Η έννοια της διαδικασίας συγχώνευσης ή εξαγοράς για ορισμένους είναι συνώνυμη με το 

στάδιο της διαπραγμάτευσης (Jemison et al,1986) ενώ για άλλους ξεκινά από τη φάση 

εντοπισμού υποψήφιων οργανισμών και καταλήγει στο στάδιο της εφαρμογής αυτής (Hunt, 

1990). Παρότι η βιβλιογραφία σχετικά με την ποσότητα, το είδος των πληροφοριών και τη 

χρονική στιγμή μετάδοσης αυτών είναι αντιφατική, η πλειοψηφία φαίνεται να κλείνει υπέρ 

της συνεχούς επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της συγχώνευσης ή εξαγοράς για την 

εξασφάλιση της κατά το δυνατόν περισσότερο ομαλής λειτουργίας του νέου οργανισμού, 

χάρη στη δημιουργία κλίματος ασφάλειας και βεβαιότητας. Για την ακρίβεια, ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για ουσιαστική επικοινωνία πριν την 

έναρξη των διαπραγματεύσεων για την εξασφάλιση αφενός του βέλτιστου σχεδιασμού του 

ενιαίου οργανισμού και αφετέρου της ομαλής δημιουργίας και λειτουργίας αυτού. Εξάλλου, 

στο βαθμό που υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μερών σε επίπεδο διαπραγματεύσεων 

και που γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο δυναμικό είναι αναμενόμενο να προκληθούν 

πρόσθετες εντάσεις και αντιδράσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο βαθμός ταιριάσματος 

των δύο οργανισμών, το κλίμα που δημιουργείται μεταξύ των δύο διοικήσεων και ο βαθμός 

αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας μεταξύ αυτών προσδιορίζει στη συνέχεια την έκταση 

κι ένταση της επικοινωνίας της κάθε διοίκησης με το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό 

(Buchanan et al, 1999)

3.3.4. Ενοποίηση Των Δύο Οργανισμών & Ανθρώπινο Δυναμικό

Δεδομένου ότι τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 

αναφορικά με την επιτυχία των συγχωνεύσεων κι εξαγορών, κατά τη διάρκεια της 

ενοποίησης αποτυγχάνει το 65% αυτών, εξαιτίας του ανεπαρκούς σχεδιασμού του ή της 

αργής εφαρμογής της (Brockbank, 1999), κρίνεται αναγκαία η επισταμένη διερεύνηση του
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εν λόγω σταδίου. Σύμφωνα με τον Cartwright και τους συνεργάτες του (1993) τα 

προβλήματα κατά τη φάση της ενοποίησης ανάγονται στη συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων σε τρεις πηγές: πρώτον στη στείρα επιμονή των στελεχών που δηλώνουν 

απρόθυμα να μεταβάλλουν το αρχικό σχέδιο ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες, δεύτερον 

στην αίσθηση απώλειας αξίας - ωφέλειας από τη συγχώνευση ή εξαγορά, επειδή παρατηρείται 

απόκλιση από τα αναμενόμενα, και τρίτον στην απουσία ηγεσίας κυρίως από την πλευρά του 

οργανισμού που κινεί τις διαδικασίες συγχώνευσης ή εξαγοράς και την αδυναμία σύνδεσης 

και συνδυασμού των επιμέρους χαρακτηριστικών της κάθε κουλτούρας.

Εφόσον, λοιπόν, στα προηγούμενα στάδια έχει ήδη προηγηθεί αφενός εκτεταμένη 

εξέταση της φιλοσοφίας διοίκησης που υιοθετείται από τον μητρικό οργανισμό και αφετέρου 

πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα του επιλεχθέντος οργανισμού για την ακριβέστερη 

κατά το δυνατόν αποκρυπτογράφηση της κουλτούρας του, υπάρχει σαφής εικόνα για τα 

προβλήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την ενοποίηση των δύο οργανισμών. 

Επόμενη ενέργεια για την επιτυχή υλοποίηση της συγχώνευσης ή εξαγοράς είναι η 

δημιουργία ομάδας από τον κάθε οργανισμό, υπεύθυνης για το σχεδίασμά και τη διαχείριση 

του συνολικού εγχειρήματος αλλά και των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης που αφορούν σε κάθε μέρος μεμονωμένα. Κυρίαρχο μέλη μα κάθε 

ομάδας είναι ο προσδιορισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων του ανθρώπινου 

δυναμικού καθώς επίσης και των σημείων κλειδιών καθενός οργανισμού μεμονωμένα 

(Grossman, 1999). Τα ευρήματα και των δύο θα πρέπει να συγκριθούν αρχικά με τα 

στοιχεία που είχαν συλλεχθεί και στη συνέχεια με τις υποθέσεις που πραγματοποιήθηκαν 

βάση αυτών κατά το σχεδίασμά της συγχώνευσης ή εξαγοράς, ώστε να είναι εφικτή η 

αναπροσαρμογή τους.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι η ενοποίηση αφορά εξίσου και τους δύο οργανισμούς είναι 

απαραίτητη και η δημιουργία μιας κοινής ομάδας, αποτελούμενη από μέλη και των δύο 

μερών, η οποία κατευθύνει και ηγείται της ενοποίησης (Luis, 1999). Πιο συγκεκριμένα, τόσο
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o Thompson (1999) όσο και ο Buchanan και οι συνεργάτες του (1999) υποστηρίζουν ότι η 

εν λόγω ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει άτομα από το σύνολο των τμημάτων του 

οργανισμού, δηλαδή το χρηματοοικονομικό, την παραγωγή, το μάρκετινγκ, τη διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων αλλά ακόμη και της συντήρησης, του σχεδιασμού ή οποιουδήποτε άλλου 

αυτόνομου τμήματος υφίσταται και δραστηριοποιείται. Ενεργή ισότιμη συμμετοχή και των 

δύο μερών, έχει ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό της βέλτιστης εναλλακτικής επιλογής μέσω 

της ταυτόχρονης αντιπαράθεσης επιχειρημάτων ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ποικιλότητα 

ιδεών και προτάσεων. Αντίστοιχο είναι το πόρισμα έρευνας του Marks (1999), η οποία 

κατέληξε ότι οι περισσότερο επιτυχημένες συγχωνεύσεις κι εξαγορές προκύπτουν από την 

αντιπαράθεση των προσεγγίσεων των μερών για την υιοθέτηση της περισσότερο ταιριαστής 

ή τη δημιουργία μιας τρίτης από το συνδυασμό των δυνατών στοιχείων της καθεμιάς.

Είναι δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια συγχωνεύσεων κι εξαγορών οι φορείς της αλλαγής 

απομακρύνουν αναγκαστικά τα άτομα τα οποία θεωρούν ότι δε δύνανται να αντεπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις και τα ίδια τα άτομα 

αντιλαμβάνονται την ασυμβατότητά τους με την νέα πραγματικότητα. Ωστόσο, εκτός από 

την αναγκαστική απομάκρυνση των προαναφερθέντων, παρατηρείται και οικειοθελής 

αποχώρηση ιδιαίτερα ικανών και αξιόλογων ατόμων εξαιτίας των διακρίσεων που 

παρατηρούνται σε θέματα προώθησης και επαγγελματικής ανέλιξης, στερώντας από το νέο 

οργανισμό συσσωρευμένη γνώση, ικανότητες κι εμπειρίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν 

καθοριστικά στην υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων (Thompson et al, 1992; Keltner et 

al, 1996; Marks, 1999; Ezzamel et al, 1999). Για την ελαχιστοποίηση τυχόν υπονοιών για 

πολιτικές επιρροές και μεθοδεύσεις, οι οποίες λειτουργούν ανασταλτικά στη 

δραστηριοποίηση των ατόμων, είναι απαραίτητο όχι μόνο οι θέσεις αυτές να διατίθενται στα 

περισσότερο ικανά μέλη του οργανισμού αλλά και η ίδια η διαδικασία επιλογής και 

διορισμού αυτών να γίνεται αντιληπτή από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού ως 

απολύτως διάφανης και δίκαιη (Paauwe, 1999). Έρευνα που διεξήχθη από τον Ulrich (1998)
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επισημαίνει δύο ακόμη αιτίες οικειοθελούς αποχώρησης ατόμων, το αυξημένο άγχος και τις 

ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις του νέου ρόλου, οι οποίοι συνέτειναν ώστε το 50% των 

στελεχών που βίωσαν μια συγχώνευση ή εξαγορά να μην περιμένει ότι θα παραμείνει στον 

οργανισμό έως τη συνταξιοδότησή του, ενώ το 90% αυτών ήξερε προσωπικά κάποιον που 

είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από την εταιρεία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, εξαιτίας του 

υπερβολικού όγκου εργασίας.

Κινήσεις, πάντως, που μπορούν να συμβάλλουν στην ορθή επιλογή των ιθυνόντων της 

ενοποίησης αλλά και τη διατήρηση των ικανών ατόμων είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένων 

και ξεκάθαρων κριτηρίων αξιολόγησης της επίδοσης και ικανότητας για καθεμία από τις 

σχετικές με το σχεδίασμά και τη διαχείριση της συγχώνευσης ή εξαγοράς θέσεις εργασίας, η 

πληροφόρηση όλων για τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων. Επί τούτου, 

ο Brockbank (1999) επισημαίνει την αναγκαιότητα συστηματικής αντιπαράθεσης των 

αντιλήψεων για τα επιλεχθέντα άτομα από εσωτερικές πηγές - αντιλήψεις των συναδέλφων, 

υφισταμένων, προϊσταμένων και της διοίκησης - αλλά κι εξωτερικές - πελάτες, προμηθευτές, 

συμβουλευτικές ομάδες ακόμη και τους ίδιους του υποψήφιους για την εξασφάλιση συναίνεσης, 

χάρη στη δίκαιη και αξιοκρατική διαδικασία που ακολουθήθηκε. Σημαντική είναι, επίσης, η 

ομαλή σταδιακή μετάβαση στη νέα πραγματικότητα και η ανάπτυξη αισθήματος 

ομαδικότητας και συμμετοχικότητας στις διενεργούμενες αλλαγές (Sparrow et al, 1988, 

Armistead et al, 1999).

Αν παρά την υιοθέτηση των προαναφερθέντων ενεργειών εξακολουθεί να μην είναι εφικτή 

η αποτελεσματική σύνδεση των δύο οργανισμών, τότε πρόκειται για λανθασμένη κίνηση από 

την αρχή, πρόκειται δηλαδή για εναλλακτική η οποία θα έπρεπε ούτως ή άλλως να είχε 

απορριφθεί κατά τη φάση της αξιολόγησης. Πάντως, δεδομένου ότι η έως τώρα πρακτική 

παρουσιάζει το 50% των συγχωνεύσεων κι εξαγορών να αποτυγχάνει την πρώτη τετραετία 

της δημιουργίας του νέου οργανισμού, είναι σκόπιμο να διερευνάται εκτεταμένα και το 

ενδεχόμενο αποτυχίας της ενοποίησης, με την εκ των προτέρων ανάπτυξη στρατηγικών
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εξόδου για καθένα από τα δύο μέρη ώστε να υπάρχει άμεση και λιγότερο επώδυνη κατά το 

δυνατόν απομάκρυνση για εξασφάλιση αυτόνομης πορείας (Slowinski, 1992).

3.3.5. Συνεχής Παρακολούθηση Των Αποτελεσμάτων & Προσαρμογή Των 
Επιμέρους Συντελεστών

Η επισταμένη παρακολούθηση της πορείας του εγχειρήματος είναι απαραίτητη ώστε σε 

κάθε φάση να είναι εφικτή η άμεση διαπίστωση και η έγκαιρη ενεργοποίηση για την 

ανάσχεση τυχόν αποκλίσεων μεταξύ των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων και των 

πραγματικών. Βασικός στόχος του εν λόγω σταδίου είναι η παροχή της δυνατότητας στους 

ιθύνοντες για συλλογή πρόσθετων κι έγκυρων πληροφοριών, επαλήθευση ή αναίρεση των 

υποθέσεών τους αλλά κι εντοπισμό των σημείων τριβής μεταξύ των δύο οργανισμών ή 

μεταξύ του νέου οργανισμού και του εξωτερικού του περιβάλλοντος για συνεχή 

προσαρμογή. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όσο πιο επισταμένα 

παρακολουθείται η πορεία της συγχώνευσης ή εξαγοράς και όσο πιο διαλλακτικοί είναι οι 

ειδήμονες για την καλύτερη υλοποίησή του τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες 

επιτυχούς ολοκλήρωσής της.
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3.4. Προςδιοριςτικοι Παράγοντες τον Βαθμού Επιτυχίας Της 
Συγχώνευσης Η Εξαγοράς

Ο βαθμός επιτυχίας της συγχώνευσης ή εξαγοράς εξαρτάται άμεσα από το σχεδίασμά 

επιμέρους οργανωσιακών παραγόντων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η 

εύρυθμη λειτουργία και ο συντονισμός αυτών για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων, 

αποφεύγοντας συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις και αλληλοαναιρέσεις στοιχείων και ατόμων. 

Κυρίαρχη, βέβαια, είναι η επίδραση των χαρακτηριστικών της ενοποίησης και της 

οργανωσιακής κουλτούρας του κάθε οργανισμού, τα οποία συνιστούν το ευρύτερο πλαίσιο 

αναφοράς για την ανάπτυξη και το σχεδίασμά και των υπολοίπων παραγόντων.

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την απόδοση αιτιάσεων σε προβλήματα, 

αποκλίσεις από τα επιδιωκόμενα ή ακόμη και αποτυχία κατά την υλοποίηση της 

στρατηγικής απόφασης (Buchanan et al, 1999) επέδειξαν σειρά παραγόντων που αφορούν, 

πρώτον, σε ποσοστό 78%, σε φυσικές τάσεις των ατόμων, όπως ο φόβος και το άγχος που 

προκαλεί η αβεβαιότητα, και, δεύτερον, σε παραλείψεις και λάθη των ιθυνόντων, που 

εστιάζονται τόσο σε μη αποτελεσματική και ολοκληρωμένη επικοινωνία της αλλαγής όσο 

και σε ανεξέλεγκτους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος, με κυριότερες τις πιέσεις 

της αγοράς. Βέβαια, οι πηγές αυτές αντίδρασης ενισχύονται σε πολλές περιπτώσεις και από 

την έλλειψη διαλλακτικότητας κι ευελιξίας από την πλευρά των φορέων της αλλαγής, οι 

οποίοι θεωρούν σκόπιμη την απόλυτη, βάση του αρχικού σχεδιασμού και 

προγραμματισμού, υιοθέτηση της αλλαγής, ανεξαρτήτου κόστους. Σε συντομία, οι 

επιμέρους παράγοντες που σύμφωνα με τον Buchanan και τους συνεργάτες του (1999) 

προσδιορίζουν το αποτέλεσμα της συγχώνευσης ή εξαγοράς είναι:

Γ εξασφάλιση υποστήριξης από τη διοίκηση

• δημιουργία της αίσθησης της ανάγκης για αλλαγή στο σύνολο του ανθρώπινου 

δυναμικού που καλείται να αντιμετωπίσει την αλλαγή
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-f- διασφάλιση και διάχυση σαφούς οράματος του αποτελέσματος της αλλαγής

Φ εξασφάλιση της αφοσίωσης των ατόμων που κατέχουν θέσεις-κλειδιά για την 

ολοκλήρωση των απαραίτητων βημάτων

= μόχλευση των συστημάτων διοίκησης και ανθρωπίνων πόρων που υποστηρίζουν και 

οδηγούν την αλλαγή

« ορισμός των μέτρων παρακολούθησης της διαδικασίας της αλλαγής 

... δημιουργία κύκλων μάθησης για την εξασφάλιση διαρκούς βελτίωσης κι εξέλιξης 

Οι παράγοντες που εξετάζονται υπό το πρίσμα αυτό είναι η οργανωσιακή κουλτούρα, τα 

χαρακτηριστικά της ενοποίησης, η στάση της ανώτατης διοίκησης, τα χαρακτηριστικά των 

φορέων της αλλαγής, η επικοινωνία, οι πολιτικοί παράγοντες, τα χαρακτηριστικά της 

ανθρώπινης φύσης και η τεχνολογία.

3.4.1. Χαρακτηριστικά Της Ενοποίησης

Καθένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά της συγχώνευσης ή εξαγοράς επιδρά 

καθοριστικά στη διαμόρφωση και τον ακριβή σχεδίασμά της προσέγγισης της συγχώνευσης 

ή εξαγοράς. Διαστάσεις οι οποίες αποτελούν σημείο εξέτασης είναι ο βαθμός ενοποίησης 

των δύο οργανισμών, ο βαθμός συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στη διαδικασία της 

αλλαγής αλλά και η χρονική στιγμή και ο ρυθμός υλοποίησης της αλλαγής

Βαθμό; Ενοποίηση; Των Δύο Οργανισμών

Ο βαθμός ενοποίησης των δύο οργανισμών προσδιορίζεται από το είδος της 

συγχώνευσης ή εξαγοράς. Όσον αφορά στις συγχωνεύσεις, αυτές διακρίνονται σε επέκτασης 

κι επανασχεδιασμού. Στην περίπτωση των συγχωνεύσεων επέκτασης, οι αλλαγές που 

διενεργούνται είναι ελάχιστες τόσο σε αριθμό ατόμων, τμημάτων και διαδικασιών που 

επηρεάζονται όσο και σε ένταση ενώ στην πλειοψηφία τους αφορούν σε οργανισμούς που
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δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Οι συγχωνεύσεις επανασχεδιασμού, περιλαμβάνουν 

ριζικές αλλαγές, είτε επειδή οι ισχύουσες τακτικές έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς είτε επειδή 

ακολουθούνται σημαντικά διαφορετικές αρχές, στρατηγικές, τακτικές και πολιτικές από τον 

οργανισμό που ηγείται της στρατηγικής κίνησης.

Αντίστοιχα, διαφορές εντοπίζονται και μεταξύ των διάφορων μορφών εξαγοράς. 

