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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διεθνές Μάνατζμεντ. Ένα δυναμικό και συναρπαστικό πεδίο μελέτης και πρακτικής με διενρυνόμενες 

προοπτικές και στόχους για αποτελεσματική διοίκηση της διεθνούς επιχειρηματικής αρένας.

Η διεθνής επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο, καθώς η ένταση του διεθνούς εμπορίου 

αυξήθηκε δραματικά την περασμένη δεκαετία, στιγματίζοντας το παγκόσμιο προσκήνιο με τις παρακάτω εξελί

ξεις:

1. Ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΗI ΙΑ-Καναδά-Μεξικού, μέσω της γνωστής Συμφωνίας Ελεύθερου Ε

μπορίου της Βορείου Αμερικής (North American Free Trade Agreement - ΝΑ ETA).

2. Ευρωπαϊκή Κοινότητα (European Community - EC) ως πλήρης λειτουργική οικονομική ένωση.

3. Συνεχείς οικονομικές προσπάθειες ανοικοδόμησης της Ρωσίας και των άλλων χωρών της πρώην Σοβιετι

κές Ένωσης και Ανατολικές Ευρώπης.

4. Αναπτυσσόμενη οικονομική δύναμη της Ιαπωνίας και ανανεωμένη πορεία της Κίνας. Επίσης, η εγκαθί

δρυση των 4 Τίγρεων (Four Tigers) -Χονγκ-Κονγκ, Ταϊβάν, Νότιος Κορέα και Σινγκαπούρη- με τη νέ

α συμμετοχή των χωρών της Νοτισ-Ανατολικής Ασίας - Μαλαισία, Ταϋλάνδη, Ινδονησία, ακόμη και 

Βιετνάμ.

5. Αποτελεσματικές προσπάθειες οικονομικής ανόρθωσης των χωρών Λατινικές Αμερικής.

6. Οικονομική εξέλιξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, όπως Ινδίας, Ισραήλ και Αργεντινής.

Αναμφίβολα λοιπόν, το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς και η ικανότητα προ

σαρμογές σε αυτές τις περιβαλλοντικές αλλαγές είναι κριτικής σημασίας στη μελλονική επιτυχία των επιχει

ρήσεων. Ωστόσο, αν και η παγκοσμιοποίηση και απελευθέρωση των οικονομιών τείνουν να προβάλλουν ομοιό

τητες, συγκλίνοντας τις διοικητικές συμπεριφορές, οι ξεχωριστές πολιτισμικές (cultural) παραδόσεις τείνουν να 

ενθαρρύνουν τη διαφοροποίηση. Έτσι, η μελέτη του διεθνούς μάνατζμεντ θα πρέπει να δώσει έμφαση σε δύο 

δυναμικές: την παγκοσμιοποίηση (απελευθερωμένες οικονομίες) και τις διαφοροποιημένες κουλτούρες.

Οι συμφυείς με την παγκόσμια προοπτική προκλήσεις απαιτούν μία σειρά στρατηγικών ικανοτήτων, οι ο

ποίες όμως σπάνια συναντώνται σε ένα μόνο διοικητικό στέλεχος. Οι Bartlett και Ghoshal (1992) πρόσφατα 

αναγνώρισαν, ότι οι απαιτούμενες αυτές ικανότητες είναι οι εξής:

• Ικανότητα παγκόσμιας αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας.
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• Ικανότητα κατανόησης και ερμηνείας των τοπικών αγορών, μέσω της αξιοποίησης των τοπικών πόρων και 

της κατανεμημένης ανάπτυξης μιας παγκόσμιας στρατηγικής.

• Ικανότητα μεταφοράς εξειδίκευσης από τη μία μονάδα στην άλλη, μέσω των πληροφοριακών συστημά

των.

Όπως γίνεται φανερό, η εξεύρεση ενός στελέχους που να διαθέτει εξίσου τα παραπάνω προσόντα μοιάζει 

με έρευνα ιδανικού προφίλ, όπως περιγράφεται από τον Phatak (1974:1 S3):

«Αυτός/ή θα έπρεπε να διαθέτει τη φυσική αντοχή ενός Ολυμπιονίκη κολυμβητή, τη διανοητική ευστρο

φία του Αϊνστάιν, την συνομιλητική ικανότητα ενός καθηγητή ξένων γλωσσών, την αντικειμενικότητα ενός κρι- 

τή, το τακτ ενός διπλωμάτη και την επιμονή ενός αρχιτέκτονα Αιγυπτιακών πυραμίδων. Αν μάλιστα εκπατριζό

ταν, θα ήταν επίσης απαραίτητο να διακρίνεται για την κουλτούρα του, για την αντικειμενική κριτική του ικα

νότητα, για την προσαρμοστικοί ητά του στο ξένο περιβάλλον με την ευκολία ενός χαμαιλέοντα και την αμερο- 

λιμρία του.

Στο κρίσιμο αυτό σημείο αναζήτησης στελεχιακού δυναμικού, ικανού για την παγκόσμια επέκταση 11ο- 

λυεθνικών επιχειρήσεων δίνει το στίγμα της η Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων ΙΙόρων, απαντώντας στη φιλοσο

φία και στους στρατηγικούς στόχους των επιχειρήσεων με συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες.

Πρωταρχικό της μέλημα αποτελεί η Στρατολόγηση και Επιλογή στελεχών, μέσω των οποίων θα επιτευ

χθούν οι στόχοι και θα υλοποιηθούν οι στρατηγικές, που συμβάλλουν στην ευελιξία και προσαρμογή των επι

χειρήσεων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του εκάσιοτε τοπικού περιβάλλοντος. Αυτός είναι και ο σκοπός του 

γνωστικού αντικειμένου της παρούσας μελέτης.

Η δομή που ακολουθεί, οργανώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά την πρόσφατη βιβλιογραφική ανα

σκόπηση θεμάτων, όπως:

• ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ (Κεφάλαιο 1θ)

• ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΕΑΕΧΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Κεφά

λαιο 2ο)

• ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (Κεφάλαιο 3θ)

• ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Κεφάλαιο 4ο)

• ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ (Κεφάλαιο 5ο)

Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει και αναλύει τα αποτελέματα της έρευνας που περιέλαβε την Στρατολόγηση 

και Επιλογή στελεχιακού δυναμικού 11 ξένων IΙολυεθνικών επιχειρήεσων του βιομηχανικού τομέα και διαφο

ρετικών κλάδων, που δραστψιοποιούνται εδώ και χ/ιόνια στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στη Μακεδονία. 

Πιο συγκεκριμένα παρατίθενται:

• ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κεφάλαιο 6θ)
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• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κεφάλαιο 7θ)

Κλείνοντας, θα ήθελα να προσφέρω τις ευχαριστίες μου στψ Λναπλψωτρια Καθηγήτρια του Πανεπι

στημίου Μακεδονίας και κυρίας επιβλέπουσας της εργασίας μου, καν Στυλιανή ΞηροτύρψΚουψίδου, καθώς ε

πίσης και στον Λέκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κον Ιωάννη Χατζηδημητρίου,

των οποίων η συμβολή και βοήθεια ήταν καθοριστική καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μετα

πτυχιακής μου εργασίας (thesis). Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω τις Πολυεθνικές επιχειρήσεις και πιο συγκε

κριμένα τους εκπροσώπους τους που δέχτηκαν με χαρά να συμμετέχουν στη διεξαγωγή της ερευνητικής μελέ

της, ενισχύοντας μία νέα επιστημονική προσπάθεια να έρθει εις πέρας.

Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 1997 
Σοφία Ν. Εναγγελίδου
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1.1 ΓΕΝΕΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κεντρική ιδέα τιον Bartlett & Ghoshal (1989) ήταν η προσπάθεια για έναν ευρύτερο δια

χωρισμό τιον επιχειρήσεων εκείνων που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ξένες χώρες.

Στην προσέγγισή τους προέκυψαν διάφορα μοντέλα επιχειρήσεων, τα οποία ταξινομήθη

καν σε δυο γενεές, βάσει της οργανωσιακής τους δομής. Πιο συγκεκριμείνα, στην πρώτη γενεά 

ανήκουν τα μοντέλα τιον πολυεθνικών διεθνών και παγκόσμιων επιχειρήσεων, όπου αποδίδουν 

αντίστοιχα μεγαλύτερη σημασία στην εθνική ανταπόκριση, στην καινοτομία και στην απόδοση. 

Η δεύτερη γενεά χαρακτηρίζεται από το μοντέλο τιον διεθνικών επιχειρήσεων, το οποίο προ- 

κειμένου να ανταποκριθεί σε πιο δυναμικά περιβάλλοντα, απαιτείται να επικεντρώνεται και να 

αναπτύσσεται με δομές και στρατηγικές που περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω.

Σύμφωνα με τους Bartlett & Ghoshal (1989), η αυξανόμενη περιπλοκότητα των συνθηκοιν, 

καθιστά αναγκαία στις επιχειρήσεις την ταυτόχρονη συνύπαρξη των τριών στρατηγικών ανα

γκών, δηλαδή της ανταπόκρισης, της τεχνογνωσίας και της απόδοσης. Αντίθετα, στο παρελθόν 

δεδομένων των χαρακτηριστικών τιον σχετικών συνδυασμιόν προϊόντος-αγοράς, ήταν αρκετή η 

υπεροχή μίας μόνο στρατηγικής, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας από τις παρακάτω κατη

γορίες που εμφανίζονται στον Πίνακα 1 (Anne-Wil, Harzing and Gorvs Van Ruysseveldt, “In

ternational Human Resource Management”, 1995, p. 58).

Πίνακας 1.1: Περιγραφή των διαφορετικών στρατηγικών απαιτήσεων και των απαιτουμένων ε

πικρατέστερων οργανωσιακών δομιίιν 

Κυρία Στρατηγική Απαίτηση Κυρίαρχη Δομή

Εθνική Ανταπόκριση Πολυεθνικό οργανωσιακό μοντέλο

Παγκόσμια Καινοτομία (Μεταφορά Τεχνογνωσίας) Διεθνές οργανωσιακό μοντείλο

Παγκόσμια Αποδοτικότητα Παγκόσμιο οργανωσιακό μοντείλο
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1.2 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

(MULTIDOMESTIC ORGANIZATIONAL MODEL)

Η Πολυεθνική επιχείρηση περιορίζει τις διεθνείς δραστηριότητες της σε τέτοια έκταση, έ

τσι ώστε να εγκαθιδρύει μικρά αντίγραφα των εγχώριων λειτουργιιόν της σε πολλές διαφορετι

κές χοιρες και αγορές (Thoms A. Kochan & Lee Dyer, “Managing Transformational Change. 

The Role of Human Resource Professionals”).

Η ανταπόκριση στη διαφοροποίηση των εθνικών αγορών συνέβαλε στην αποκέντρωση τό

σο των στοιχείων του Ενεργητικού της όσο και στην λήψη αποφάσεων. Γι’ αυτό και πολλές επι

χειρήσεις αυτού του είδους επιτρέπουν την ανάθεση της διοίκησης στα χέρια ντόπιων στελεχών. 

Μάλιστα, ένας από τους στόχους μιας πολυεθνικής είναι να φαίνεται ως “πολυεγχώρια” επιχεί

ρηση. Με αυτή την μορφή, ελπίζει ότι οι τοπικές αρχές θα μεταχειρισθούν την εταιρεία ως μια 

μονάδα κοινής με αυτές εθνικής προελεύοεως. Έτσι, θα μπορεί να αποκτήσει εγχιόριο ανταγω

νιστικό πλεονέκτημα αντλώντας πόρους, ικανότητες και τεχνολογία από παγκόσμιες πηγές. Ό

σο αφορά τον ε:λεγχο και τον συντονισμό των διεθνών τημάτων της, ακολουθείται μια άτυπη 

προσέγγιση, όπως: άμεση προσωπική επικοινωνία μεταξύ των κεντρικών διοικητικών διευθύν

σεων της μητρικής και των αντίστοιχων της θυγατρικής. Μερικά συστήματα απλού οικονομικού 

ελέγχου συμπληρώνουν συχνά αυτό τον άτυπο συντονισμό.

Απόρροια όλων των παραπάνω είναι η ιδιαίτερη διαμόρφωση της δομής που θα μπορού

σε να χαρακτηρισθεί ως αποκεντρωμένη οργάνωση βάσει περιοχής. Αυτό το είδος δομής -το 

οποίο είναι συγκρίσιμο με τη δομή τμήματος ανά περιοχή- είναι επίσης συγκρίσιμο με τις νόρ

μες διοίκησης κυρίως Ευροιπαϊκών εταιρειών που καθιέρωσαν διεθνή παρουσία στα πλαίσια 

αρχικά του Ευροιπαϊκού χοίρου. Οικογενειακές επιχειρήσεις αποτέλεσαν την παράδοση και οι’ 

οργανωσιακές διαδικασίες βασίστηκαν στις προσωπικές σχέσεις και στις άτυπες επαφές παρά 

στις τυπικές δομές και συστήματα. Οι αποφάσεις λειτουργικού επιπέδου εξουσιοδοτούνταν α

πλά στα εκπατρισθέντα στελέχη που στέλνονταν στο εξωτερικό για την κάλυψη αναγκαίων θέ- 

σεων (Anne-Wil Harzing & Gorvs Van Ruysseveldt, “International Human Resource Manage

ment, 1995, p. 59).

Παράδειγμα πολυεθνικής επιχείρησης θα μπορούσε να αναφερθεί η Nestle της Ελβετίας 

στην οποία ανήκει και η Poland Springs, Αμερικανικής προελεύοεως (Thoms A. Kochan & Lee 

Dyer, “Managing Transformational Change. The Role of Human Resorce Professionals”).
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1.3 ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

(INTERNATIONAL ORGANIZATIONAL MODEL)

Η Διεθνής επιχείρηση χαρακτηρίζει τη μεταφορά γνώσεων και εξειδίκευσης στις λιγότε

ρο αναπτυγμείνες χώρες, από άποψη τεχνολογίας ή ανάπτυξης της αγοράς τους ως το κύριο κα

θήκον τους (Anne-Wil Harzing & Gorus Van Ruysseveldt, “International Human Resource 

Management”, 1995, p. 59). Συχνά μάλιστα, εφοδιάζει τα διεθνή τμήματα πωλήσεων και διανο

μής με μέρος της δικής της παραγωγικής δυναμικότητας.

Τυπικά, η μητρική εταιρεία λειτουργεί συγκεντρωτικά, όσο αφορά την στρατηγική, την τε

χνολογία και την κατανομή των πόρων της, θεωρώντας την μεταφορά τεχνολογίας ως θέση-κλει- 

δί στις σχέσεις της με τις θυγατρικές εταιρείες. Η λήψη αποφάσεων σχετικά με την εξυπηρέτη

ση (service) πελατών του εξωτερικού, αν και γίνεται στο εκάστοτε τοπικό ή εθνικό επίπεδο Μάρ

κετινγκ, Πωλήσεων και Παραγωγής, ωστόσο η θυγατρική του εξωτερικού παραμένει σε μεγά

λο βαθμό απομονωμένη από τις κυρίες λειτουργίες της μητρικής. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στο 

συγκεντρωτικό προαναφερθέν στυλ διοίκησης της μητρικής, αλλά και στο γεγονός ότι η κυρία 

επιχειρηματική της κουλτούρα παραμένει συνήθως ανεπηρέαστη από το διεθνές στοιχείο. Αυ

τός είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι Διεθνείς επιχειρήσεις, με αποτέλε

σμα μεγάλες θυγατρικές τους επιχειρήσεις (διαφορετικών προϊόντων) να αδυνατούν να επιτύ

χουν τους στόχους τους, εξαιτίας του αυστηρού ελέγχου που ασκεί η μητρική και της επιβολής 

της νοοτροπίας της (Thoms A. Kochan & Lee Dyer, “Managing Transformational Change. The 

Role of Human Resource Professionals”).

Η ονομασία που θα μπορούσε να αποδωθεί στη δομική διαμόρφωση αυτού του οργανω- 

σιακού μοντέλου είναι η οργάνωση βάσει λειτουργίας. Οι ΗΠΑ θεωρούνται το χαρακτηριστι

κότερο παράδειγμα αυτού του είδους. Οι θυγατρικές αν και έχουν κάποια ελευθερία αποδοχής 

νέων οτρατηγικιόν, προϊόντων, διαδικασιών, ιδεών που προτείνει η μητρική, ωστόσο ο έλεγχος 

και συντονισμός γίνονται πιο σημαντικοί. Παράλληλα, με αυτή την δομή συμβαδίζει και η ορ- 

γανωσιακή κουλτούρα. Η τελευταία θα έπρεπε να προβάλλει ένα πιο επαγγελματικό στυλ διοί

κησης, το οποίο να επιτρέπει την εξουσιοδότηση καθηκόντων και ευθυνοϊν. Παρ’ όλα αυτά ό

μως, οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν πιο πολύπλοκα συστήματα διοίκησης και απασχολούν ειδικό 

στελεχιακό δυναμικό, ώστε να διατηρούν εξ’ ολοκλήρου τον έλεγχο (Anne-Wil Harzing and 

Gorvs Van Ruysseveldt, 1995, p. 59).
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Κολοσσοί όπως είναι οι NEC, Fujitsu, Mitsubushi και Siemens αποτελούν ενδείξεις ότι οι 

διεθνείς επιχειρήσεις μπορούν όμως να υφίστανται επιτυχοϊς (Thoms A. Koclian & Lee Dyer, 

“Managing Transformational Change. The Role of Human Resource Professionals”).

1.4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (GLOBAL ORGANIZATIONAL MODEL)

Η Παγκόσμια επιχείρηση στην πραγματικότητα θεωρείται το αρχαιότερο Διεθνές οργα- 

νωσιακό μοντέλο, που χρησιμοποιήθηκε από τους πρωτοπόρους της διεθνοποίησης όπως ήταν 

ο Henry Ford και ο John D. Rockefeller. Παγκόσμιας κλίμακας μέσα, παρόμοια όμως με τα α

ντίστοιχα της μητρικής, παρήγαγαν τυποποιημένα προϊόντα, που εξάγονταν στην συνέχεια πα- 

γκοσμίως. Η στρατηγική ήταν περιορισμένα και συγκεντρωτικά ελεγχόμενη.

Αργότερα, το μοντέλο επανεμφανίστηκε στις Γιαπωνέζικες εταιρείες και ήταν η βάση του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού τους στα 1970 και στις αρχές του 1980. Σε μία παγκόσμια διαμόρ- 

ψωση περιουσιακά στοιχεία, πόροι και ευθύνες είναι συγκεντρωμένα. Ο ρόλος τιον θυγατρικιόν 

συχνά περιορίζεται στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών (service), ενώ η ελευθερία κι- 

νήσεων είναι πολύ περιορισμένη συγκριτικά με αυτήν των πολυεθνικιόν και διεθνοιν επιχειρή

σεων. Η συγκεκριμένη δομική διαμόρφωση ονομάζεται συγκεντρωτικός άξονας - συγκρίσιμη 

με τη δομή τμήματος βάσει προϊόντος του Stopford και Wells. Πιο συγκεκριμένα, η δκτμι>ρη)(.>- 

ση αυτή είναι ιδιαίτερα συγκρίσιμη με τις διοικητικές νόρμες και διαδικασίες τιον Γιαπωνέζι

κων εταιρειών. Η συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων και ο έλεγχος απέτρεψαν αυτές τις εταιρεί

ες να διατηρήσουν το περίπλοκο σύστημα διοίκησης, απαιτώντας εντατική επικοινωνία καύ 

προσωπική δέσμευη (Anne-Wil Halving & Gorvs Van Ruysseveldt, “International Human Re

source Management”, 1995, p. 60).

Γενικότερα, Η Παγκόσμια επιχείρηση αντί να απομονώνει τις διεθνείς κατευθύνσεις της, 

όπως συμβαίνει σε μία Διεθνή εταιρεία ή να αντιγράφεται σε πολλές χώρες, όπως συμβαίνει σε 

μια Πολυεθνική, κατανέμει τους πόρους σε παγκόσμια βάση, ώστε να επιτύχει την καλύτερη α

γορά με το υψηλότερης ποιότητας προϊόν στο χαμηλότερο κόστος. Ο τύπος αυτός επιχείρησης 

απαιτεί μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία, πολύ προσαρμόσιμα στελέχη και συνδυαζόμενες 

κουλτούρες. Επίσης, ανιχνεύει σταθερά, οργανώνει και αναγνωρίζει τους πόρους και τις ικανό- 

τητές της έτσι ώστε οι εθνικοί ή τοπικοί περιορισμοί να μην αποτελόσουν φραγμούς στα προϊ

όντα, τις αγορές ή τις νέες τεχνολογίες.
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Μία Παγκόσμια επιχείρηση ενδιαφέρεται πάντα για δυναμικά προϊόντα και εταιρείες, κα- 

θιός συγκεντριόνεται στην παράδοση της υψηλότερης ποιότητας προϊόντος στις πιο κερδοφόρες 

αγορές με το χαμηλότερο κόστος και την πιο κατάλληλη διοίκηση πόριον, χωρίς να την αφορά 

η προέλευση του κέρδους, των ανθριοπων, των πόρων και της τεχνολογίας. Η εξεύρεση και 

διείσδυση αγορών με ταχύτητα και ελαστικότητα, πριν οι ντόπιοι ή οι διεθνείς ανταγωνιστές εκ

μεταλλευτούν τις ευκαιρίες, αποτελούν τους παράγοντες-κλειδιά για την επιτυχημένη διοίκηση 

μιας παγκόσμιας επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διοικήσεις τους βρίσκονται σε ξέ- 

νες χώρες και μπορεί ακόμη να έχουν πολλαπλές διοικήσεις για διαφορετικές λειτουργίες ή 

γραμμές προϊόντων. Επίσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στην ταυτόχρονη διοίκηση της παγκό

σμιας αποτελεσματικότητας, της ντόπιας ανταπόκρισης και του παγκόσμιου συντονισμού πολι

τικής, ανθρώπων και πόρων για το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κερδοφορία. "Ε

τσι, όταν μία επιχείρηση κινείται από μία διεθνή σε μία παγκόσμια προοπτική, μια ουσιώδης 

μεταστροφή λαμβάνει χώρα - μεταστροφή από τον σφιχτό έλεγχο της γραφειοκρατίας οε μία 

επιχειρηματική, ελαστική, ταχέως ανταποκρινόμενη ικανότητα που είναι εξ’ ολοκλήρου άνετη 

με τις πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις και συνθήκες

Εν κατακλείδει, η διοίκηση μιας Παγκόσμιας επιχείρησης:

1. Διερευνά τον κόσμο για α) ευκαιρίες αγοριόν, β) ανταγωνιστικές απειλές, y) πηγές προϊό

ντων, α υλών, χρηματοδότησης και δ) προσωπικό. Με άλλα λόγια, έχει παγκόσμια άπο- 

ψη.

2. Ζητά να καθιεριόσει μια παρουσία σε αγορές-κλειδιά.

3. Ψάχνει για ομοιότητες και όχι διαφορές μεταξύ των αγοριίιν (Donald A. Ball & Wendell Η. 

Me Kullan Jr, “International Business. The Challenge of Global Competition”, 1996, p. 6). 

Παγκόσμιες εταιρείες, όπως οι Coca-Cola, Gillette, McDonald’s, Ford, Shell, ABB, Sony

και Unilever λειτουργούν προκειμένου να αποβάλλουν τις εθνικές τους ταυτότητες. Είναι υψη

λά προσαρμόσιμες σε περιβαλλοντικές αλλαγές και άκροις ευαίσθητες οε όλες τις παγκόσμιες 

τάσεις που μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον. Όπως γίνεται κατανοητό, πρόκειται για ένα πο

λύπλοκο τύπο επιχείρησης που απαιτεί τελειοποιημένη επιχειρησιακή στρατηγική (Thoms Α. 

Kochan & Lee Dyer, “Managing Transformational Change. The Role of Human Resource Pro

fessionals”).
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1.5 ΔΙΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

(TRANSNATIONAL ORGANIZATIONAL MODEL)

Οι Bartlett και Ghoshal (1989) πρότειναν πως υπάρχει μια επιπρόσθετη μορφή στην εξε> 

λιξη της Παγκόσμιας επιχείρησης - η Διεθνική επιχείρηση. Πιστεύουν, ότι αυτή συνδυάζει την 

αποδοτικότητα της παγκόσμιας δομής, την ντόπια ανταπόκριση στην πολυεθνική δραστηριότη

τα και την μεταφορά το>ν τεχνολογικών ικανοτήτων της διεθνούς επιχείρησης. Αυτές οι τρεις 

στρατηγικές ικανότητες συναντιόνται στη Διεθνική επιχείρηση, μέσω της επιχειρηματικής κουλ

τούρας και των μοναδικά αναπτυσσόμενων και συντονισμένων μηχανισμοόν, επιτρέποντας την
• ΐ |

ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των πλεονεκτημάτων και τιον τριών προηγούμενων αναπτυγμένων 

σταδκον.

Η διαφορά μεταξύ μιας Παγκόσμιας και μιας Διεθνικής επιχείρησης είναι ότι η πρώτη συ- 

γκεντροόνεται πρωταρχικά οτην επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσο) της κατανομής πόρο>ν, ε- 

νοό η δεύτερη λειτουργεί ταυτόχρονα, προκειμένου να συνδυάσει τις ανάγκες της ντόπιας αντα

πόκρισης με την παγκόσμια μεταφορά τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα οικονομίες
J

κλίμακας και αποδοτικότητα. Σε αυτή την έκταση, η Διεθνική επιχείρηση είναι πολλές φορές 

πιο πολύπλοκη και διακρίνεται από κάποια μορφή μητρικής οργάναισης (Stopford & Wells). Έ

τσι, αποτελεί μοντέλο τροποποιημένης Παγκόσμιας επιχείρησης, χα>ρίς να είναι δυνατόν όμως 

να ορισθεί βάσει της οργανωσιακής και μόνο δομής (Thoms A. Kochan & Lee Dyer, “Manag

ing Transformational Change. The Role of Human Resource Professionals”).

Αντίθετα, η Διεθνική επιχείρηση μπορεί να περιγράφει με όρους όπως “διαδικασία, ικα-
\

νόχηχες και συσχήμαχα”.

Ο Hedlund (1986:21 ίΤ), ο οποίος χρησιμοποιεί τον όρο “ετεραρχία” (heterarchy) για να
A

περιγράφει το ίδιο είδος Πολυεθνικής επιχείρησης, επεξεργάζεται τον όρο αυτό αναφέροντας 

τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Διεθνικής επιχείρησης.

1. Πολυκενχρική. Τα ανταγιονιστικά πλεονεκτήματα δεν είναι συμq>υή μιας μόνο ιδιαίτε-
*ΟΓ

ρης χοόρας, αλλά μπορούν να επέλθουν ταυτόχρονα οε πολλε:ς διαφορετικές χώρες με τη μορ- 

qn) νέων προϊόντων και ιδεοόν. Μ’ αυτό τον τρόπο η εξειδίκευοη επεκτείνεται σε ολόκληρο το δί

κτυο της εταιρείας, ένα δίκτυο τοποθεσιών, σχέσεων και χωρών. Έτσι, κάθε θυγατρική μονάδα 

εξελίσσεται οε ένα στρατηγικό κέντρο μιας συγκεκριμε:νης περιοχής (για παρέχδειγμα συνδυα

σμός προϊόν-αγορά), ενώ παράλληλα παίζει ένα μικρότερο ρόλο ο>ς κέντρο παραγωγής ή δια

νομής για το υπόλοιπο βεληνεκές της μητρικής.
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2. Τα στελέχη του διεθνούς τμήματος αποκτούν στρατηγικό ρόλο. Προκύπτει ως συνέ

χεια του προηγούμενου χαρακτηριστικού, καθοάς τα στελέχη τιον θυγατρικιόν μονάδων μπορούν 

να παίξουν στρατηγικό ρόλο όχι μόνο για τις δικές τους εταιρείες, αλλά και για ολόκληρη την 

επιχείρηση.

Τα παραπάνιο δύο χαρακτηριστικά συμβαδίζουν με την προσέγγιση του Porter, κατά την 

οποία αποδίδεται έμφαση στην ύπαρξη διαφορετικών εδρών της μητρικής εταιρείας για διαφο

ρετικές στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (SBU).

3. Οργανωσιακός περιορισμός. Οι επιχειρήσεις του μοντέλου αυτού αδυνατούν να έχουν 

μια εύκολα αναγνωρίσιμη οργανωσιακή δομή. Για παράδειγμα, η διάκριση των διεθνιάν τμη- 

μάτιον μιας επιχείρησης ανά χώρα ή ανά τμήμα προκύπτει από έναν προηγούμενο διαχωρισμό 

τους σε groups προϊόντων. Ανάλογα λοιπόν με το αν ο διαχωρισμός των groups θα γίνει βάσει 

περιοχών ή προϊόντων, θα επιλεγεί εκείνη η δομή, κατά την οποία θα προκόψει ανταγιονιστικό 

πλεονέκτημα.

4. Διαφορετικοί βαθμοί (υψηλοί ή χαμηλοί) ελευθερίας μεταξύ τιον οργανοισιακών μονά

δων. Η διαφοροποίηση αυτή εξαρτάται από τις συνθήκες, το χρόνο, τα θέματα και τις περιο

χές. Καθήκον αποτελεί η επίτευξη συμφωνιών που θα επιφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα, 

δεδομένου ενός στόχου. Αυτός είναι και ο λόγος των μη προκαθορισμένων βαθμών ελευθερίας.

5. Η ολοκλήρωση επιτυγχάνεται μέσω ενός τακτικού ελέγχου (κουλτούρας). Δεδομένης 

της μεγάλης ποικιλίας αγορών, δραστηριοτήτιον, προϊόντων, χιοριάν και οργανωσιακιον μορφιάν 

(με μεγάλη διαφοροποίηση βαθμών γραφειοκρατικού ελέγχου), η ολοκλήρωση πρέπει πριοταρ- 

χικά να πραγματοποιείται μέσω της επιχειρησιακής κουλτούρας και του στυλ διοίκησης.

6. Ροή πληροφοριών διαμέσου των τμημάτων. Αν και είναι δύσκολο να υποτεθεί ότι κά

θε οργανωσιακή μονάδα θα είναι γνώστης όλιον τιον θεμάτιον της μητρικής εταιρείας, ιοστόσο 

είναι πρωταρχικής σημασίας η ροή πληροφοριών μεταξύ τιον διεθνών τμημάτων, προκειμένου 

να συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη τόσο των κοινιόν όσο και τιον βραγχυπρόθεσμων 

τοπικιόν στόχων.

7. Το “σκέπτεσθαι” είναι παρών σε όλη την επιχείρηση. Στις περιπτιόσεις αυτές, όπου έ

να διεθνές τμήμα τείνει να διαχιορίσει το “σκέπτεσθαι” από το “πράττειν” (σύλληψη ιδέας για 

τον επιχειρησιακό σχεδίασμά του τμήματος), η Διεθνική επιχείρηση q^^nri κοντά τις δύο δρα

στηριότητες σ’ ένα πιθανό επίπεδο, περιλαμβάνοντας εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.

8. Επικοινωνία. Προκειμένου να εκμεταλλευθεί η κάθε ευκαιρία που θα έχει συνεργετικές 

επιδράσεις και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε παγκόσμια κλίμακα, η Διεθνική επιχείρηση
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προχωρεί σε πολλαπλές σχέσεις με άλλες εταιρείες και οργανισμούς (περιλαμβανόμενων και 

τοιν κυβερνήσεων). Οι σχέσεις αυτές επεκτείνοντα και οδηγουν σ’ ένα πλήθος διακυβέρνησης 

μορφών και διαφορετικών βαθμών διεθνοποίησης (Hedlund 1986:26).

9. Ριζική επίλυση προβλημάτων. Συχνά, τα υπάρχοντα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα δεν 

αρκοΰν για την υλοποίηση των στρατηγικών. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται προσεκτική συ- 

γκέντροιση στην επίλυση προβλημάτων, έτσι ώστε η παγκόσμια παρουσία της επιχείρησης να 

αποτελέσει σημαντική πηγή που προάγει ένα εκτεταμένο δίκτυο διαθέσιμων πόρων, ανθρώποιν, 

συστημάτων κλπ.

Συμπερασματικά, το Διεθνικό μοντέλο είναι η επιχείρηση εκείνη που κάνει συνεχείς και ε

κλεκτές επιλογές της δομής της.

Παρακάτω τίθενται διαγραμματικά τα προαναφερθέντα μοντέλα (Anne-Wil Harzing 8c 

Gorus Van Ruysseveldt, “International Human Resource Management”, 1996, p. 61, 63).

Σχήμα 1.1: Οργανοχπακή διαμόρφοιση μοντέλων (Bartlett & Ghoshal, 1992).

□

Χαλαροί, απλοί έλεγχοι 
(Αποκεντρωμένες, στρατηγικές αποφάσεις)

Τυπικά συστήματα ελέγχων 
(Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός, 
σύστημα Διοίκησης μητρικής)

(α) Πολυεθνικό μοντέλο (β) Διεθνές μοντέλο

Κατανεμόμενοι 
και εξεικικευμένοι 
πόροι και ικανότητες

Κυρίες ροές αγαθών

Μεγάλη ροή προϊόντων, 
πόρων, ανθρώπων και 
πληροφοριών μεταξύ 
ανεξάρτητων μονάδων

Στενοί, απλοί έλεγχοι 
(Συγκεντρωμένες σιρατηγικές αποφάσεις)

Περίπλοκη διαδικασία συντονισμοί) 
και συνεργασίας σ' ένα περιβάλλον 
αμοιβαίας λήψης αποφάσεων

(γ) Παγκόσμιο μοντέλο (δ) Διεθνικό μοντέλο
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Σχήμα 1.2: Σύγκριση Πολυεθνικής και Παγκόσμιας επιχείρησης

Πολυεθνική Επιχείρηση

ψ

■ 11 1■ .

■■■■ ■

Μονοκεντρική
Ιεραρχική
Σταθερή
Δομική
Προϊστάμενος/Υ φιστάμενος 
Αλυσίδα απαιτήσεων 
Πληροφορία = Δύναμη

Παγκόσμια Επιχείρηση

ΙΙολυκεντρική
Δικτυωτή
Οργανική
Εξελικτική
Αλληλοεπιδρουμενη
Πολλά κανάλια
Πληροφορία = Πάρος

Πηγή: 1992 Training Management Corporation

(Thoms A. Kochan & Lee Dyer, “Managing Transformational Change. The Role of Human Re

source Professionals”)

1.6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε περιγραφή των διαφορετικών οργανωσιακών μοντέλων τοιν επιχει

ρήσεων εκείνων, που δραστηριοποιούνται διεθνώς, αντανακλίόντας τις μορφές και τις φάσεις του 

κυκλου ζοιής τους. Έτσι, διακρίθηκαν το Πολυεθνικό, το Διεθνές, το Παγκόσμιο και το Διεθνικό 

οργανωοιακό μοντέλο. Στο σημείο αυτό θα ακολουθήσει αναφορά τριών θεωρητικών απόψεων, 

για την σύνδεση μεταξύ οργανωσιακών μοντέλων και πολιτικών-προσεγγίσεων στελέχωσης.

Perlmutter: Προσεγγίσεις Διεθνοποίησης

Πρόκειται για πολιτικές-προσεγγίσεις Στελέχωσης (Κεφάλαιο 2ο), οι οποίες επιδρούν όχι 

μόνο στην οργανωσιακή δομή, την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών, αλλά όπως αποδεί

χτηκε και στις δραστηριότητες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Ο Perlmutter διακρίνει τις 

παρακάτω προσεγγίσεις:

1. Εθνοκεντρική

2. Πολυκεντρική
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3. Γεωκεντρική

Η ύπαρξη συνδυαστικών στοιχείων και των τριών προσεγγίσεων είναι πιθανό να συμβεί, 

αλλά συνήθως υπάρχει μία επικρατούσα πολιτική, η οποία καθορίζεται απάτη φάση διεθνοποί

ησης και την ιστορική αναδρομή της επιχείρησης.

Adler και Ghadar: Φάσεις Διεθνοποίησης

Το μοντέλο τιον Adler και Ghadar (1990) βασίζεται στη θεωρία του κύκλου ζιοής του Ver

non (1966). Ο Vernon διακρίνει τρεις φάσεις του διεθνή κύκλου ζιοής του προϊόντος. Στην πρώ

τη φάση (“high-tech”), η επιχείρηση επικεντρώνεται στο προϊόν, την ερευνά και ανάπτυξη 

(R&D), καθιός παίζουν σημαντικό ρόλο οι αποφάσεις λειτουργικού επίπεδου. Στη δεύτερη φά

ση (“ανάπτυξης και διεθνοποίησης”), η επιχείρηση αναπτύσσεται και διεισδύει σε αγορές του 

εσωτερικού και εξωτερικοί, με τη συμβολή της έρευνας και ανάπτυξης στο Μάρκετινγκ και στον 

Διοικητικό έλεγχο. Στην τρίτη και τελευταία (“ωριμότητας”), οι προσπάθειες εντείνονται για 

μείωση των τιμών, μέσω κοστολογικών ελέγχων.

Σύμφωνα με τους Adler και Ghadar, εισάγεται μία τέταρτη q>d<^, προκειμένου να αναπτυ

χθεί ένα μοντέλο, στο οποίο να ενυπάρχει η Διοίκηση Ανθριόπινων Πόρων σε σχέση με το κοι- 

νωνικό-πολιτιομικό περιβάλλον.

Ειδικότερα για τους Adler και Ghadar, η επίδραση του Κοινιονικο-Πολιτιομικού περιβάλ

λοντος κάθε χιόρας ή περιοχής διαφέρει από τη μία φάση στην επόμενη. Οι φάσεις αυτείς είναι 

οι εξής:

I. Εγχώρια: Στη φάση αυτή, σπέχνια γίνεται λόγος για διεθνή διοίκηση ανθριόπινων πό-

ριον. Ενδεχομένως, να γίνονται τυχαίες και σύντομες επισκέψεις στις αντι- 

προσωπείες ή στα υποκαταστήματα πωλήσειον του εξωτερικού. Στην περί

πτωση αυτή, οι τεχνικές ικανότητες και ικανότητες Μάρκετινγκ τιον στελε- 

χιόν, είναι τα πιο σημαντικά κριτήρια επιλογής.

II. Διεθνής: Η διεθνής Διοίκηση ανθρώπινων πόρων αρχίζει ιος μανιφέστο, καθιός οτελέ-
■ I

χη εκπατρίζονται για λόγους μεταφοράς τεχνογνιοσίας, γενικιόν διοικητικιόν 

αρχιόν και άσκησης ελέγχου. Η διαφοροποίηση τιον αγορών απαιτεί μία δια

φορετική προσέγγιση και προσαρμογή του προϊόντος και τιον επιχειρηματι

κόν μεθόδιον στις τοπικές συνθήκες. Επιπρόσθετα με την τεχνική ικανότητα, 

άλλα κριτήρια επιλογής, όπιος η γλιόσσα, η προσαρμοστικότητα και η ευαι

σθησία είναι εξίσου σημαντικά. Η κατανόηση των τοπικών ουνθηκιόν αποτε
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λεί προϋπόθεση της οτρατολόγησης των HCNs σε διοικητικές θέσεις του 

τμήματος πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Προσιοπικού.

III. Πολυεθνική: Στη φάση αυτή, η επιλογή επικεντρώνεται στην οτρατολόγηση τιον καλυτέ

ρων στελεχών για διεθνείς θέσεις, ανεξάρτητα της εθνικής τους προέλευσης. 

Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα της διοίκησης ανθριόπινιον πόρων εί

ναι η μεταφορά κοινών οργανωσιακών αξκόν και νορμών, με σκοπό την ολο- 

κλήριοση. Η διοικητική ανάπτυξη, η επαγγελματική εξέλιξη και η περιοδική 

μετακίνηση σε διαφορετικές περιοχές (κάθε 3-5 χρόνια) είναι πρωταρχικά 

καθήκοντα της διοίκησης ανθριόπινων πόρων.

IV. Παγκόσμια: Στη φάση αυτή διαπιστώνονται στοιχεία της II και III φάσης. Η μεγάλη κοι-

νωνικο-πολιτισμική διαφοροποίηση πρέπει να ληφθεί υπόψη ως ευκαιρία 

παρά ως πρόβλημα, το οποίο απαιτείται να λυθεί. Γι’ αυτό και η διοίκηση αν- 

θρώπινιον πόρων επικεντριίινεται στην επιλογή εξελισσόμενων και έμπειρων 

στελεχών.

Το Σχήμα 2.3 παρουσιάζει την σπουδαιότητα του κοινωνικο-πολιτισμικοϋ στοιχείου και 

την κατεύθυνση της σύνδεσης της επιχείρησης με το περιβάλλον στις διά4>ορες φάσεις (Adler 

και Ghadar, 1990:244).

Evans και Lorange: Λογικές

Το θεωρητικό υπόβαθρο των Evans και Lorange (1989:144) βασίσθηκε αφενός στην ύ

παρξη μιας ποικιλίας συνδυασμών προϊόντος-αγοράς και αφετέρου στην ευρεία πολιτισμική 

διαφοροποίηση, προκειμένου οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά πε

ριβάλλοντα να διαμορφώσουν αποτελεσματικές πολιτικές στελέχωσης. Έτσι, κατέληξαν στην υ

ιοθέτηση τιον παρακάτο) δύο λογικών.
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Λογική Προϊόντος-Αγοράς: Κάθε φάση του κύκλου ζωής προϊόντος απαιτεί ένα διαφορε

τικό τύπο μάνατζερ. Η επικεντρωμένη οτο κόπτος διοίκηση 

είναι απαραίτητη στη φάση της οψιμότητας και επομένως 

στελέχη με επιχειρηματικές ικανότητες θα είναι τα πλέον κα

τάλληλα. Αυτό άλλοκπε αποδεικνυει ότι δραστηριότητες ό- 

πο>ς η ιπρατολόγηση και επιλογή, η εκπαίδευση και ανάπτυ

ξη, η αξιολόγηση και τέλος η αμοιβή θα διαφέρουν από τη 

μία φάση στην άλλη.

Κοινωνικο-Πολιτισμική Λογική: Μία εταιρεία που λειτουργεί μέσοι διάφορων επιχειρηματι

κοί μονάδων σε μία ευρεία ποικιλία χιορών και περιοχοιν, 

βασίζεται σε εργαζόμενους που προέρχονται από διαφορετι

κά κοινωνικο-πολιτιομικά περιβόχλλοντα, νομικά και εκπαι

δευτικά συστήματα (Hofstede, 1980b).

Οι Evans και Lorange, λαμβάνοντας τη θεωρία του Perlmut- 

ter οις σημείο αναφοράς τους, διέκριναν δυο στρατηγικές α- 

ντιμετώπισης της εκτεταμένης πολιτισμικής διαφοροποίη

σης:

1. Παγκόσμια Προσέγγιση (Εθνοκεντρική ή Γεωκεντρική 

του Perlmutter)

2. Πολυκεντρική Προσέγγιση

(Anne-Wil Harzing & Gorvs Van Ruysseveldt, “International Human Resource Management”, 

1995, p. 83-90)

Στην καθημερινή πρακτική του επιχειρηματικού κόσμου, δεν υπάρχουν αυστηρά και κο

λιός διακεκριμένα όρια στη χρήση μιας συγκεκριμένης ονομασίας των μοντέλων, στα οποία η 

βιβλιογραηιία κάνει αναφορά. Έτσι, για λόγους συντομίας και απλότητας έχει επικρατήσει ο ό

ρος των Πσλυεθνικιόν επιχειρήσεων, που σαν τείτοιες νοούνται οι επιχειρήσεις εκείνες που επε

κτείνουν τις δραστηριότητές τους σε περισσότερες από δυο χιόρες, αναπτύσσοντας η καθεμία α

πό αυτές τη δική της επιχειρησιακή ιπρατηγική, βάσει ευδιάκριτων διαφορών αγοράς.

Στην ανάλυση του θέματος που ακολουθεί, χωρίς να ληη>θεί ως αυθαίρετη επιλογή, θα γί

νεται χρήση του όρου “Πολυεθνικές επιχειρήσεις”, καλύπτοντας όλο το φάσμα των μοντέλιον 

διεθνοποίησης, χωρίς βέβαια να αναιρούνται οι υπαρκτές διαφορές τους.
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• ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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• ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

• ΤΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

• ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ





2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οι Πολιχικές-Προσεγγίσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν στα πλαίσια ενός πολυεθνικού 

περιβάλλοντος διακρίνονται για την πολυπλοκότητά τους. Σε σχέση μάλιστα με τα καθήκοντα 

μιας απλής πρόσληψης -η οποία στην εποχή μιας παγκόσμιας οικονομίας, συχνά περιλαμβά

νει την επιλογή υποψηφίων διαφορετικών εθνικοτήτων- τα καθήκοντα ενός Διευθυντή Διεθνούς 

Διοίκησης Ανθροιπινων Πόρων είναι περισσότερα και διαφορετικά.

Η Στρατολόγηση και Επιλογή στελεχών από πολυεθνικείς επιχειρήσεις ε:χουν παραδοσια

κά περιγράφει ως διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ τριών εναλλακτικοί Πολιτικών- 

Προσεγγίσεων. Πρόκειται δηλαδή για την επιλογή ενός ή και περισσότερων διαφορετικοί τύ- 

ποιν στελεχών, οι οποίοι ενδέχεται να είναι: είτε ομοεθνείς της μητρικής εταιρείας και ονομά

ζονται parent-company nationals (PCNs) και είναι συνήθως εκπατρισθεντα στελέχη της, είτε 

ντόπιοι της χώρας εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας και αποκαλούνται host-country na

tionals (HCNs), είτε προερχόμενοι από άλλες χώρες και είναι γνωστοί ως third-country na

tionals (TCNs), οι οποίοι είναι δυνατόν να γίνουν μόνιμοι ή προσωρινοί μετανάστες τοιν χωρών 

εκείνων όπου και προσλαμβάνονται.

Το Σχήμα 2.1 που ακολουθεί, σκιαγραφεί την μετακίνηση των παραπάνω τύπιον στελεχών 

από το ένα τμήμα μιας πολυεθνικής στο άλλο - και από μία τρίτη χώρα σε άλλα διεθνή τμήμα

τα ή και στην ίδια την μητρική εταιρεία. Καθένας από αυτούς τους τρεις τύπους στελεχών μπο

ρεί να στρατολογηθεί και να επιλεγεί από τον κάθε τόπο εγκατάστασης της πολυεθνικής: είτε 

στην έδρα της μητρικής (κεντρικές διοικητικές διευθύνσεις ή από οπουδήποτε αλλού), είτε στον 

τόπο εγκατάστασης της θυγατρικής (οποιασδήποτε μορφής και αν είναι αυτή, όπως πλήρους ι

διοκτησίας της μητρικής ή κοινοπραξίας ή επιχείρησης “με το κλειδί στο χέρι”). Επίσης, ο Πί

νακας 2.1 παρουσιάζει τις σχέσεις μεταξύ του κάθε τύπου οτελεχιόν και της τοποθεσίας που 

μπορεί να βρίσκεται η πολυεθνική επιχείρηση. Φυσικά, τα υποφαινόμενα λαμβάνονται υπόψη 

από την πλευρά της μητρικής εταιρείας (Dennis R. Briscue, “International Human Resource 

Management”, 1995, p. 46, 47).
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Σχήμα 1.2: Στελέχωση Διεθνών Τμημάτων Πολυεθνικής Επιχείρησης

Πίνακας 2.1: Πολιτικές-Προσεγγίσεις στελέχωσης ΓΙολυεθνικιόν επιχειρήσεων

ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΦΙΚΝΟΥΜΕΝΟΙ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΟΠΙΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΚΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΕΣ-

Χώρα προέλευσης μητρικής εταιρείας (PCNs) TCNs Αφικνουμενοι

ομοεθνείς μετανάστες

ή

αλλοεθνείς

Τόπος εγκατάστασης διεθνούς τμήματος HCNs TCNs PCNs

Σύμφωνα με το Σχήμα 2.1, στελέχη που μετακινούνται από το ένα διεθνές τμήμα, όπως α

πό το Χ‘2 της χώρας Β στο διεθνές τμήμα Χΐ της χώρας Α -συνήθης μετακίνηση ιδιαίτερα στις; 

Παγκόσμιες επιχειρήσεις- είναι φανερά όλοι εκπατρισθέντες, ανεξάρτητα από την εθνική τους 

προέλευση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως πρόκειται για TCNs, όπως συνήθως χρησιμοποιεί-
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ται ο όρος, δηλαδή προσληφθέντες που προέρχονται μεν από τρίτες χώρες, αλλά δεν είναι εκ- 

πατρισθέντα οτελέχη από κάποιο τμήμα της μητρικής εταιρείας. Ωοτόσο, δεν πρόκειται ούτε 

για HCNs ούτε και για PCNs, καθώς οτελέχη προσληφθέντα στον τόπο εγκατάστασης ενός διε

θνούς τμήματος για την κάλυψη θέσεων ενός άλλου διεθνούς τμήματος δεν είναι PCNs ή HC- 

Ns. To group αυτό εξελίσσεται ως μία πολύ σημαντική πηγή, ιδιαίτερα για τις Αμερικανικές και 

Ευρωπαϊκές πολυεθνικές, μέσω της Ευρωπαϊκής για τις τελευταίες Κοινότητας. Έτσι, η μετακί

νηση ανθρώπων γίνεται ευκολότερη, καθώς είναι το αποτέλεσμα προσπαθειών για πτώση το>ν 
)
εθνικών φραγμών του εμπορίου.