Καταρχήν, οι εξαγορές διακρίνονται σε ολικές, όταν εξαγοράζεται πλήρως ο οργανισμός - 

στόχος, και σε μερικές, όταν εξαγοράζεται μέρος του. Με τη σειρά τους οι μερικές εξαγορές 

διακρίνονται σε μειοψηφικές και πλειοψηφικές, ανάλογα με το ποσοστό του ελέγχου του 

οργανισμού στόχου που περνά στον οργανισμό που διενεργεί την εξαγορά (Thompson et 

al, 1992). Προφανώς, οι σημαντικές οργανωσιακές αλλαγές αφορούν κατά βάση τις ολικές 

και τις μερικές πλειοψηφικές εξαγορές, καθώς μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται 

και η υιοθέτηση των αρχών, στρατηγικών, τακτικών και πολιτικών που ακολουθούνται από 

τον οργανισμό που τις διενεργεί.

Επιμέρους θέματα τα οποία επηρεάζονται άρδην είναι οι ακολουθούμενες διαδικασίες, ο 

όγκος, ο ρυθμός και ο βαθμός διάχυσης των πληροφοριών, οι ακολουθούμενες πρακτικές 

και πολιτικές σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο και λειτουργικό τμήμα, η κατανομή της εξουσίας 

και των αρμοδιοτήτων, τα συστήματα ελέγχου και οι ακολουθούμενες αρχές οργάνωσης και 

διοίκησης.

Βαθμό·; Συμμετοχή; Του Συνόλου Του Ανθρώπινου Δυναμικού Στη Διαδικασία Της 
Συγχώνευση; Ή Εξαγορά;.

Είναι προφανές ότι η ένταση και η έκταση της διενεργούμενης αλλαγής είναι ευθέως 

ανάλογη του αριθμού των ατόμων που επηρεάζεται αλλά και του βαθμού της ασκούμενης 

επιρροής σε αυτά. Η σημασία του έγκαιρου προσδιορισμού του βαθμού συμμετοχής των 

ατόμων στις σχεδιαζόμενες αλλαγές έγκειται ακριβώς στη σκιαγράφηση της σημασίας της 

αναμενόμενης στάσης του ανθρώπινου δυναμικού. Σίγουρα η απόλυτη πρόβλεψη δεν είναι
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εφικτή, ωστόσο, εφόσον είναι αναμενόμενη εντός κάποιων ορίων, υπάρχουν περιθώρια 

προετοιμασίας για τη διαχείριση και των πλέον δύσκολων και αρνητικών αντιδράσεων ή, 

ακόμη καλύτερα, για την πρόβλεψή τους. Εξάλλου, όσο περισσότερα άτομα επηρεάζονται 

από την αλλαγή τόσο περισσότερο συγκροτημένη θα πρέπει να είναι η διαχείρισή της για 

αποφυγή κατά το δυνατόν δυσμενών αντιδράσεων και συγκρούσεων.

Σημαντικό στοιχείο που μπορεί να εξαχθεί κατά τον προσδιορισμό του αριθμού των 

εμπλεκόμενων ατόμων είναι η ανάγκη για ενημέρωση, βάση της οποίας θα προσδιοριστεί 

μετέπειτα και η έκταση κι ένταση των πληροφοριών που θα πρέπει να παρασχεθεί σε κάθε 

άτομο, ανάλογα με την ιεραρχική του θέση και το βαθμό εμπλοκής ή εξάρτησης από την 

διενεργούμενη αλλαγή (Quirke, 1995).

Χρονική Στιγμή & Ρυθμό·; Υλοποίηση·; Της Συγχώνευσης Ή Εξαγορά;

Μολονότι βασικός γνώμονας για την πραγματοποίηση κάθε αλλαγής είναι η δημιουργία 

βραχυπρόθεσμα διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η πορεία και 

αποτελεσματικότητά της ποικίλει ανάλογα με τον τρόπο αλλά και το χρόνο επιλογής κι 

εφαρμογής της.

Καταρχήν, στο βαθμό που υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χρόνος τόσο για τη λήψη όσο 

και για την υλοποίηση της απόφασης, είναι σκόπιμο να προηγείται συνολική ανασκόπηση 

της πορείας του οργανισμού καθώς επίσης και ανοικτή, κατά το δυνατόν, συζήτηση για το 

σύνολο των εναλλακτικών προτάσεων, ώστε η τελική απόφαση να είναι προϊόν του συνόλου 

των μελών του οργανισμού. Θετικό είναι σε αυτή την περίπτωση το γεγονός αφενός ότι 

αυξάνονται οι διαθέσιμες για τη λήψη απόφασης πληροφορίες και αφετέρου ότι 

εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός δέσμευσης στους επιδιωκόμενους στόχους και αφοσίωσης 

στον οργανισμό (Ulrich, 1998). Εξίσου σημαντική είναι και η από κοινού θέσπιση στόχων 

και ο προσδιορισμός σαφών και διάφανων μεθόδων επίτευξής τους, ώστε τα άτομα να 

αισθάνονται καταρχήν ότι έχουν το δικαίωμα ενεργούς συμμετοχής και κατά δεύτερο λόγο
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ότι το ρίσκο που αναλαμβάνουν είναι υπολογισμένο και αποδεκτό κατά το δυνατόν 

(Ezzamel et al, 1999).

Δεδομένου, ωστόσο, ότι η αλλαγή της στρατηγικής πορείας του οργανισμού 

πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δυναμικό, στο οποίο οι τεχνολογικές 

εξελίξεις είναι ραγδαίες, οι απαιτήσεις της αγοράς μεταβάλλονται συνεχώς και οι 

ανταγωνιστές είναι τόσο επιθετικοί που ο διαθέσιμος χρόνος λήψης και υλοποίησης μιας 

απόφασης είναι ελάχιστος και ζωτικός για την επιβίωση του οργανισμού, και άρα δεν 

υπάρχει πάντοτε αρκετός χρόνος για τη λεπτομερή ολοκλήρωση της στρατηγικής. Τότε 

ακριβώς τουλάχιστον μια γρήγορη σκιαγράφηση της πορείας που θα πρέπει να ακολουθηθεί 

για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, η οποία να διαμορφώνει αρχικά μια γενική 

άποψη για το πώς θα επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και αποκρυσταλλώνεται και 

οριστικοποιείται σταδιακά, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες 

περιπτώσεις στις οποίες η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται ως η πλέον αποδοτική. Πρόκειται, 

όμως, για μεμονωμένες περιπτώσεις οργανισμών, που όχι μόνο ηγούνται του κλάδου τους 

αλλά και συγκεντρώνουν πολλαπλά και ιδιαίτερα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του 

οργανισμού συνοδεύονται από υψηλή αναγνωρισιμότητα στην αγορά, ώστε να μην απειλείται 

εύκολα από ανταγωνιστές, και παράλληλα η χρηματοοικονομική του θέση είναι ισχυρή, 

ικανή να εξασφαλίζει περιθώρια ελιγμών, η δοκιμή εναλλακτικών σχεδίων πριν την τελική 

επιλογή κι επένδυση είναι προτιμότερη για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων 

του (Blumenthal et al, 1994).

Η παντελής απουσία συμμετοχής ή ακόμη κι ενημέρωσης είναι μεν υπαρκτή κατάσταση 

αλλά δικαιολογείται μόνο στις εξαίρετες εκείνες καταστάσεις, όπως αυτές των κρίσεων, στις 

οποίες το κόστος ευκαιρίας της καθυστέρησης προσαρμογής στα δεδομένα του 

περιβάλλοντος είναι ασύγκριτα υψηλότερο από αυτό της αποξένωσης του οργανισμού από 

το ανθρώπινο δυναμικό του. Έτσι, παρότι τα άτομα δε δύνανται να ανταποκριθούν στην

54



και προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σε σχέση πάντοτε με τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος (Nadler et al, 2000).

Έρευνες που διεξήχθησαν (Quirke, 1995) κατέληξαν, όντως, ότι όσο μικρότερα 

περιθώρια ελιγμών υπάρχουν για τον οργανισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος, εξωτερικού κι εσωτερικού, τόσο περισσότερο είναι αναγκασμένοι είναι οι 

ιθύνοντες να επιβάλουν την αλλαγή, και μάλιστα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, 

αντί να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν πρώτα την εμπιστοσύνη και συνεργασία των ατόμων 

πριν ενεργοποιηθούν.

ταχύτητα
αλλαγής

Βιασύνη 
για αλλαγή

Σχήμα 3.1: Η απαίτηση για ταχύτητα υλοποίησης της αλλαγής υπαγορεύουν την προσηγ/ση της επικοινωνίας, Πηγή: 
Quirke, 1993.

Όταν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για αλλαγή και αξιοποιείται επαρκώς, είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί η συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού, χάρη στη δυνατότητα εκπλήρωσης των 

προϋποθέσεων για αποτελεσματική επικοινωνία, ενημέρωση και συμπαράσταση. Στην 

ακριβώς αντίθετη περίπτωση, η αναγκαιότητα αντίδρασης σε βραχύ χρονικό διάστημα και 

κατά δραστικό τρόπο συντείνει ώστε να είναι εφικτή η απλή ανακοίνωση ειλημμένων 

αποφάσεων και η άσκηση δύναμης κι εξουσίας για την υλοποίησή τους (Σχήμα 4).
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3.4.2. Οργανωσιακή Κουλτούρα

Είναι αλήθεια ότι η κουλτούρα αντιμετωπίζεται συχνά ως μια θολή και καθόλου 

ρεαλιστική έννοια από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, η υιοθέτηση της οποίας από 

τους συμβούλους και τους ακαδημαϊκούς αποσκοπεί στην αποκόμιση εύκολης αμοιβής 

χάρη στην αδυναμία μέτρησης των όποιων αποτελεσμάτων, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς 

για τη σημασία και αξία της. Παρότι, λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ενδεχόμενους 

τυχοδιώκτες του χώρου, πρόκειται αναμφισβήτητα για σημαντικά συστατικό της ύπαρξης 

και δραστηριοποίησης του οργανισμού τόσο που η αποφυγή της μπορεί να είναι μόνο 

επιζήμια (Garratt, 1991). Ιδιαίτερα, δε, στην περίπτωση συγχωνεύσεων κι εξαγορών, η 

έγκαιρη αποκρυπτογράφησή της μπορεί να συνδράμει καθοριστικά στον ορθό σχεδίασμά 

και την υλοποίηση του εγχειρήματος, προλαμβάνοντας λανθασμένες ή ελλιπείς ενέργειες.

Δεδομένου ότι λειτουργεί ως βάση αναφοράς για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων 

του νέου οργανισμού και των συνεπακόλουθων επιλογών του σε θέματα τακτικών, πολιτικών 

και προσεγγίσεων, η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί πρωταρχικό σημείο εξέτασης από 

διαπίστωση κιόλας της ανάγκης του οργανισμού για συγχώνευση ή εξαγορά. Εξάλλου, ο 

βαθμός ταιριάσματος μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών της κάθε κουλτούρας 

αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα επιτυχίας του εγχειρήματος, επιδρώντας άμεσα αφενός 

στο βαθμό κατανόησης και αποδοχής της αναγκαιότητας για συγχώνευση ή εξαγορά και 

αφετέρου στην αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και διαχείρισης των επιμέρους 

διαδικασιών και μεταβλητών της συγχώνευσης ή εξαγοράς.

Η Έννοια Της Οογανωσιακήο Κουλτούρα;

Παρότι τα άτομα ασχολούνται και παρατηρούν την κουλτούρα μόνο εάν αισθανθούν ότι 

απειλούνται, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της απόδοσης και την ανάπτυξη 

του οργανισμού (Marks, 1999). Για την ακρίβεια, τα επιμέρους στοιχεία της κουλτούρας 

είναι δυνατόν να διευκολύνουν, όταν είναι συμβατά, ή να δυσχεράνουν, όταν υπάρχουν
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σημεία σύγκρουσης, ή ακόμη και να παρεμποδίσουν παντελώς, όταν οι αντιθέσεις είναι 

πολλαπλές κι έντονες, την εφαρμογή μιας νέας τακτικής ή την υλοποίηση των σχεδίων της 

στρατηγικής. Η πλήρης επίγνωση και συνειδητοποίηση της κουλτούρας, του συνόλου των 

ιδιομορφιών και ιδιαιτεροτήτων του οργανισμού που συνθέτουν την ταυτότητά του, είναι 

απαραίτητη ώστε κάθε προγραμματισμός να είναι έγκυρος και αξιόπιστος. Εξάλλου, και σε 

επίπεδο καθοδήγησης ατόμων, συντονισμού κι ελέγχου των ενεργειών του, η ύπαρξη ενός 

κοινού κώδικα επικοινωνίας και συγκεκριμένων, κοινών σημείων αναφοράς, δημιουργεί κοινή 

βάση ενεργοποίησης και θέσπισης προτεραιοτήτων, αυξάνοντας το βαθμό δέσμευσης και 

αφοσίωσης, αποτελεί την "κόλα" που συνδέει το ανθρώπινο δυναμικό και τις διαδικασίες σε 

ένα οργανισμό (Marks, 1999).

Η αναμφισβήτητη αξία της οργανωσιακής κουλτούρας επιβεβαιώνεται και από την 

πληθώρα των ερευνητών που έχει απασχολήσει κι εξακολουθεί να απασχολεί, με πληθώρα 

ορισμών αλλά κι ευρύτερων προσεγγίσεων. Κοινή παραδοχή όλων, όμως, είναι ότι πρόκειται 

για το σύνολο των βασικών αρχών, πεποιθήσεων και υποθέσεων που μοιράζεται μια ομάδα 

ατόμων για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Οι Trice και Beyer (199Χ) σημειώνουν ότι η κουλτούρα ενός οργανισμού αναπτύσσεται 

γύρω από μια κοινή ιδεολογία, η οποία δένει τα άτομα και τα βοηθά κατά τη λήψη 

αποφάσεων για την περαιτέρω ενεργοποίηση, ενώ σύμφωνα με τον Scholz (1987) συνίσταται 

στην υπονοούμενη, αόρατη, εγγενή και άτυπη συναίσθηση του οργανισμού που αφενός 

καθοδηγεί τη συμπεριφορά των ατόμων και αφετέρου δέχεται συνεχείς επιδράσεις από τα 

αποτελέσματα αυτών.

Ένας ίσως πιο ολοκληρωμένος ορισμός προέρχεται από τον Schein, ο οποίος διακρίνει 

τρία επίπεδα κουλτούρας, με τις βασικές-βαθύτερες υποθέσεις να αποτελούν την ουσία της 

και τις αξίες και τα σύμβολα τις διαδοχικές εκφάνσεις αυτής (Fiol, 1991):

1. Βασικές βαθύτερες υποθέσεις. Η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή μιας τακτικής με 

επιτυχία και αποτελεσματικότητα οδηγεί στην εκούσια διαμόρφωση αντιδράσεων και
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συμπεριφοράς που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα επεξεργάζονται 

και αντιμετωπίζουν ό,τι συμβαίνει γύρω τους.

2. Αξίες και πιστεύω. Γίνονται μέρος της αντιληπτικής διαδικασίας που ακολουθείται 

από τα άτομα για τη δικαιολόγηση και διαμόρφωση των πράξεων και της 

συμπεριφοράς τους.

3. Σύμβολα. Πρόκειται για το πιο ορατό επίπεδο της κουλτούρας και συνίστανται στο 

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή το φυσικό χώρο, το τεχνολογικό υπόβαθρο, 

τη γραπτή και προφορική γλώσσα και τη συμπεριφορά μεταξύ των μελών της ομάδας.

Σχήμα 3.2: Σχέση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων οργανωσιακής κι εθνικής κουλτούρας. Πηγή: Sparrow c~ Hiltrop, 
1992'

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η προσέγγιση του Hofstede (1999), ο οποίος, όμως, 

ασχολείται περισσότερο επισταμένα με το ρόλο της εθνικής κουλτούρας στη διαμόρφωση 

της οργάνωσης και λειτουργίας του οργανισμού. Εξετάζοντας επιμέρους χαρακτηριστικά 

της νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων, κατέληξε στη 

δημιουργία ενός υποδείγματος με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της οργανωσιακής 

κουλτούρας που διαμορφώθηκε ως απόρροια αυτών. Πιο συγκεκριμένα, ανέπτυξε ένα 

υπόδειγμα για τη συστηματική εξέταση και αντιπαράθεση των επιμέρους χαρακτηριστικών 

της κάθε εθνικής κουλτούρας και συνεπακόλουθα των οργανισμών που δραστηριοποιούνται 

στο πλαίσιο αυτών. Πιο συγκεκριμένα, τα τέσσερα επιμέρους χαρακτηριστικά τα οποία 

αποτέλεσαν τη βάση της διερεύνησης για τη δημιουργία των εθνικών προφίλ ήταν:

1. Η ιεραρχία (Poire! Distance - ΡΌΤ). η οποία αναφέρεται στο βαθμό που τα λιγότερο 

δυνατά άτομα αποδέχονται την άνιση κατανομή δύναμη κι εξουσίας
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2. Η αποφυγή αβεβαιότητας (Uncertainty Avoidance - UAI), η οποία αναφέρεται στο 

βαθμό που τα μέλη μιας κοινωνίας νοιώθουν να απειλούνται από αμφίβολες 

καταστάσεις.

3. Ο ατομικισμός (Indiiidualism - IND% ο οποίος αφορά στο βαθμό που το 

επιδιώκεται η ικανοποίηση των προσωπικών συμφερόντων

4. Η αρσενικότητα (Masculinity - MAS), η οποία αφορά στο βαθμό που δίνεται 

έμφαση στο αποτέλεσμα έναντι του ανθρώπου.

Αξίζει, εδώ, να γίνει μια σύντομη αναφοράς στην κατάταξη της Ελλάδας ως προς τους 

μέσους όρους που προέκυψαν από έρευνα 40 χωρών είναι:

PDI UAI IND MAS
Ελλάδα 60 112 35 57
Μέσος όρος 52 64 50 50
Τυπική απόκλιση 20 24 25 20

Πίνακας 3.1. Το προφίλ της ελληνικής οργανωσιακής κουλτούρας έναντι της παγκόσμιας. Πηγή: Hofstede, 1980.