Δυο επιπρόσθετοι τύποι στελεχών που εμφανίζονται διαρκώς στις διεθνείς δραστηριότη-{
τες τιον πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι σι μόνιμοι εκπατρισθέντες και αυτοί που ανήκουν στο 

διεθνές πεδίο (“international cadre”). Η πρώτη κατηγορία αφορά τους εκπατρισθέντες εκεί

νους που μένουν μακριά από την πατρίδα τους για μακροχρόνιες περιόδους ή ακόμη και μόνι-
L
μα. Οι περισσότερες εταιρείες επανακατατάσσουν αυτά τα εκπατρισθέντα στελέχη που μένουν 

για άνω τιον 5 ετών στο εξωτερικό, θεωρώντας τους ως ντόπιους. Πριοταρχικά, αυτό σημαίνει ό

τι αμοίβονται πλέον ως ντόπια στελέχη, παρά ως εκπατρισθέντες.

Όσο αφορά τη δεύτερη κατηγορία, πρόκειται για εκπατρισθέντες (οι περισσότεροι από 

τους οποίους είναι ομοεθνείς με την μητρική εταιρεία) που μετακινούνται από το ένα διενές 

τμήμα στο άλλο, χωρίς όμιος να επιθυμούν να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, για λόγους διε

θνούς καριέρας. Ευριοπαϊκές εταιρείες και κυρίως εταιρείες του τραπεζικού τομέα φαίνεται να 

αναπτύσσουν τα στελέχη αυτού του τύπου (Dennis R. Briscoe, “International Human Resource 

Management”, 1995, p. 45-47).

Σε άμεση σχέση με τα προαναφερθέντα, έρχεται στο φο>ς η σημαντική και ιστορική περι

γραφή του Perlmutter (1969), γνωστή ως “The tortuous evolution of the multinational corpora

tion”. Σύμφωνα με αυτή, o Perlmutter διακρίνει 3 πολιτικές στελέχωοης: εθνοκεντρνκή, πολυ- 

κεντρική, γεωκεντρική, καθεμία από τις οποίες επιδρά όχι μόνο στην σργανωσιακή δομή της 

επιχείρησης αλλά και στην επικοινωνία, τη ροή πληροφοριών και τις πρακτικές των τμημάτων 

Διοίκησης Ανθριοπινιον Πόρων (Anne-Wil Harzing & Gorvs Van Ruysseveldt, “International 

Human Resource Management”, 1995, p. 84). Παρακάτω, θα ακολουθήσει εκτενής ανάλυση 

καθεμίας από αυτές.
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2.2 ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ETHNOCENTRIC APPROACH)

Ορισμός

Κατά την Εθνοκεντρική προσέγγιση, Πολυεθνικές επιχειρήσεις στρατολογούν και επιλέ

γουν PCNs για θείσεις-κλειδιά των διεθνιόν τους τμημάτιον (Charles W.E. Hill, “International 

Business”, 1995, p. 507).

Λόγοι Υιοθέτησης

Η προσέγγιση, οι μέθοδοι και η κουλτούρα είναι καθοριστικής σημασίας για το εκάστοτε 

διεθνείς τμήμα, το οποίο παίζει κυρίως λειτουργικό παρά στρατηγικό ρόλο (Anne-Hil Harzing 

& Gorvs Van Ruysseveldt, “International Human Resource Management”, 1995, p. 84).

Υπάρχουν μερικείς θεωρητικές διευκρινήσεις των διεθνιίιν μετακινήσεων σε σχέση με ορ- 

γανιοσιακές λειτουργίες των επιχειρήσεων, ενώ οι Edstrom και Galbraith (1977) φαίνονται να 

είναι οι μόνοι που αναπτύσσουν μια θεωρία εξήγησης τιον λόγων υιοθέτησης της Εθνοκεντρικής 

προσέγγισης. Υποστηρίζουν πως υπάρχουν 3 γενικά κριτήρια.

Το πρώτο αφορά την “κάλυψη θέσεων” όταν υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων HCNs ή δυ

σκολία εύρεσής τους. Ακόμη αποτελεί απάντηση στο θέμα μεταφοράς τεχνογνωσίας και οργα-' 

νωσιακής υποδομής. Σύμφιονα με τους Edstrom και Galbraith, τέτοιου είδους μετακινήσεις γί

νονται για κατοπερου επιπέδου θέσεις λόγω της τεχνικής τους φύσης. Επίσης, οι επιχειρήσεις 

μπορεί να καλύπτουν κενείς θέσεις, με σκοπό να διατηρήσουν τη γραφειοκρατία, μέσω κανόνιον 

και ρυθμίσεων άσκησης ελείγχου. Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, αυτό λαμβάνει χώρα μέσω 

διοικητικιόν και οικονομικιόν συστημάτων ελείγχου. Άτομα που εργάζονται σε γραφειοκρατικές 

διαδικασίες θα πρέπει να γνωρίζουν τη νομική φύση της εξουσίας, καθιός θα εφαρμόζουν τους 

κανόνες και τις ρυθμίσεις. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να διαθέτουν τεχνικές ικανότητες. 

Βέβαια, η κάλυψη τέτοιων θέσεων είναι δυνατόν να γίνει και από HCNs, οι οποίοι να διαθείτουν 

τυπική μόρφωση, τεχνικές ικανότητες, διοικητική συμπεριφορά κ.ά. Η εκπαίδευση όμως αυτοί)ν' 

θεωρείται ως μηχανισμός ελέγχου και συντονισμού, εφόσον είναι αναγκαία η διατήρηση της 

σταθερότητας των αρχών της εταιρείας. Το συγκεκριμένο κίνητρο επιτρέπει μία ή δύο το πολύ' 

μετακινήσεις στο εξωτερικό, πριν τον επαναπατρισμό των στελεχών στην εταιρεία.

Το δεύτερο κίνητρο σχετίζεται με τη “διοικητική ανάπτυξη”, καθώς η μετακίνηση προσ

δίδει στα στελέχη διεθνή εμπειρία και εκπαίδευση για την μελλοντική τους ανταπόκριση σε ση

μαντικά καθήκοντα είτε στο εξωτερικό είτε στη μητρική εταιρεία. Ο λόγος αυτός εξακολουθεί
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να υφίσταται ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμοι HCNs. Έτσι, στελέχη δΰναται να εκπατρίζο

νται, όταν πρόκειται να αποκτήσουν ειδικές ικανότητες, όπως π.χ. ικανότητες Προϊσταμένου 

Μάρκετινγκ στη Γερμανία ή ικανότητες που σχετίζονται με τον πληθωρισμό της Βραζιλίας. Ο 

τύπος αυτός μετακίνησης των PCNs συνίσταται για όσους ειδικεύονται σε τεχνικές ή διοικητι

κές θέσεις. Ο αριθμός τους είναι μέτριος και γενικά μετακινούνται περισσότερο από δυο φορές. 

Επίσης, η επαγγελματική εξέλιξη αποτελεί μία μορφή κινήτρου για τους εκπαιδευτές στελέχη, 

των οποίων δίνεται η δυνατότητα κάλυψης θέσεων είτε στη μητρική εταιρεία είτε στη θυγατρι

κή του εξωτερικού, καθώς απαιτείται διεθνή εμπειρία. Σκοπό αποτελεί η εκπαίδευση στελεχών 

που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ανώτερου επιπέδου θέσεις της μητρικής ή της θυγατρι

κής. Επειδή, λοιπόν, η επιλογή επιτυχημετον στελεχιόν θεοιρείται εκ τοιν προτέρω δύσκολο έρ- 

γο, ακολουθείται ο εκπατρισμός ενός μεγάλου αριθμού στελεχών, από τους οποίους όσοι θα ε

πιτύχουν στο έργο τους, θα επανεπιλεγουν για περαιτέρω διεθνείς μετακινήσεις, ενώ οι υπόλοι

ποι είτε επαναπατρίζονται είτε παραιτούνται.

Το τρίτο και τελευταίο κίνητρο καλύπτει τους λόγους της “οργανωσιακής ανάπτυξης” της 

εταιρείας, στα πλαίσια στρατηγικού επιπέδου. Μάλιστα, το κίνητρο αυτό άπτεται περισσότερο 

της Γεωκεντρικής προσέγγισης, εφόσον η κεντρική ιδέα του ενισχύει τη μείωση της Εθνοκεντρι- 

κής, εξαιτίας της επαφής των στελεχοίν με διαφορετικές νοοτροπίες και κουλτούρες. Αυτό εξη

γείται, βάσει της ευρείας κοινωνικοποίησης των στελεχών και της δημιουργίας ενός διεθνούς δι

κτύου επικοινωνίας, που επιτυγχάνεται χάριν των μεγάλης κλίμακας μετακινήσεων. Συνέπεια 

του φαινόμενου αυτού αποτελεί η τάση αποκέντρωσης παρά η παραδοσιακή γραφειοκρατική 

στρατηγική. Ο έλεγχος που ασκείται αποδεικνύει ότι η λειτουργική συμπεριφορά και οι κανό

νες που τη διέπουν μαθαίνονται και διεθνοποιούνται με:σω των στελεχοιν που αντιλαμβάνονται 

έγκαιρα την ανάγκη για διαδικασίες, ιεραρχική επικοινωνία και εποπτεία (Edstrom και Gal

braith, 1977:251). Ένας μεγάλος αριθμός στελεχών συνίσταται να μετακινείται συχνά έτσι ώστε 

σε κάθε διεθνές τμήμα, αφενός να υιοθετείται η επιχειρησιακή φιλοσοφία από τους ντόπιους 

εργαζομένους και αφετέρου να αποφεύγεται το γνωστό “culture shock” των εκπατρισθείντων 

(1977:258). Στην πραγματικότητα, όμως, τέτοιου είδους πολιτικές δεν ακολουθούνται. Ο Οπ- 

drack (1985:17), για παράδειγμα, ο οποίος χρησιμοποίησε την τυπολογία των Edstrom και Gal

braith για ανάλυση ενός case study 4 πολυεθνικών επιχειρήσεων, κατέληξε σε αντίθεση με την 

υπόθεσή του, ότι παρά την παγκόσμια φύση των διεθνιόν δραστηριοτήτων τους, καμία από τις 

εταιρείες αυτές δεν εφάρμοζε πραγματικά την Γεωκεντρική προσέγγιση στις πρακτικές στελέ- 

χωσης. Η οργανωσιακή ανάπτυξη αποτελεί ένα επιπρόσθετο μέσο άσκησης ελείγχου των πολυε
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θνικών. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται με την πολιτισμική ανάπτυξη (acculturation), την κοινωνικο

ποίηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικιίιν εθνικοτήτιον στελεχών.

Συνεποός, οι μετακινήσεις για κάλυψη θέσεων και προώθηση της οργανωσιακής ανάπτυ

ξης συνδέονται άμεσα με τον οργανωσιακά έλεγχο, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει με τις μετακινή

σεις που γίνονται για λόγους διοικητικής ανάπτυξης.

Τα npoavaq)cp90vn:a κίνητρα διεθνοόν μετακινήσειον είναι συγκρίσιμα με τους διαφορετά' 

κούς σκοπούς της διεθνούς στελέχωσης, που διακρίνουν οι Adler και Ghadar. Πιο συγκεκριμένα' 

αναφέρονται: στην περάτωση του έργου (project), αντίστοιχο με την κάλυψη θέσεοιν, στην επαγ

γελματική εξέλιξη αντίστοιχο με την διοικητική ανάπτυξη και τέλος στην οργανωσιακή ανάπτυ

ξη (χρήση κοινού όρου). Σύμφωνα με τους Adler και Ghadar (1990), η οργανωσιακή ανάπτυξη 

εμφανίζεται κυρίως στις Παγκόσμιες επιχειρήσεις (Διεθνικές στην ορολογία των Edstrom και 

Galbraith), η διοικητική ανάπτυξη τόσο στις Παγκόσμιες (Διεθνικές) όσο και στις Πολυεθνικές 

(Παγκόσμιες) και η κάλυψη θέσεων τόσο στις Πολυεθνικές (Παγκόσμιες) όσο και στις Διεθνείς 

(Πολυεθνικές/Διεθνείς), θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι οι περισσότερες μετακινήσεις γίνο

νται για λόγους κυρίοις κάλυψης θέσεων και περιπτωσιακής διοικητικής ανάπτυξης (Anne-Wil 

Harzing & Malcolm Borg, “International Human Resource Management”, 1995, p. 181-183).

Πλεονεκτήματα

Συχνά, Πολυεθνικές επιχειρήσεις προτιμούν PCNs για την στελέχωση ανώτατων διοικητι- 

κ(όν θέσεων -ειδικότερα του ανιότατου εκτελεστικού διευθυντή (CEO) και του ανώτατου οικονο

μικού διευθυντή (CFO)- προκειμένου να διατηρήσουν στενό έλεγχο τιον διεθνών τους τμημά

των. Γι’ αυτό και η πολιτική αυτή ακολουθείται από συγκεντριοτικά διοικούμενες επιχειρήσεις". 

Επίσης, οι PCNs προτιμιόνται όταν απαιτείται υψηλού επιπέδου τεχνική ικανότητα, ιδιαιτέρά 

όταν πρόκειται για νέες διεθνείς κοινοπραξίες στις οποίες χρειάζεται αποδεδειγμένη διοικητι

κή ικανότητα και υψηλός βαθμός αq)oσίωσης (Helen Deresky, “International Management”, 

1994, p. 252). Μεταξύ αυτών των κριτηρίων επιλογής έρχεται να προστεθεί και η οικειότητα τώ'ν' 

PCNs με τους στόχους, τις πολιτικές, τις τακτικές, τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και τη νοοτρο

πία της επιχείρησης (Abbass F. Alknalaji, “Competitive Global Management. Principles and 

Strategies”, 1995, p. 122). Ακόμη η δυνατότητα αποτελεσματικής σύνδεσης και επικοινωνίας με 

τις κεντρικές διοικητικές διευθύνσεις της μητρικής, σε σχέση με την πρόοδο του τομέα τηλεπι- 

κοινωνιών ενισχύουν περισσότερο την επιλογή το>ν PCNs (Anne-Wil Harzing & Malcolm Borg, 

“International Human Resource Management”, 1995, p. 185).
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Η Εθνοκεντρική προσέγγιση υιοθετείται για τα εξής επιπλέον πλεονεκτήματα:

Πρώτον, όταν υπάρχει έλλειψη κατάλληλων και ικανών HCNs για να καλυψουν αναλτατες 

διοικητικές θέσεις. Μάλιστα, αυτό παρατηρείται κυρίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

Δεύτερον, όταν η επιχείρηση θεωρεί την προσέγγιση (χυτή ως τον καλύτερο τρόπο διατή

ρησης της επιχειρησιακής της κουλτούρας. Πολλές Γιαπωνέζικες εταιρείες, για παράδειγμα, 

προτιμούν οι θυγατρικές τους στο εξωτερικό να διοικούνται από εκπατρισθέντες Γιαπωνε:ζους, 

διότι αυτοί έχουν ήδη ενστερνισθεί την κουλτούρα της εταιρείας στην Ιαπωνία. Παρομοίως 

ενεργούσε μέχρι πρόσφατα και η Procter & Gamble, στελεχώνοντας τα διεθνή τμήματά της με 

Αμερικανούς εκπατρισθέντες που είχαν υιοθετήσει την κουλτούρα της εταιρείας για χρόνια. Ο 

λόγος αυτός τείνει να προϋπάρχει όταν η επιχείρηση αποδίδει μεγάλη σημασία στην επιχειρη

σιακή της κουλτούρα.

Τρίτον, όταν η επιχείρηση, στα πλαίσια της διεθνούς στρατηγικής της προσπαθεί να με

ταφέρει υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτοιν, με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλε

ονεκτήματος. Για παράδειγμα, αν μία εταιρεία προσπαθούσε να μεταφέρει μία κύρια ικανότη

τά της στο Μάρκετινγκ ενός διεθνούς της τμήματος, χωρίς την υποστήριξη αυτής με την παρου

σία ενός δικούς της στελέχους, το αποτέλεσμα θα ήταν πιθανόν αποτυχές. Αυτό οφείλεται στο 

ότι η γνιοση αποκτάται με την μακροχρόνια εμπειρία (Charles W.L. Hill, “International Busi

ness”, 1995, p. 507-508).

Σύμφωνα με τη βασική έρευνα της Rosalie Tung σε Αμερικανικείς, Ευρωπαϊκές και Γιαπω

νέζικες εταιρείες, αποδεικνύεται πως από τη μια μεριά Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές εταιρεί

ες απασχολούν PCNs στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και HCNs στις αναπτυγμένες περιοχές. 

Από την άλλη μεριά, οι Γιαπωνέζικες προτιμούν τους PCNs ανεξαρτήτοις γετογραφικής περιο

χής και ιδιαίτερα για θέσεις ανώτερου και μεσαίου επιπέδου. Οι κυριότεροι λόγοι υιοθέτησης 

της Εθνοκεντρικής προσέγγισης σχετίζονταν με τη φάση εισαγιογής της εταιρείας σε μία ξένη 

χώρα και τη δεδομένη τεχνική ικανότητα που διέθεταν οι PCNs. Παράλληλα, άλλοι λόγοι που 

συμπεριλήφθησαν, ήταν οι εξής:

- Η τάση της επιχείρησης να δοϊσει ευκαιρίες εξέλιξης για ανιότερες θέσεις σε στελέχη με 

ικανότητες διεθνούς καριέρας.

- Η ανάγκη διατήρησης και παροχής οργανωσιακού ελέγχου και συντονισμού.

- Η έλλειψη διαθέσιμων διοικητικών ταλέντων στην ξένη χώρα.

- Η πιθανή βραγχυπρόθεσμη παραμονή εγκατάστασης της εταιρείας στην ξένη χώρα.

- Ο ανομοιογενής φυλετικός πληθυσμός της ξένης χώρας, γεγονός που θα μπορούσε να
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δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπιόσεις εις βάρος της εταιρείας, με κοινωνικές και πολιτι

κές επεκτάσεις, αν αυτή επέλεγε κιίποιο ιδιαίτερης φύσης στέλεχος.

- Η πεποίθηση της εταιρείας να διατηρήσει ένα ξενικό προφίλ της στο διεθνές τμήμα.

- Τέλος, η αντίληψη ότι το εκπατρισθέν στέλεχος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για την εται

ρεία (Richard Μ. Hodgetts & Fred Luthans, “International Management”, 1994, p. 261).

Η πολιτική αυτή ήταν κάποτε ευρέιος διαδεδομένη. Εταιρείες όπως οι Procter & Gamble, 

Philips NV και Matsushita την υιοθέτησαν αρχικά. Στη γερμανική, για παράδειγμα, εταιρεία 

Philips, όλες οι εξέχουσες θέσεις των περισσότερων διεθνιόν της τμημάτων κατέχονταν από Γερ

μανούς, οι οποίοι ήταν γνωστοί ως η Γερμανική μαφία (Charles W.L. Hill, “International Busi

ness”, 1995, p. 507).

Γενικά έχει παρατηρηθεί πως στις Ευρωπαϊκές χώρες τα εκπατρισθε:ντα στελέχη παραμέ

νουν στη θέση τους για το υπόλοιπο της καριέρας τους. Οι Ευραιπαίοι δεν επιθυμούν να μετα

φερθούν στα κεντρικά της μητρικής ή σε κάποιο άλλο διεθνές τμήμα, όπως παραδοσιακά ουμ-,, 

βαίνει με τις Αμερικανικές εταιρείες. Ωστόσο, μία άλλη ασυνήθιστη τακτική που ακολουθείται, , 

από Γιαπωνέζικες εταιρείες είναι η διοίκηση ενός διεθνούς τμήματος να ανατίθεται στο ίδιο εκ- 

πατρισθέν στέλεχος, χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός στην παραμονή του. Μια πρόσφα

τη αναφορά: “Οι Γιαπωνέζοι εκπατρισθέντες αναλαμβάνουν πάντα τις ανονιατες διοικητικές θέ-. 

σεις των θυγατρικοιν και ιδιαίτερα του τμήματος πωλήσεων”. Κατά τον Thomas Elliott, πρόε

δρο της Honda Motor Co στην Αμερική, “αν κάποιος είναι αντίθετος με την πολιτική αυτή, θα. 

πρέπει να εργασθεί οε άλλη εταιρεία”. Ο Thomas Hignanelli, ανώτατος εκτελεστικός πρόεδρος; 

της Nissan Motor Corp, τονίζει πο>ς “γνωστοποιείται οτα στελέχη ότι ο πρόεδρος της εταιρείας/ 

θα είναι πάντα Γιαπωνέζος” (Richard Μ. Hodgetts & Ered Luthans, “International Manager! 

ment”, 1994, p. 262).

* j

Μειονεκτήματα

Ανεξάρτητα πέιντως από την σωρό των προαναφερθέντων λόγιαν και πλεονεκτημάτιαν noot 

παρουσιάζει η συγκεκριμένη προσέγγιση, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Καταρχήν/ 

η Εθνοκεντρική προσέγγιση περιορίζει τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης των ντόπιων οτε- 

λεχιάν, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χαμηλή παραγωγικότητα, αυξημένη εσωτερική ανακα

τάταξη, μείωση του ηθικού και του βαθμού αφοσίωσής τους. Αρνητικά συναισθήματα αγανά-, 

κτηοης είναι ιδιαίτερα έντονα και εμφανίζονται συχνά, όταν οφείλονται οε άνιοη οικονομική» 

μεταχείριση μεταξύ αυτών και των εκπατριοθέντων στελεχών. Κατά δεύτερο λόγο, η Εθνοκε-
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ντρική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε “πολιτισμική μυωπία” (cultural myopia), δηλαδή η 

επιχείρηση να αποτύχει να κατανοήσει τις πολιτισμικές διαφορές που απαιτούν διαφορετικές 

προσεγγίσεις Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ. Επίσης, είναι δυνατόν η προσαρμογή τιον εκπατρι- 

σθέντων ιπελεχιόν να χρειασθεί αρκετό καιρό. Χωρίς βέβαια να παραλείπονται τα τυχόν σφάλ

ματά τους. Για παράδειγμα, μια πιθανή αποτυχία τους στο να εκτιμήσουν την προσαρμογή τιον 

χαρακτηριστικών τιον προϊόντων, της στρατηγικής, της διανομής, της στρατηγικής της επικοι

νωνίας και της στρατηγικής της τιμολόγησης στις τοπικές συνθήκες της ξένης χιόρας. Το απο

τέλεσμα θα έχει σοβαρές αρνητικε:ς οικονομικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παρά

δειγμα της Procter & Gamble σ’ ένα μεγάλο αριθμό διεθνών δραστηριοτήτων της (Charles W.L. 

Hill, “International Business”, 1995, p. 508).

Άλλα μειονεκτήματα σχετίζονται με την τυπική έλλειψη γνώσεων τιον PCNs σε θέματα νο

μοθεσίας, κουλτούρας, οικονομικιόν συνθηκών, κοινιονικής δομής και πολιτικών διαδικασιών 

του εκάοτοτε διεθνούς τμήματος. Βέβαια, αν και υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης-προετοιμα- 

σίας, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους κενά γνώσεων, τα προγράμματα αυτά είναι 

ακριβά (ιδιαίτερα όταν υπολογίζεται το κόστος ευκαιρίας του χρόνου του στελέχους) και δεν 

μπορούν να αποτελέσουν τέλεια υποκατάστατα της ανατροφής, εκπαίδευσης, νοοτροπίας των 

ξένιον. Επίσης, πολλές χώρες θέτουν νομικούς περιορισμούς στον αριθμό απασχόλησης αλλο- 

δαπιόν εργαζομένιον, διότι απορροφούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό μισθοδοσίας από τους ντό

πιους. Έτσι, μία πολυεθνική επιχείρηση μπορεί να μην έχει την απόλυτη ελευθερία οτις πολι

τικές της Στρατολόγησης και Επιλογής των διεθνών της τμημάτων. Αυτοί οι λόγοι κυρίως κά

νουν πιο προσιτούς τους PCNs για ανώτερου επιπέδου θέσεις ή και για τεχνικές θέσεις (Grif- 

fin/Pustay, “International Business”, 1996, p. 691-692).

Επιπλέον, t] Εθνοκεντρική Προσέγγιση ενισχύει την αδυναμία της επιχείρησης στο να α

ποκτήσει πλεονέκτημα από την παγκόσμια διάθεση διοικητικοιν ικανοτήτων. Εξάλλου,η προ- 

οείγγιση αυτή διαιωνίζει τις ίδιες πρακτικές οτελέχιοοης και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διό

τι οι ίδιοι τύποι παίρνουν ίδιου τύπου αποφάσεις (Helen Deresky, “International Management”, 

1994, p. 253).

Ένα από τα κύρια προβλήματα εκπατρισμού είναι ο υψηλός δείκτης αποτυχίας. Οι σπου

δαιότεροι λόγοι έχουν να κάνουν με θέματα προσαρμογής, οικογένειας, κουλτούρας και προσωπι

κότητας. Αναλυτικότερα, προβλήματα σχετιζόμενα με την προσαρμογή προέρχονται από διάφο

ρους παράγοντες: ατομικός προσανατολισμός, προσανατολισμός σε άλλους, αντιλήψεις και 

προκαταλήψεις κουλτούρας. Ένας εκπατριζόμενος μάνατζερ θα προσπαθούσε να απολαύσει την
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τοπική διασκέδαση, ν’ αναπτύξει σχέσεις με τους ντόπιους και να είναι πρόθυμος να επικοινιονή- 

αει μαζί τους. Επίσης, να είναι ικανός ν’ αναγνωρίσει τις πολιτισμικε:ς διαφορές. Όσο αφορά τα οι

κογενειακά προβλήματα, επικεντρώνονται στην προσαρμογή της οικογένειας στο νέο τρόπο ζωής. ) 

Βέβαια, η δριμυτητα αυτών των προβλημάτων εξαρτάται κάθε φορά από τις ισχυουσες συνθήκες 

του διεθνούς τμήματος, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενώσουν ή να χιορίσουν μία οικογένεια (Ab- 

bass F. Alkhafaji, “Competitive Global Management. Principles and Strategies”, 1995, p. 95).

Οι πολυεθνικε:ς επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να μετακινήσουν στελέχη τους από τη 

μητρική εταιρεία σε κάποια θυγατρική του εξωτερικού, αναγκάζονιαι να προσφέρουν ένα υψη

λό premium πέραν του βασικού μισθού. Αυτό περιλαμβάνει: α) κίνητρο εκπατρισμού, β) δεδο

μένο επίπεδο διαβίωσης (αν και αυτό είναι αμφισβητήσιμο από τις εταιρείες, καθιός το κόστος 

είναι υψηλό), γ) ανάγκες καριέρας και οικογένειας, δ) διευκόλυνση του επαναπατρισμού του 

στελέχους με τη λήψη της παραμονής του στο εξωτερικό (Dennis R. Briscue, “International Hu

man Resource Management”, 1995, p. 111).

Τνηοι εκηατρισΟέντίύν

Στο παρελθόν, πολλε:ς πολυεθνικές επιχειρήσεις ακολουθούσαν μία ενιαία πολιτική μισθο

δοσίας όλων τιον εκπατρισθέντων στελεχών τους. Ο αυξανόμενος όμοις αριθμός τους αναγνώρι

σε στις εταιρείες την ανάγκη διαφοροποίησης του συστήματος αμοιβών, βάσει του χρόνου πα

ραμονής τους στο εξωτερικό. Η διάκριση αυτή περιλαμβάνει: α) προσωρινούς (εργαζόμενοι με

βραγχυπρόθεσμη αποστολή, π.χ. λιγότερο από 6 μήνες), β) νέους ανέμπειρους (με δραστήριο-
/·

τητες από 6 μήνες έως 5 χρόνια), οι οποίοι μπορούν να αμείβονται ανάλογα με τους ντόπιους, 

γ) μεγαλύτερης ηλικίας και έμπειρους (μετακινούνται λόγω τιον τεχνικών ή διοικητικιόν τους ι- 

κανοτήτιον) που αμοίβονται επιπρόσθετα, δ) international cadre (εκπατρισθέντες που μετακι

νούνται από το ένα διεθνές τμήμα στο άλλο) και απαιτείται να αμοίβονται βάσει ενός παγκό-- 

ομιου μισθού και με επιπρόσθετες παροχές, ε) μόνιμους εκπατρισθέντες (αυτοί που παρα

μένουν για εκτενείς περιόδους, καθώς το η>υσικό όριο παραμονής ενός εκπατρισθέντος στελέ-, 

χους είναι 5 χρόνια), οι οποίοι απαιτείται να αναθειορηθούν πλε:ον ως ντόπιοι.

Καθε:νας από τους παραπάνιο τύπους εκπατρισθέντιον στελεχών ε:χει διαφορετικές ανά

γκες και πρέπει να αμοίβεται διαφορετικά. ΓΙολλείς πολυεθνικές επιχειρήσεις άρχισαν μόλις να 

το αντιλαμβάνονται και να σχεδιάζουν πιο ευέλικτα συστήματα αμοιβών, προκειμένου να απο- 

ηεεύγονται τριβές και ουγρούσεις με τα ντόπια στελέχη (Dennis R. Briscoe, “International Hu

man Resource Management”, 1995, p. 111-112).
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2.3 ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (POLYCENTRIC APPROACH)

Ορισμός

Κατά την Πολυκενχρική Προσέγγιση, οι Πολυεθνικές επιχειρήσεις στρατολογούν και επι

λέγουν HCNs για την στελέχωση των τμημάτιον τους στο εξωτερικό (Charles W.L. Hill, “Inter

national Business”, 1995, p. 508).

Λόγοι Υιοθέτησης

Η προσέγγιση αυτή έχει ιος γνιόμονα τη διαφοροποίηση που υπάρχει στις αξίες, τις νόρ

μες, τα ήθη και τα ε:θιμα μεταξύ τιον χωρών. Αυτή είναι και ο καθοριστικός παράγοντας στελέ- 

χωσης τιον διεθνών τμημάτων τιον πολυεθνικών από HCNs. Στην περίπτιοση αυτή, αποδίδεται 

σχετικά μεγάλη αυτονομία στις θυγατρικές, αν και οι οικονομικοί έλεγχοι επιβεβαιιίινουν τη δυ

νατότητα άμεσης επέμβασης της μητρικής σε περίπτωση προβλημάτιον.

Ειδικότερα, για τα θέματα Διοίκησης Ανθριόπινων Πόρων, το σύστημα είναι αποκεντρω

μένο, την ανάθεση ευθυνοιν αναλαμβάνει το κάθε τμήμα του εξωτερικού, ενώ οι κατευθυντήριες 

γραμμές δίνονται από τη μητρική εταιρεία. Η προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες αποτελεί 

προτεραιότητα στις στρατηγικείς της μητρικής.

Όσο αφορά όμως την επαγγελματική εξέλιξη των ντόπιων στελεχιόν, αυτή περιορίζεται 

στις ανιότατες θέσεις μόνο του συγκεκριμένου διεθνούς τμήματος, χωρίς να δύναται η αναρρί

χησή τους στα διοικητικά κλιμάκια της μητρικής. Συνήθως, όμως, κατείχουν μεσαίου και κατώ

τερου επιπέδου θέσεις (Anne-Wil Harzing & Gorvs Van Ruysseveldt, “International Human Re

source Management”, 1995, p. 84, 90).
"is'.

Πλεονεκτήματα

Από πολλές απόψεις η Πολυκεντρική προοείγγιση ανταποκρίνεται εκεί που αδυνατεί η Ε- 

θνοκεντρική. Πιο συγκεκριμένα, ένα πρώτο πλεονέκτημα που τη διακρίνει είναι η απoq>υγή της 

“πολιτισμικής μυωπίας” (cultural myopia). Τα ντόπια στελέχη ευκολότερα αποφεύγουν λάθη 

που προκύπτουν από την παρανόηση πολιτισμικών διαφορών, η οποία είναι αναπόφευκτη 

στους εκπατρισθέντες (Charles W.L. Hill, “International Business”, 1995, p. 508).

Δεύτερον, η υλοποίηση της πρακτικής αυτής είναι πιο οικονομική, καθιός το επίπεδο των 

εξόδων και της αμοιβής των HCNs είναι πολύ χαμηλότερο συγκριτικά με τα αντίστοιχα τιον PC- 

Ns. Έτσι, η επιχείρηση αποφεύγει επιπρόσθετους φόρους, έξοδα μετακίνησης, εγκατάστασης,
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διαβίωσης, εκπαίδευσης-προετοιμασίας, οικογένειας, εκπαίδευσης των παιδκόν και στη χειρό

τερη περίπτωση κόστος πρόωρου επαναπατρισμού (Griffin/Pustay, “International Business”,1 

1996, ρ. 692). 1

Τρίτον, οι ντόπιοι είναι καλύτεροι γνοηπες της νομοθεσίας, της κουλτούρας, της γλώσσας, 

του πολιτικο-οικονομικού περιβάλλοντος και του επιχειρηματικού γίγνεσθαι της χώρας τους.

Τέταρτον, γίνονται πιο αποδεκτοί από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες της θυ

γατρικής, δίνοντας ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού τους, μέσω προαγωγών; 

και βελτίιοσης, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται η υποκίνηση και αφοσίωσή του στην εταιρεία.'

Πέμπτον, πρόκειται για άτομα με αναπτυγμένες τις διαπροσωπικές και κοινωνικές τους' 

σχέσεις στα επιχειρηματικά πλαίσια της χώρας τους.

Έκχον, είναι ικανότεροι στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με ευαίσθητες πολι

τικές καταστάσεις, λόγιο τιον μεγαλύτερων προσβάσεών τους στα πολιτιστικά τεκταινόμενα.

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός ότι πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις προτιμούν

την εξαγορά ξένων εταιρειών με ικανό και άξιο στελεχιακό δυναμικό, από τη δημιουργία δικών
>Κ

τους νέιον κτιμιακών εγκαταστάσεων.

Ακόμη, η προσέγγιση αυτή συνίσταται ιπην περίπτωση χωρών που θε:τουν νομικούς περιο

ρισμούς στον αριθμό ή γενικότερα ιπην απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων (Helen Deresky, 

“International Management”, 1994, ρ. 253).

Επιπρόσθετα, οι HCNs τείνουν να μειώσουν τα ενδεχόμενα προβλήματα προσωπικού συμ

βάλλοντας στη διατήρηση της εικόνας της εταιρείας.

Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα προστασίας της επιχείρησης από τυχόν αφιλόξενη μεταχεί

ριση της ξένης κυβέρνησης, μέσω τιον γνώσεων που διαθέτουν για την τοπική αγορά, τους κα

ταναλωτές και τις κυβερνητικές πολιτικές. Εξάλλου, οι κυβερνήσεις κάνουν πιο εύκολα αποδε

κτή την παρουσία μιας ξένης εταιρείας ιπη χιορα τους, όταν γνωρίζουν πως ο έλεγχος και η διοί

κηση γίνεται από ντόπιους (Abbass F. Alkbafaji, “Competitive Global Management. Principles 

and Strategies”, 1995, p. 95).

Με έρευνα της Tung αποδείχτηκε ότι υπάρχουν 4 λόγοι για τους οποίους Αμερικανικές ε

ταιρείες τείνουν να απασχολούν HCNs. Αυτοί είναι α) η οικειότητα με την κουλτούρα, β) η γνώ

ση της γλώσσας, γ) το χαμηλότερο κόστος, δ) η σύναψη καλιάν δημόσιιον σχέσεων.

Οι Ευρωπαϊκές εταιρείες ανάλογα θέτουν ως κυριότερους λόγους την οικειότητα με την 

κουλτούρα και τη γνιάση της γλώσσας, ενώ οι Γιαπωνέζικες εταιρείες υποστηρίζουν ότι οι ντό

πιοι έχουν τα περισσότερα προσόντα (Richard Μ. Hodgetts & Fred Euthans, 1994, ρ. 262).
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Γενικά, όταν μία Πολυεθνική επιχείρηση πρόκειται να προσλάβει HCNs, είναι απαραίτη

το να γνωρίζει τους υπάρχοντες κανονισμούς, ρυθμίσεις, νόμους και νόρμες της ξένης χώρας. 

Για παράδειγμα, οι νόμοι και οι ρυθμίσεις των ΗΠΑ απαγορεύουν τις διακρίσεις φυλου, ηλικί

ας, θρησκείας, φυλής και ποικίλων άλλων χαρακτηριστικών. Έτσι, η Toyota έπρεπε να επιβε

βαιώσει, ότι κατά τή διάρκεια της επιλογής των Αμερικανών εργαζομένων της, δεν θα παραβιά

σει κανέναν από τους νόμους και τις ρυθμίσεις. Αυτό συνέβη διότι εξαιτίας τιον παραπάνιο πε

ριορισμοί, η διαδικασία της επιλογής οτην Αμερική δίνει έμφαση στη σχετικότητα τιον κριτη- 

ρίιον με την εργασία. Τέτοια, λοιπόν, κριτήρια είναι οι ικανότητες, δεξιότητες και η εκπαίδευ

ση. Ενώ, μη σχετιζόμενα κριτήρια είναι το γένος, η ηλικία κ.ά. Αντίθετα, σε κάποιες άλλες χώ

ρες, χαρακτηριστικά όπως το γένος, η θρησκεία, το χρώμα επηρεάζουν συχνά τις αποφάσεις ε

πιλογής. Για παράδειγμα, εταιρείες στο Ισραήλ, τη Βόρειο Ιρλανδία συχνά διακρίνουν βάσει 

της θρησκείας, ενώ στη Σαουδική Αραβία διακρίνουν βάσει του γένους (Griffin/Pustan, “Inter

national Business”, 1996, ρ. 710).

Μειονεκτήματα

Η άκαμπτη αντίληψη και η μη αποδοχή της ξένης επιχειρησιακής κουλτούρας και τιον 

πρακτικών περιορίζει την αποτελεσματικότητα της εργασίας των HCNs. Χαρακτηριστικό είναι 

το παράδειγμα της Toyota στο Kentucky, η οποία προτίμησε να έχει δικά της διοικητικοί στε

λέχη, με σκοπό να επιβλέπουν και να μεταφέρουν στους εργαζομένους τη φιλοσοφία της εται

ρείας, έτσι ώστε να αποδίδεται έμφαση στην ποιοτική παραγωγή αυτοκινήτων (GrifTm/Pustay, 

“International Business”, 1996, ρ. 692).

Η Πολυκεντρική προσέγγιση μειονεκτεί ακόμη ως προς τη Γεωκεντρική, διότι αδυνατεί να 

εκμεταλλευτεί τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες ολοκλήρωσης και συντονισμού (ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για ολοκλήρωση τιον παγκόσμιων επιχειρησιακών στρατηγικών στόχιον).

Δυσκολίες εμφανίζονται επίσης οτην προσπάθεια άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου του 

διεθνούς τμήματος, καθιός και οτην επικοινωνία και ροή πληροφοριών με τις κεντρικές διοική

σεις της μητρικής (Anne-Wil Harzing & Gorvs Van Ruysseveldt, “International Human Re

source Management”, 1995, p. 90, 186).

Αναμφίβολα, η επιλογή ντόπιων στελεχών στερεί ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης και 

διεθνούς εμπειρίας από τους PCNs. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει αγανάκτηση, 

πτώση του ηθικού και μείωση της αποτελεσματικότητας των PCNs.

I ο σπουδαιότερο ίσιος μειονέκτημα της Πολυκεντρικής προσέγγισης είναι το χάσμα που
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δημιουργείτχχι μεταξύ τχον χττελεχχίιν της μητρικής και τχον χχυνχχδέλχρχον τους της θυγχχτρικής. 

Γλοχτσικοί φρχχγμχκ, διαφορετικός βχχθμχίς εθνικής συνείδησης και αφοοίχοσης και ένχχ ευρό φχχ- 

σμχχ διαφορετικιίιν πολιτισμικιόν χποιχείχον και αλληλεπιδράσεχον, είναι πιθανό να απομονοχτει 

τις κεντρικές διοικητικές διευθύνσεις από τα διάφορα διεθνή τμήματα της επιχείρησης. Εξάλ

λου, η έλλειψη μετχχκινήσεχον διοικητικιόν στελεχχίιν από τη μητρική εταιρεία στις ξένες χχόρες 

μπορεί να επιδεινώσει την απομόνωση αυτή και να οδηγήσει σε αδυναμία ολοκλήρχοσης μετα

ξύ τχον διαφορετικοιν τμημχχτχον και της μητρικής. Ί ο αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία μιας 

“ομοσπονδίας” (Federation) μεγάλων και ανεξέχρτητων εθνικών μονάδων με θεωρητική μόνο 

σύνδεση με τις κεντρικές διοικήσεις. Με μία τέτοια όμως κατάσταση απαιτεί οπχοχχδήποτε τη 

μεταφορά κύριχον ικανοτήτχον της μητρικής, διότι διχχχρορετικχί είναι δύσκολο να επιτευχθούν 

καμπύλες εμπειρίας και αποδοτικότητας. Έτσι, αν και η ΙΊολυκεντρική προσέγγιση είναι απο

τελεσματική για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν μία πολυεγχιόρια χπρχχτηγική, είναι ακα

τάλληλη για άλλου είδους χπρχχτηγικές.

Αρνητική συνείπεια της πρχχχναχρερόμενης αυτονομίας αποτελεί εξάλλου και μία επερχό-, 

μενη αδράνεια. Για παράδειγμα, μετά από δεκαετίες εq>xxpμoγής αυτής της προσέγγισης, ο κο

λοσσός Unilever αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία στην προσπάθεια μετατροπής της από Πολυε

θνική σε Διεθνική εταιρεία. Ο λόγος ήταν, όταν τα διεθνή τμήματα της Unilever είχαν εξελιχθε' 

ως ένα βαθμό σε αυτόνομες επιχειρήσεις, καθεμία από τις οποίες είχε τη δική της δυνατή εθνι

κή ταυτότητα. Αυτά τα “μικρά βασίλεια” αντιτίθηκαν έντονα στις προσπάθειες τχον κεντρικών

διοικήσειον της μητρικής για περιορισμό της αυτονομίας τους για χάριν μιας παγκόσμιας βιο-
ο

μηχανίας (Charles W.L. Hill, “International Business”, 1995, p. 508-509).

Πολλές είνει οι φορές, επίσης, που η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι δύσκολο να υιοθετη

θεί, ακόμη και αν γίνεται αποδεκτή από την ίδια την επιχείρηση ή ενθαρρύνεται από τις κυβερ

νήσεις. Για παράδειγμα, σε μερικές χώρες με επιτυχημένες πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως εί

ναι η Ιχχπχονίχχ, οι καλύτεροι υποιρήφιοι απασχολούνται σε Γιαπωνέζικες εταιρείες. Αυτό έχει· 

σαν αποτέλεσμα οι ξένες πολυεθνικές να επιλέγουν αναγκαστικά μεταξύ τχον χχπχ>ρριφθέντχον< 

ντχίπιχον υπχχιμηφίχον, οι οποίοι χχυνήθχος είνχχι απόφοιτοι ξένων σχολχίιν. Α\λες κατηγορίες πιθχχ- 

νών υποψι^ίχον περιλαμβάνουν είτε νέες γυναίκες, απόφοιτες πχχνεπιστημίων, οι οποίες προτι-’ 

μούν νχχ εργάζονται σε Δυτικές επιχειρήσεις, λόγχο τχον περισσότερχον ευκαιριχόν καριέρας, είτε- 

άλλους γλωσσομαθείς. 'Ενα επιπρόχτθετχ) πρόβλημχχ που προκύπτει συχνχχ είνχχι χίτι κριτήριο ε

πιλογής χχυτχόν τχον υπχψπ^ηχον χχπχιτελούν οι γλχοσσικές ικανχίτητες παρά χ>ι τεχνικές. Παρ’ χίλα 

αυτχχ, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις φαίνεται νχχ χχντχχγχονίζοντχχι τοπικά γιχχ εύρεση διοικητικχον
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και τεχνικών ταλέντων, την ίδια στιγμή που τοπικές επιχειρήσεις αυξάνουν τις απαιτήσεις του 

για αυτούς του εργαζόμενους.

Η ατρατολάγηση των ντόπιων στελεχών θεωρείται γενικά δύσκολη για τους ακόλουθους 

λόγους:

• Έλλειψη γνώσης των τοπικιόν αγοριον εργασίας.

• Άγνοια του τοπικού εκπαιδευτικού συστήματος και του επιπέδου των ποικίλιον προαό- 

ντων.

• Προβλήματα γλωσσικέ* και κοινωνικο-πολιτισμικά κατά τη διεξαγιογή τιον συνεντεύξεων.

• Αμφίβολη η αποτελεσματικότητα των μεθόδων στρατολόγησης που χρησιμοποιούνται 

στη μητρική εταιρεία να είναι όμοια και στα διεθνή τμήματα.

Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει επομένως είναι ότι αν δεν τίθεται εξαιρετικά στρα

τηγικής σημασίας ενδιαφέρον για την πρόσληψη και ανάπτυξη ντόπιων μάνατζερς, οι Πολυε- 

θνικε:ς επιχειρήσεις βασίζονται περισσότερο στην αποστολή εκπατρισθέντων στελεχών, τουλά

χιστον στις ανιότατες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας (Dennis R. Briscoe, “International Hu

man Resource”, 1995, p. 68-69).

Σύμφιονα όμως με μία μελείτη τιον Forbes, αποδεικνύεται ότι οι περισσότερες εταιρείες 

προτιμούν να στελεχώνουν τα διεθνή τμήματά τους με HCNs, παρ’ όλη τη δυσκολία εύρεσης ι

κανών στελεχών (Abbass F. Alkhafaji, “Competitive Global Management”, 1995, p. 128).

2.4 ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (GEOCENTRIC APPROACH)

Ορισμός

Επίμαχο σημείο αυτής της προσέγγισης είναι η Στρατολόγηση και Επιλογή των καλύτερων 

στελεχιόν από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτιον εθνικότητας. Σκοπός αποτελεί η υλοποίηση μιας πα

γκόσμιας πολιτικής τόσο στη μητρική εταιρεία όσο και στα διεθνή τμήματά της, κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε η ανταλλαγή πληροφοριοιν, ιδεών, μεθόδων και προσωπικού να θειορηθεί κλειδί- 

δραστηριότητα (Anne-Wil Harzing & Gorvs Van Ruysseveldt, “International Human Resource 

Management”, 1995, p. 84).

Λόγοι Υιοθέτησης

Οι Adler και Bartholomew (1992:191) περιγράφουν πολύ πειστικά την τάση τιον επιχει
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ρήσεων να αναθεωρούν τους στρατηγικούς τους στόχους, οι οποίοι μέχρι τιόρα αφορούσαν την 

περάτωση ενός έργου ή την μετάδοση της επιχειρησιακής τους κουλτούρας στους ξένους. Εφαρ

μόζοντας πλέον μία νέα προσέγγιση, όπως για παράδειγμα η Royla Dutch Shell, αποδίδεται ι

διαίτερη σημασία στη διεθνή και πολυλειτουργική (multifunctional) εμπειρία, μέσο) της οποίας / 

αποκτώνται ευρείς επιχειρηματικές διεθνικές ικανότητες.

Η παραπάνω μετάβαση το>ν επιχειρήσεων από το Πολυεθνικό και Διεθνές οργανοκκακό/ 

μοντέλο στο Παγκόσμιο ή Διεθνικό διεκολυνεται μέσω της Γεωκεντρικής Προσέγγισης.