Σύμφωνα με τον Hofstede (1980) και τους υποστηρικτές του, λοιπόν, ο συνδυασμός των 

εν λόγων χαρακτηριστικών δημιουργεί τη βασική ταυτότητα κάθε έθνους, επιτρέποντας στη 

συνέχεια τη δημιουργία αντιστοιχήσεων μεταξύ των οργανισμών που δραστηριοποιούνται 

στα όρια αυτού.

Άλλοι ερευνητές, όπως ο Handy, υποστηρίζουν ότι η οργανωσιακή κουλτούρα 

διακρίνεται ανάλογα με τις βασικές εκείνες αξίες που προσδιορίζουν τις πολιτικές και 

πρακτικές που θα πρέπει να υπερισχύουν κατά το ενδεχόμενο συγκρούσεων, διακρίνοντας 

τέσσερις επιμέρους τύπους:

α. Η κουλτούρα της δύναμης - Δίας

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης κουλτούρας είναι η συγκέντρωση της 

δύναμης σε μια κεντρική πηγή εξουσίας, συνήθως τον ίδιο τον επιχειρηματία καθώς 

εντοπίζεται κατά βάση σε μικρούς οργανισμούς. Δεδομένου ότι δεν αριθμεί μεγάλο
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αριθμό μελών αλλά και ότι ο οργανισμός βρίσκεται ακόμη στην αρχή της ύπαρξής του, 

οι κανόνες και οι σαφώς διατυπωμένες διαδικασίες είναι σχετικά περιορισμένες, 

δίνοντας έρεισμα για την επικράτηση πολιτικής στη λήψη αποφάσεων, 

β. Η κουλτούρα του ρόλου - Απόλλων

Πρωτεύον στοιχείο της κουλτούρας του ρόλου είναι η θέση εργασίας και η περιγραφή 

αυτής, ο βαθμός ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της οποίας προσδιορίζει τη συνολική 

ικανοποίηση από την ενεργοποίηση του ατόμου που την κατέχει. Κάθε θέση 

συνοδεύεται από συγκεκριμένη δύναμη κι εξουσία, η οποία προσδιορίζει την ικανότητα 

επηρεασμού του όποιου αποτελέσματος ενώ λεπτομερείς διαδικασίες περιγράφουν 

επακριβώς τόσο τη λειτουργία της όσο και τη σύνδεσή της με τις λοιπές, 

γ. Η κουλτούρα του καθήκοντος - Αθηνά

Επιδίωξη της κουλτούρας του καθήκοντος είναι ο βέλτιστος συνδυασμός των 

απαιτούμενων πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπινους, για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της εργασίας ή του έργου. Η δύναμη επιρροής εξαρτάται από την 

εξειδίκευση και τη σημαντικότητα κάποιου για την ολοκλήρωση του βασικού στόχου, 

ενώ στην προσπάθεια επίτευξης ευέλικτης δομής και λειτουργίας, παρατηρείται 

αποκέντρωση και αξιολόγηση βάση αποτελεσμάτων, 

δ. Η κουλτούρα των ατόμων - Διονύσιος

Η κουλτούρα των ατόμων εστιάζεται σε καθένα από τα μέλη του οργανισμού, τα οποία 

προσπαθεί να ικανοποιήσει. Οι διαπροσωπικές σχέσεις στηρίζονται στον αμοιβαίο 

σεβασμό ενώ και στο ίδιο κλίμα πραγματοποιείται και η λήψη κάποιας απόφασης, 

απαιτώντας συναίνεση. Η επιρροή δεν εντοπίζεται σε κάποια μόνο άτομα, παρά μόνο 

σε εκείνη την περίπτωση που υπάρχει απόλυτη εξειδίκευση.

Η πρακτική, βέβαια, αποδεικνύει ότι κανένας τύπος δεν ανταποκρίνεται επακριβώς στην 

πραγματικότητα άλλα μάλλον ο συνδυασμός αυτών είναι περισσότερο ενδεικτικός.
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Τέλος, εξίσου αξιόλογη αλλά περισσότερο γενική είναι και η προσέγγιση των Kotter και 

Heskett (1992), σύμφωνα με την οποία διακρίνονται δύο επίπεδα οργανωσιακής 

κουλτούρας, ανάλογα με το βαθμό ορατότητάς της και αντίδρασής της στην αλλαγή:

1. το λιγότερο ορατό επίπεδο, συνίσταται στις αρχές, αξίες και πεποιθήσεις των 

ατόμων, οι οποίες, όντας συγκεχυμένες και μη καταγεγραμμένες, απαιτούν αυξημένη 

προσπάθεια και χρόνο προκειμένου να μεταβληθούν. Πρόκειται στην ουσία για κοινές 

υποθέσεις που αποτελούν τη βάση της επικοινωνίας, των απαιτήσεων και προσδοκιών 

αλλά και της ευρύτερης συμπεριφοράς και που έχουν αφομοιωθεί σε τόσο μεγάλο 

βαθμό που να μην είναι καν αναγνωρίσιμες με μια πρώτη εξέταση (Sathe, 1985)

2. το πιο ορατό επίπεδο, αποτελείται από τις τα μοτίβα συμπεριφοράς, τακτικές, 

πρακτικές και προγράμματα, τα οποία καλούνται άμεσα τα άτομα του οργανισμού να 

υιοθετήσουν προκειμένου να συμβαδίσουν με τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες 

του.

Οογανωσιακή Κουλτούρα & Στρατηγική

Προκειμένου να αποφεύγεται το ενδεχόμενο άσκοπων συγκρούσεων και συγχύσεων 

μεταξύ των επιδιώξεων των δύο οργανισμών κατά τη διάρκεια συγχωνεύσεων κι εξαγορών, 

είναι απαραίτητη η εξασφάλιση συμβατότητας μεταξύ της κουλτούρας και της οργανωσιακής 

δομής του, ώστε να υπάρχει αντίστοιχα σύμπνοια μεταξύ των υιοθετούμενων πολιτικών, 

πρακτικών και προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα στην περίπτωση στρατηγικών κινήσεων, και δη συγχωνεύσεων κι εξαγορών, 

η οργανωσιακή κουλτούρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική μεταβλητή τόσο για την επιλογή 

αυτής όσο και για το σχεδίασμά της νέας πραγματικότητας και την επιτυχή μετάβαση του 

ανθρώπινου δυναμικού σε αυτή, επηρεάζοντας άμεσα τα πιστεύω, τη συμπεριφορά και τη 

στάση των εργαζομένων. Υποστηρίζεται, δε, ότι ο βαθμός συμβατότητας μεταξύ της 

κουλτούρας του κάθε οργανισμού είναι ενδεικτικός του σοκ που θα βιώσουν οι εργαζόμενοι
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με την εισαγωγή τους στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον και άρα της αποτελεσματικότητας 

του εγχειρήματος (Sparrow et al, 1988; Canals, 1999). Χαρακτηριστική είναι η προσέγγιση 

των Bourantas και Nichandrou (1998), οι οποίοι παρότι προσδιορίζουν μεν σειρά 

χαρακτηριστικών αλλά παράλληλα τονίζουν τον πρωτεύοντα ρόλο της οργανωσιακής 

κουλτούρας στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού και 

συνεπαγόμενα του βαθμού επιτυχίας της συγχώνευσης ή εξαγοράς (Σχήμα 6).

Σχήυα 3.3: Η κυριαρχία της οργανωσιακής κουλτούρας στη διαμόρφωση της ατομικής συμπεριφοράς, Πηγή: 
Bourantas dr1 Nichandrou, 1998.
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Οι σωστές ή λανθασμένες κινήσεις αναφορικά με την οργανωσιακή κουλτούρα, τις 

στρατηγικές αποφάσεις και τη διαδικασία ενοποίησης των οργανισμών είναι από τους πλέον 

σημαντικούς παράγοντες προσδιορισμού του βαθμού επιτυχίας ή αποτυχίας μιας 

συγχώνευσης ή εξαγοράς. Πολλαπλές είναι οι αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία 

περιπτώσεων αποτυχημένων προσπαθειών μεγάλων κι επιτυχημένων εταιρειών να 

συνεργαστούν - παρά τα τεράστια αναμενόμενα οφέλη - εξαιτίας της μη συστηματικής 

εξέτασης της κουλτούρας των δύο οργανισμών, εγείροντας θέμα θυσίας μέρους των 

οικονομικών ωφελειών για χάρη της επίτευξης μεγαλύτερης συμβατότητας στην κουλτούρα 

(Bruner et al, 1998).

Εξάλλου, όταν το ανθρώπινο δυναμικό των επιμέρους οργανισμών καταφέρνει να 

εγκλιματιστεί σύντομα, εύκολα και ουσιαστικά στη νέα πραγματικότητα, μπορεί και ο νέος 

οργανισμός εξίσου σύντομα κι εύκολα να αξιοποιήσει την υπάρχουσα δυναμικότητα στο 

μέγιστο βαθμό και άρα να καλύψει τη σχετική οικονομική απόδοση που θυσιάστηκε κατά 

την επιλογή.

Η Δύναμη Τηο Οογανωσιακήο Κουλτούοαο

Όχι μόνο, λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης της σημασίας της οργανωσιακής 

κουλτούρας αλλά, αντίθετα, πληθώρα ερευνητών έχει απασχοληθεί με τον ακριβέστερο, 

κατά το δυνατόν, προσδιορισμό της έννοιας της έντασης της ασκούμενης επίδρασης και της 

αξίας αυτής, ευρέως γνωστή ως δύναμη της οργανωσιακής κουλτούρας, στην 

αποτελεσματική λειτουργία. Και στην περίπτωση των συγχωνεύσεων κι εξαγορών, ο εκ των 

προτέρων προσδιορισμός της δύναμης της οργανωσιακής κουλτούρας μπορεί να καταδείξει 

περισσότερο ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις αναφορικά με τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού και την καθοδήγησή του προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Σημαντική είναι η προσπάθεια απόδοσης της έννοιας από τον Schein (1981), σύμφωνα 

με τον οποίο η δύναμη της κουλτούρας είναι ανάλογη:
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α. Της ομοιογένειας και σταθερότητας μιας ομάδας

β. Της χρονικής διάρκειας και της έντασης των κοινών εμπειριών της ομάδας

γ. Της έντασης των αποτελεσμάτων αυτής στη διαμόρφωση της οργανωσιακής

συμπεριφοράς

δ. Του βαθμού ομοιογένειας του στυλ διοίκησης 

Οι Kotter και Heskett (1992) δίνουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην έννοια της 

δύναμης της οργανωσιακής κουλτούρας, συμπεριλαμβάνοντάς τη μεταξύ των 

σημαντικότερων περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού, εφόσον, βέβαια, κινείται στο 

επιθυμητό πλαίσιο, αντιλαμβάνονται τη δύναμη της κουλτούρας ως σημαντικό περιουσιακό 

στοιχείο του οργανισμού που όμως μπορεί να μετατραπεί και σε υποχρέωση, στο βαθμό 

που δεν κινείται προς την επιθυμητή κατεύθυνση, αποτελώντας τροχοπέδη στην επίτευξη 

των επιδιωκόμενων στόχων. Σύμφωνα με τους ίδιους, επιμέρους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη δύναμη της κουλτούρας είναι:

α. Το επιχειρησιακό περιβάλλον και ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται ο 

οργανισμός

β. Ο ρόλος του ιδρυτή, στο βαθμό που εκείνος προσδιορίζει τις βασικές αξίες 

λειτουργίας του οργανισμού και των μελών του

γ. Το μέγεθος και η γεωγραφική διασπορά, καθώς η απόσταση λειτουργεί ανασχετικά 

προς τη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ των ατόμων

δ. Οι πολιτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, στην προσπάθεια των ιθυνόντων να 

επιτύχουν συμμόρφωση και συντονισμό μεταξύ επιχειρησιακών στόχων και αξιών, 

καθώς επίσης και οργανωσιακή συνοχή, σαφή δομή και σύστημα ελέγχου. Οι πολιτικές 

ανθρωπίνων πόρων αποτελούν έκφραση των απαιτήσεων του οργανισμού από τα μέλη 

της, οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είναι γνωστή η απήχηση αυτών στα άτομα 

(Grant, 1999).
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Μετά από ανασκόπηση της υπάρχουσας αρθρογραφίας για τη δύναμη της κουλτούρας οι 

Harris και Ogbonna (1999) τονίζουν τη σημασία της σχετικής δύναμης της κάθε 

κουλτούρας για τη δημιουργία μιας ενιαίας οργανωσιακής κουλτούρας από τα επιμέρους 

συστατικά των δύο οργανισμών για το νέο οργανισμό που προκύπτει από τη συγχώνευση ή 

εξαγορά ενώ ο Scholz (1987) επισημαίνει τη θετική σχέση μεταξύ της έντασης της 

οργανωσιακής κουλτούρας και της ομοιογένειας στη συμπεριφορά του ανθρώπινου 

δυναμικού. Τέλος, οι Calori και Samin (1991) εντόπισαν συσχέτιση και μεταξύ της ισχυρής 

και ομοιογενούς κουλτούρας του οργανισμού και της διατηρούμενης οικονομικής 

ανάπτυξης.

3.4.3. Στάση Της Διοίκησης

Αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή εξαγοράς είναι η 

ορθή δραστηριοποίηση της ανώτερης διοίκησης του οργανισμού, η απόλυτη δέσμευση της 

οποίας στο εγχείρημα - από το σχεδίασμά έως την πλήρη υλοποίηση του - δρα καταλυτικά. Στην 

έννοια της ορθούς δραστηριοποίησης περιλαμβάνεται κατά βάση η διάθεση επαρκών πόρων 

και η αξιοπιστία κι εγκυρότητα χάρη στην συμφωνία και συνέπεια μεταξύ των υποσχέσεων 

και των ακολουθούμενων πρακτικών.

Αναφορικά με τους πόρους που θα πρέπει να διατίθενται, αυτοί διακρίνονται σε 

ανθρώπινους, οικονομικούς και χρονικό περιθώριο. Γενικότερα, όσο περισσότεροι πόροι 

διατίθενται για την υλοποίηση αυτών και, μάλιστα, σε διάρκεια χρόνου τόσο περισσότερο 

γίνεται αντιληπτή στο ανθρώπινο δυναμικό το ενδιαφέρον και η δέσμευση της διοίκησης ενώ 

παράλληλα δημιουργείται κι αίσθημα συμπόρευσης.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθή, για ένα μέσο οργανισμό που διαγράφει 

κανονική πορεία τα άτομα διακρίνονται ούτως ή άλλως από υγιή καχυποψία για τα κίνητρα 

και τις προθέσεις της διοίκησης, θεωρώντας ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν εξαντλούνται 

σε αυτές που καταλήγουν στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού. Η
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αίσθησή τους αυτή επιβεβαιώνεται, φυσικά, από ευρήματα άλλων ερευνών που καταλήγουν 

ότι το ήμισυ περίπου των ατόμων δεν γνωρίζει ούτε καν τη γενικότερη κατεύθυνση των 

επιλογών και αποφάσεων της ανώτατης διοίκησης για τον οργανισμό (Quirke, 1995).

Παρότι, λοιπόν, η αντίληψη της διοίκησης ως αξιόπιστης, η κατανόηση των 

οργανωσιακών στόχων, η αίσθηση της επίγνωσης των πραγματικών διαστάσεων της 

κατάστασης και της δυνατότητας για συμμετοχή ούτως ή άλλως αντιπροσωπεύουν μειωμένο 

ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού, παρατηρείται επιπλέον επιβάρυνση του ποσοστού 

αυτού κατά τη διάρκεια αλλαγών, εξαιτίας των δυσανάλογων παρεχόμενων πληροφοριών σε 

σχέση με την αυξανόμενη ανάγκη για ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο 

συγκεκριμένα, η εν λόγω ανάγκη αυξάνεται από 59% κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών 

στο 75% για τις περιστάσεις των αλλαγών, γεγονός που αποδίδεται καταρχήν στην αγωνία 

και την αβεβαιότητα των ατόμων για το μέλλον.

Σταθερές - κανονικές 
συνθήκες

Περίοδος αλλαγών

Αξιοπιστία της διοίκησης 66% 49%
Κατανόηση των επιχειρησιακών 
στόχων

48% 34%

Αίσθηση πλήρους ενημέρωσης 46% 33%
Πρόσκληση έκφρασης άποψης 59% 75%

Πίνακας 3.2: Η επίδραση της αλλαγής στην αξιολόγηση της επικοινωνίας από το ανθρώπινο δυναμικό, Onirke, / 995.

Βέβαια, υπάρχουν μεμονωμένα σημεία τα οποία δεν είναι αρκετά ξεκάθαρα και για την 

ίδια τη διοίκηση κατά τον σχεδίασμά ή ακόμη και την έναρξη των διαδικασιών, όχι 

απαραιτήτως λόγω ανεπαρκούς πρόβλεψης αλλά λόγω της πιθανότητας σφάλματος που 

εμπεριέχεται σε αυτή εξ ορισμού. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, είναι προτιμότερο για 

τη διατήρηση της αξιοπιστίας της διοίκησης να υπάρχει απόλυτη ειλικρίνεια, ώστε να 

αποφεύγεται η δημιουργία προσδοκιών ή και απαιτήσεων, η μη εκπλήρωση των οποίων θα 

προκαλεί απογοήτευση, αμφισβήτηση, ακόμη και κυνισμό. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και 

στις πλέον δυσμενείς καταστάσεις, η απόλυτη ειλικρίνεια των ιθυνόντων κρίνεται
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περισσότερο σκόπιμη από την απόκρυψη πληροφοριών, η οποία επιτρέπει τη διάδοση 

φημών, καθώς η ανάκτηση της αξιοπιστίας, εφόσον χαθεί, είναι ασύγκριτα δυσκολότερη και 

πιο χρονοβόρα από τη διατήρησή της.