Οι Evans και Lorange, στηρίζοντας τη μελέτη τους στη θεωρία του Perlmutter, υποστηρί

ζουν ότι κατά την προσέγγιση αυτή, η επιχειρησιακή κουλτούρα της μητρικής εταιρείας και η 

Διοίκηση Ανθρώπινιον Πόρων είναι σχετικά ουγκεντροπτκή και τυπική. Οι διαδικασίες και οι 

κατευθυντήριες γραμμές σιρατολόγησης, επιλογής, αξιολόγησης, αμοιβής και εξέλιξης προσ-/ 

διορίζουν μία Διοίκηση Ανθροόπινων Πόροιν, η οποία είναι KqKippompi] παγκοσμίων. Τυπικά 

παραδείγματα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι οι IBM, Shell, Unilever, McKinsen. Πράγματι,t 

το προσωπικό στρατολογείται παγκοσμίως, ακόμη και για τις ανώτατες διοικητικές θέσεις, ανε

ξαρτήτως των υπάρχοντων εθνικών κοινωνικο-πολιτισμικών διαφσριί)ν.

Η διεξαγωγή μιας εκτεταμέης και σχεδιασμένης διεθνούς μετακίνησης ανθριόπινου δυνα

μικού προϋποθέτει την απορρόφηση ενός αξιοσήμαντου ^κχλαίου οικονομικών πόρων. Τέ.-τ 

τοιες μετακινήσεις γίνονται προς όλες τις κατευθύνσεις, από τα κεντρικά της μητρικής στα α-ι 

ντίστοιχα των θυγατρικιόν του εξωτερικού και αντίστροφα. Επίσης, όλων των εθνικοτήτων εργα-ι 

ζόμενοι από κάθε επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας έχουν την ευκαιρία της μετακίνησης. Η υπο

στήριξη αυτών των εκτεταμένων μετακινήσεων γίνεται με συγκεκριμένες πολιτικές των κεντρί- > 

Kiiw διοικήσεων της μητρικής. Μερικές εταιρείες μάλιστα εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμ

ματα προετοιμασίας-μετακίνησης για μία περίοδο 6-12 μηνών (Anne-Wil Harzing & Gorvs Van- 

Ruysseveldt, “International Human Resource Management”, 1995, p. 82, 84, 90, 188, 184).

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης ανθριόπινου δυναμικού, δημιουργείται μία επιπλέον 

πηγή άντλησης ανθριόπινων πόρων. Πρόκειται για τους προερχόμενους από τρίτες χώρες (TCV 

Ns) και σαν τέτοιοι νοούνται αυτοί που είναι αλλοδαποί τόσο για τη χώρα προέλευσης της μηφ 

τρικής όσο και για τις χιόρες των διεθνιόν τμημάτων. Αποτελούν τη λύση των ενδεχόμενιον προ·-' 

βλημάτων στελέχωσης, αντικαθισκόντας συχνά και τα ντόπια στελέχη. Λυτό συ μβαίνει όταν η< 

επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες εύρεσης κατάλληλου τύπου στελεχιόν (π.χ. επιλογή Κορέα-' 

των στη Σαουδική Αραβία για την κατασκευή έργων από Δυτικές πετρελαιοπαραγωγούς εταυ·> 

ρείες) ή υπάρχει ελευθερία μετακίνησης πληθυσμού από τη μία χιόρα <πην άλλη (π.χ. εντός της·
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Ευριοπαϊκής Κοινότητας). Βέβαια, η προσφορά εργασίας από ικανούς ντόπιους κατάλληλης εκ

παίδευσης, επιμόρφωσης και ικανοτήτων αποτελεί πάντα την πρωταρχική επιλογή. Στην περί

πτωση όμως όπου η στρατηγική απόφαση στελέχωσης ενός διεθνούς τμήματος αδυνατεί να υ

λοποιηθεί με τον υπάρχον ντόπιο πληθυσμό, λόγιο έλλειψης απαραίτητης εκπαίδευσης, τότε η 

Διοίκηση Προσωπικού θα πρέπει να προβεί είτε στην εκπαίδευσή τους, είτε στην επιλογή TC- 

Ns (Dennis R. Briscoe, “International Human Resource Management”, 1995, p. 67). Ο συγκε

κριμένος τύπος στελεχών μπορεί να επιλεγεί ακόμη για λόγους προαγωγής ή και τυχαία (Abbass 

F. Alkhafaji, “Competitive Global Management. Principles and Strategies”, 1995, p. 123).

Πρόσφατα, καθώς όλο και περισσότερες μεγάλες Αμερικάνικες Εταιρείες εξελίσσονται πα- 

γκοσμίως, επιλείγουν TCNs για υψηλές θέσεις (Για παράδειγμα, το 7%-10% ανώτατων επιπέδων κα

λύπτονταν από TCNs το 1991, συγκριτικά με το 1% το 1986). Το 1992 η General Motors προσέλα- 

βε τον J. Ignacio Lopez de Arriortua ως ανώτατο πρόεδρο για την παγκόσμια αγορά (purchasing), 

η Xerox προσέλαβε τον Vittorio Cassoni ως ανώτατο εκτελεστικό πρόεδρο και η Esprit de Corp 

τον Fritz Ammann ως πρόεδρο (Helen Deresky, “International Management”, 1994, p. 253, 254).

Αν και δεν υπάρχουν εκτενή διαθέσιμα στοιχεία για τους TCNs, όσα υπάρχουν για τους 

PCNs και HCNs, η Tung κατέληξε σε δυο σημαντικούς λόγους επιλογής TCNs από Αμερικάνι

κες εταιρείες: α) έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση ή β) κρίνονται ως οι καλύτεροι. Οι Ευρω

παϊκές εταιρείες συμφοινούν με τον παραπάνω δεύτερο λόγο, ενώ οι Γιαπωνέζικες εταιρείες δεν 

προσλαμβάνουν καθόλου TCNs.

Ο Phatak αναφέρει ότι οι Αμερικάνικες Πολυεθνικές επιχειρήσεις απασχολούν στελέχη 

αυτής της κατηγορίας, προερχόμενα μόνο από υψηλά αναπτυγμένες χώρες. Σε αντίθεση μάλι

στα με τους Αμερικανούς εκπατρισθέντες που αποκτούν εμπερία μέσοι των μετακινήσεών τους, 

οι TCNs παραμένουν μόνιμα στο διεθνές τμήμα, για το οποίο προσλαμβάνονται.

Οι προερχόμενοι από Τρίτες Χώρες αποδείχτηκε ότι εξελίσσονται στην αρχική και μεσαί

α φάση διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Το Σχήμα 2.2 δείχνει ότι ο αριθμός των TCNs στις 

Αμερικάνικες εταιρείες ήταν μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια της σταθερής ανάπτυξης και της 

φάσης που χαρακτηρίσθηκε από πολιτικές και ανταγωνιστικές απειλές. Μεταξύ όμιος των Ευ- 

ροιπαϊκοίν εταιρεκόν υπήρξε ένα διαφορετικό σχήμα, δηλαδή απασχολούσαν TCNs από τη φά

ση έναρξης της παραγωγής και συνεχίζονταν μέχρι και τη φάση τοιν πολιτικών και ανταγωνι

στικών απειλιόν (φάσης 6). Στο σημείο όμως αυτό για τις Αμερικάνικες εταιρείες, όπως παρου

σιάζεται στο Σχήμα 2.2, αρχίζει η μείωση του αριθμού των TCNs, καθώς αντικαθίστανται από 

HCNs (Richard Μ. Hodgetts & Fred Luthans, “International Management”, 1994, p. 262-264).



46 ΣΤΡΛΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σχήμα 2.2

Φάση Διεθνοποίησης

Μίγμα Στελεχών διαφορετικών 
Εθνικοτήτων στις θυγατρικές 
Πολυεθνικές του Εξωτερικού

Αγορά και Τεχνολογικό Περιβάλλον

1 2 3 4 5 6 » |
Εξαγωγές Αρχική Ανάπτυξη ίίμιόιηια Στασιμότητα Πολιτικές

I Ιαμαγωγή και
Λνιιιγωνκπι- >

100
κες Απειλές

Σχετική «βεβαιότητα Έντονα μεταβιβάσιμα
ξένιον αγορών ιιρογράμματα Μάρκενιινγκ

Ανάγκες μεταφοράς τεχνολογίας Ευρέως διάχυτη η τεχνολογία
οτις ξένες χώρες μεταξύ των χωρών λ

Πηγή: Lawrence G. Franco, “Who manages Multinational Enterprises?”, California Manage-
n

ment Review, Summer 1973. p. 33.
I ;

Πλεονεκτήματα

Μία πληθιόρα πλεονεκτημάτων διακρίνει αφενός τον τύπο των TCNs και αφετε:ρου την ί

δια τη Γεωκεντρική προσέγγιση, έτσι (δοτέ δίκαια να θεωρείται ως η πιο ελκυστική πρακτική 

στελέχωσης, παρ’ όλα τα εμπόδια που τίθενται κατά την εφαρμογή της.
iyf

Όσο αφορά τους TCNs, θεωρούνται ως ο πιο υποσχόμενος πολλών προσόντων τύπος, που 

διαθέτει τεχνική και διοικητική εξειδίκευση καθιός και ικανότητα προσαρμογής σ’ ένα ξένο κονι 

νοινικο-οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον, για το οποίο ενδέχεται νιχ είναι καλύτερα ενη

μερωμένοι από τους PCNs. Αυτό είναι φανερό, κυρίως όταν είναι καλοί γνώστες της εκάστοτε 

τοπικής αγοράς ή όταν μιλούν την ίδια γλώσσα με τους ντόπιους. Έτσι εξηγείται γιατί πολλές 

Αμερικάνικες Πολυεθνικές επιχειρήσεις προσλαμβάνουν Άγγλους ή Σκοτσέζους για την ανάλη

ψη ανώτατων θέσεων σε θυγατρικές τους στις Αγγλικές αποικίες, όπως είναι η Jamaica, η Ινδί-
ώ

α, οι Δυτικές Ινδίες και η Κένυα. Στη δυνατότητα και επιθυμία μετακίνησης των TCNs σε οποιο- 

δήποτε τμήμα του διεθνούς βεληνεκούς, πιθανόν να συντελεί ο ευρύτερος προσανατολισμός 

τους σε μία διεθνή καριέρα. Ένα άλλο πλεονέκτημά τους αφορά το χαμηλότερο επίπεδο αμοι- 

βιόν τους, σε σχέση με το αντίστοιχο των PCNs, αν και τα τελευταία χρόνια οι μισθολογικές τους
- Λ

διαφορές τείνουν να συγκλίνουν (Anne-Wil Harzing & Corvs Van Ruysseveldt, “International 

Human Resource Management”, 1995, p. 186).
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Ένας ακ(5μη λόγος προτίμησης των TCNs έγκειται στην εντρύφησή τους με την κουλτού

ρα, τις στάσεις, τις πολίτικες προϊόντων και Μάρκετινγκ της μητρικής εταιρείας, έτσι ώστε με 

τον μελλοντικό επαναπατρισμό τους να αναλάβουν θέοεις-κλειδιά στις δίκες τους χώρες (Den

nis R. Briscoe, “International Human Resource Management”, 1995, p. 70).

Στις μέρες μας, μία νέα γενιά πολύγλωσσων (multilingual) και επαΐοντων (multiexperi- 

6nced) στελεχών, γνωστοί ως παγκόσμιοι (global) μάνατζερς, αναδύονται. Αυτοί αποτελούν μέ

ρος του αναπτυσσόμενου γκρουπ που διοικεί πέραν των συνόρων. Σε μια ενωμένη Ευριόπη, Νό-
ι

tto Αμερική και Ασία, η ζήτηση παγκόσμιων στελεχών είναι μεγάλη.

Όσο αφορά τη Γεωκεντρική προσέγγιση ως συνολική πολιτική στελέχωσης πολυεθνικών
ι
επιχειρήσεων, διακρίνεται για τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
ί

Πρώτον, διευκολύνει την επιχείρηση στην καλύτερη επιλογή των ανθρώπινων πόρων της. 

Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, καθισιά στην επιχείρηση ικανή στη δημιουργία ενός 

διεθνούς πλαισίου (international cadre) στελεχών, προσαρμόσιμων σε διαφορετικά κοινωνικο- 

πολιτισμικά περιβάλλοντα. Αυτό αποτελεί και το πρώτο κρίσιμο βήμα της, στο χτίσιμο αφενός 

μιας ισχυρής και μοναδικής επιχειρησιακής κουλτούρας και αφετέρου ενός άτυπου δικτύου 

διοίκησης, απαραίτητων για παγκόσμιες και διεθνικές στρατηγικές.

Τρίτον, αποκτάται πλεονέκτημα με την επιδίωξη καμπύλών εμπειρίας και αποδοτικότη-

τας.

Τέλος, μειώνεται η πολιτισμική μυωπία (cultural myopia) και αυξάνεται η τοπική ανταπό

κριση (Charles W.L. Hill, “International Business”, 1995, p. 509-510).
r j.

Μειονεκτήματα

Πέραν της θετικής πλευράς της Γεωκεντρικής προσέγγισης, ένας αριθμός προβλημάτων
Λ
περιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να την εφαρμόσει. Πιο συγκεκριμείνα, πολλές χώρες 

εμποδίζουν την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων, μέσω νομοθετικιόν περιορισμών, προ- 

κειμένου να ενισχύσουν τη δική τους εργατική δύναμη. Έτσι, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ υποχρε

ώνουν τις εταιρείες να καταθείοουν εκτεταμένα τεκμήρια και αvαq)opές όταν πρόκειται να επι- 

λέξουν έναν αλλοδαπό έναντι ενός ντόπιου. Η γραφειοκρατία αυτή μπορεί να είναι χρονοβόρα 

και οικονομικά ασύμφορη.

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι οι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις υλοποίησης της συγκε

κριμένης πολιτικής. Αυτές περιλαμβάνουν έξοδα ακριβών εκπαιδευτικοί προγραμμάτων, μετα

κόμισης και σταθεροίν μισθών διεθνούς επιπέδου, που μπορεί να είναι υψηλότερο του αντίοτοι-
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χου εθνικού πολλών χωρούν. Ενδεχομένως, το αδύνατο αυτί) σημείο να είναι πηγή προστριβών 

στην εταιρεία (Charles W.L. Hill, “International Business”, 1995, p. 510).

2.5 ΤΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (REGIOCENTRIC APPROACH)

Ορισμός

Κατά την προσέγγιση αυτή, η Στρατολόγηση διεξάγεται βάσει περιοχής. Για παράδειγμα, 

η Στρατολόγηση λαμβάνει χώρα στη Λατινική Αμερική όταν υπάρχει ανάγκη κάλυψης θέσεων· 

στη Χιλή. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής επιτρέπεται η δημιουργία ενός μίγματος από PCNs, 

HCNs και TCNs, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας (Helen Deresky, “International Man

agement”, 1994, p. 254).

To μίγμα όμως αυτό ιδίως για καίριες θέσεις, θα πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη από χώ-' 

ρες με παρόμοιες κουλτούρες, εμπειρίες και πρακτικές διοίκησης. Για τον λόγο αυτό, η δεδο-* 

μένη προσέγγιση προϋποθέτει τη γεωγραφική ομαδοποίηση των ξένιον χιοριόν, έτσι ώστε να εί

ναι εφικτή η μεταηιορά της κουλτούρας, των εμπειριών και πρακτικών στο καθένα γκρουπ.

Λόγος Υιοθέτησης

Η συγκεκριμένη προσέγγιση βρίσκει εφαρμογή όταν τα προϊόντα της επιχείρησης είναι 

παγκόσμια, οπότε η διαφοροποίηση του Μάρκετινγκ να είναι αναγκαία για την κάλυψη των-’ 

διαφορετικιόν κοινωνικο-πολιτισμικών αναγκών (Abbass F. Alkhafaji, “Competitive Global Man

agement. Principles and Strategies”, 1995, p. 96).

<o

2.6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ

Σχετικά με τη συστηματική διαφοροποίηση τιον Πολιτικών-Προσεγγίσεων στελέχωοηή1 

ΓΙσλυεθνικιίιν επιχειρήσειον υπάρχει ένας σχετικά μικρός κορμός ερευνητικιόν μελετών, με απο

τέλεσμα τον ελλιπή και ασαφή προσδιορισμό τιον παραγόντων εκείνων που συνθέτουν τους λό-1 

γους υιοθέτησης μιας συγκεκριμένης Πολιτικής-Προσέγγισης.

Καταρχήν, υποστηρίζεται η άποψη ότι η Εθνικότητα της ιδιοκτησίας είναι καθοριστική’ 

μεταβλητή της συμπεριφσρέις τιον πολυεθνικίόν. Έτσι, εκτενείς μελέτες ανακάλυψαν ότι οι Αμε

ρικάνικες Πολυεθνικές εταιρείες εφαρμόζουν συγκεντρωτικά και τυπικά συστήματα Διοίκησης
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Ανθρώπινων Πόριον. Ειδικότερα, οι κεντρικός διοικητικές διευθύνσεις τους καθορίζουν ή επη

ρεάζουν τις πολίτικες μισθοδοσίας, συνδικαλισμού, εκπαίδευσης και ευημερίας (eg Bartlett & 

Ghoshal, 1989: 161-3, Bomers & Peterson, 1977, Hamill, 1984, Negandhi, 1986, Yuen & Hvi 

Tak Kee, 1993, Young et al, 1985).

To Γιαπωνέζικο στυλ Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων τυπικά αντιπαρατίθενται 

του Αμερικάνικου και Ευρωπαϊκού αντίστοιχα. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τοιν Γιαπωνέζι- 

κων εταιρειών, αναφερόμενο σε ερευνητικός και ποιοτικές μελέτες, είναι ο ισχυρός αλλά άτυ

πος συγκεντρωτικός συντονισμός τιον διεθνών τους τμημάτων, καθώς επίσης η δημιουργία ενός 

διεθνούς δικτύου Γιαπωνέζων εκπατρισθέντων στελεχών (Bartlett & Ghoshal, 1989, Bartlett & 

Yoshihara, 1988, Johansson & Yip, 1994, Kopp, 1994, Tung, 1982, Linclonln et al, 1995). Αυ

τός ο εθνοκεντρισμός της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων δεν σημαίνει όμως απαραί

τητα ότι σι πολιτικές αυτές είναι τυποποιημένες. Ενδεχομένως, οι Γιαπιονέζοι να προσαρμόζο

νται στις τοπικές συνθήκες (eg Yuen & Hui Tak Kee, 1993). Η υπόθεση βέβαια αυτή αντιτίθε- 

ται στις απόψεις των Mendenhall και Oddou (1985), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η πολιτισμική 

ομοιότητα επιδρά ως ένα μεγάλο βαθμό στην επιτυχία του εκπατρισμού στελεχοιν. Μάλιστα, τις 

απόψεις αυτές έρχεται να απορρίψει και η έρευνα 51 μεγαλύτεριον Πσλυεθνικιόν βιομηχανιιόν 

του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και Γιαπωνέζικων επιχειρήσεων, των οποίων τα εκπατρι- 

σθέντα στελέχη φαίνεται να προσαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο σε διάφορες χώρες, εναξάρ- 

τητα του επιπέδου πολιτισμικής ομοιότητας με την Ιαπωνία (Richard Β. Peterson / John Sar

gent/ Nancy K. Napier / Won S. Shim, “Management International Review”, vol. 36, 1996/3, p. 

215-230).

Μία δεύτερη άποψη υποστηρίζει ότι τα μανιφέστα εθνικότητας ποικίλουν αναλόγως των 

θεμάτοιν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται λόγος για “τοπικό loopopqnopo” (Rosenzweig & 

Nohria, 1994), δηλαδή προσαρμογή και υιοθέτηση μερικών μόνο πρακτικών του εκάοτοτε το

πικού περιβάλλοντος. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης αποτελεί η ερευνητική μελέτη 9 

Ι}.ολυεθνικ(όν θυγατρικών επιχειρήσεων (ΗΠΑ, Γαλλίας, Ολλανδίας, Γερμανίας, Κίνας, Ιαπιονί- 

α,ς) στην Ιρλανδία. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν επιβεβακόνουν τις απόψεις των Schuler, 

Dowling και De Gieri’s (1993:724), σύμφωνα με τους οποίους οι Πολυεθνικές μπορούν να 

διοικήσουν με διάφορους τρόπους. Στην συγκεκριμένη μελέτη, οι περισσότερες Πολυεθνικές υ

ιοθετούν μία Πολυκεντρική προσέγγιση στα θέματα Ανθροϊπινων Πόρων και ελέγχου, εκτός τοιν 

θεμάτων στελέχωσης και παραγωγής. Η μεγαλύτερη δυσκολία του θέματος αυτού ήταν ο προσ

διορισμός της φύσης και έκτασης τιον Ιρλανδέζικων πολιτικών Διοίκησης προσωπικού (Kathy



50 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΩ ΚΛΙ ΕΓΙΙΛΟΓΙΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Monks, “The International Journal of Human Resource Management”, 7:3 September 1993, p. 

721-735). pi

Με την προαναφερθείσα γενίκευοη συμπερασμάτων που άπτονται το™ επιδράσεων της: 

κάθε χώρας προέλευσης, σχετίζεται μία διαρκής προσπάθεια εντοπισμού συμβαλλόμενα™ πα

ραγόντων στα θέματα παγκόσμιας στελέχωσης το™ Πολυεθνικά™ επιχειρήσεων. Η αδυναμία ό- 

μοις εξεύρεσης συγκεκριμένο™ στοιχείο™ που να δικαιολογούν τα υπάρχοντα ανά τον κόσμο 

διαφορετικά συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρο™, επιφέρει προβλήματα Μεθοδολογίας.

Παρ’ όλα αυτά, κάποιες ενδεχόμενες απόψεις προσεγγίζουν τη διαφοροποίηση αυτή οις α 

πόρροια της ιστορικής πορείας και φάσης διεθνοποίησης της επιχείρησης. Παράδειγμα απο

τελούν η Βρετανική ή Γερμανική παράδοση το™ ξένο™ άμεσο™ επενδυσεο™ (Jones, 1996). Ο 

Humes (1993) αναφέρεται ακόμη στα διαφορετικά ιστορικά πρότυπα της διεθνούς ανάπτυξης 

το™ Ευροιπαϊκών, Αμερικάνικο™ και Ασιατικό™ πολυεθνικό™ επιχειρήσεο™. Έτσι, η αργή Για- 

πο™έζικη βιομηχανοποίηση, το εξαγοιγικό μοντέλο διεθνοποίησης και η σχετική οικονομική α- 

πομόνοιση συνετέλεσαν στην αργή Πολυεθνικοποίησή της. Αντίθετα, χοιρες όποις η Σουηδία και- 

Ελβετία, με μικρότερες αγορές, φαίνεται να είναι πιο “διεθνείς” σε όρους μεγέθους το™ διεθνών1 

τους τμημάτο™ από εκείνες της Ιαπο™ίας και Αμερικής. Σημαντικές διαφορές επιπέδου και φύ

σης διεθνοποίησης ανακαλύφθηκαν σε έρευνα 51 Αμερικάνικο™, Δυτικο-Ευ ροιπαϊκοιν και Για- 

πο™έζικων πολυεθνικό™ βιομηχανκί™. Πιο συγκεκριμένα, έρευνες επισημαίνουν ότι προποι οι 

Αμερικάνικες και μετά οι Δυτικο-Ευρωπαϊκές προηγούνταν τί«τν αντίστοιχο™ Γιαπιονέζικο™, όσο' 

αφορά τη διεθνοποίησή τους, λόγοι της μακροχρόνιας εμπειρίας τους. Μάλιστα, από τις Δυτ.- 

κο-Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι Γερμανικές έπονταν το™ ομολόγων τους (Richard Β. Peterson /* 

John Sargent / Nancy K. Napier / Won S. Shim, “Management International Review”, vol. 36, 

1996/3, p. 215-230). >X

Επιτακτική ακόμη είναι η ανάγκη συνυπολογισμού και εκτίμησης της εξέλιξης πολιτικών 

συστημάτο™, της ραγδαίας προόδου της τεχνολογίας, της διεθνοποίησης της παραγοιγής Και 

το™ εναλλασσόμενο™ μορφοιν αγοράς και ανταγίονισμού. Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στη μέ^ 

τατροπή προϋπαρχόντο™ εθνικό'™ δομών. :ι!'*

Πρόσφατα, αξιόλογη αναλυτική βιβλιογραφία ενδυναμοινει τις θεωρητικε:ς και εμπειρικές 

απόψεις που τονίζουν την επίδραση το™ “εθνικό™ επιχειρηματικό™ συστημάτο™” (Lane, 1989, 

Whitley, 1992a, Whitley & Kristensen, 1996). Η περίπλοκη συσχέτιση το™ διαφοροποκί™ στοι

χείο™ το™ συστημάτων αυτο>ν χαρακτηρίζει την επιχειρηματική συμπεριφορά διάφορο™ χωρών. 