3.4.4. Χαρακτηριστικά Των Φορέων Της Αλλαγής

Γενικά, καθήκον των φορέων της αλλαγής είναι η δημιουργία ενός σύμφωνου 

ψυχολογικού συμβολαίου, σύμφωνα με το οποίο η πραγματικότητα θα συγκλίνει με τις 

προσδοκίες που προέκυψαν από τα μηνύματα που μεταδόθηκαν από την ανώτερη διοίκηση, 

παρέχοντας στην τελευταία συνεχή ανατροφοδότηση για άμεσο ανασχεδιασμό διαδικασιών 

και προσεγγίσεων (Seibert et al, 1995; Grant, 1999). Ιδιαίτερα στην περίπτωση 

συγχωνεύσεων κι εξαγορών, οι φορείς της αλλαγής φέρουν σημαντικό μερίδιο της ευθύνης 

για την εξασφάλιση της, κατά το δυνατόν περισσότερο, ομαλής και ανώδυνης δημιουργίας 

και λειτουργίας του νέου οργανισμού, όντας υπεύθυνοι αφενός για τον προσδιορισμό των 

στόχων, των επιθυμητών διαδικασιών και συμπεριφορών και αφετέρου για την καθοδήγηση 

και στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού από την έναρξη έως και την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας συγχώνευσης ή εξαγοράς (Hofstede, 2000).

Στο βαθμό που τα στελέχη του οργανισμού δεν κατέχουν είτε τις απαραίτητες γνώσεις 

είτε τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για την αποτελεσματική υποστήριξη της αλλαγής κρίνεται 

σκόπιμη αλλά και αναγκαία η συνεργασία με εξωτερικούς παράγοντες. Είναι προφανές, 

βέβαια, ότι για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή η πραγματικότητα χάνει κομμάτια της, 

προκαλώντας αφενός κενά στη διαχείρισή της και αφετέρου στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά 

σε περίπτωση απουσίας της ικανότητας αποτελεσματικής διαχείρισης της αλλαγής το 

εναλλακτικό κόστος είναι περιοριστικό (Todd, 1999).

Σύμφωνα με τους Quinn (1989) και Hiltrop (1998) απαραίτητη προϋπόθεση για καθέναν 

από τους φορείς της αλλαγής, είτε πρόκειται για μέλη του οργανισμού είτε για εξωτερικούς 

συνεργάτες, είναι η απόλυτη εξοικείωση με την έννοια της αλλαγής, η συνειδητοποίηση ότι
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πλέον η αλλαγή του επιχειρησιακού περιβάλλοντος άρα και η ανάγκη για 

προσαρμοστικότητα και αλλαγή της ίδιας της επιχείρησης είναι ο κανόνας και όχι η 

εξαίρεση. Η δημιουργία της πεποίθησης ότι η αλλαγή είναι δυνατόν να προγραμματιστεί και 

να εκτελεστεί αποτελεσματικά, ακόμη και να συστηματοποιηθεί, σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή αντίληψη της αδυναμίας επηρεασμού των συνθηκών του εξωτερικού 

περιβάλλοντος είναι πλέον, σύμφωνα με τους Kochan και Dyer (1993), αναγκαία συνθήκη 

για την επιβίωση του οργανισμού. Εξάλλου, η δημιουργία της αντίληψης ότι η αλλαγή είναι 

απολύτως φυσιολογική και διαχειρίσιμη κατάσταση, ανεξαρτήτου περιεχομένου, έντασης κι 

έκτασης προλαμβάνει τυχόν συναισθήματα άγχους, φόβου ή και πανικού που το ξάφνιασμα 

του καινούριου προκαλεί.

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με το προφίλ των φορέων της αλλαγής 

(Vandermerwe, 1991) συντείνουν στη συνύπαρξη συγκεκριμένων χαρισμάτων και αξιών, από 

το σχεδίασμά της όποιας επιλογής έως και την υλοποίηση και παρακολούθησή της. Οι 

ιθύνοντες θα πρέπει όχι μόνο να αναγνωρίζονται από το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και να 

είναι προσιτοί σε αυτό, ανοικτοί στο να δέχονται ιδέες και προτάσεις, δεκτικοί σε τυχόν 

παράπονα και απορίες αλλά και ικανοί να καλύψουν ενδεχόμενα αισθήματα ανασφάλειας και 

αμφιβολίας που το άγνωστο περικλείει. Από την άλλη, η απολυτότητα και αδιαφορία για 

ενδεχόμενες αντιδράσεις και αντιρρήσεις όχι μόνο στερεί τον οργανισμό από πολλαπλές 

προοπτικές και ιδέες, ίσως μάλιστα περισσότερο ρεαλιστικές, αλλά προκαλεί και ρίξεις κι 

εντάσεις, δυσχεραίνοντας σημαντικά την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Στο πλαίσιο 

αντίστοιχης έρευνας, που πραγματοποιήθηκε για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των 

φορέων της αλλαγής σε οργανισμούς που είχαν βιώσει κάποια σημαντική οργανωσιακή 

αλλαγή, όπως συγχωνεύσεις κι εξαγορές, οι ερωτηθέντες ανεγνώρισαν τη σημαντικότητα 

ύπαρξης ικανοτήτων διαπραγμάτευσης, πειθούς κι επιρροής για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων του ρόλου τους σε ποσοστό 89% (Buchanan et al, 1999). Εξάλλου, το γεγονός 

ότι οι φορείς της αλλαγής πρέπει να ενημερώνουν τόσο για την ακριβή φύση της αλλαγής
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όσο και για τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα αυτής, καθιστά την ικανότητα επικοινωνίας 

καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης της αντίληψης, στάσης και συμπεριφοράς των 

ατόμων. Από την άλλη, δεδομένου ότι η ενημέρωση αφορά και σε σημεία της συγχώνευσης 

ή εξαγοράς τα οποία ενδεχομένως δεν είναι αρκετά διαφανή ή για τα οποία εκδηλώνονται 

ενστάσεις ή προβληματισμοί, η πειστικότητα των ιθυνόντων και ο βαθμός εμπιστοσύνης που 

εμπνέουν στο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να συμβάλλει στην ευκολότερη αποδοχή των 

προτεινόμενων αλλά και τη μεγαλύτερη δέσμευση των ατόμων για τήρηση αυτών.

Πάντως, η τελική επιτυχία ή μη του οργανισμού να μεταβεί στη νέα πραγματικότητα 

βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το βαθμό δέσμευσης των ιθυνόντων στις απαιτούμενες 

στρατηγικές επιλογές και αποφάσεις. Είναι πασιφανές ότι όσο περισσότερο πιστέψει κανείς 

στη σκοπιμότητα και σχετική υπεροχή της νέας πραγματικότητας τόσο περισσότερο ζήλο 

θα εκδηλώσει κατά την επιδίωξη της πραγμάτωσής της και τόσο καλύτερα θα μεταδώσει τα 

επιθυμητά μηνύματα, πείθοντας για τη χρησιμότητά της (Kochan et al, 1993). Σε αυτή την 

περίπτωση αυξάνεται και η πιθανότητα αναγνώρισης των διορισμένων υπευθύνων ως ηγέτες, 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της συγχώνευσης ή εξαγοράς. Από την άλλη, 

αναφορικά με την ηγεσία, έρευνα του Chew και των συνεργατών του (1999) η οποία εξέτασε 

τη σημαντικότητα της ηγεσίας, της αφοσίωσης και της οργανωσιακής δομής για την 

υλοποίηση του στρατηγικού οράματος κατέληξε στην αυξημένη σημαντικότητά της για την 

επιτυχή υλοποίηση συγχωνεύσεων κι εξαγορών. Γενικότερα, πάντως, όσο μεγαλύτερη είναι η 

συνέπεια μεταξύ των ενεργειών και των αποφάσεων των ηγετών και των επιδιωκόμενων 

στόχων, ιδιαίτερα σε στιγμές πίεσης και άγχους και παρά το πέρασμα του χρόνου, τόσο 

περισσότερο αυξάνεται ο βαθμός αξιοπιστίας αυτών, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τις 

πιθανότητες δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και δέσμευσης στην επίτευξη του κοινού 

σκοπού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, βέβαια, οι φορείς της αλλαγής να διορίζονται πριν 

ενημερωθεί το ευρύ ανθρώπινο δυναμικό για την επικείμενη αλλαγή ώστε να είναι σε 

ετοιμότητα. Η δυνατότητα προετοιμασίας πριν την ανάληψη ενεργών καθηκόντων σε καθένα
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από εκείνα τα σημεία που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα αλλά και η γενικότερη 

προετοιμασία για άμεση αναγνώριση των όποιων αναγκών και προσαρμογή σε αυτές είναι 

δυνατόν να μεταβάλλει άρδην την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους καθώς 

επίσης και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δράση τους αντιληπτή από το ανθρώπινο 

δυναμικό (Seibert et al, 1995). Εξάλλου, ο έγκαιρος διορισμός τους βοηθά ώστε το σύνολο 

του ανθρώπινου δυναμικού να γνωρίζει από τη στιγμή της ενημέρωσης ακόμη τα άτομα στα 

οποία θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάθε περίπτωση.

Βέβαια, η σύγχρονη πρακτική αποφαίνεται ότι ο ρόλος των φορέων της αλλαγής είναι 

ιδιαίτερα σκληρός. Έρευνες που διεξήχθησαν από τον Buchanan και τους συνεργάτες του 

(1999) κατέληξαν ότι το 87% των φορέων της αλλαγής αφενός δεν είχε ως μοναδικό, ούτε 

καν ως κυρίαρχο, αντικείμενο δραστηριοτήτων τη διαχείριση της αλλαγής και αφετέρου δεν 

ανταμείφθηκε υλικά ή ηθικά για την προσπάθεια και την προσφορά του. Σε πολλές 

περιπτώσεις, μάλιστα, δεδομένης της απουσίας όχι μόνο υποστήριξης από τη διοίκηση για 

συστηματική ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων αλλά και αποκλειστικής και 

συγκεκριμένης περιγραφής εργασίας της εν λόγω θέσης, υποβαθμίστηκε και υποσκελίστηκε 

ο ρόλος και η προσφορά τους, με αποτέλεσμα το 47% των ιθυνόντων να αποχωρήσει μετά 

τον πρώτο χρόνο της συγχώνευσης ή εξαγοράς και το 75% αυτών να απομακρυνθεί κατά τη 

διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων (Grossman, 1999). Σε απόλυτη συνέπεια βρίσκεται και 

ο χαρακτηρισμός του ρόλου του φορέα της αλλαγής από τη συντριπτική πλειοψηφία του 

δείγματος, 99%, ως ιδιαίτερα πιεστικό και αγχώδη αλλά και διασκεδαστικό και γεμάτο 

προκλήσεις (Buchanan et al, 1999).

3.4.5. Επικοινωνία

Όταν οι συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι σταθερές επί μακρύ χρονικό 

διάστημα, οι υιοθετούμενες υποθέσεις είναι όχι μόνο κοινές αλλά και διαχρονικές, όπως και 

το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, για το οποίο όλοι είναι ενήμεροι. Αντίθετα, σε
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περισσότερο δυναμικό εξωτερικό περιβάλλον, εντοπίζεται η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης, 

για την κατανόηση της ακριβούς θέσης άρα και στάσης του οργανισμού, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τις αποφάσεις κι επιλογές των ιθυνόντων, καθιστώντας την επικοινωνία 

σημαντικό μέσο για τη δημιουργία θετικών απόψεων και την πρόληψη από την επέκταση ή 

επιδείνωση των αρνητικών (Sparrow et al, 1988, Ulrich, 1998).

Όπως, άλλωστε, υποστηρίζει και ο Armistead με τους συνεργάτες του (1999), η 

ενημέρωση των ατόμων μόνο για θέματα διαδικαστικά και όχι για τη σκοπιμότητα και την 

ουσία της αλλαγής, υποβαθμίζει και περιορίζει την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται και 

να κατανοούν το περιβάλλον με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες παρανόησης και, 

συνεπαγόμενα, αντίστασης. Γενικά, όσο λιγότερη δύναμη κι επιλογές έχει κάποιος, τόσο 

περισσότερο πιθανό είναι να αντιδράσει, είτε εξαιτίας της άγνοιάς του είτε στην προσπάθεια 

προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των ιθυνόντων. Στο βαθμό που δεν παρέχονται επαρκείς 

απαντήσεις, καθένας διαμορφώνει εναλλακτικά σενάρια και αντίστοιχες πιθανότητες 

πραγματοποίησης αυτών προκειμένου να ικανοποιήσει κατά το δυνατόν την ανάγκη ελέγχου 

της ζωής του. Τα σενάρια αυτά καλύπτουν το σύνολο των υπαρχόντων αποριών και αφορούν 

σε θέματα όπως η αναγκαιότητα της αλλαγής, η σχετική υπεροχή της από τις λοιπές 

εναλλακτικές, οι εκφάνσεις αυτής, ο ρόλος καθενός στη νέα πραγματικότητα, η ετοιμότητα 

και γενικότερη ικανότητα των ιθυνόντων να αντεπεξέλθουν στις ανακύπτουσες απαιτήσεις 

αλλά και ο βαθμός δέσμευσης της διοίκησης. Εντονότερη, προφανώς, είναι η ανάγκη 

κάλυψης των κενών στην πληροφόρηση στην περίπτωση δυσμενών συνθηκών καθώς 

αυξάνεται ακόμη περισσότερο η αβεβαιότητα άρα και το άγχος και η ανησυχία για το 

μέλλον. Αναμενόμενη είναι σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε κάθε άλλη δυσκολία, η 

συσπείρωση του ανθρώπινου δυναμικού, σε μια προσπάθεια οργανωμένης και πληρέστερης 

κατά το δυνατόν αντιμετώπισης της αβεβαιότητας και ανασφάλειας, διαχέοντας την ένταση 

στο σύνολο του οργανισμού.
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Πάρ' αυτά, η διεθνής πρακτική καθιστά σαφές ότι μέρος μόνο των πληροφοριών φθάνει 

τα κατώτατα ιεραρχικά στρώματα (Quirke, 1995). Χαρακτηριστική είναι η αναπαράσταση 

της διαδικασίας σκέψης που προηγείται της επικοινωνίας ως χωνί, η οποία ξεκινά από τα 

γενικά στοιχεία και καταλήγει στα απολύτως ειδικά, σε εκείνα μόνο που απαιτούνται για την 

ορθή εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των ατόμων με επιτυχία.

ανασκόπηση επιχειρησιακών στόχων

Σχήμα 3.4: Μεταβίβαση πληροφοριών προς τις χαμηλότερες ιεραρχικές βαθμίδες, ΓΙηγή: Quirke, 1995.

Αναφορές σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναφοράς θεωρούνται περιττές με αποτέλεσμα να 

μη γίνεται αντιληπτός ο λόγος της αλλαγής και άρα να μην επιτυγχάνεται η δέσμευση των 

ατόμων στην υλοποίησή της.

Εκ διαμέτρου αντίθετα, πάντως, είναι τα αποτελέσματα στις περιπτώσεις εκείνες που 

προβάλλεται συγκεκριμένο πλαίσιο λήψης της απόφασης για αλλαγή, το οποίο αφενός 

προσδιορίζει επακριβώς την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της εν λόγω επιλογής και 

αφετέρου βρίσκεται σε συμφωνία και συνδυασμό και σύμπνοια με τη φιλοσοφία διοίκησης 

και την οργανωσιακή κουλτούρα, αυξάνοντας σημαντικά το βαθμό δέσμευσης και την 

καταβαλλόμενη προσπάθεια για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Σύμφωνα με το 

μοντέλο του Bockner (199Χ), σε περιπτώσεις αλλαγής των συνθηκών εργασίας και των όρων 

απασχόλησης εξαιτίας συνολικής αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, όπως σε περιπτώσεις 

συγχωνεύσεων κι εξαγορών, η πλήρης ενημέρωση για το μεταβατικό στάδιο αλλά και για το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και η προβολή των προσωπικών ωφελειών που μπορεί να 

αποκομίσει καθένας, είναι εξαιρετικά πιθανόν να μετατρέψει την παραδοσιακά θεωρούμενη
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ως αρνητική αλλαγή σε ευκαιρία (Ulrich, 1998). Ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή ήταν 

τα αποτελέσματα έρευνας των Rousseau και Tijoriwala (1999), η οποία τόνισε τη σημασία 

της μη διεστραμμένης πληροφόρησης για την διατήρηση κι ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Μια μέση προσέγγιση, πρεσβεύει ότι ο ρυθμός και η έκταση διάχυσης πληροφοριών 

πρέπει να είναι ανάλογος του βαθμού επιρροής των ατόμων από τις επερχόμενες αλλαγές. 

Διαμορφώνονται, έτσι, διαφορετικές ομάδες ανθρώπινου δυναμικού για καθεμία από τις 

οποίες τίθενται διαφορετικοί στόχοι για κάθε χρονική περίοδο, ανάλογα με τη σημασία της 

συμμετοχής καθενός για την επιτυχή υλοποίηση της αλλαγής. Η αναπαράσταση των φάσεων 

της επικοινωνίας με τη μορφή της σκάλας κάνει σαφή το συνεχή και δυναμικό χαρακτήρα 

της διαδικασίας, από το σύνολο της οποίας θα πρέπει να περάσει καθένα από τα μέλη του 

οργανισμού, έως ότου οδηγηθεί στην επιθυμητή κατάσταση. Έτσι, τη χρονική στιγμή που 

θα ενημερωθούν οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής για την αλλαγή, οι διορισμένοι από τη 

διοίκηση ως φορείς της αλλαγής θα πρέπει να έχουν ήδη δεσμευτεί προκειμένου να 

αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους (Quirke, 1995).
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Στο χαμηλότερο επίπεδο της σκάλας, αυτό της ενημερότητας, η επικοινωνία είναι 

μονόδρομη, με έμφαση στη μετάδοση πληροφοριών σε παθητικό κοινό. Πλησιάζοντας στα 

μεσαία επίπεδα, επιδιώκεται περισσότερο προσωπική επικοινωνία και διάλογος ενώ στα 

ανώτερα η διοίκηση δέχεται κυρίως πληροφορίες, με τη μορφή αποριών και 

προβληματισμών. Αντίστοιχα, στα υψηλότερα επίπεδα δίνεται έμφαση στη δημιουργία 

ποιοτικών και ειλικρινών σχέσεων, ικανών να υποστηρίξουν την αφοσίωση, ως απαραίτητο 

συστατικό εποικοδομητικής συνεργασίας1.

Βασικό αντεπιχείρημα στην εν λόγω προσέγγιση είναι η σχετική μείωση της εγκυρότητας 

και πιστότητας του μηνύματος αλλά και της αξιοπιστίας της διοίκησης και των ιθυνόντων 

εξαιτίας των πολλαπλών φίλτρων που μεσολαβούν έως την τελική λήψη του.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, παρότι η επικοινωνία μόνη δεν είναι ικανή συνθήκη για την 

επιτυχή ολοκλήρωση της αλλαγής, είναι σίγουρα αναγκαία για την αποτελεσματική 

διαχείριση ή ακόμη και την πρόληψη των εμποδίων που συνοδεύουν τη μετάβαση στη νέα 

πραγματικότητα. Δεδομένου ότι ο βαθμός σύνδεσης των οργανωσιακών αλλαγών με την 

επιδίωξη κοινών ωφελειών στο μυαλό του ανθρώπινου δυναμικού είναι αντιστρόφως 

ανάλογος του βαθμού αντίδρασης και αντίστασης, η άμεση και ειλικρινής επικοινωνία.

1 Ενημερότητα: περιλαμβάνει ελάχιστη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο, με τη διοίκηση να παρέχει απλώς 

πληροφορίες

Κατανόηση: οι παρεχόμενες πληροφορίες αυξάνονται και διαφοροποιούνται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες 

της κάθε ομάδας ενώ η διοίκηση αρχίζει να δέχεται ανατροφοδότηση.

Υποστήριξη: σκοπός στο στάδιο αυτό είναι η αποδοχή της ανάγκης της αλλαγής, αν όχι της ίδιας της αλλαγής 

Εμπλοκή: δεν αρκεί ο απλός διάλογος, αλλά η εξαγωγή μέσω αυτού ουσιαστικών συμπερασμάτων για τους 

προβληματισμούς, τις ενστάσεις αλλά και τις προτάσεις των ατόμων, ικανών να αξιοποιηθούν από τους 

ιθύνοντες για τη βελτίωση και καλύτερη προσαρμογή του εγχειρήματος

Αφοσίωση: ως αφοσίωση νοείται η διάθεση του ατόμου να παραμείνει στην εταιρεία (Ulrich, 1998). 

Προκύπτει από την αίσθηση ιδιοκτησίας, η οποία με τη σειρά της ανάγεται στη συμμετοχή στο σχεδίασμά και 

την υλοποίηση της στρατηγικής και των παρεπόμενων διαδικασιών αυτής. Απαιτείται γι' αυτό υψηλό επίπεδο 

αλληλεπίδρασης, ευελιξία και επαρκές χρονικό διάστημα. Σημαντική για τη δημιουργία και διατήρησή της 

είναι η ύπαρξη εμπιστοσύνης, διαλλακτικότητας και δεκτικότητας κατά τη συνεργασία.
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ακόμη και για δυσάρεστες καταστάσεις, και η ηθική στάση συντείνουν ώστε να αυξάνει η 

εμπιστοσύνη για τις επιλογές που έχουν πραγματοποιηθεί άρα και η δεκτικότητα (Quirke, 

1995).

3.4.6. Πολιτικοί Παράγοντες

Η οργανωσιακή πολιτική συνίσταται στη δύναμη, την επιρροή και την εξουσία που 

απαιτείται για την επίτευξη της αλλαγής (Todd, 1999). Αφορά στις διαπραγματεύσεις 

κατανομής των διαθέσιμων πόρων κατά την επιδίωξη αντικρουόμενων σκοπών, οι οποίες 

εντείνονται σε βαθμό ανάλογο του επιπέδου της αβεβαιότητας και του φόβου που 

αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό. Κυρίαρχοι πολιτικοί παράγοντες στον επιχειρησιακό 

χώρο είναι τα εργατικά συνδικάτα και γενικότερα τα συμβούλια εργαζομένων, των οποίων, 

βέβαια, η πραγματική δύναμη και ισχύς ποικίλει σημαντικά όχι μόνο μεταξύ κλάδων αλλά 

και μεταξύ των επιχειρήσεων εντός του ίδιου κλάδου.

Οι εξελισσόμενες διαμάχες μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων, οι οποίοι 

προασπίζονται την τήρηση των όρων απασχόλησης και της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων 

έναντι της επερχόμενης, και των φορέων της αλλαγής που επιδιώκουν τη συνεχή ανανέωση 

του οργανισμού είναι αναμενόμενες καθώς η αλλαγή περιλαμβάνει την "αποίκιση" του 

οργανισμού από νέες αξίες και συνεπαγόμενες συμπεριφορές, δε θα μπορούσαν να 

αποφευχθούν πλήρως οι διαμάχες.

Έρευνα του Buchanan και των συνεργατών του (1999) κατοχυρώνει την πολιτική ως ένα 

από τα πλέον αμφισβητούμενα σημεία της οργανωσιακής δραστηριοποίησης, καθώς το ένα 

τρίτο των ερωτηθέντων θεώρησε την πολιτική θετική για την εξασφάλιση των επιδιωκόμενων 

στόχων, το δεύτερο τρίτο ανατρεπτικό και αποπροσανατολιστικό παράγοντα και το 

τελευταίο τρίτο παντελώς αδιάφορο (Buchanan et al, 1999). Καθώς, όμως, η ένταση της 

πολιτικής αυξάνεται με την πολυπλοκότητα, την ένταση και έκταση της αλλαγής, και 

δεδομένου ότι τα δύο τρίτα των ατόμων έχουν σαφή θέση απέναντι στο θέμα - θετική ή
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αρνητική, η παράβλεψή της είναι στην ουσία παθητική αποδοχή και σίγουρα όχι εξάλειψή 

της. Η στείρα απόρριψη του ρόλου της οργανωσιακής πολιτικής είναι μάλλον επιζήμια για 

κάθε εμπλεκόμενη μέρος και άρα κρίνεται σκοπιμότερη η συστηματική αντιμετώπισή της 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατόν οι ρήξεις με τακτικές που 

περιλαμβάνουν:

α. Κατανόηση του άγχους που προκαλεί η αβεβαιότητα και συστηματική υποστήριξη 

των ατόμων για την καλύτερη κατανόηση τόσο της μεταβατικής φάσης όσο και της των 

νέων ρόλων και διαδικασιών που θα προκύψουν για ή από την επίτευξη των στόχων 

β. Ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας, που να επιτρέπουν την ομαλή και 

αποτελεσματική αμφίδρομη ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών 

γ. Ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης εναλλακτικών, για την απόδοση αιτιάσεων των 

επιλογών και την επίδειξη των σχετικών πλεονεκτημάτων αυτών, για την άμεση 

απάντηση σε ενδεχόμενους δισταγμούς, απορίες και αμφισβητήσεις, και 

δ. Συνέχεια και συνέπεια μεταξύ των προβαλλόμενων και των υιοθετούμενων πρακτικών 

και αξιών

Χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώνουν οι εκπρόσωποι των μερών - 

εργαζομένων και διοίκησης - προκειμένου να είναι εφικτή η πρόληψη ενδεχόμενων 

αντιπαραθέσεων και η εξασφάλιση ομοφωνίας ή τουλάχιστον συγκατάβασης, ως αποτέλεσμα 

της μεταξύ τους συνδιαλλαγών είναι η ευελιξία, η πειθώς και η ικανότητα επιβολής είναι 

απαραίτητα για την επιτυχή συνεργασία (Howcroft, 1997).

3.4.7. Χαρακτηριστικά Της Ανθρώπινης Φύσης

Για την πλειοψηφία των ατόμων, οι αλλαγές είναι συναισθηματικά δύσκολες και 

συνοδεύονται από αισθήματα άγχους, αβεβαιότητας, ανασφάλειας, αναταραχής, ακόμη και 

φόβου, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Παρότι, όμως, οι αλλαγές αυτές καθ' αυτές 

φαίνονται να ευθύνονται για το ότι τα άτομα γίνονται απόμακρα, ευερέθιστα.
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προκατειλημμένα και λιγότερο παραγωγικά, οι άγνωστες επιπτώσεις αυτών στη συνολική 

λειτουργία του οργανισμού και την ατομική δραστηριοποίηση είναι τελικά περισσότερο 

υπεύθυνες. Όταν κάποιος είναι γνώστης των επερχόμενων αλλαγών και των συνεπακόλουθων 

καταστάσεων αυτών, ακόμη και αν δεν είναι οι επιθυμητές, υπάρχει επαρκής χρόνος για 

ψυχική και ψυχολογική προετοιμασία και θωράκιση άρα και για αποτελεσματική διαχείριση 

(Wilkins, 199Χ; Vandermerwe et al, 1991). Πηγή αυτών θεωρείται κατά κύριο λόγο αφενός 

η αβεβαιότητα για τη διαμόρφωση των όρων απασχόλησης, όπως οι αποδοχές, η εργασιακή 

ασφάλεια, η δύναμη, ο έλεγχος και η επιρροή και γενικότερα οι νέοι ρόλοι και σχέσεις στο 

πλαίσιο της νέας πραγματικότητας, και αφετέρου η έντονη σύνδεση ορισμένων με την 

ισχύουσα τάξη πραγμάτων που ακολουθείται από άρνηση απόρριψής της και μετάβασης σε 

κάτι διαφορετικό (Sparrow et al, 1988). Κρίση, συνεπώς, εμφανίζεται όταν αιωρείται 

αμφιβολία και αβεβαιότητα για το μέλλον, όταν το άτομο αισθάνεται ότι αδυνατεί να 

αντεπεξέλθει στους ρυθμούς και το επίπεδο αλλαγής του περιβάλλοντος του.

Η αδιαφορία, εξαιτίας είτε της χαμηλής αίσθησης της επιτακτικότητας της αλλαγής είτε 

της αδυναμίας διαχείρισης αυτής, είναι η πλέον προβληματική αντίδραση, καθώς απουσιάζει 

η διάθεση για προσπάθεια και συνεργασία. Συναντάται κατά κύριο λόγο όταν η πορεία του 

οργανισμού είναι καλή οπότε και αμφισβητείται η αναγκαιότητα αντικατάστασης 

δοκιμασμένων και πετυχημένων τακτικών και πρακτικών δοκιμασμένης αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας με νέες μη δοκιμασμένες. Παρατηρείται, έτσι, τάση απόρριψης 

οτιδήποτε νέου, η οποία εκδηλώνεται με άρνηση συμμετοχής στις θεωρούμενες ως άσκοπες 

ή λανθασμένες κινήσεις της διοίκησης (Marks, 1999). Το εν λόγω αίσθημα ανωτερότητας 

επεκτείνεται σε πολλές περιπτώσεις συγχωνεύσεων κι εξαγορών, με αποτέλεσμα τα άτομα 

του οργανισμού στόχου να προσεγγίζονται ως υποδεέστερα και μη αξιόλογα και άρα να μην 

υπάρχει από την πλευρά του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού που διενεργεί τη 

στρατηγική κίνηση.
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3.4.8. Εισαγωγή Νέας Τεχνολογίας

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι με τη συγχώνευση ή εξαγορά τουλάχιστον ένας από παλαιούς 

οργανισμούς καταφεύγει σε κινήσεις μερικής ή και συνολικής ριζικής αναδιοργάνωσης των 

παραγωγικών διαδικασιών (Business Process Reengineering - BPR), σε μια προσπάθεια 

αύξησης του βαθμού αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας. Στο πλαίσιο της 

επιδίωξης αυτής, πραγματοποιείται και η εισαγωγή νέας, εξελιγμένης τεχνολογίας, η οποία 

αναπροσδιορίζει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού αλλά ακόμη και τις 

βασικές αρχές δραστηριοποίησής του, απαιτώντας από το ανθρώπινο δυναμικό να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του σε αυτά 

(Armistead et al, 1999).

Τα σημαντικότερα προβλήματα αναφορικά με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας 

συνδέονται είτε με τη χρονική στιγμή πραγματοποίησής της είτε με το βαθμό ετοιμότητας 

και ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού να αντεπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις, ανάλογα με 

την εκπαίδευση που του παρασχέθηκε.

Οι αυξημένες, και πολλές φορές υπερβολικές, προσδοκίες για την εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών συντείνουν σε πολλές περιπτώσεις στη βιαστική και μη ολοκληρωμένη 

ενεργοποίησή της, για επίσπευση κατά το δυνατόν των σχετικών διαδικασιών. Έτσι, ενώ 

απαιτείται κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα και όγκος εργασιών για τη δοκιμή των 

σχεδιαζόμενων καινοτομιών, η ανυπομονησία κι επιπολαιότητα των ιθυνόντων οδηγεί σε 

αυξημένα λειτουργικά προβλήματα τμημάτων ή και ολόκληρου του οργανισμού (Brill, 

1997).

Στον αντίποδα στέκεται η καθυστερημένη εισαγωγή της νέας τεχνολογίας επειδή είτε 

υπήρξε χρονική υστέρηση ως προς την απόκτησή της είτε θεωρήθηκε ως τυπικό στοιχείο για 

την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή εξαγοράς, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αδυναμία 

πρακτικής υποστήριξης του καθ' όλα τα λοιπά οργανωμένου εγχειρήματος, θέτοντας και 

πάλι σε κίνδυνο την τελική ευόδωση των επιδιωκόμενων στόχων.
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ΕΕΦΑΑΜΟ Λ
ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΙΒΟΔΑΙΟ



4.1. Η Εννοια Του Ψυχολογικού Συμβολαίου

Στην προσπάθεια επιτυχούς ολοκλήρωσης της συγχώνευσης ή εξαγοράς, δεδομένης της 

άμεσης εξάρτησής της από το ανθρώπινο δυναμικό, η διαμόρφωση του ψυχολογικού 

συμβολαίου κατά τέτοιο τρόπο που να λειτουργεί υποκινητικά προς την επιθυμητή 

κατεύθυνση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ιθυνόντων και χρήζει επισταμένης ανάλυσης.

Το ψυχολογικό συμβόλαιο, το οποίο συνίσταται καταρχάς στις αμοιβαίες προσδοκίες και 

απαιτήσεις των μερών, δίνοντας έμφαση στους εργαζομένους, αρχίζει να δομείται πριν τη 

δραστηριοποίηση του ατόμου ακόμη, από τη στιγμή κιόλας της πρώτης επαφής με τον 

οργανισμό, καθώς και μόνο τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά που είναι ορατά σε κάποιο 

εξωτερικό παρατηρητή είναι αρκετά για μια αρχική γέννηση προσδοκιών σε ενδεχόμενη 

συνεργασία. Οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι παρά απόρροια των 

γενικότερων οργανωσιακών συνθηκών και χαρακτηριστικών, θέτοντας θέμα 

προσαρμοστικότητας του περιεχομένου του ψυχολογικού συμβολαίου στις αλλαγές του 

εξωτερικού καταρχήν κι εσωτερικού κατά δεύτερο λόγο περιβάλλοντος του οργανισμού.

Έτσι, και στην περίπτωση συγχωνεύσεων κι εξαγορών, οι διενεργούμενες αλλαγές και ο 

τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης αυτών λειτουργούν καθοριστικά στη διαμόρφωση του 

ψυχολογικού συμβολαίου και συνεπακόλουθα στον προσδιορισμό του βαθμού ικανοποίησης 

των εργαζομένων κυρίως από τις συνθήκες εργασίας και τους όρους απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Morrison (1994), το ψυχολογικό συμβόλαιο 

απαρτίζεται από συμφωνίες, γραπτές και προφορικές, μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και 

των εκπροσώπων του οργανισμού για τις αμοιβαίες απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους, σε 

επίπεδο υλικών απολαβών αλλά και κοινωνικών και συναισθηματικών ανταλλαγών. Ο Grant 

(1999), από την άλλη, ορίζει ως πρωταρχική έννοια του ψυχολογικού συμβολαίου την 

αντίληψη των ατόμων για θέματα όπως υποχρεώσεις, υποσχέσεις, στόχους, 

ανταποδοτικότητα-αμοιβαιότητα, αντιλήψεις, πιστεύω κι εμπιστοσύνη μεταξύ των ιδίων και
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της ανώτατης διοίκησης αλλά και των υπολοίπων μελών του οργανισμού. Σε κάθε 

περίπτωση, βέβαια, δεδομένου ότι εκφράζει αφενός τις δυνατότητες και απαιτήσεις του 

οργανισμού και αφετέρου τις επιθυμίες και προσδοκίες των μελών του, το ψυχολογικό 

συμβόλαιο θα πρέπει να είναι δυναμικό και ευμετάβλητο, επηρεαζόμενο από τις 

διενεργούμενες αλλαγές σε βαθμό ανάλογο της έντασης τους. Γενικότερα, πάντως, όσο πιο 

ξεκάθαροι είναι οι όροι του ψυχολογικού συμβολαίου από την αρχή της συνεργασίας και με 

όσο μεγαλύτερη συνέπεια τηρούνται από την πλευρά της διοίκησης και των εκπροσώπων 

αυτής τόσο περισσότερο ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο αντιδράσεων από παρανοήσεων 

υποχρεώσεων και απαιτήσεων αμφίδρομα.