Είναι λοιπόν πιθανό να υποτεθεί ότι σε παγκόσμιες βιομηχανίες (όποις αυτοκινήτο™, χημικών,
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ηλεκτρονικών) οι λειτουργικές μονάδες ολοκληρώνονται βάσει της διεθνούς επιχειρησιακής 

στρατηγικής της μητρικής εταιρείας. Ενώ, σε βιομηχανίες πολυκεντρικής δομής (όπιος τροφί

μων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας), ο υψηλότερος βαθμός αυτονομίας και ο χαμηλότερος 

βαθμός ολοκλήρωσης με τη διεθνή επιχειρησιακή δομή συντελούν στη μείωση τιον επιδράσεων 

της χώρας προέλευσης.

. Μία περαιτέρω ένδειξη αφορά τα ατομικά χαρακτηριτικά της κάθε επιχείρησης, όπως το 

μέγεθος, τη δομή, την οργάνωση, τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης Προσωπικού, την ανάπτυ

ξη και εξε:λιξη ικανού στελεχιακοϋ δυναμικού.

Η εθνική επιχειρηματική κουλτούρα είναι ένας επιπλέον παράγοντας καθορισμού των ε

θνικών διαφορών και του τρόπου διοίκησης (Hofstede, 1980, Wong & Birnbaum-More, 1994). 

Όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτισμική απόσταση (cultural distance) -αυτό που ο Duller 

(1990:264-5) ονομάζει “degree of strangeness”- μεταξύ της χώρας προέλευσης και της μητρι

κής και της χώρας εγκατάστασης της θυγατρικής, τόσο δυσκολότερη είναι η μεταφορά ηιιλοσο- 

φίας και πρακτικιόν στην τελευταία (Anthony Ferner, “Human Resource Management Jour

nal”, vol. 7, No 1, p. 20, 23-26, 32).

Είναι προφανές ότι η εθνική κουλτούρα επιδρά με τη σειρά της στην οργανιοσιακή κουλ

τούρα, η οποία προσδιορίζεται ως το σύνολο τιον αξιιόν φιλοσοφιοιν, κανόνιον, νορμών και κλί

ματος που επικρατούν σ’ ένα επιχειρησιακό περιβάλλον. Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι δυ

νατό να διαφέρει μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των διεθνοίν της τμημάτων. Το Σχήμα 2.4 

σκιαγραφεί τους κυριότερους τύπους υποκουλτούρων (subcultures) που ενδέχεται να επι

κρατούν σε μία Πολυεθνική επιχείρηση, περιλαμβανομένων τιον διαφορετικοιν ιεραρχικών επι

πέδων, χιορών, λειτουργικιόν περιοχιίιν, τμημάτων καθιός και αυτών που προέρχονται από συγ

χωνεύσεις (mergers or acquisitions).

Ένας από τους τρόπους στρατηγικής διοίκησης της οργανωσιακής κουλτούρας Πολυεθνι

κήν Επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία αξκόν και συνεργασίας μεταξύ μητρι

κής και θυγατρικιόν, είναι η 6iap0pqxiKJi] τοιν πολιτικοί Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Οι πο

λιτικές αυτές αφορούν τις διαδικασίες στρατολόγησης, επιλογής και εξέλιξης, καθορίζοντας τον 

απαιτούμενο τύπο διοικητικών στελεχών. Μέχρι πρόσφατα, πολλές πολυεθνικές εταιρείες επέ- 

λεγαν εκπατρισθέντα στελέχη για τη διοίκηση των διεθνών τους τμημάτων. Σήμερα, η πιο συ

νηθισμένη προσέγγιση είναι η απασχόληση ντόπιων στελεχών, διότι είναι καλύτεροι γνώστες 

της αγοράς και αποτελεσματικότεροι στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Από τα παραπάνω γίνεται λοιπόν εμφανής η στρατηγική σημασία της αποτελεσματικής
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Σχήμα 2.4: Διαστάσεις μιας Πολυεθνικής Κουλτούρας

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Ανιότερο

Μεσαίο/Κατώτερο

Προσωπικό

Άλλοι

\

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργική 
Περιοχή 7

Λειτουργική 
Περιοχή 8

Λειτουργική 
Περιοχή 9

Π

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ,a

Συγχώνευση 10

Συγχοόνευοη 11

Συγχώνευση 12 >

Πηγή: Adapted from Geert Hofstede, Cultures and Organizations: Software of the Mind (Lon

don: McGraw-Hill, U.K., Ltd., 1991), p. 198.

διοίκησης της οργανωοιακής κουλτούρας (Richard Μ. Hodgetts 8c Fred Luthuns, “Internation

al Management”, 1994, p. 94, 95, 100, 101).

Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας οε 51 διεθνείς κοινοπραξίες (Joint Ventures) στην Ουγ-' 

γαρία σχετικά με την επίδραση τιον διαφόρων διαστάσεων της επιχειρησιακής (corporate) 

κουλτούρας στην οργάνωση και το εργασιακό κλίμα, δείχνουν ότι χώρες όπως η Γερμανία και 

ιδιαίτερα η Αυστρία είναι σι πλησιέστερες πολιτισμικά με την Ουγγαρία. Το γεγονός αυτό εν-'
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θαρρΰνει περισσότερο την ανάμειξη των Ούγγρων εργαζομένοιν στις Αυστρο-Ουγγαρέζικες ε

ταιρείες, συγκριτικά με αυτούς που εργάζονται στις υπόλοιπες Αγγλο-σαξωνικές και Αατινικείς 

εταιρείες του δείγματος (ΗΠΑ, Μεγ. Βρετανία και Γαλλία). Επιπλέον, αποδεικνΰεται ότι μετα

ξύ των δύο διαστάσεων της κουλτούρας (Thevenet, 1986, ρ. 87), δηλαδή της πολιτισμικής (εθνι

κής και οργανωοιακής) απόστασης των χωρών και της οργανωσιακής (εσωτερικής) κουλτούρας 

τιον επιχειρήσεων, μεγαλύτερη επίδραση στην κοινωνική αποτελεοματικότητα ασκεί η π ροπή 

και ειδικότερα η εθνική απόσταση. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο ευκολότερα δύναται να 

προκαλέσει το γνωστό “culture shock”, για το οποίο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε άλλο κε

φάλαιο (Pierre-Xavier Meschi / Alain Roger, “Management International Review”, vol. 34,
5

1994/3, p. 197-215).
\l
i- Συναφή και αλληλοσχετιζόμενη με την προηγούμενη έρευνα είναι και η ανάλυση που βα- 

όίοθηκε σε δείγμα 55 Γερμανικοιν θυγατρικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Γαλ- 

λια. Δύο ήταν οι λόγοι διεξαγωγής αυτής της μελέτης. Ο προπος λόγος ήταν ότι η Γαλλία είναι

I Ευρωπαϊκή εκείνη χώρα με το υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσης Γερμανικών θυγατρικών
...
που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, στοιχείο σημαντικό για τη δημιουργία ενός καλού δείγ

ματος στατιστικής ανάλυσης. Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος ήταν ότι σύμφωνα με τις 

τυπολογίες που ταξινομούν τις χώρες βάσεις της κουλτούρας τους, η Γαλλία και η Γερμανία εμ

φανίζονται να είναι αντίθετες (Hofstede, 1991, Hall & Hall, 1989, Trompenaars, 1993). Η ε-

[
πειρική εξέτασί] των παραγόντων απόδοσης των εταιρειών αυτοιν καταλήγει σε δύο συμπερά- 

ματα:

Jo Η στρατηγική της διαφοροποίησης είναι πλεονεκτική έναντι της στρατηγικής της παγκο

σμιοποίησης, όταν εφαρμόζεται σε χώρες διαφορετικής κουλτούρας. Το αντίθετο είναι α

παραίτητο όταν οι εθνικές κουλτούρες είναι όμοιες.

2ο Αν η κουλτούρα της χώρας εγκατάστασης της θυγατρικής είναι διαφορετική από την κουλ

τούρα της χοϊρας προέλευσης της μητρικής εταιρείας, τότε η αυτονομία που αποδίδεται 

στην πρώτη περιορίζει τις συγκρούσεις και ενθαρρύνει τη βελτίωση της απόδοσης. Η α

ντίθετη περίπτοιση (κοινή κουλτούρα) επιδέχεται συγκεντρωτισμό των αποφάσεων. 

(Jaacques Liouville / Constantin Nanopoulos, “Management International Review”, vol. 36, 

7 996/2, pp. 101-121)

Συνοψίζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μιας συγκεκριμένης Πολιτι- 

κής-Προσέγγισης στελέχωσης, προκύπτει ο διαχωρισμός τους σε τρεις κατηγορίες:
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α) Γενικά Χαρακτηριστικά Μητρικής Εταιρείας:

• Φύση της επιχείρησης και Στρατηγική προϊόντος

Πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις προτιμούν να επιλέγουν HCNs για στελέχωση των θυγα

τρικών τους στο εξωτερικό και PCNs για στελέχωση των κεντρικών τμημάτων της μητρικής. Στις 

περιπτώσεις όπου γίνεται διαχωρισμός είτε βάσει περιοχής, λόγιο περιορισμένης γραμμής προ

ϊόντων, είτε βάσει προϊόντος, λόγω υψηλής βιομηχανοποίησης της αγοράς, τότε αντίστοιχα προ

τιμιόνται οι HCNs και PCNs. Στον τομέα τιον υπηρεσιών, όπως π.χ. στον τραπεζικό, οι επιχει

ρήσεις τείνουν να στέλνουν δικά τους στελέχη στο εξιοτερικό (Dennis R. Briscoe, “Internation

al Resource Management”, 1995, p. 48).

• Οργανωσιακή Δομή

Ο βαθμός συγκέντρωσης στη λήψη αποφάοειον επιδρά ανάλογα στις ανάγκες της Διεθνούς 

Διοίκησης Ανθριόπινων πόρων. Έτσι, επιχειρήσεις που υιοθετούν μια συγκεντρωτική νοοτρο

πία, προτιμούν τους PCNs. Αντίθετα, εκείνες που ακολουθοούν μία φιλοσοφία αποκεντριοτικής 

λήψης αποφάσεων, προτιμούν τους HCNs. Ο βαθμός συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης προσδιο

ρίζεται μέσω τιον οργανωσιακιόν προσεγγίσεων και μορφιόν. Πιο συγκεκριμένα, οι Πολυεθνικές 

επιχειρήσεις διακρίνονται για την αποκεντριομένη λήψη αποφάσεων, οι Παγκόσμιες περιορί

ζονται στην εξουσιοδότηση ευθυνιόν και οι Διεθνείς χαρακτηρίζονται για το συγκεντρωτικό στυλ 

διοίκησής τους (GriiFin/Pustay, “International Business”, 1996, ρ. 691).

Ο Πίνακας 2.2 που ακολουθεί παρουσιάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ της διεθνούς Στρα

τηγικής και της Οργανωσιακής Δομής (Charles W.L. Hill, “International Business”, 1995, ρ. 

506).

Η επιλογή της πολιτικής στελέχιοοης έχει αξιόλογη επίδραση στις οργανιοοιακές μεταβλη

τές του διεθνούς τμήματος, όπιος στην εξουσία, τη λήψη αποφάοειον, τις μεθόδους επικοινωνί

ας και τις πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Οι μεταβλητές αυτές εμφανίζονται στον Πί

νακα 2.3 (Helen Deresky, “International Management”, 1994, ρ. 255).



ΓΙΟΛΠΊΚΕΣ-ΓΙΡΟΣΕΓΠΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΙΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Πίνακας 2.2

Διεθνής Στρατηγική

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Συγκέντρωση Αποκεντρωμένη Η κυρία μονο αρ- Μερικώς Συγκε- Μίγμα Συγκέντρω

λειτουργικών μοδιότητα Συγκε- ντρωμένη σης και Αποκέ

αποφάσεων ντρωμένη

Οριζόντια Παγκόσμια δομή Παγκόσμια

διαφοροποίηση ματοποίηοη

προϊόντος

Ανάγκη

συντονισμού

Χαμηλή Μέτρια

Ολοκλήρωση

μηχανισμών

Καμία Μερική

Έμφαση στην 

επίδοση

Χαμηλή Μέτρια

Ανάγκη Χαμηλή Μέτρια

πολιτισμικού

ελέγχου

ντρωσης

τμη- Παγκόσμια τμη- Άτυπη μήτρα 

βάσει ματοποίηοη βάσει 

προϊόντος

Υψηλή Πολύ υψηλή

Μεγάλη Πολύ μεγάλη

Υψηλή Πολύ υψηλή

Υψηλή Πολύ υψηλή
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Πίνακας 2.3: Οργανωσιακές επιδράσεις τιον πολιτικών σχελεχωσης

Επιχειρησιακές ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΗ
Επιδράσεις

ΓΙολυπλοκάτητα
Οργανισμού

Περίπλοκη οι η μη
τρική
Απλή οι η θυγατρι
κή

Ποικίλη & ανεξάρ
τητη

Υψηλή ανεξαρτη
σία οιην κάθε ιιε-
ριοχή

Αυξανόμενα πολύ
πλοκη & υψηλά α
νεξάρτητη σε πα
γκόσμια βάση

Εξουσία/Λήψη
Αποφάσεων

Υψηλή στην Κε
ντρικέ] Διοίκηση 
της μητρικής

Σχετικά Χαμηλή 
οιην Κεντρική Διοί
κηση της μητρικής

λ’ψηλή οιις Διοική
σεις των περιοχών 
&/ή υψηλή συνερ
γασία μεταξύ των 
θυγατρικών

Συνεργασία τιον Κε- 
νιρικιόν Διοικήσειον 
της μητρικής και 
των θυγατρικών
παγκοσμίως

Αξιολόγηση & 
Έλεγχος

Στάνταρντς μητρι
κής

Καθορισμένη Τοπι
κά

Καθορισμένη ανά 
περιοχή

Στάνταρντς τα οποί
α είναι παγκόσμια 
& τοπικά

Αμ< >ι βες/ Π οινές/ 
Κίνητρα

Υψηλά σιις Κενιρι- 
κείς Διοικήσεις της 
μητρικής
Χαμηλά στις θυγα
τρικές

Ευρεία Ποικιλία - 
μπορεί να είναι υ
ψηλές ή χαμηλές οι 
αμοιβές για τις απο
δόσεις τιον θυγατρι- 
Κ(ί>ν

Αμοιβές σύμφωνα 
με ιην επίτευξη των 
στόχων που έχουν 
τεθεί ανά περιοχή

Αμοιβές cow IICNs 
και TCNs για επί
τευξη ιο>ν τοπικών1 
και παγκόσμιων 
στόχων

Επικοινιονία/Ροή 
I Ιληροφοριών

Υψηλός βαθμός
διαταγών, απαιτή
σεων, συμβουλών 
οιις θυγατρικές

Χαμηλός προς & α
πό τις Κεντρικές 
Διοικήσεις 
Χαμηλός μεταξύ 
τιον θυγατρικών

Χαμηλός προς & α
πό των ουνεργαζο- 
μένων Κεντρικιίιν 
Διοικήσεων αλλά 
μπορεί να είναι υ
ψηλός προς & αιιό 
των Διοικήσεων των 
Περιοχών & μεταξύ 
των χοίρο')ν

Αμφίδρομα & μετα
ξύ των θυγατρικών 
παγκοσμίως

Γεωγραφική
Ταυτότητα

Εθνικότητα του I- 
διοκτήτη-Επιχειρη- 
ματία

Εθνικότητα ιης ξέ
νης χώρας

Τοπικός χαρακτή
ρας στην εταιρεία

Πραγματικά ΙΙα-, , Uγκοσμια Εταιρεία,
αλλά με αναγνωρι
σμένα εθνικά ουμ- 
φέροντα

Σιραιολόγηοη/ 
Επιλογή/Ανάπτυξη

PCNs
αναπτύσσονται για 
θέοεις-κλειδιά ο
πουδήποτε οιον κό
σμο

HCNs
αναπτύσσονται για 
θέοεις-κλειδιά οιην 
δική τους χώρα

TCNs
αναπτύσσονται για 
θέοεις-κλειδιά ο
πουδήποτε της ιιε-
ριοχής

Οι καλυεροι απ’ 
όλο τον κόσμο ανα- 
ιιτυσσονται για θέ- 
σεις-κλειδιά οπου
δήποτε οιον κόσμο

ΙΙηγή: D.A. Heeman & H.V. Permutter, “Multinational Organization Development”, (Reading* 

Mass: Addison-Wesley, 1979), 18-19 <!>
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• Κθνική Κουλτούρα

Η επίδραση της εθνικής κουλτούρας στην επιλογή του μοντείλου στελέχωσης φαίνεται α-
j

φό τη διαφοροποίηση των πολιτικιάν στελέχωσης που υπάρχει μεταξύ τιον Ευρωπαϊκών, Γιαπω

νέζικων και Αμερικάνικων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προτιμούν περισσότερο από τις άλλες τη Γεωκε

ντρική προσέγγιση, για λόγους ανάπτυξης της κινητικότητας των εργαζομένων και στελεχών στα 

(Ιιέλη-κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι Γιαπιονέζικες, αντίθετα, υιοθετούν το Εθνοκεντρικό μοντέλο στελέχωσης, ε:τσι ώστε η

ίήψη αποφάσεων να διεξάγεται από Γιαπωνέζους που κατέχουν θέσεις-κλειδιά στα διεθνή τμή- 
i
ματα, ενώ HCNs καλύπτουν συνήθως κατώτερου επιπέδου θέσεις.
f-* -
• Τέλος, όσο αφορά τη νοοτροπία των Αμερικάνικων επιχειρήσεων, διαφέρει ανάλογα με τη 

φάση του κύκλου διεθνοποίησής τους. Δηλαδή, η έναρξη τιον διεθνών επιχειρηματικών τους

IΦραστηριοτήτιον στηρίζεται σε εκπατρισθέντα στελέχη, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρουν τη 

φιοίκηση στους ντόπιους. Μία όμο)ς πρόσταφη έρευνα απέδειξε ότι η πολιτική αυτή αντιστρέ

φεται στην περίπτωση εισαγωγής ενός παγκόσμιου προϊόντος, προκειμένου οι PCNs να αναλά- 

Ιουν εξ’ ολοκλήρου τις διεθνείς δραστηριότητες Μάρκετινγκ (GrifTin/Pnstay, “International 

business”, 1996, ρ. 693).

Από τα παραπάνο) συνάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι η πολιτισμική απόσταση της κά

θε πολυεθνικής επιχείρησης από τα διεθνή τμήματά της καθορίζει ως ένα βαθμό τον τύπο στε

λεχών που θα επιλεγούν. Ο Πίνακας 2.4 συγκεντριόνει ένα μέρος της είρευνας της Tung (1988), 

ιεριλαμβάνονας εκπατρισθέντες σε 169 χοάρες (105 Αμερικανοί, 29 Ευρωπαίοι και 35 Γιαπωνέ

ζοι). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ποσοστά των εκπατρισθέντιον στελεχιόν σε ανώτατες θέ

σεις είναι μεταξύ 29% και 85% (Anne-Wil Harzing & Gorvs Van Ruysseveldt, “International 

Human Resource Management”, 1995, p. 185, 187).

b
•Τύπος Διεθνούς Ανάπτυξης και Ιστορική πορεία διεθνοποίησης σε μία συγκεκριμένη γειογρα- 

φική περιοχή (Isabelle Huault, “The International Journal of Human Resource Management”, 

7:2 May 1996, p. 581).
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Πίνακας 2.4: Ανώτερα στελέχη (Senior managers) σε Αμερικάνικες, Ευρωπαϊκές και Γιαπωνέ

ζικες επιχειρήσεις (%)

PCN HCN TCN

Αμερικάνικες Δυτική Ευρώπη 33 60 7

Λατινική Αμερική 44 47 9

Ανατολή 55 38 7

Ευρωπαϊκές ΗΠΑ 29 67 4

Δυτική Ευρώπη 38 62 0

Λατινική Αμερική 79 16 5

Ανατολή 85 15 0

Γιαπωνέζικες ΗΠΑ 83 17 0

Δυτική Ευρώπη 77 23 0

Λατινική Αμερική 83 17 0

Ανατολή 65 35 0

β) Χαρακτηριστικά Ξένης χιόρας:

• Επίπεδο Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ξένης χώρας

Σύμφωνα με έρευνες της Tung, κατά την οποία συμπεριλήψθηκαν 144 Αμερικανικές, Δυ- 

τικο-Ευρο)παϊκές και Γιαπωνέζικες επιχειρήσεις, αποδεικνΰεται άτι οι εν λόγιο Αμερικάνικες και 

Ευρωπαϊκές εταιρείες επέλεξαν περισσότερους HCNs στις αναπτυγμένες χώρες από ότι στις λι-
,! t

γότερο αναπτυγμένες, για όλα τα διοικητικά κλιμάκια. Αντίθετα, οι Γ'ιαπιονέζικες εταιρείες έτει

ναν να απασχολούν περισσότερους PCNs ιπα ανώτερα διοικητικά επίπεδα και καθόλου TCNs 

(“California Management Review”, vol. 25, No 1).
·>

• Πολτική Σταθερότητα

• Κοινωνικο-Πολιτιομικό Περιβάλλον

• Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Κανονισμοί ιδιοκτησίας και στελέχωσης

• Προσφορά ικανού στελεχιακού δυναμικού

(Helen Deresky, “International Management”, 1994, p. 254).
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γ) Χαρακτηριστικά Διεθνούς Τμήματος:

•.Ιστορική Πορεία

Σαν τείτοια νοείται ο τρόπος είναρξης τιον επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δηλαδή αν 

χρειάσθηκε μεταφορά τεχνογνοισίας, οργανωσιακής κουλτούρας ή αν προέκυψε με τη μορφή 

συγχώνευσης.

• Κεφαλαιουχική Δομή

Στο σημείο αυτό θεωρούνται αξιόλογα να αναφερθούν αφενός η επίδραση τιον σχέσεων 

κυβέρνησης-επιχείρησης στη στρατηγική της τελευταίας και αφετέρου οι τοπικές κοινιονικο-πο- 

λιτικές ευκαιρίες.

• Ρόλος τμήματος και βαθμός ανεξαρτησίας μεταξύ αυτού και της μητρικής.

Μάλιστα, τυχόν ομοιότητες ή διαφορές του βαθμού ανεξαρτησίας τιον υπόλοιπων διεθνών 

τμημάτων της επιχείρησης απαιτείται να λιωθούν συγκριτκά υπόψη (Isabelle Huautt, “The In

ternational Journal of Human Resource Management”, 7:2, May 1996, p. 581). •

• Επίπεδο Παραγωγής και Μάρκετινγκ (Helen Deresky, “International Management”, 1994, p. 

254).

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, αξίζει να τονισθεί ότι στόχος της κάθε Πολιτικής-Προσέγ- 

γισης στελέχωσης πρέπει να είναι η απόκτηση ενός ικανού στελεχιακού δυναμικού, που να α

ποτελεί το ανταγιονιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, βάσει του οποίου να υποστηρίζεται η 

εκάστοτε επιθυμητή στρατηγική της. Το συστατικό της διεθνούς επιτυχίας θα είναι η επιλογή 

σιοστιόν ατόμων στις σωστές θε;σεις στο σωστό χρόνο (Helen Deresky, “International Manage

ment”, 1994, p. 254).





ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
_________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο_________

• ΟΡΙΣΜΟΣ

• ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

• ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

«. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ 

β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ

• ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ask Bill Gates what was the most important thing 

he did last year and he answers:

“I hired a lot of smart people” 

-William H. Gates, III Chairman, Microsoft-





3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Η Στρατολόγηση περιλαμβάνει τις διαδικασίες εξεύρεσης και απόκτησης ικανών υποψη

φίων (στη συγκεκριμένη περίπτωση) στελεχών σε τέτοιο ποσοστό, έτσι ώστε η επιχείρηση να δύ- 

ναται στη συνέχεια να επιλέξει το πλέον κατάλληλο άτομο που θα καλύψει μία συγκεκριμένη 

θέση εργασίας. Παράλληλα, όμως, με την κάλυψη τοιν αναγκών θέσεων εργασίας, η Στρατολό

γηση θα πρέπει να ανταποκρίνεται και στην ικανοποίηση των αναγκών των υποψηφίων στελε- 

χιόν, αξιολογώντας κατά τον τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητά της. Επίσης, απαραίτητο 

στοιχείο της ορθότητας της λειτουργίας της είναι η τήρηση τιον υπαρχόντων νσμικιίιν κανόνοιν 

και ρυθμίσεοιν (Randall S. Schuler - Vandra L. Huber, “Personnel and Human Resource Man

agement”, 5th Edition, 1993, p. 189).