Η πλήρης κατανόηση από μέρους του ανθρώπινου δυναμικού των όρων συνεργασίας 

αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ώριμης και ολοκληρωμένης σχέσης μεταξύ των μερών 

με αμοιβαία κατανόηση και υποστήριξη, προσανατολισμένη στην άμεση και πλήρη 

απόκριση στις ανάγκες του αντισυμβαλλόμενου μέρους και προ πάντων, στο συνολικό 

όφελος. Η σημασία του για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή εξαγοράς είναι 

αναμφισβήτητα καθοριστικής σημασίας καθώς έχει παρατηρηθεί ότι τα θεωρούμενα ως 

"καλά" ψυχολογικά συμβόλαια συμβάλουν σε περισσότερο αφοσιωμένα, υποκινούμενα και 

με εμπιστοσύνη προς τον οργανισμό άτομα, προθυμότερα αλλά και ικανότερα να 

ανταποκριθούν σε επερχόμενες στρατηγικές αλλαγές με αυξημένη ταχύτητα και 

περιορισμένες αντιδράσεις και προβληματισμούς. Παρότι, βέβαια, ο ακριβής 

προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ ενός "κα/,υί" συμβολαίου και της ανώτερης απόδοσης 

των ατόμων εξαιτίας αυτών δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς ώστε να συνάγονται 

αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα, είναι αποδεδειγμένο ότι οι "κακοί" όροι λειτουργούν 

αποθαρρυντικά, αυξάνοντας τη διάθεση αποδέσμευσης και προκαλώντας χαμηλό βαθμό 

αφοσίωσης με συνεπαγόμενα υψηλά ποσοστά απουσιών και αποχωρήσεων (Nadler et al, 

2000). Η αξιολόγηση των όρων του συμβολαίου ως "καλοί" ή "κακοί" είναι σχετική, 

εξαρτώμενη άμεσα και από την αντίληψη των ατόμων για τους όρους αντίστοιχων
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ψυχολογικών συμβολαίων που επικρατούν στην αγορά, αυξάνοντας ή μειώνοντας τις 

απαιτήσεις ανάλογα με τη σχετική υστέρηση ή υπεροχή των όρων που αντιμετωπίζουν οι 

ίδιοι αντίστοιχα. Ο Sims (1994), από την άλλη, τονίζει ότι κατά την εξέταση του 

ψυχολογικού συμβολαίου θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη άποψη όχι μόνο στην άποψη των 

εργαζομένων για τους ισχύοντες όρους του ψυχολογικού συμβολαίου αλλά και στη 

δυνατότητα και τους τρόπους μεταβολής των όρων αυτού για τη βελτίωση του βαθμού 

ικανοποίησης, αφοσίωσης και δέσμευσής τους αλλά και την εξεύρεση αντίστοιχων μεθόδων 

υποκίνησης.

Ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του ψυχολογικού συμβολαίου 

αποτελούν οι προσδοκίες του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, όπως αυτές 

αναπτύσσονται τόσο από τα μηνύματα και τις πληροφορίες που διαχέονται από τη διοίκηση 

και τους φορείς της αλλαγής όσο και από τις παρελθοντικές και τρέχουσες εργασιακές 

εμπειρίες, όπως αυτές ορίζονται από το βαθμό συνέπειας της εκάστοτε διοίκησης με τις 

υποσχέσεις και υποχρεώσεις της προς το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την οργανωσιακή 

κουλτούρα. Η συνέπεια της διοίκησης και η δυνατότητα υποκίνησης των ατόμων για τη 

εκδήλωση της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς, αποτελούν σύμφωνα με τον Grant (1999) τη 

βάση προσδιορισμού τεσσάρων διακριτών τύπων ψυχολογικού συμβολαίου στον εργασιακό 

χώρο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα διάφορα επίπεδα ανταπόκρισης των πεπραγμένων των 

ιθυνόντων στις υποσχέσεις. Πιο συγκεκριμένα:

1. Απόλυτη σύγκλιση. Αφορά στην επιδίωξη της διοίκησης για απόλυτη συμφωνία 

μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων και του τελικού αποτελέσματος σε θέματα που 

άπτονται του ανθρώπινου δυναμικού, κατάσταση η οποία παρότι είναι ιδεατή είναι 

και ανέφικτη

2. Κακό ταίριασμα. Η προσπάθεια της διοίκησης οδηγείται σε αδιέξοδο εξαιτίας 

του ότι γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο δυναμικό κατά τρόπο εντελώς 

διαφορετικό από την επιδίωξή της, είτε εξαιτίας παλαιότερης ασυνέπειας της
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διοίκησης είτε εξαιτίας σύγκρουσης αυτής με την επικρατούσα οργανωσιακή 

κουλτούρα

3. Μερικό ταίριασμα. Όπως και η ονομασία του κάνει φανερό, πρόκειται για 

συνδυασμό των παραπάνω μορφών ψυχολογικού συμβολαίου, η οποία οδηγεί σε 

μερική μόνο αμφίδρομη ικανοποίηση των μερών

4. Περίοδος δοκιμής. Σε αυτή την περίπτωση, η κρίση του βαθμού συνέπειας δεν 

πραγματοποιείται άμεσα αλλά παρέχεται από το ανθρώπινο δυναμικό στη 

διοίκηση καλή τη πίστη ένα διάστημα χάριτος, για να αποδείξει τις προθέσεις της
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4.2. Τθ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Εξετάζοντας τους παραδοσιακούς όρους συνεργασίας μεταξύ οργανισμών και 

ανθρώπινου δυναμικού, εντοπίζονται επιμέρους διακριτά χαρακτηριστικά που αφορούν σε 

πληθώρα πτυχών των μεταξύ τους σχέσεων, τόσο σε πρακτικά θέματα όσο και σε θέματα 

αντιλήψεων.

Καταρχήν, ο αυξημένος σχετικά χρόνος μετάδοσης των πληροφοριών και ο 

τοπογραφικά περιορισμένος χαρακτήρας της δραστηριότητας των οργανισμών συνετέλεσε 

ώστε οι εναλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον να είναι αντίστοιχα μειωμένες. Σε ένα σχετικά 

σταθερό εξωτερικό περιβάλλον, οι απαιτήσεις για προσαρμογή είναι μάλλον χαλαρές, καθώς 

αφενός η έκταση της αναγκαίας αλλαγής είναι σχετικά μικρή και αφετέρου ο διαθέσιμος 

χρόνος είναι σχετικά αυξημένος, παρέχοντας ικανοποιητικά περιθώρια αντίδρασης και 

απόκλισης αλλά και δυνατότητα διόρθωσης τυχόν λανθασμένων κινήσεων κι επιλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, της οργανωσιακής σταθερότητας, αναπτύχθηκε και η πατερναλιστική 

κουλτούρα, επιδιώκοντας εξασφάλιση της αφοσίωσης του ανθρώπινου δυναμικού στον 

οργανισμό και δέσμευσή του για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων έναντι της 

πολυπόθητης επαγγελματικής ασφάλειας (Sparrow, 1999). Πρόσθετο όπλο στην κατάκτηση 

της αφοσίωσης και δέσμευσης των ατόμων υπήρξε η αύξηση των ευθυνών, η οποία, όμως, δε 

συνοδεύτηκε σε πολλές περιπτώσεις από αντίστοιχη αύξηση της εξουσίας με αποτέλεσμα να 

τίθεται συχνά θέμα παρακώλυσης και γραφειοκρατίας.

Εξετάζοντας επιμέρους σημεία των όρων συνεργασίας στο πλαίσιο της πατερναλιστικής 

κουλτούρας, οι αμοιβές προσδιορίζονταν από το συνδυασμό του ιεραρχικού επίπεδου στο 

οποίο ανήκε η θέση εργασίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θέσης αυτής αλλά και το 

κύρος που τη συνόδευε. Όπως είναι προφανές, κυρίαρχο κίνητρο δραστηριοποίησης και 

περαιτέρω ενεργοποίησης των ατόμων στην περίπτωση αυτή είναι η δυνατότητα ανέλιξης 

στην ιεραρχική βαθμίδα, σύμφωνα πάντα με τα τυπικά προσόντα κάποιου και την 

παλαιότητά του στο συγκεκριμένο οργανισμό. Η ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού
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ιεραρχικών στρωμάτων και αντίστοιχα περιορισμένου αριθμού θέσεων εργασίας σε καθένα 

από αυτά, σε συνδυασμό με τον προαναφερθέντα τρόπο ιεραρχικής ανέλιξης, καθιστούν το 

μέλλον ιδιαίτερα τυποποιημένο, ίσως και προκαθορισμένο. Προς την ίδια κατεύθυνση 

οδήγησε, συνάμα, και η περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης προσωπικής πρωτοβουλίας 

εξαιτίας της συγκεντρωτικής λήψης αποφάσεων που ελαχιστοποιούν τα περιθώρια δράσης 

καθενός, δυσχεραίνοντας ή ακόμη καθιστώντας αδύνατη τη διεκδίκηση ευκαιριών.

Ωστόσο, αφενός η προδιαγεγραμμένη σε μεγάλο βαθμό πορεία εντός του οργανισμού 

από την αρχή και αφετέρου η παροχή συγκεκριμένων και σχετικά περιορισμένων 

δυνατοτήτων ανάπτυξης των ικανοτήτων, είχε σαν αποτέλεσμα την κυριαρχία αισθήματος 

σιγουριάς για το μέλλον κι εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση για κάλυψη των υποχρεώσεών 

της.
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4.3. Το ΝΕΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Η σταδιακή παγκοσμιοποίηση των αγορών και ο οξύτατος ανταγωνισμός που 

εκδηλώνεται ολοένα και περισσότερο συνέτεινε στην αντίστοιχα σταδιακή κατάργηση της 

οργανωσιακής σταθερότητας και της πατερναλιστικής κουλτούρας που τη χαρακτήριζε. 

Παρότι οι σύγχρονες τάσεις για λιτές και "γρήγορες" επιχειρήσεις μετέβαλλαν ριζικά το 

επιχειρησιακό περιβάλλον, η δέσμευση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού στους 

εταιρικούς στόχους και προτεραιότητες και η αφοσίωση στον οργανισμό εξακολουθούν να 

είναι τα μόνα εχέγγυα για αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

επιχείρησης (Slowinski, 1992). Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ενώ η 

εμπιστοσύνη, η αφοσίωση και η διάθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών αποτελούν σημαντικά 

συστατικά της επιτυχούς πορείας μιας επιχείρηση, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν μέσω 

συγκεκριμένης στρατηγικής, παρά μόνο ίσως να ενισχυθούν ή να υποστηριχθούν,. 

Μοναδικός παράγοντας εξασφάλισής τους είναι η συνύπαρξη συγκεκριμένων αξιών, 

πρακτικών και προτεραιοτήτων στην οργανωσιακή κουλτούρα, η συνεχής και συνεπής 

προάσπιση των οποίων τις εγκαθιδρύει ουσιαστικά (Baird et al,l995; Sparrow, 1999). Η 

σημασία της επίτευξης αυτών ενισχύεται από τις αντιξοότητες που προκύπτουν για το 

ανθρώπινο δυναμικό από τη μείωση των ιεραρχικών επιπέδων, τη συνεπαγόμενα 

περιορισμένη δυνατότητα για ανέλιξη αλλά και τη συνεχή ανάγκη για αναδιοργάνωση της 

σύνθεσης και λειτουργίας του οργανισμού (Sims, 1994; Albers et al, 1997; E22amel et al, 

1999).

Δεδομένης της σχέσης "δούναι και λαβείν" μεταξύ οργανισμού και ανθρώπινου 

δυναμικού, η αδυναμία της διοίκησης να εγγυηθεί απασχόληση για μακρύ χρονικό 

διάστημα, ως μέσο εξασφάλισης της αφοσίωσης και πίστης, συνετέλεσε στη μετατόπιση του 

σημείου αναφοράς από την ικανότητα του οργανισμού να προσφέρει εργασία για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δυνατότητες ιεραρχικής ανέλιξης, στην ικανότητά της 

να αυξάνει τις ικανότητες και δεξιότητες των μελών της, εκπαιδεύοντάς το συστηματικά στις
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σύγχρονες τάσεις και άρα πιστοποιώντας την αυξημένη σχετικά ανταγωνιστικότητά τους 

στην αγορά εργασίας. Έτσι, η σχέση εξάρτησης μεταξύ οργανισμού και ανθρώπινου 

δυναμικού, βασιζόμενη στη συνεργασία, την υπακοή στο ακολουθούμενο σύστημα κανόνων 

και, προπάντων, στην επαγγελματική ασφάλεια αποκτά περισσότερο δυναμική κι 

ευμετάβλητη μορφή, με κυρίαρχους άξονες την προσαρμοστικότητα, την ευελιξία και τη 

δυνατότητα ανάπτυξης για καθένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σε ένα περιβάλλον ταχύτατα μεταβαλλόμενο και διαρκώς εξελισσόμενο, στο οποίο η 

ανάγκη για άμεση προσαρμογή είναι επιταγή για την επιβίωση πλέον του οργανισμού, 

παρέχεται η ευθύνη αλλά και η εξουσία για λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι 

ταχύτατοι ρυθμοί εναλλαγής των εξωτερικών μεταβλητών απαιτούν όχι μόνο ετοιμότητα 

αλλά και εκτεταμένες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό.

ΣΗΜΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΝΕΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Περιβαλλοντικές
αλλαγές

Σταθερό, με βραχυπρόθεσμο 
προσανατολισμό

Συνεχής αλλαγή

Κουλτούρα Πατερναλισμός, ανταλλαγή
ασφάλειας & αφοσίωσης

Αμοιβή & ανανέωση συμβολαίου 
βάση απόδοσης

Αμοιβές Βάση ιεραρχικού επιπέδου, θέσης 
& κύρους αυτής

Βάση συνεισφοράς στο εταιρικό 
αποτέλεσμα

Κίνητρο Προαγωγή Εμπλουτισμός & ανάπτυξη 
ικανοτήτων

Βάση προαγωγής Αναμενόμενη, βάση παλαιότητας 
και τυπικών προσόντων

Λιγότερες ευκαιρίες, προώθηση 
των περισσότερο ικανών

Προσδοκίες
κινητικότητας

Περιορισμένη & με βάση τους 
όρους των εργαζομένων

Οριζόντιες, για την
αναζωογόνηση του οργανισμού

Εξασφάλιση εργασίας Δια βίου απασχόλησης, υπό τον 
όρο της ικανοποιητικής απόδοσης Ευτυχισμένοι που έχουν δουλειά

Ευθύνες
Εργαζόμενοι-κλειδιά, ανταλλαγή 
προαγωγής με περισσότερες
ευθύνες

Πρέπει να ενθαρρύνονται και να 
εξισορροπούνται με περισσότερη 
υπευθυνότητα & καινοτομία

Κύρος θέσης εργασίας Ανάλογο της θέσης στην ιεραρχική 
κατάταξη

Απορρέει από τις ικανότητες & 
την αξιοπιστία

Προσωπική ανάπτυξη Εταιρική ευθύνη Ατομική ευθύνη

Εμπιστοσύνη στον
οργανισμό

Εφικτή η επίτευξη υψηλού βαθμού 
εμπιστοσύνης

Επιθυμητή, αλλά πιθανότερη 
προς συγκεκριμένα οργανωσιακά 
προγράμματα ή το ίδιο το 
επάγγελμα

Πίνακας 4.1: Αντιθέσεις μεταξύ παραδοσιακού &1 νέου ψυχολογικού συμβολαίου. Πηγή: Sparron : 1999.
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Για την ακρίβεια, η διοίκηση έχει πλέον αξιώσεις για ετοιμότητα όχι μόνο των στελεχών 

αλλά του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτή η ανάγκη 

για συνεχή αλλαγή, να υπάρχει σχετικά αυξημένη ταχύτητα προσαρμογής στις συνεχείς 

εξελίξεις αλλά και διάθεση για μάθηση και υπεύθυνη κι ενεργή συμμετοχή στις προσπάθειες 

για συνεχή βελτίωση της επιχείρησης (Hiltrop, 1998). Αντίστοιχα, μεταξύ των βασικών 

σημείων που επιζητά το ανθρώπινο δυναμικό είναι η ύπαρξη δυνατοτήτων προσωπικής 

ανάπτυξης και προόδου, με δυνατότητες ενεργούς συμμετοχής στα τεκταινόμενα, πλήρη 

ενημέρωση για ό,τι το αφορά και, προπάντων, έμπρακτη απόδειξη της εκτίμησης και 

αναγνώρισης της προσφοράς του. Απόδειξη του υψηλού βαθμού εξάρτησης μεταξύ των δύο 

μερών αποτελεί το γεγονός ότι τόσο ό,τι αναζητά το ανθρώπινο δυναμικό από την εργασία 

του - ενδιαφέρον αντικείμενο δραστηριότητας, αναγνώριση, δίκαιη αντιμετώπιση και ισορροπία εντός κι 

εκτός αυτής - όσο και ό,τι προσπαθεί να επιτύχει η διοίκηση - παραγωγικότητα και 

ανταγωνιστικότητα - είναι δυνατόν να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο με τη συνεύρεση και 

ουσιαστική συνεργασία των δύο.
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4.4. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ" 
ΔΥ'ΝΑΜΙΚΟΥ

Τη σημασία της τήρησης του ψυχολογικού συμβολαίου ειδικά για τις περιπτώσεις 

συγχωνεύσεων κι εξαγορών ενδυναμώνουν τα ευρήματα πληθώρας ερευνών, που καταλήγουν 

στην αυξημένη πιθανότητα δυσαρέσκειας, επιφυλακτικότητας ακόμη και πρόθεσης 

αποχώρησης σε περίπτωση αθέτησής του (Morrison, 1994). Δεδομένων των αυξημένων 

ποσοστών αποχωρήσεων ατόμων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ενοποίηση των 

δύο οργανισμών, κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη η καταβολή συστηματικής προσπάθειας για τον 

περιορισμό του φαινομένου, καταρχήν σε επίπεδο στελεχών και κατά δεύτερο λόγο σε 

επίπεδο ικανών και αξιόλογων μελών του οργανισμού ανεξαρτήτου θέσης στην ιεραρχική 

βαθμίδα. Σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες θεωρίες, αυτά ακριβώς το σύνολο των ατόμων 

αυτών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού, 

συγκεντρώνοντας το νοητικό κεφάλαιο του οργανισμού, το σύνολο των γνώσεων κι 

εμπειριών που διαμορφώνουν την πορεία του και συντονίζουν τη λειτουργία του (Armistead 

et al, 1999). Η σταδιακή απομάκρυνση των ατόμων αυτών από τον οργανισμό αποτελεί 

μέγιστη απώλεια και συνεπάγεται μείωση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του οργανισμού, 

δρώντας ανασταλτικά όχι μόνο στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αλλά και 

στην ίδια την επιβίωση του οργανισμού. Ασπίδα θωράκισης στη συγκεκριμένη περίπτωση 

αποτελεί το ψυχολογικό συμβόλαιο, εφόσον εξασφαλίζει υψηλό βαθμό ικανοποίησης, πλήρη 

ανταπόκριση, δηλαδή, τουλάχιστον στις βασικές απαιτήσεις και προσδοκίες. Αξίζει εδώ να 

αναφερθεί η προσέγγιση του Ulrich (1998), σύμφωνα με τον οποίο τα άτομα με το 

μεγαλύτερο νοητικό κεφάλαιο είναι στην ουσία εθελοντές, καθώς παρότι έχουν αυξημένες 

πιθανότητες να βρουν κάποια άλλη δουλειά παραμένουν αφοσιωμένα στην επιχείρηση 

εξαιτίας των συναισθηματικών τους δεσμών και όχι των οικονομικών τους απολαβών. Τόσο 

η εθελούσια προσφορά των γνώσεων, ικανοτήτων κι εμπειριών τους όσο και η αφοσίωση 

στον οργανισμό και η δέσμευση για την επίτευξη των σκοπών του δεν εξαγοράζονται παρά
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δομούνται σταδιακά μέσω συνεπών και ειλικρινών σχέσεων μεταξύ των μερών. 

Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση ατόμων με εκτεταμένη αφοσίωση κι εμπιστοσύνη στη 

διοίκηση και τις αποφάσεις της σε περιπτώσεις αθέτησης υποσχέσεων, εξαιτίας, των 

αυξημένων σχετικά απαιτήσεων και προσδοκιών τους (Singh, 1998).

Πέρα από τη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, αυτούς που συγκεντρώνουν δηλαδή το 

νοητικό κεφάλαιο του οργανισμού, η διαμόρφωση του ψυχολογικού συμβολαίου κατά 

τρόπο ικανοποιητικό αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω ενεργοποίηση για το σύνολο του 

ανθρώπινου δυναμικού. Στο βαθμό που η διοίκηση κι επιθυμεί και διαθέτει τους 

απαραίτητους πόρους για να εξασφαλίσει συγκεκριμένους όρους απασχόλησης και συνθήκες 

εργασίας όχι μόνο δε επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος και προσπάθεια αλλά διασφαλίζει 

τα συμφέροντα του οργανισμού, αποφεύγοντας ενδεχόμενες αντιδράσεις και συγκρούσεις κι 

επιτυγχάνοντας αφοσίωση στον οργανισμό και δέσμευση στην προάσπιση των συμφερόντων 

του.
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4.5. Μορφές Αντίδρασης Του Ανθρωπίνου Δυναμικού

Είναι βέβαιο ότι οι ανταγωνιστικές πιέσεις αυξάνουν τις απαιτήσεις του οργανισμού από 

το ανθρώπινο δυναμικό, χαλώντας τα να ανταποκριθούν ταχύτερα και με μεγαλύτερη 

ακρίβεια στις απαιτήσεις των πελατών, να γίνουν περισσότερο ευέλικτα για άμεση 

προσαρμογή στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, να αναπτύσσουν ολοένα και 

περισσότερες ικανότητες και δεξιότητες, να λειτουργούν με ομαδικό πνεύμα, να 

επιδεικνύουν αφοσίωση στον οργανισμό και δέσμευση στους επιδιωκόμενους στόχους 

(Ulrich, 1998).

Παρότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται η αξία της προαναφερθείσας 

συμπεριφοράς και στάσης του ανθρώπινου δυναμικού και η συνεπαγόμενη αναγκαιότητα 

επιδίωξής της, η μέχρι τώρα διεθνής πρακτική απέχει σημαντικά και όχι αδικαιολόγητα. 

Καταρχήν, παρότι το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού έρχεται 

αντιμέτωπο με την ίδια πληροφόρηση και τις ίδιες καταστάσεις, εντοπίζονται διαφορετικές 

αντιδράσεις, από αποδοχή έως αντίσταση, πολλές από τις οποίες χρήζουν συστηματικής 

υποστήριξης προκειμένου να επανενσωματωθούν στον οργανισμό. Εξάλλου, η ύπαρξη 

πολλαπλών αντιδράσεων και συμπεριφορών στα ίδια ακριβώς γεγονότα ανάγεται στο ότι τα 

άτομα αποδίδουν αιτιάσεις σύμφωνα όχι μόνο με τις δοθείσες πληροφορίες αλλά και τις 

προηγούμενες εμπειρίες και τη γνωστική διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων που 

ακολουθείται (Rousseau et al, 1999).

Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα έρευνας του Judge και των συνεργατών του 

(1999) η οποία κατέληξε ότι η πίστη των ατόμων στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους 

και η αντοχή τους στον κίνδυνο και την αβεβαιότητα συμβάλλουν ουσιαστικά στην 

διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στην αλλαγή. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας 

προέκυψε και σχέση μεταξύ της προαναφερθείσας στάσης και ορισμένων εξωτερικών 

παραγόντων επαγγελματικής επιτυχίας, όπως οι αποδοχές, το ιεραρχικό επίπεδο, η ατομική
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επίδοση αλλά κι εσωτερικών, όπως η αφοσίωση στον οργανισμό και ο βαθμός ικανοποίησης 

από την εργασία. Η έννοια της στάσης απέναντι στην αλλαγή περιλαμβάνει τις γνωστικές και 

συμπεριφορικές προσπάθειες του ατόμου να διαχειριστεί τις εσωτερικές κι εξωτερικές 

απαιτήσεις που προκύπτουν από τη σχέση του με το περιβάλλον του, εφόσον οι τελευταίες 

υπερβαίνουν τους πόρους του.

Μια πρώτη, αρκετά απλοϊκή, προσέγγιση της αντίδρασης του ανθρώπινου δυναμικού στις 

διενεργούμενες στρατηγικές αλλαγές είναι αυτή του Nadler και των συνεργατών του (1994), 

η οποία διακρίνει:

α. εκείνους που αισθάνονται ότι απειλούνται από την αλλαγή καθώς είτε φοβούνται τις 

επερχόμενες αλλαγές είτε αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν το νέο τους ρόλο σε αυτές 

και άρα χαρακτηρίζονται από άρνηση και αποχή για τα τεκταινόμενα 

β. εκείνους που αντιλαμβάνονται την αλλαγή ως ερέθισμα περαιτέρω βελτίωσης της 

συνολικής και ατομικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, αναγνωρίζοντας 

νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για τους ίδιους μέσα από την ανάπτυξη κι επέκταση του 

οργανισμού κι αξιοποιώντας αυτές ως μέσο προστασίας από τη μονοτονία, χάρη στις 

προκλήσεις που απαιτούν χειρισμό σε πραγματικό χρόνο

γ. εκείνους που δεν αντιδρούν καθόλου, θετικά ή αρνητικά, στην αλλαγή, είτε επειδή 

απλώς αδιαφορούν είτε επειδή δεν θεωρούν ότι η προσωπική τους στάση δεν πρόκειται 

να επηρεάσει τις αποφάσεις κι επιλογές της διοίκησης 

Μια περισσότερο επισταμένη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε από τους Bourantas και 

Nichandrou (1998), οι οποίοι, επεκτείνοντας την τυπολογία του Hirschman2 (1970), 

υποστήριξαν ότι οι αντιδράσεις στη διενεργούμενη συγχώνευση ή εξαγορά είναι στην ουσία 

συμπεριφορικές επιλογές που διαμορφώνονται σύμφωνα με το πόσο υποστηρικτικό ή 

αντιδραστικό είναι το άτομο σε συνδυασμό με το βαθμό ενεργητικότητας ή παθητικότητας

2 Ο Hirschman δημιούργησε ένα μοντέλο πρόβλεψης αντιδράσεων σε καταστάσεις αλλαγών, το οποίο διέκρινε 
τρεις πιθανές αντιδράσεις, κοινές για τους καταναλωτές, τους ψηφοφόρους και τους εργαζομένους - αποχώρηση, 
αφοσίωση και αντίσταση (1970).
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που το χαρακτηρίζει. Προφανώς, απόλυτη υποστήριξη της συγχώνευσης ή εξαγοράς 

συνεπάγεται απόλυτη και πλήρη αποδοχή του συνόλου των επερχόμενων αλλαγών αυτής. 

Στο βαθμό που υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις ή ενστάσεις, το άτομο μετακινείται σταδιακά 

προς την αντίδραση. Στο μοντέλο τους αυτό οι Bourantas και Nichandrou (1998), λοιπόν, 

με την έννοια της αφοσίωσης και της συμμόρφωσης αντανακλούν την αποδοχή της νέας 

πραγματικότητας, άρα και των ευρύτερων εξελίξεων που ακολουθούν τη συγχώνευση ή 

εξαγορά, ενώ με την αντίσταση και αδιαφορία την απόρριψη αυτής με ταυτόχρονη 

προσπάθεια αναίρεσής της.

Αναφορικά με το βαθμό ενεργητικότητας των ατόμων, αυτός εξαρτάται από την ένταση 

της συνειδητής τους προσπάθειας να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση 

αποτελεσματικών τρόπων λειτουργίας κι ενεργοποίησης στη νέα πραγματικότητα και 

προσδιορίζει την αντίδραση και την αδιαφορία ως τις δύο ακραίες στάσεις.

άρνηση

ενεργή
k

αντίδραση αφοσίωση

W

αδιαφορία συμμόρφωση

Λ 1 r ,
παθητική

υποστήριξη

Σχήμα 4.1: Εναλλακτικές μορφές συμπεριφοράς σε δ/ενεργούμενες αλλαγές, Πηγή: Bourantas c~ Nichandrou, 1998.

Αφοσίωση παρατηρείται κυρίως όταν η νέα πραγματικότητα αντιμετωπίζεται ως μέσο για 

εξέλιξη, νέες αρμοδιότητες και ανάπτυξη της καριέρας. Ιδιαίτερα για εκείνα τα άτομα που 

δεν ήταν ευχαριστημένα από την ισχύουσα έως τότε κατάσταση, η νέα πραγματικότητα που 

προκύπτει από τη συγχώνευση ή την εξαγορά φαντάζει ως δεύτερη ευκαιρία. Από την άλλη,
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η συμμόρφωση αφορά σε εκείνα τα άτομα που αποδέχονται μεν τη νέα πραγματικότητα 

άλλα αποφεύγουν την ανάληψη πρωτοβουλιών από φόβο αποτυχίας ενώ η αδιαφορία, η 

οποία συχνά συνοδεύεται και από αποχώρηση, είναι χαρακτηριστική εκείνων που έχουν 

ενστάσεις αλλά όχι και διάθεση ή ικανότητα για έκφραση αυτών και δημιουργία 

εναλλακτικών προτάσεων. Τέλος, η αντίδραση εμφανίζεται για εκείνα τα άτομα που αφενός 

δε συμφωνούν με τις διενεργούμενες αλλαγές και αφετέρου το εκδηλώνουν ενεργά στην 

προσπάθειά τους να αλλάξουν την κατάσταση

Αντίστοιχη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε από τον Morrison (1994), ο οποίος μέσω 

έρευνας για τον εντοπισμό των πεποιθήσεων, συναισθημάτων και προθέσεων αποκλειστικά 

των μεσαίων στελεχών στις νέες εργασιακές σχέσεις μετά από συγχώνευση ή εξαγορά, 

αναγνώρισε τέσσερις αυτόνομες ομάδες:

α. τους ευέλικτους, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη φύση των επιχειρησιακών αλλαγών και 

είναι προετοιμασμένοι για να αποδεχθούν αλλαγές προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στο 

πλαίσιο επίτευξης ευελιξίας στην εργασία

β. τους φιλόδοξους, οι οποίοι κατανοούν τις επιπλοκές των αλλαγών αλλά εξακολουθούν 

να εντοπίζουν ευκαιρίες προσωπικής ανέλιξης

γ. τους μόνιμους, οι οποίοι επιζητούν εγγύηση ασφαλείας, πιστεύοντας ότι η εμπειρία 

και η προϋπηρεσία αποτελούν νόμιμη βάση αμοιβής σε αντιδιαστολή με την αμοιβή 

βάση απόδοσης

δ. τους απαλλαγμένους, οι οποίοι, συνειδητά ή ασυνείδητα, εκδηλώνουν συμπεριφορά 

σταδιακής απομάκρυνσης ή ακόμη και απόσυρσης 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι προσεγγίσεις του Sparrow και των 

συνεργατών του (1988). Σύμφωνα με μια πρώτη προσέγγιση, τα άτομα δε χαρακτηρίζονται 

σταθερά από συγκεκριμένη αντίδραση αλλά μάλλον βιώνουν μια διαδοχική μεταβολή 

συναισθηματικών αντιδράσεων, ξεκινώντας από άρνηση, φόβο, άγχος, θλίψη, αποδοχή, 

ανακούφιση, ενδιαφέρον, αφοσίωση και διασκέδαση. Ωστόσο, πιο πρόσφατη ερευνητική
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προσπάθεια του Sparrow (1999) οδήγησε στην ανάπτυξη μιας εναλλακτικής προσέγγισης 

αντιμετώπισης της οργανωσιακής αλλαγής, βασισμένη στην πρωταρχική προσδοκία που 

δημιουργείται στα άτομα στην προσπάθεια πρόβλεψης της νέας πραγματικότητας:

α. επιτυχία, ως απόρροια δύναμης κι επιρροής της νέας κατάστασης και παράλληλης 

σχεδίασης ατομικών ευκαιριών για ανάπτυξη και ανέλιξη

β. ασφάλεια, εντοπίζοντας θέσεις με σχετικά περιορισμένες πιθανότητες να 

μεταβληθούν και άρα ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες επανάληψης της αλλαγής 

γ. ισορροπία, αναδιαμορφώνοντας τις αντιλήψεις για την εργασία και τους νέους όρους 

των εργασιακών σχέσεων ώστε η απώλεια της εργασίας να μη θεωρείται ως προσωπική 

αποτυχία αλλά ως φυσιολογική, διαχειρίσιμη κατάσταση

δ. ελευθερία, για την επίτευξη της οποίας δημιουργούν αυτονομία δραστηριοποίησης 

και περιθωριακή συμμετοχή στα τεκταινόμενα του οργανισμού

ε. δικαιοσύνη, με ελάττωση της προσπάθειας και μείωση της απόδοσης ώστε να υποστεί 

ο οργανισμός το τίμημα της άδικης προς τους ίδιους στάσης της διοίκησης 

στ. προώθηση, με μετακίνησή των ατόμων στο κέντρο των εξελίξεων και απόλυτη 

απορρόφησή τους από την εργασία για παθητική αποδοχή αυτής

ζ. αποχώρηση, θεωρώντας ότι είτε η νέα εργασία είτε η νέα κουλτούρα δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
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5.1. Κριτική

Είναι γεγονός ότι το σύνολο των εννοιών που προσεγγίζονται στο πλαίσιο της εν λόγω 

διπλωματικής εργασίας τελεί υπό αμφισβήτηση και θεωρείται ελλιπές όχι τόσο ως προς την 

θεωρητική του τεκμηρίωση όσο ως προς την πρακτική αξία και δυνατότητα υιοθέτησής του. 

Παρότι, λοιπόν, η θεωρητική ανάλυση είναι επαρκής, σε καμία περίπτωση βέβαια δεν είναι 

εξαντλητική, υπολείπεται η αντιπροσωπευτική πρακτική εφαρμογή τους για επαλήθευση ή 

κατάρριψη των θεωρητικών υποθέσεων. Κοινό μειονέκτημα του συνόλου των θεωριών αυτών 

είναι η περιορισμένη πρακτική εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι 

υπάρχουσες έρευνες για την εξαγωγή αντικειμενικών και αντιπροσωπευτικών 

συμπερασμάτων, εφαρμόσιμων σε κάθε οργανισμό, ανεξαρτήτου αντικειμένου εργασίας, 

μεγέθους και λοιπών οργανωσιακών ιδιομορφιών. Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας, 

βέβαια, είναι από μόνη της η ενασχόληση με τον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς αφενός 

παραμένει ανεξευρένητος, παρά τις εκτενείς έρευνες και προσπάθειες που έχουν 

πραγματοποιηθεί και αφετέρου η μοναδικότητά του λειτουργεί ούτως ή άλλως ανασταλτικά 

στη γενίκευση των όποιων συμπερασμάτων.

Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συνιστά τον κορμό της συγκεκριμένης 

εργασίας, δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη ευρέως ως πηγή ανταγωνιστικού πλήρως αλλά ούτε 

και ως προσδιοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και της 

επιθυμητής πορείας του οργανισμού. Είναι, πάντως, βέβαιο αφενός ότι η αδυναμία 

υλοποίησης των σχεδίων χωρίς την ενεργή και συνεχή συμμετοχή και συνεργασία του 

ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου η αναμενόμενη παταγώδης αποτυχία του οργανισμού 

σε περίπτωση αποστασιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού συνειδητοποιείται ολοένα και 

περισσότερο από τους ιθύνοντες και κάθε άλλο εμπλεκόμενο μέρος. Τόσο, μάλιστα, ώστε τα 

καθημερινά καθήκοντα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων να εμπλουτίζονται καθημερινά με 

την ανάληψη σημαντικότερου και περισσότερου ενεργού ρόλου στο σχεδίασμά της 

οργάνωσης και δομής του οργανισμού αλλά και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία του.
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Παρότι, λοιπόν, θεωρούνταν ως η πλέον διαδικαστική και τυπική λειτουργία, της οποίας 

βασικός στόχος ήταν η εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της δραστηριοποίησης των υπολοίπων 

λειτουργιών, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων εδραιώνεται, αργά αλλά σταθερά, ως 

στρατηγικός παράγοντας. Σίγουρα επί του παρόντος η έννοια της στρατηγικής διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων απέχει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σημαντικά από την 

ακολουθούμενη πρακτική, ωστόσο όλες οι ενδείξεις οδηγούν στη μελλοντική καθιέρωσή της. 

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων αντικαθιστά αργά αλλά σταθερά την παραδοσιακή διοίκηση 

προσωπικού και στοχεύει στην απόδειξη του αναντικατάστατου της διάθεσης για 

πρωτοβουλία, της πρόθυμης συμμετοχής και της συνειδητής δραστηριοποίησης στην 

επιτυχία του οργανισμού που η παραδοσιακή θεωρία αγνοούσε.