3.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

Γενικά αποδεκτή θεωρείται η κριτική σημασία της Στρατολόγησης στην ζωτικότητα και α

νταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης καθιός προετοιμάζει την είσοδο του συντελεστή εργασίας 

στους κόλπους της επιχείρησης.

Πέραν του προαναφερθέντος κύριου σκοπού της Στρατολόγησης, οι ειδικοί σκοποί της εί

ναι οι εξής:

• Ο καθορισμός των σημερινών και μελλοντικιόν αναγκών Στρατολόγησης, σε συνδυασμό με 

τον προγραμματισμό ανθρώπινιον πόρων και την ανάλυση εργασίας.

• Ο αυξανόμενος αριθμός ικανοίν υποψηφίων με το χαμηλότερο κόστος.

• Ο υψηλός δείκτης επιτυχίας της διαδικασίας της Επιλογής μεκίινοντας τους προφανώς α

κατάλληλους υποψηφίους (με λιγότερα ή περισσότερα προσόντα).

• Μείωση της πιθανότητας σύντομης εθελούσιας αποχώρησης των επιλεγμένων στελεχών.

0 Συνοχή με τις νομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις της επιχείρησης που αφορούν την σύν

θεση της εργατικής της δύναμης.

• Βραγχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αύξηση της επιχειρηματικής και ατομικής αποτε- 

λεσματικότητας.

• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τιον ποικίλων τεχνικιίιν και τοποθεσιών Στρατολό-



64 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΉΣΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΙΙΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

γησης όλων τιον τυπιον υποψηφίων (Randall S. Schuler - Vandra L. Huber, “Personnel and 

Human Resource Management”, 5th Edition, 1993, p. 190).

Παράλληλα, η Στρατολόγηοη αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες λειτουργίες του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρ(ί)πινων Πόρων και ιδιαίτερα με την Επιλογή, την Αξιολόγηση της απόδοσης, 

την Αμοιβή, την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, τις Εργασιακές Σχέσεις, όπως παρουσιάζονται στο

Σχήμα 3.1.

Η διαδικασία της Στρατσλόγησης, η οποία εμφανίζεται στον Πίνακα 3.1 περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες βασικές δραστηριότητες:
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1) Καθορισμός μιας τυποποιημένης πολιτικής Στρατολόγησης

2) Εξεύρεση υποψηφίων

3) Αναγνιόριοη εκείνων που είναι προφανώς ακατάλληλοι

4) Διατήρηση ενός συγκεντρωθέντος ποσοστού υποψηφίιον (applicant pool) (David J. 

Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 192, 193).

Πίνακας 3.1: Η διαδικασία της Στρατολόγησης

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (FORMULATION) ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

! · Εσωτερική κατά (versus) Εξωτερικής Στρατολόγησης

• Σχεδιασμός Στρατολόγησης: απόδοση δεικτών

• Τόπος και Χρόνος

• Αρχικές θέσεις απασχόλησης

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
I ....... .....I
j · Προσέλκυση στρατολογούμενών

• Κατάλληλοι στρατολογούμενοι

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

, · Απόρριψη των προφανώς ακατάλληλων

I
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (APPLICANT POOL)

• Επεξεργασία πληροφοριών

• Ενημέρωση υποψηφίων

Πιο αναλυτικά, σημαντικές δραστηριότητες που εμπεριέχονται στην Στρατολόγηση, είναι
4
όι παρακάτω:

• Καθορισμός των μακροπρόθεσμων και βραγχυπρόθεσμων οργανωσιακών αναγκών ανά 

θέση και επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας

• Ενημέρωση, βάσει των συνθηκιόν αγοράς εργασίας
;

• Ανάπτυξη αποτελεσματικού υλικού Στρατολόγησης

• Ανάπτυξη ενός συστηματικού και ολοκληριομένου προγράμματος Στρατολόγησης σε συ

νοχή με τις υπόλοιπες λειτουργίες ανθρωπίνιον πόρων και σε συνεργασία με τα στελέχη 

γραμμής (line managers)

• Συγκέντριοση ικανιόν υποψηφίων (pool of qualified job applicants)
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• Καταγραφή του αριθμού και της ποιότητας των προερχόμενων από τις διάφορες πήγες. 

Στρατολόγηοης υποψηφίων

• Επανεξέταση των υποψηφίων -προσληφθε:ντων και μη- με οκοπό την αξιολόγηοη της 

Στρατολόγηοης

• Συμπλήρωση όλων αυτοιν των δραστηριοτήτων με το νομικό πλαίσιο.

Αποτέλεσμα των προαναφερθέντοτν είναι η αναγνιόριση ενός αριθμού (pool) δυναμικά ι- 

κανιόν υποψηφίων, μέσω τιον οποίων θα γίνει η επιλογή και τοποθέτησή τους στις ανάλογες θέ

σεις εργασίας. Οι σχέσεις αυτές παριστάνονται στο Σχήμα 3.2 (Randall S. Schuler - Vandra L. 

Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th Edition, 1993, p. 190, 191).

Αλλες δραστη
ριότητες της 
Διοίκησης Αν- 
θρωιιίνων Πόρων
• Προγραμματι

σμός Ανθρωπί- 
νων I Ιόρων

• Ανάλυση εργα
σίας

• Εκπαίδευση και 
Ανάπτυξη

Εξωτερικό Περι
βάλλον
• Οικονομικό
• Ανταγωνισμός

Στρατολόγηοη
• Πόσοι;
• ΙΙσιί;
• Ποιοι;

Εσωτερικές Μέ
θοδοι
• Προαγωγή
• Μετάθεση
• Εναλλαγή θέσε

ων εργασίας 
(job rotation)

• Επαναπρόολη- 
ψη

• Ανάκληση
• Αποθέματα I- 

κανοτήΐίον 
(skills invento
ries)

Νομικό Πλαίσιο

Εξωτερικές Μέ
θοδοι
• Συστάσεις
• Άμεοη υποβολή 

αιτήσεων (walk- 
ins)

• Άλλες εταιρείες
• I'paqieia συμ

βουλών
• Πανεπισιήμια
• Εμπορικές ενοί- 

οεις
• Κείνιρο αλλοδα- 

πιόν (aliens)
• Ραδιόφωνο
• TV
• Εφημερίδες
• Οικονομικά 

Περιοδικά
• Ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες 
(computerized 
services)

• Συγχωνεύσεις 
(mergers)

I

ί

ι>

:0
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3.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι δραστηριότητες του σχεδιασμού Στρατολόγηοης αποσκοπούν στον προγραμματισμό 

του αναγκαίου αριθμού υποψήφιων στρατολογουμένοιν, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτε

ρος του αντίστοιχου αναμενόμενου που θα επιλεγεί.

Οι δείκτες απόδοσης (yield ratios) αποτελούν μέσο με το οποίο η επιχείρηση αποφασίζει 

τον αριθμό τιον στρατολογουμένοιν για κάθε ανοικτή θέση εργασίας. Οι δείκτες αυτοί εκφρά

ζουν τη σχέση μεταξύ του αριθμού τιον ατόμων που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της διαδικα

σίας της Στρατολόγηοης και του αριθμού των ατόμων που θα μεταβουν στο επόμενο στάδιο. Οι 

δείκτες απόδοσης μιας μεγάλης πετρελαιοπαραγωγικής εταιρείας, της Mobil Oil, αναγράφονται 

στον Πίνακα 3.2.

6:1

Συνεντεύξεις προς Προσκλήσεις υποψηφίων από την εταιρεία

5:1

Προσκλήσεις υποψηφίων από την εταιρεία προς Προσφορές εργασίας

2:1

,· Προσφορές εργασίας προς Αποδοχές

Συνολικός Δείκτης Απόδοσης (Overall yield ratio) = 60:1

Για την πρόσληψη 360 ατόμιον θα χρειασθούν 21.600 συνεντεύξεις, 3.600 προσκλήσεις στην ε

ταιρεία και 720 προσφορές

Απαραίτητα στοιχεία που επιδρούν αναμφίβολα στο σχεδίασμά της Στρατολόγησης και 

την εικόνα (image) της επιχείρησης είναι η προσφορά ίσων ευκαιριών απασχόλησης και οι τι

θέμενοι στόχοι. Έτσι, στην περίπτιοση που μία επιχείρηση φημίζεται για την προκατειλημμένη 

στάση της απέναντι σε μειονότητες και στο γυναικείο φύλο, θα απαιτηθούν ιδιαίτερες προσπά

θειες Στρατολόγηοης για την αποκατάστασης αυτής της ανισορροπίας (l)avid J. Cherrington, 

“The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 195).

To ιδανικό πρότυπο της Στρατολόγησης διασφαλίζει ένα ικανοποιητικό αριθμό κατάλλη

λοί υποψηφπον για κάθε διαθέσιμη θέση της επιχείρησης. Ειδικότερα για τις μεγαλύτερες Πο

λυεθνικές, η Στρατολόγηση είναι μία περίπλοκα συνεχιζόμενη διαδικασία, που απαιτεί εκτενή 

σχεδίασμά και προσπάθεια. Η επιτυχής διεξαγοιγή της επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντοιν

οι οποίοι είναι:
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Οργανίύσιακοί Παράγοντες

Ο σημαντικότερος πιθανόν παράγοντας προσέλκυσης ικανιόν υποψηφίων είναι η σταθερή
ι-

εικόνα (image) και φήμη των προοφερόμενιον προϊόντιον ή υπηρεσκίιν της επιχείρησης. Σε πολ

λές περιπτώσεις, η επιτυχημένη διαφήμιση και σι καλές δημόσιες σχέσεις διευρύνουν τη q^prp 

ενισχύουν τη δημόσια εκτίμηση και ασκούν σημαντική επίδραση στη Στρατολόγηση.

Επίσης, σι σχέσεις της επιχείρησης με επαγγελματικούς συλλόγους και ενολσεις επηρεά

ζουν κριτικοί την κοινή γνώμη, όσο αφορά την οργανωσιακή κουλτούρα, το εργασιακό κλίμα, το 

στυλ διοίκησης και το σύστημα αμοιβών της εταιρείας.

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας της Στρατολόγησης είναι το κόστος, κυρίως για ε

κείνες τις Πολυεθνικές που ιπρατολογούν και επιλέγουν στελέχη εκτός της μητρικής εταιρείας. 

Επομένως, η κοστολογική ανάλυση όλων των εναλλακτικών πηγιίιν Στρατολόγησης είναι απα

ραίτητη σε κάθε επιχείρηση.

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 1

Παράλληλα με τους οργανιοσιακούς παράγοντες, το εξωτερικό περιβάλλον επιδρά εξίσου

>» ✓ ✓ ^στην επιτυχία της Στρατολόγησης με ποικίλους τρόπους. Καταρχήν, σι συνθήκες της αγοράς ερ

γασίας επηρεάζουν την προσφορά κατάλληλτον υποψηφίοιν. Έτσι, αν η εύρεση ικανών υπσηιη- 

qnoiv από τη μητρική εταιρεία έγκειται δυσκολίες, τότε η επιχείρηση μπορεί να καταφύγει σε 

διεθνές πρόγραμμα εξεύρεσης. Στο σημείο αυτό αξίζει βέβαια να τονισθεί, ότι ενδεχομένως σι
• ( ί

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις να περιορίσουν τη δυνατότητα αυτή, αυξάνοντας τις μισθολογικές 

προσδοκίες συγκριτικά με αυτές που προσφέρει η συγκεκριμένη επιχείρηση (Wendell French, 

“Human Resources Management”, 3th Edition, 1994, p. 212). Ωστόσο, στα πλαίσια της αγοράς

εργασίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αλληλεπίδραση των δημoγpαqnκώv εξελίξεων, των
\!

επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης και ανεργίας. Η δεκαετία του ’90, σε αντίθεση με τις προη-
V * \f

γούμενες του ’70 και ’80, χαρακτηρίσθηκε από μείωση των γεννήσεων, υψηλή ανεργία και οικο-
<ιο

νομική στασιμότητα, με αποτέλεσμα η αγορά εργασίας να μην επεκτείνεται πλέον ραγδαία και
71 ι t

το έργο της Στρατολόγησης να γίνεται δυσκολότερο από ότι θα έπρεπε (David J. Cherrington, 

“The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 199).

Επιπλέον, σι εξελίξεις του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος επιδρούν αμψότερα
Η 4

στην προσφορά και ζήτηση εργασίας. Αυτό εξηγείται βάσει το>ν κύρκ.ιν χαρακτηριστικοί της
) ι

“μεταβιομηχανικής κοινωνίας”, τα οποία ανάγονται τόσο στην σφαίρα της τεχνολογίας όσο και
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στον οικονομικό τομέα και τις κοινωνικές δομές. Ουσιαστικά, η “μεταβιομηχανική κοινωνία” 

διακρίνεται για τα νέα επιστημονικά δεδομένα, την άνοδο μιας ελίτας τεχνοκρατών και την κα

θιέρωση ενός νέου συστήματος διαστρωμάτωσης των ατόμων (Γιώργος Π. Πιπερόπουλος, 

“Στοιχεία Βιομηχανικής Κοινωνιολογίας”, 1992, ο. 194).

Ένας τελυταίος περιβαλλοντικός παράγοντας είναι το νομικό πλαίσιο της κάθε χώρας 

σύμφιονα με το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί το πρόγραμμα της στρατολόγησης. Ρυθμίσεις και 

κανονισμοί αυτού του πλαισίου ενδέχεται να αναφέρονται στη λήψη μέτρων απασχόλησης πε

ριορισμένου αριθμού αλοδαπών (εκπατριαθέντων και προερχόμενιον από τρίτες χώρες), καθτός 

επίσης και στην παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης.

Διοικητικοί Παράγοντες

Είναι κατανοητό πτος τυπικά η Στρατολόγηοη αποτελεί ευθύνη του Τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων. Τα καθήκοντα αφορούν τον σχεδιαομό και την ανέχπτυξη ενός προγράμ

ματος Στρατολόγησης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες στελέχιοσης του κάθε διεθνούς 

τμήματος, σε συμφωνία πάντα με τις νομικές απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση Αν

θρωπίνων Πόρων είναι αρμόδια για την εξεύρεση πηγτόν Στρατολόγησης, την ανάπτυξη στρα

τηγικών και διαδικασιών ανακοίνωσης τιον κεντόν θε:σεων, την επαφή με πηγές, όπως γραφεία 

συμβούλων, εργατικές ενιόσεις, επαγγελματικούς συλλόγους, πανεπιστήμια και την συλλογή και 

επεργασία πληροφοριών για την αναμενόμενη ανταπόκριση των υποψηφίων, την οικονομική 

διαχείριση των κεφαλαίοιν που έχουν προϋπολογισθεί για Στρατολόγηοη, την εγγύηση προσφο

ράς ίσο>ν ευκαιριών απασχόλησης και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτιόν τιον δια

δικασιών.

Η επιτυχής όμως στελέχιοοη προϋποθέτει τη συνεργασία του παραπάνω τμήματος με εκί- 

να τα τμήματα που ενδιαφέρονται για την κάλυψη θέσεων. Τα τμήματα αυτά είναι υπεύθυνα 

για την περιγραφή καθηκόντων και τον προσδιορισμό τιον απαιτούμενων τύπων στελεχών. Επί

σης, ασχολούνται με τις προβλέψεις συνταξιοδοτήσεων, παραιτήσεων και προαγωγών (Wendell
π ·>.
French, “Human Resource Management”, 3th Edition, 1994, p. 212, 213).

Αποτελέσματα μιας έρευνας με δείγμα 245 επιχειρήσεις δείχνουν ότι το 82% αυτών ανα

θέτουν τα καθήκοντα της ανακοίνωσης κενών θέσεων και της εξέτασης τιον υποψηφίων στο τμή-
* »< ·
μα Ανθριοπίνοιν Πόρων. Η ανώτατη Διοίκηση πιθανόν να αναμιγνύεται στον καθορισμό γενι

κών πολιτικών Στρατολόγησης, όπως για το πού θα διεξαχθεί η όλη διαδικασία, ποιο θα είναι
Μ

το κόστος της, συγκεκριμενοποκόντας παράλληλα τους στόχους της. Τα στελέχη γραμμής από
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την άλλη, δεν αναμιγνύονται τυπικά ατη διαδικασία της Στρατολόγησης, εκτός ορισμένων περι

πτώσεων που απαιτείται να ταξιδέψουν ειδικά γι’ αυτό το λόγο. Συνήθιος, παίρνουν και αυτοί· 

συνεντεύξεις από τους υποψηφίους, προκειμένου να δώσουν την τελική απόφαση.

Η επιτυχία των δραστηριοτήτων της Στρατολόγησης εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό α-ΐ 

πό την ικανότητα του εξεταστή (recruiter) σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον παράγοντα. Ο λό

γος είναι ότι για τον εκάστοτε υποψήφιο ο εξεταστής αντιπροσωπεύει την εταιρεία και ιος αντι- 

πόρωπος αυτής αποτελεί παράδειγμα του τύπου τιον ατόμων που η επιχείρηση απασχολεί και 

ζητά αντίστοιχους στο μέλλον. Στα περιορισμένα όμως χρονικά περιθώρια τιον 30' ανά συ

νέντευξη, ο εξεταστής θα πρέπει να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τον χρόνο, ε:τσι (όσιε να γνω

ρίσει τον υποψήφιο, να δημιουργήσει θετική εντύπωση για την εταιρεία και να εξηγήσει τις ε

παγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει η επιχείρηση. Στην προσπάθεια αυτή, ο εξεταστής υ- 

ποχρεούται να επαναλαμβάνει σε κάθε υποψήφιο τις ίδιες πληροφορίες και με τον ίδιο ενθου

σιασμό και ενδιαφέρον, όπως στην πρώτη συνέντευξη. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται τη δη

μιουργία μιας ψευδούς εικόνας (image) της επιχείρησης αλλά, απεναντίας, η ρεαλιστική πλη-

φορόρηση α) δεν επιφέρει μείωση του αριθμού των αιτούντων και β) συντελεί σε αξιοσήμαντη
\

μείιοση τιον παραιτήσεων.

Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά που απαιτείται να διαθέτει ένας εξεταστής είναι τα εξής:

1. Ενδιαφέρον και ανησυχία για κάθε υποψήφιο χωρισιά. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι 

οι στρατολογούμενοι αισθάνονται θετικά για μια συνέντευξη Στρατολόγησης όταν αυτή 

διεξάγεται από κάποιον που εκτιμά και ενδιαφέρεται ατομικά για τον καθένα.

2. Ενθουσιασμός. Οι υποψήφιοι ελκύονται περισσότερο από εκείνους τους στρατολόγους 

που μετατρέπουν την εργασία σε ευκαιρία και περιγράφουν με ενθουσιασμό την εταιρείά'.1

3. Ηλικία. Η καταλληλότερη ηλικιακή σύνθεση κυμαίνεται μεταξύ 35 και 45 ετών.

4. Χρόνος αμφίδρομης επικοινωνίας. Αρνητική κριτική ασκείται στους στρατολόγους πού 

κάνουν κατάχρηση του χρόνου με αναλυτικές περιγραφές της ιστορικής αναδρομής της έ- 

ταιρείας και πληροφορίες για τον αριθμό των εργαζομένων, τιον προϊόντων, τιον περιόυ1'

σιακών στοιχείων, τιον πωλήσεων κ.ά. Σκοπός της συνέντευξης είναι η συλλογή πληροφό-

✓ ✓ - !)ριων αμφοτερα των συμμετεχοντων.

5. Αμοιβαία αρμονική σχέση. Για να επιτευχθεί αυτή, είναι σημαντική η αποφυγή ερωτήοε- 

ων που προκαλούν στον υποψήφιο στρες και αμυντική στάση.

Μετά τον καθορισμό του απαιτούμενου αριθμού οτρατολογουμένων, έπεται η σύσταση ε

νός ειδικού πλάνου, βάσει του οποίου λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα τόπου, χρόνου και
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τρόπου διεξαγιογής της Στρατολόγησης (David J. Cherrington, “The Management of Human 

Resources”, 4th Edition, p. 193, 198, 199).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εξέταση μιας πληθαίρας μεθόδων Εσωτερικής και Εξωτε

ρικής Στρατολόγησης στελεχιακού δυναμικού που διευκολύνουν το συγκεκριμένο έργο της Διοί

κησης Ανθρωπίνων Πόρων.

J

3.4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ

Η πολιτική της Εσωτερικής Στρατολόγησης αφορά αφενός τα ήδη υπάρχοντα στελέχη της 

επιχείρησης, τα οποία είναι υποψήφια προαγωγών, μεταθέσεων, μετακινήσεων και αφετέρου 

τα πριόην στελέχη που διατίθενται για ανάκληση και επαναπρόσληψή τους. Οι μέθοδοι της Ε

σωτερικής Στρατολόγησης τίθενται παρακάτω.

Προαγωγές (Promotions)

Η προαγωγή στελεχών σε πιο υπεύθυνες θέσεις ανωτέρου επιπέδου είναι ένας από τους κα

λύτερους τρόπους κάλυψης κενών θέσεων και ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο η επιχείρη

ση θα έπρεπε να εφαρμόζει σύστημα προγραμματισμού ανθρωπίνων πόρων. Μία όμως αποτε

λεσματική με:θοδος προαγωγιόν βασίζεται στην πρόσληψη ατόμων που ενδεχομένως να διαθέ

τουν περισσότερα προσόντα από τα απαιτούμενα και να επιδέχονται περαιτέρω εκπαίδευση για 

πιο υπεύθυνες θέσεις. Η ανάπτυξη αυτής της μεθόδου διευκολύνεται με την καταγραφή τιον δια

θέσιμων ικανοτήτων (skills inventories), μέσοι των οποίων διακρίνονται εκείνοι που έχουν την πι

θανότητα να προαχθούν. Επίσης, η φιλοδοξία και επιθυμία κάποιου να εξελιχθεί μπορεί να δια

πιστωθεί με την αναφορά αξιολόγησης της επίδοσης (performance appraisal review), έτσι ώστε 

η πληροφορία αυτή να προωθήσει τον εργαζόμενο σε εκπαίδευση και ανάπτυξη. Αναμφίβολα, 

λοιπόν, οι προαγωγές είναι μέσο υποκίνησης και ενθάρρυνσης του ηθικού τοιν εργαζομείνων 

(David J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 202).

Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου εσωτερικής Στρατολόγησης αφορά την 

οικονομικά συμφέρουσα πλευρά της σε χρόνο και κόστος συγκριτικά με τις μεθόδους εξωτερι

κής Στρατολόγησης. Ειδικά, όταν η τελευταία εφαρμόζεται στο εκάστοτε τμήμα της Πολυεθνι

κής επιχείρησης.
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Η αρνητική πλευρά τιον προαγωγοιν έγκειται στη δυσκολία εύρεσης είτε ικανιόν στελεχών 

είτε στελεχών που απορρίπτουν την οποιαδήποτε μετακίνηση οτο εξωτερικό, κυρίιος για οικο-, 

γενειακούς λόγους.

Συχνά, η απόφαση επιλογής μεταξύ των πολιτικών Εοωιερικής και Εξωτερικής Στρατολόγη- 

σης εξαρτάται από τον απαιτούμενο τύπο στελέχους. Περκπαοιακά, το κριτήριο προαγιογής είναι, 

η προσωπική κρίση, ιδιαίτερα για τις θέσεις μεσαίου και ανώτερου επιπέδου. Δεδομένων όμως των0 

πιθανών νομικιόν περιορισμών που τίθενται σε κάθε χώρα, η προσωπική εκτίμηση της σπουδαιό- 

τητα των προαγιογών δύσκολα αντισταθμίζει την υπάρχουσα κατάσταση (Randall S. Schuler - Van - { 

dra L. Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th Edition, 1993, p. 191, 192). f

Μεταθέσεις (Transfers)

Πρόκειται για τη δεύτερη σε σειρά μέθοδο εσωτερικής Στρατολόγηοης, παρόλο που συ

χνά προηγείται τιον προαγιογοιν, καθιός μέσο) αυτής προωθούνται τα στελέχη που διαθέτουν ευ- 

ρεία άποψη και όραμα για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης. ,

Οι απόψεις σχετικά με τη δυνατότητα το>ν μεταθέοεοιν διίστανται μεταξύ το>ν κριτηρίων 

αρχαιότητας και ικανότητα. Στις περιπτώσεις μάλιστα όπου επικρατεί το σύστημα της αρχαιό-, 

τητας, το κριτήριο αυτό επικρατεί ακόμη και όταν τα αποτελέσματα απόδοσης εμφανίζονται να. 