Οι πρώτες θεωρητικές αναφορές σχετικά με την έννοια της διοίκησης της αλλαγής, η 

οποία επίσης αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης της εργασίας αυτής, παρότι ξεκίνησαν δύο 

με τρεις δεκαετίες πριν, δεν έχουν αφομοιωθεί ακόμη πλήρως και άρα δεν έχουν υιοθετηθεί 

σε μεγάλο βαθμό. Εκτός του ότι το διάστημα που έχει μεσολαβήσει έκτοτε δεν είναι 

υπερβολικό, η σχετική υστέρηση που παρατηρείται τόσο στην ολοκλήρωση των θεωρητικών 

αναζητήσεων και προσεγγίσεων όσο και στην πρακτική εφαρμογή αυτών είναι δυνατόν να 

αποδοθεί, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση παρθενικής προσπάθειας, από τη μία πλευρά 

στον απλό, γενικό και σε πολλές περιπτώσεις ασαφή χαρακτήρα των αρχικών προσεγγίσεων 

και από την άλλη στη, δικαίως, μερική μόνο πρόβλεψη του φαινομένου. Για την ακρίβεια, 

αναφορικά με την αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης των επερχόμενων αλλαγών, υπήρχαν μεν 

υπόνοιες και ενδείξεις για τη σταδιακή ενοποίηση των αγορών και τη διεθνοποίηση των 

οργανισμών, ωστόσο η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και η ευρύτατη εφαρμογή της στο 

σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων ήταν πέρα από κάθε προσδοκία με 

αποτέλεσμα να μεταβάλλουν ριζικά το χάρτη του εσωτερικού κι εξωτερικού οργανωσιακού 

περιβάλλοντος, ανατρέποντας πληθώρα υποθέσεων και αξιωμάτων. Εξάλλου, το γεγονός ότι 

αρχικά ένα μικρό μόνο ποσοστό οργανισμών δραστηριοποιούνταν σε διεθνή, πόσο μάλλον
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σε παγκόσμια κλίμακα, συνετέλεσε ώστε η αναγκαιότητα για συνεχή μεταβολή, εξέλιξη και 

προσαρμογή στις συνθήκες του περιβάλλοντος να γίνει βίωμα σταδιακά και κυρίως τα 

τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η καταγεγραμμένη εμπειρία να είναι περιορισμένη. Εξίσου 

σημαντικός παράγοντας που αποτέλεσε κι εξακολουθεί, προφανώς, να αποτελεί τροχοπέδη 

για τη συστηματική και ολοκληρωμένη διερεύνηση της έννοιας είναι και η γενικότερη 

ασάφεια και πολυπλοκότητα που συνοδεύει κάθε προσπάθεια αποσαφήνισης του τρόπου 

σκέψης και λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο μεμονωμένα όσο και ως ομάδα. 

Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες ερευνητών για πρόβλεψη και αποκωδικοποίηση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς και αντίδρασης σε συγκεκριμένες καταστάσεις, εξακολουθούν να 

υπάρχουν σημαντικά κενά και αποκλίσεις από τα αναμενόμενα ενώ η μοναδικότητα της 

ανθρώπινης φύσης θέτει συχνά υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα, αξιοπιστία και πληρότητα 

των όποιων συμπερασμάτων.

Οι συγχωνεύσεις κι εξαγορές, όπως και κάθε άλλη στρατηγική κίνηση, 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προσπάθειας των ιθυνόντων για αμεσότερη και 

πληρέστερη ανταπόκριση και, ει δυνατόν, πρόβλεψη των συνθηκών του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του οργανισμού. Τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εμφάνισής τους και η διαρκής 

αυξητική τάση αυτών, αρκούν για να αποδείξουν εμπράκτως τον εξίσου αυξημένο βαθμό 

αναγνώρισης της αναγκαιότητάς τους ως μέσο εξασφάλισης της επιβίωσης, καταρχήν, και, 

κατά δεύτερο λόγο, της επιτυχούς πορείας του οργανισμού. Παρότι, όμως, σύμφωνα με τους 

θεωρητικούς του χώρου και κάποιες υποδειγματικές περιπτώσεις κάθε συγχώνευση ή 

εξαγορά προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε καθένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, με 

σημαντικότερα την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, την ταχύτατη είσοδο σε νέες αγορές, τη γενικότερη 

αλληλοκάλυψη των αδυναμιών και την τόνωση των δυνατών σημείων, εντοπίζονται πολλαπλάσια 

αυτών μελανά σημεία, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με το ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που φαίνεται 

να υπάρχουν ιδιαίτερα ευοίωνες χρηματοοικονομικές και λοιπές προοπτικές κατά την
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επιλογή του οργανισμού-στόχου, τελικά δεν επιτυγχάνονται εξαιτίας είτε της πλήρους 

παράβλεψης είτε της αποσπασματικής και επιπόλαιης διαχείρισης των ατόμων του 

οργανισμού. Χαρακτηριστικά είναι τα ποσοστά αποτυχίας συγχωνεύσεων κι εξαγορών κατά 

το στάδιο της ενοποίησης εξαιτίας μη ολοκληρωμένης διερεύνησης των μερών για ανάλογη 

προετοιμασία. Βασικότερο πρόβλημα στο σύνολο των περιπτώσεων, πάντως, υπήρξε η 

παραγνώριση της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού για την επιτυχία του όποιου 

εγχειρήματος, με αποτέλεσμα την αποσπασματική ενασχόληση με θέματα που το αφορούν 

και που ταυτόχρονα είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή και αποτελεσματική 

δραστηριοποίησή τους, όπως η πληροφόρηση για τις διενεργούμενες αλλαγές και τις 

αναμενόμενες εξελίξεις σε επίπεδο οργανισμού, ομάδων αλλά και προσωπικό. Ο φόβος, η 

ανησυχία και η γενικότερη αναταραχή που επικρατεί σε συνθήκες αβεβαιότητας, όπως και 

αυτές της συγχώνευσης ή εξαγοράς, συντείνουν στη γενικότερη αποδιοργάνωση των ατόμων, 

ακόμη και των πλέον ικανών και αξιόλογων, με ακραία κατάσταση την αποχώρηση τους. 

Περιττή είναι βέβαια να αναφερθεί η ζημία που επιβαρύνεται ο οργανισμός με την 

απομάκρυνση των προαναφερθέντων, οι οποίοι αποτελώντας το νοητικό κεφάλαιο του 

οργανισμού, όντως συντελούν στην ανάπτυξη ή μη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Και η οργανωσιακή κουλτούρα είναι μία από τις πλέον αμφισβητούμενες έννοιες του 

σύγχρονου οργανωσιακού γίγνεσθαι. Παρότι έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες οι οποίες 

διερεύνησαν ακριβώς την επίδραση της οργανωσιακής κουλτούρας στην πορεία του 

οργανισμού και κατέληξαν στον καθοριστικό χαρακτήρα της για την πορεία του 

οργανισμού, η διεθνής πρακτική απέχει ακόμη σημαντικά, γεγονός το οποίο συγκεκριμένα 

στην περίπτωση των συγχωνεύσεων κι εξαγορών αποδεικνύεται άμεσα από την μη ύπαρξή 

της μεταξύ των προς εξέταση θεμάτων της λίστας που αναπτύσσεται για το βέλτιστο 

σχεδίασμά και την υλοποίηση του εγχειρήματος. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς του χώρου 

και τους σχετικά περιορισμένους ένθερμους υποστηρικτές της πρακτικής αξίας της 

οργανωσιακής κουλτούρας, πρόκειται για την "κόλα" που ενώνει τα άτομα ενός οργανισμού
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κι ενοποιεί τη δράση τους. Κυρίαρχα αντεπιχειρήματα των επικριτών και αμφισβητούντων 

της είναι αφενός η αδυναμία ακριβούς προσδιορισμού της έννοιας και ποσοτικοποίησης των 

αποτελεσμάτων της και αφετέρου ο αυξημένος χρόνος που απαιτείται για την εξέταση και 

κατανόησή της. Εξάλλου, η απουσία επαρκών ερευνών που να τεκμηριώνουν τα 

ισχυριζόμενα δίνει ένα ακόμη έρεισμα σε εκείνους που αμφισβητούν την πρακτική 

χρησιμότητα και δυνατότητα αξιοποίησης της οργανωσιακής κουλτούρας ως μέσο επίτευξης 

των οργανωσιακών σκοπών και στόχων. Ωστόσο, η παράβλεψη της οργανωσιακής 

κουλτούρας στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και την υλοποίηση επισφαλών σχεδίων, 

συμπεριλαμβανομένων και των συγχωνεύσεων κι εξαγορών, δεν μπορεί παρά να είναι 

απολύτως επιφανειακή κι επιπόλαιη, καθώς αγνοεί τον άγραφο κώδικα επικοινωνίας και 

λειτουργίας των ατόμων του οργανισμού, ο οποίος είναι σημαντικός παράγοντας για την 

εξασφάλιση ορθών και ουσιαστικών αιτιάσεων για τη στάση του ανθρώπινου δυναμικού σε 

ό,τι συμβαίνει. Σίγουρα η αποκρυπτογράφηση της οργανωσιακής κουλτούρας δεν αποτελεί 

πανάκεια για την επιτυχή ολοκλήρωση μίας συγχώνευσης ή εξαγοράς, ωστόσο αποτελεί 

αναγκαία συνθήκη. Είναι βέβαιο, όμως, ότι η επισταμένη ενασχόληση με αυτή από τα 

πρώτα βήματα της κάθε στρατηγικής κίνησης, από την αναγνώριση της ανάγκης έως την 

υλοποίηση και τη συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή της, μπορεί να λειτουργήσει 

θετικά, παρέχοντας πολλαπλές και ιδιαίτερα χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες για 

έγκυρο κι έγκαιρο προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών.

Τέλος, το ψυχολογικό συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τις προσδοκίες εργαζομένων 

και ανώτατης διοίκησης, με έμφαση στις πρώτες, αρχίζει να δομείται από την ημέρα ένταξης 

του ατόμου στον οργανισμού και αποκρυσταλλώνεται με την πάροδο του χρόνου, όταν 

πλέον δημιουργηθεί ολοκληρωμένη και σαφής εικόνα και άποψη για τις προτεραιότητες κι 

επιδιώξεις του αντισυμβαλλόμενου μέρους. Οι προσδοκίες αναφέρονται όχι μόνο στους 

όρους απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας αλλά και τις αρχές και αξίες που διέπουν την 

οργάνωση και λειτουργία του οργανισμού, ορίζοντας έτσι το περιβάλλον στο οποίο τα
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άτομα καλούνται να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικά και αποδοτικά. Αντικειμενικές 

ενστάσεις που εγείρονται από τους πολέμιους είναι αντίστοιχες με αυτές που επισημάνθηκαν 

στην περίπτωση της οργανωσιακής κουλτούρας. Αφενός, δηλαδή, ότι πρόκειται για 

αποκλειστικά θεωρητική έννοια και αφετέρου ότι στο βαθμό που εμπλέκεται ο ανθρώπινος 

παράγοντας δεν είναι εφικτή η αντικειμενική διερεύνηση και αποτύπωση της όποιας 

κατάστασης για την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων. Εξάλλου, το γεγονός ότι η ακριβής 

μορφή του ψυχολογικού συμβολαίου αποτελεί συνισταμένη των επιμέρους μεταβλητών του 

εσωτερικού κι εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού, τα οποία μεταβάλλονται διαρκώς 

δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την έγκαιρη κι έγκυρη διερεύνησή του. Ιδιαίτερα στην 

περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, οι διενεργούμενες αλλαγές είναι τόσες πολλές και τόσο 

σημαντικές, ώστε αν δεν υπάρχει από την αρχή ολοκληρωμένος σχεδιασμός να προκαλείται 

πανικός, αβεβαιότητα, καχυποψία και στη συνέχεια άρνηση ή αδιαφορία προσαρμογής στα 

νέα δεδομένα. Τέτοιου είδους στρατηγικές κινήσεις του οργανισμού, λοιπόν, μειώνουν την 

ούτως ή άλλως πληγμένη πίστη και αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού στον οργανισμό, 

που το άκρως απαιτητικό και δυναμικό εξωτερικό περιβάλλον προκαλεί, θέτοντας σε 

κίνδυνο τη διάθεσή του για προσφορά και συμμετοχή στις οργανωσιακές προσπάθειες. 

Τίθεται, έτσι, θέμα διαχείρισης των επιμέρους αλλαγών κατά τέτοιο τρόπο που όχι μόνο να 

μην εντείνεται αλλά και να αντισταθμίζεται, κατά το δυνατόν, η επικρατούσα αβεβαιότητα 

μέσω πληρέστερης κατά το δυνατόν πληροφόρησης και ορθού σχεδιασμού του 

εγχειρήματος που να εξασφαλίζει συμπόρευση με τις οργανωσιακές αρχές και αξίες που 

διέπουν την οργανωσιακή κουλτούρα.

Ένα πάντως είναι βέβαιο. Όσο περισσότερο διερευνάται καθεμία από τις 

προαναφερθείσες έννοιες τόσο περισσότερο εκτιμάται η αξία και σημασία τους ως 

παράγοντες ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Δε μένει, λοιπόν, παρά να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες σε πρακτικό κατά πρώτο λόγο αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο.
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5.1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον και η πολυπλοκότητα των εμπλεκόμενων 

μεταβλητών συντείνουν ώστε η αλλαγή να συνιστά μάλλον την καθημερινότητα παρά την 

εξαίρεση. Οι στρατηγικές αλλαγές, και δη οι συγχωνεύσεις κι εξαγορές, αποτελούν ολοένα 

και περισσότερο μέσο προσαρμογής στις απαιτήσεις, είτε απειλών είτε ευκαιριών, του 

ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται ο οργανισμός. 

Πρωταρχικός προσδιοριστικός παράγοντας του βαθμού επιτυχίας του όποιου εγχειρήματος, 

φυσικά, και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι άλλος από τον ανθρώπινο, προσδίδοντας έτσι 

στην έννοια του ψυχολογικού συμβολαίου αυξημένη αξία και βαρύτητα.

Εξετάζοντας κανείς επισταμένα την υπάρχουσα βιβλιογραφία διαπιστώνει πολλαπλά κενά 

σε καθένα από τα θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας, τα οποία συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για 

θεωρητικούς αλλά και, κυρίως, για πρακτικούς λόγους, όπως είναι η πληρέστερη κατά το 

δυνατόν κατανόηση της δραστηριοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των δυνάμεων 

που την προσδιορίζουν. Η αδιαμφισβήτητη σημασία των εννοιών αυτών, σε συνδυασμό με 

την περιορισμένη σχετικά θεωρητική και, ακόμη περισσότερο, πρακτική τεκμηρίωση 

εγείρουν θέμα εκτενέστερης ενασχόλησης.

Καταρχήν, το γεγονός ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία περιλαμβάνει κατά βάση 

θεωρητική μόνο και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις έστω και περιορισμένη πρακτική 

τεκμηρίωση δημιουργεί άμεσα θέμα εξέτασης των υποθέσεων προς επιβεβαίωση ή 

κατάρριψη. Θέματα, λοιπόν, τα οποία είναι σκόπιμο να διερευνηθούν επαρκώς πρακτικά 

είναι οι εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης της επικοινωνίας για την επιτυχία του 

εγχειρήματος, ο βαθμός επίδρασης της οργανωσιακής κουλτούρας στην υλοποίηση των 

συγχωνεύσεων κι εξαγορών και η ιδανική διαχείριση αυτής για την επιτυχή ολοκλήρωσή της 

αλλά και οι επιμέρους μεταβλητές και παράγοντες που, σύμφωνα με την παρούσα εργασίας.
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επηρεάζουν τη διαμόρφωση του ψυχολογικού συμβολαίου κατά τρόπο που να εκφράζει τις 

επιδιώξεις της διοίκησης.

Ιδιαίτερο, όμως, ενδιαφέρον συγκεντρώνεται γύρω από το ψυχολογικό συμβόλαιο, η 

σημασία και ο αντίκτυπος του οποίου στη γενικότερη πορεία της εταιρείας είναι από τα 

πλέον «παραμελημένα» ζητήματα. Σημαντικό θέματα προς εξέταση είναι ο προσδιορισμός 

του περιεχομένου του "καλού" συμβολαίου γα κάθε εμπλεκόμενο μέρος στη συγχώνευση ή 

εξαγορά, της διαδικασίας δόμησης αυτού αλλά και της σχέσης μεταξύ ενός "καλού" 

ψυχολογικού συμβολαίου και της αυξημένης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των 

ατόμων. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες υπόνοιες και κάποια δείγματα μέχρι στιγμής, αλλά 

εξαιτίας της απουσίας εμπεριστατωμένων ερευνών πρόκειται μόνο για κομμάτια μόνο του 

παζλ και σε καμία περίπτωση για ολοκληρωμένη εικόνα, αντιπροσωπευτική της ισχύουσας 

κατάστασης. Προφανώς, το άμεσο και ιδιαίτερα σημαντικό όφελος που θα προκόψει από τη 

διευκρίνιση των θεμάτων αυτών είναι η πληρέστερη κατανόηση της αντίληψης και 

λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού, ως επιμέρους παράγοντα στο πλαίσιο ανάπτυξης των 

πολυπόθητων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να παραγνωριστούν οι 

δυσκολίες εξαγωγής αντικειμενικών και αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων στα θέματα που 

άπτονται του ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένου και του ψυχολογικού 

συμβολαίου. Μη αντικειμενικών γιατί η λειτουργία του ανθρώπινου παράγοντα, παρά τις 

εκτενείς έρευνες και προσπάθειες, παραμένει ανεξευρένητη σε μεγάλο βαθμό και μη 

αντιπροσωπευτικών, προφανώς, εξαιτίας της μοναδικότητας καθενός, η οποία δεν επιτρέπει 

τη γενικευμένη διατύπωση προτάσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη αυτών και άλλων δυσχερειών όχι 

μόνο δεν θα πρέπει να υποβιβάζει την αξία και να υποσκελίσει τη σημασία των εννοιών 

αυτών αλλά αντίθετα να αποτελέσει κίνητρο για επισταμένη εξέταση και διευκρίνιση, 

παρέχοντας συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου για 

την επίτευξη των εκάστοτε οργανωσιακών στόχων και σκοπών.
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