είναι αντίθετα (California Brewers Association ν. Bryant, 1980, International Brotherhood of 

Teamsters v. U.S., 1977).

Εναλλαγή Θέσεων Εργασίας (Job Rotation)
i ■')

Στις περιπτώσεις, όπου η μετάθεση φαίνεται να είναι μόνιμη, η εναλλαγή το>ν θέσεων ερ-ί 

γασίας συχνά είναι προσοιρινή από τη φύση της. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται αποτελέσματα 

κά, κυρίως για την εκπαίδευση τοιν στελεχιόν όλο>ν τοιν διοικητικών επιπέδων και περισσότερο» 

τ(ον κατοιτεριον και μεσαίων. Λ>

Ένα σχετικά νείο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου καθώς και της προαναφερθείσας είνα:| 

το υψηλό κόστος μετακίνησης των στελεχών.

V 1
Εηαναηροσλήψεις και Ανακλήσεις (Rehires and Recalls)

Θεωρώντας τις επαναπρσσλήψεις ως μία επιπλέον εσωτερική μέθοδο εύρεσης στελεχια- 

κσύ δυναμικού, απαιτείται να υπολογισθούν τα οφέλη αυτής συγκριτικά με το κόστος της. Έτσι, 

λαμβάνοντας υπόψη από τη μία μεριά την οικειότητα των πρώην στελεχιόν με τη φιλοσοφία και
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κουλτούρα της επιχείρησης, τη γνωστή απόδοση της εργασίας τους, την ενεργό συμμετοχή τους 

και από την άλλη μεριά το χαμηλό κόστος της επαναπρόσληψής τους, ακόμη και με απλή τη

λεφωνική ανάκληση (telerecruiting), γίνεται εύκολα αποδεκτή.

Παρ’ όλα αυτά όμως, επειδή η μέθοδος αυτή προτιμάται κυρίιος από τις επιχειρήσεις επο

χιακών προϊόντων ή υπηρεσκόν, εγκυμονεί ο κίνδυνος της αμφίβολης δε:σμευσης και αφοσίω

σης των πρώην στελεχών στην επιχείρηση. Εξάλλου, λόγω των διακυμάνσεων εποχικότητας εν

δέχεται η περίπτωση της εναλλακτικής απασχόλησής τους, ακόμη και σε κύριο ανταγωνιστή της 

εταιρείας (Randall S. Schuler - Vandra L. Huber, “Personnel and Human Resource Manage

ment”, 5th Edition, 1993, p. 193)

(Catherine D. Fyock, “Human Resource Magazine”, July 1991, p. 33).

Ανακοίνωση Θέσεων (Job Posting)

Η επιχείρηση, η οποία δεν έχει καταρτίσει σύστημα προγραμματισμού ανθρωπίνων πό

ρων και αδυνατεί να γνωρίζει τη δυνατότητα προαγωγής κάποιων μελών της, τότε ο καταλληλό

τερος τρόπος εύρεσης υποψηφίων είναι η ανακοίνωση-προσφορά θέσεων. Σύμφωνα με έρενα 

της Bank of National Affairs (BNA) σε 245 επιχειρήσεις, το 76% αυτών που ανταποκρίθηκαν ε

φαρμόζουν το σύστημα ανακοίνιοσης θέσεων.

Η κενότητα θέσεων μπορεί να γνωστοποιηθεί προφορικά (άτυπα) στον πίνακα ανακοινώ

σεων, στα πρακτικά αρχεία του τμήματος προσωπικού, στις λίστες προαγωγών βάσει επιδόσε

ων, στα κέντρα εκτίμησης ικανοτήτων (assessment centers) βάσει ειδικής βαθμολογίας, στις λί

στες καταγραφής ικανοτήτων (skills inventories), σε δημοσιεύσεις της εταιρείας, στο μηνιαίο 

περιοδικό δελτίο επιστημονικιόν ειδήσεων (monthly newsletter), ηλεκτρονικά (computerized) 

και με προσωπική επιστολή. Με τις μεθόδους αυτές, παρέχονται στους ενδιαφερομένους πλη

ροφορίες για τη q>ύση του έργου θέσης και τα προσόντα που απαιτούνται. Έτσι, η προσφορά 

θέσεων επιτρέπει στους υποψήφιους που πιστεύουν πως διαθέτουν αυτά τα προσόντα να υπο

βάλλουν στην επιχείρηση την αντίστοιχη αίτηση.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανακοίνωσης-προσφοράς θέσεοιν πρέπει να περιλαμβάνει 

τις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

1. Έα σημεία ανακοινοτσεων να είναι ορατά και διακεκριμένα.

2. Οι μόνιμες προαγιογές και ευκαιρίες μεταθέσεων να ανακοινώνονται.

3 Η κενότητα θέσεων να ανακοινώνεται τουλάχιστον μία βδομάδα πριν τη διαδικασία της 

στρατολόγησης.
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4. Η ιδιαιτερότητα κάποιας θέσης να αναφέρεται, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να κρί

νουν την καταλληλότητα των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

5. Οι κανόνες και τα κριτήρια επιλογής να είναι σαφέστατα διατυπωμένα.

6. Οι υποψήφιοι να ενημερώνονται για την τελική απόφαση επιλογής.

Η μέθοδος αυτή εσωτερικής Στρατολόγησης εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

• Προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

• Παρέχει ίσες ευκαιρίες προόδου σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της.

• Δημιουργεί κλίμα ανοικτής επικοινωνίας, γνωστοποιώντας τις εν δυνάμει ευκαιρίες.

• Αυξάνει την πληροφόρηση του προοωπικού της σε θέματα μισθοδοσίας, περιγραφής θέ

σεων, γενικών προαγωγών, μεταθέσεων και συστατικών στοιχείων απόδοσης.

• Γνωστοποιεί ευρύτερα τους στόχους και σκοπούς της.

Παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα της ανακοίνωσης-προσφοράς θέσεων, δεν αποκλείεται να δη- 

μιουργηθούν τα παρακάτω προβλήματα, όταν:

• Ενυπάρχουν στην επιχείρηση συγγενικοί δεσμοί.

• Η διαδικασία της επανεξέτασης δεν λειτουργεί προσεκτικά, με αποτέλεσμα την πτώση του

ηθικού των αποτυχημένων υποψηφίων. .

• Υπάρχουν αντάξιοι υποψήφιοι, έτσι ώστε η τελική επιλογή να γίνεται δυσκολότερη. 

(Randall S. Schuler - Vandra L. Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th 

Edition, 1995, p. 193, 194).

(David J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 202,) 

203).

(Wendell French, “Human Resources Management”, 3th Edition, 1994, p. 215).

Αρχεία Ικανοτήτων (Skills Inventories) 4

Η εσωτερική ανακοίνωση θέσεων και η ανάκληση πρώην ιπελεχών για επαναπρόσληψή 

τους στην επιχείρηση διεξάγονται μέσω των καταγραφόμενιον σε αρχεία ικανοτήτων τους. Ένί* 

τυπικό αρχείο ικανοτήτων συγκεντρώνει τις πληροφορίες με τη βοήθεια πληροφοριακού συστή-1 

ματος ανθριοπίνιον πόρων, όπου κάθε δεδομένο μπορεί να ποοοτικοποιηθεί, να κιοδικοποιηθεί 

και να συμπεριληφθεί στο αρχείο ικανοτήτων. ’ •·ν>

Συνήθεις πληροφορίες περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το όνομα του εργαζομένου, τον ap 

ριθμό της κάρτας του, τις ικανότητες, την τυπική μόρφωση, προϋπηρεσία, απόδοση και την πι9 

θανή διαβάθμιση των μίσθιόν του. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των τεστ που έχουν προκύψει
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στα κέντρα εκτίμησης ικανοτήτων (assessment centers) λαμβάνονται εξίσου υπόψη. Τα αρχεία 

ικανοτήτων ενδέχεται ακόμη να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τους στό

χους και τις γεωγραφικές προτιμήσεις απασχόλησης των στελεχών τους.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η καταγραφή όλιον τιον παραπάνω στοιχείοτν εί

ναι μία χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία.

(Randall S. Schuler - Vandra L. Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th 

Edition, 1993, p. 194).

(Wendell French, “Human Resources Management”, 3th Edition, 1994, p. 216).

Συστάσεις (Employee Referrals)

Μία ακόμη μέθοδος Στρατολόγησης υποψηφίων εκ των έσω είναι οι συστάσεις που παρέ

χουν τ’ άλλα τμήματα της επιχείρησης. Η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και οι άτυπες επαφές 

συντελούν στην εύρεση του καλυτέρου υποψηφίου, ο οποίος απασχολείται ήδη σε κάποιο άλλο 

τμήμα της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συστάσεις προέρχονται μέσω δικτύου υπο

στήριξης (support-network) που έχει καθιερωθεί από συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων. Με

ρικές μάλιστα επιχειρήσεις αμοίβουν με ειδικά πριμ αυτούς που έχουν συστήσει επιτυχημένους 

υποψηφίους.

Οι συστάσεις είναι σχετικά μία οικονομική και σύντομη μέθοδος εσωτερικής Στρατολόγη

σης, αν βέβαια εξαιρεθεί η κατάσταση πιθανού νεποτισμού και οι γνωστές ουνέπειές του. 

(David J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 203, 

204).

(Wendell French, “Human Resources Management”, 3th Edition, 1994, p. 216).

β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ

. Η πολιτική της εσωτερικής Στρατολόγησης δεν είναι πάντα επαρκής για τις ολοένα και αυ

ξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ιδιαί

τερα στις ταχέως αναπτυσσόμενες Πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θέτουν παγκόσμια κρι

τήρια επιλογής και επιζητούν τα καλύτερα στελέχη ανεξαρτήτως εθνικότητας, να καταλάβουν 

θέσεις-κλειδιά των διεθνών τους τμημάτιον. Στα πλαίσια αυτά της επέκτασης και παγκοσμιοποί

ησης, ένας αξιοσήμαντος αριθμός μεθόδων εξωτερικής Στρατολόγησης βρίσκει πρόσφορο έδα

φος και λαμβάνει χοίρα. Η ανάλυση που ακολουθεί, αναφέρεται στις ειδικά χρησιμοποιούμενες 

μεθόδους εύρεσης στελεχιακού δυναμικού.
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Προγράμματα Συστάσεων (Referral Programs)

Το είδος ασκόν tow συστάσεων διαφοροποιείται από το προηγούμενο ο>ς προς την προέ

λευση tow οτρατολογουμένοιν. Τα συγκεκριμένα προγράμματα αφορούν τη σύσταση υποψηφί- 

ow που δεν προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Ωστόσο η επιτυχία τους 

εξηγείται βάσει του ότι οι συστάσεις παρέχονται από υπάρχοντα στελέχη της εταιρείας, τα ο

ποία είναι οε θέση να γνοχρίζουν την επικρατούσα οργανοισιακή κουλτούρα και φιλοσοφία, το
)

εργασιακό περιβάλλον, τις ανάγκες της κενής θέσεοις εργασίας και οις εκ τούτου τα απαιτούμε-
τ

να προσόντα και τον ζητούμενο τύπο στελέχους.
%

Παρομοίως, λειτουργεί μία ακόμη δυναμική αυτών των προγραμμάτων, η οποία έγκειται 

στους πελάτες της επιχείρησης και είναι γνωστή ως customer-referral programs.

Όσο αφορά την οικονομική υποκίνηση, με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στη παρο

χή συστάσειον, ισχύουν όσα ε:χουν προαναφερθεί οτις συστάσεις, ως μέθοδος εσωτερικής Στρα- 

τολόγησης.

(Catherine D. Fyock, “Human Resource Magazine”, July 1991, p. 35).

(Randall S. Schuler - Vandra K. Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th 

Edition, 1993, p. 195).

Ιδιωτικά Γραχρεία Ευρέσεως Εργασίας (Private Employment Agencies)

Πρόκειται για επιχειρήσεις που ασχολούνται γενικά με θέματα Στρατολόγησης προσωπι

κού όλιον tow διοικητικοόν βαθμίδιον και κυρίοις της ανώτερης. Σύμφιονα με έρευνα της Rank ο£ 

National Affairs (ΒΝΑ) σε 245 επιχειρήσεις αποδεικνύεται τκος το μεγαλύτερο ποσοστό tow ε- 

πιχειρήσειον αυτοόν συνεργάζονται με ιδιοπτκά γραχρεία ευρέσεοις διοικητικοόν σιελεχοόν κατά7 

60%, επιστημονικοόν συνεργιχτοόν κατά 58%, ποχλητοόν κατά 44%, υπαλλήλχον γραφείου κατά 

28% και εργατοόν κατά 11%. Πολλά ιδιοπικά γραφεία εξεικικεύουν την παροχή υπηρεσιών τους5 

ανάλογα με τις ανάγκες tow πελατοόν τους. Για παράδειγμα, κάποια από (χυτά ειδικεύονται ανά 

τομέα, όποις για Παραγιογή, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικός έτσι ώστε η ανίσχνευση δυνητι- 

κοόν υποψηφίων να είναι πιο αποτελεσματική. V

Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την συγκέντρωση αιτήσετον, τη διεξιχγοιγή (χυνεντεύξε- 

ow και την σύσταση υποψη([>ί(ον. Επίσης, αξιόλογη και δυναμικά ανταγιονίσιμη είναι η παρου

σία εκείνων tow γραφείιον που δκχτηρούν βάσεις δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας κα

τά (χυτό τον τρόπο τη φήμη και το κύρος τους. Κάποιες από τις σύγχρονες μεθόδους που χρη-
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σιμοποιούν, προκειμένου να επικοινοινήοουν και να ενημερώσουν τους υποψηφίους είναι re

cruitment videos, audio tapes και computer discs.

Ιδιαίτερη οημασία όμως θα πρέπει να αποδωθεί στον οικονομικό διακανονισμό και το 

συμβόλαιο. Τυπικά, η αμοιβή τους κυμαίνεται μεταξύ του 10% και 20% του πρώτου ετήσιου μι

σθού του προσληφθέντος στελέχους και αποπληρο')νεται από το αντισυμβαλλόμενο μέρος, είτε 

δηλαδή από την επιχείρηση είτε από τον πρώην υποψήφιο είτε και από τους δύο. Σχετικά με το 

συμβόλαιο, διενεργούνται δύο λειτουργίες. Η πρώτη αφορά τη νομική βάση της υποχρεωτικής 

καταβολής του μισθώματος από το εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο μέρος, ενώ η δεύτερη προσδιο

ρίζει τα χρονικά περιθώρια αποτελεσματικής δράσης του γραφείου. Κάθε συμβόλαιο θα πρέ

πει ευκρινιός να περιγράφει την υποχρέωση του γραφείου να στρατολογήσει εκείνο τον υποψή

φιο, ο οποίος θα επιλεγεί και θα παραμείνει στην επιχείρηση για μία συγκεκριμένη χρονική πε

ρίοδο. Επιπλέον το συμβόλαιο θα πρέπει να συγκριμενοποιεί το χρονικό περιθώριο στο οποίο 

θα βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Και τέλος, απαιτείται να υπάρχει ρητή αναφορά του τύπου 

και αριθμού των στρατολογούμενων καθώς και περιγραφή της οικονομικής συμφωνίας.

(J. Jonathan Schraub, “Human Resource Magazine”, October 1993, p. 52).

(David J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 204). 

(Catherine P. Fyock, “Human Resource Magazine”, July 1991, p. 33, 34).

Κυνηγοί Κεφαλών (Headhunters)

Ένας νέος και ειδικός τύπος των γραφείων ευρέσεως εργασίας, γνωστός ως executive 

search firms ή headhunters ειδικεύεται στην στρατολόγηση έμπειρων ανώτατων διοικητικών 

στελεχών, ανά συγκεκριμένο κλάδο βιομηχανίας, γεωγραφική τοποθεσία ή λειτουργική περιο

χή. Τα τελευταία 10 χρόνια, οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν μία ραγδαία αναπτυσσόμενη βιο

μηχανία, διότι σύμφωνα με υπολογιστικά δεδομένα ο ετήσιος τζίρος τους φθάνει τα $2.5 δις και 

ο αριθμός των στρατολογούμενων αγγίζει τα 4 εκ., ενώ ο αριθμός των προσληφθέντων τις 

80.000.

Αποτελέσματα έρευνας με δείγμα 24 επιχειρήσεων αυτού του είδους καταλήγουν στο δια

χωρισμό τους, βάσει του τύπου σχέσεως με τους πελάτες τους. Έτσι, η πρώτη κατηγορία (Re

tained firms) αφορά 11 επιχειρήσεις οι οποίες αμοίβονται ανεξάρτητα από την επιτυχή ή ανεπι

τυχή Στρατολόγησή τους. Συνήθως, όμως, μία (κενή σχέση μεταξύ αυτών και τ(ον πελάτου/ τους 

προϋποθέτει επάρκεια γνώσεων για την κουλτούρα, τους οτόχους, τη δομή και την συγκεκριμέ

νη θέση εργασίας μεσαίου και ανοκερου επιπέδου ή τεχνική φύσεως (ετήσιος μισθός άνω των
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$60.000). Η δεύτερη κατηγορία (Contingency firms) περιλαμβάνει άλλες 11 επιχειρήσεις, οι ο

ποίες όμως «μοίβονται μόνο όταν ο ουοτηνόμενος υποψήφιός τους γίνει αποδεκτός. Οι επιχει- < 

ρήσεις αυτείς στρατολογούν κυρίιος τεχνικό προσωπικό και στελέχη κατώτερου ή μεσαίου επιπέ

δου (ετήσιος μισθός $30.000-$70.000). Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από τις υπόλοιπες 2 επι

χειρήσεις του δείγματος, οι οποίες αναλαμβάνουν συμβόλαια και των δυο παραπάνω τύπων.

Πρόσφατα, κάποια άλλη έρευνα βασιζόμενη σε 234 επιχειρήσεις εύρεσης στελεχών, δια-, 

κρίνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σε πέντε φάσεις:

1. Ανάλυση των αναγκών του πελάτη

2. Εξέταση των προσδοκιόμενων υποψηφίων

3. Αξιολόγησή τους

4. Παρουσίασή τους στον πελάτη

5. Διαπραγμάτευση συμβολαίου

(Laurie A. Brown & David C. Martin, “Human Resource Magazine”, December 1991, p. 56-58).

Οι δραστηριότητες Στρατολόγησης μιας τέτοιας επιχείρησης είναι περισσότερο “επιθετι- 

κε:ς” από τις αντίστοιχες τιον γραφεκον ευρέσεως εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των 

αναγκών του πελάτη γίνεται μέσω συνεντεύξεων με μέλη της διοικήσεως. Σκοπός των συνεντευ-, 

ξειον αυτών είναι η συλλογή πληροφορικών, σχετικά με τους στόχους, τους σκοπούς της επιχεί- 

ρησης-πελάτη και τιον απαιτουμενων προσόντων του νέου στελέχους, έτσι (όστε να προτείνουν 

τον καλύτερο υποψήφιο στην τελική απόφαση επιλογής.

Η μείθοδος αυτή εξωτερικής Στρατολόγησης προτιμάται ακόμη για τους εξής λόγους: 

Πρώτον, αποτελεί μέσο αποφυγής κατηγοριών κατασκοπείας ανταγωνιστριών εταιρειών, στις ον 

ποιες πιθανόν να απασχολούνται τα στρατολογούμενα στελέχη (David J. Cherrington, “The 

Management of Human Resources”, 4th Edition, 1994, p. 206).

Δεύτερον, στα πλαίσια επαγγελματισμού διατηρείται η επιθυμητή εχεμύθεια και διακριτι-ί 

κότητα (Randall S. Schuler - Vandra L. Huber, “Personnel and Human Resource Manager 

ment”, 5th Edition, 1993, p. 198). .

, j .4
Αντ αγωνίστριες και άλλες εταιρείες (Competitive and other companies)

Εταιρείες, όπως η General Electric και η Procter & Gamble είναι γνωστές για τα ακριβά ε:<-' 

παιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης και τον συστηματικό τρόπο ανάπτυξης τόυ 

προσωπικού τους, μέσω τιον εργασιακοί μετακινήσεων τους (job assginments). Ενο) όμως οι npaL; 

κτικες αυτές είναι αποτελεσματικές για τις ίδιες, εξυπηρετούν παράλληλα οις αποτελεσματικές1
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μέθοδοι εξεύρεσης υποψηφίων στελεχών και άλλες επιχειρήσεις (Randall S. Schuler - Vandra L. 

Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th Edition, 1995, p. 198, 203).

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Acquisitions and Mergers)

Σε αντίθεση με τις άλλες μεθόδους Εξωτερικής Στρατολόγησης, η συγκεκριμένη συνδέται 

άμεσα με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης, καθώς υπάρχει ήδη διαθέ

σιμο και έμπειρο στελεχιακό δυναμικά, το οποίο προέρχεται από την εξαγοραζόμενη ή συγχω- 

νευόμενη εταιρεία (Randall S. Schuler - Vandra L. Huber, “Personnel and Human Resource 

Management”, 5th Edition, 1993, p. 201).

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Educational Institutions)

Η Στρατολόγηση που λαμβάνει χώρα στην περιοχή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (College 

campuses) έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, τους φοιτητές και τα ιδρύματα. Έ

τσι, από τη μία μεριά η συνεργασία επιχειρήσεων ειδικά με Πανεπιστήμια και Κολλέγια έχει 

ως αποτέλεσμα την κάλυψη ειδικών τεχνικών και διοικητικών θέσεων. Από την άλλη μεριά, η 

προσφορά τέτοιων ευκαιριών αποτελεί το πρώτο βήμα στη μελλοντική καριέρα των φοιτητών. 

Τέλος, τα Πανεπιστήμια και Κολλέγια αποσκοπούν σε μία επιτυχημένη Στρατολόγηση, όχι μό

νο για τον λόγο της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών τους, αλλά και για να συμπο

ρεύονται με τις οποιεσδήποτε εξελίξεις του επιχειρηματικού κόσμου.

V Η καθιερωμένη εποχή Στρατολόγησης για τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι 

κατά την περίοδο των μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου το φθινόπιορο και Φεβρουαρίου-Μαρτίου, 

την άνοιξη. Ωστόσο, στην πραγματικότητα η διαδικασία αρχίζει αρκετό καιρό πριν ο υπεύθυ- 

ηος της Στρατολόγησης επισκεφθεί το ίδρυμα. Η επίσκεψη αυτή γνωστή και ως field recruiting 

μπορεί να έχει τη μορφή σεμιναρίων, μετά την λήξη των οποίων δημιουργείται λίοτα συμμετε- 

χόντων και unoij^qncov στρατολογουμένων. Επίσης, η απόφαση της επίσκεψης βασίζεται σε μί

α προσεκτική ανάλυση κόστους-οφέλους (cost-benefit analysis), εκ μέρους της επιχείρησης και 

είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης καμπάνιας του ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει επι

στολές, τηλεφωνικές κρούσεις και αρχεία, που αποδεικνύουν τις άλλες επιτυχημένες Στρατολο

γήσεις των φοιτητών τους. Υπεύθυνοι αυτής της διαδικασίας είναι πιθανά γραφεία σταδιοδρο

μίας ή ευρέσεως εργασίας του εκάστοτε ιδρύματος και τα οποία ενημεροινουν τους φοιτητές, με 

πίνακες ανακοινιόσεων, φοιτητικές εφημερίδες, επιστολές, διαφημιστικά φυλλάδια και προσω

πικά τηλεφωνήματα για την κάλυψη θέσειον σε επιχειρήσεις ακόμη και του διεθνή χώρου.
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Παρακάτω, το Σχήμα 3.3 σκιαγραιρεί τη διαδικασία Στρατολόγησης οε Εκπαιδευτικό Ί

δρυμα (David J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, po 

206,209-211).

(Maury Hanigan, “Human Resource Magazine”, July 1991, p. 42-44).

(Wendell French, “Human Resources Management”, 3rd Edition, 1994, p. 219).
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Μία τελευταία παρατήρηση αφορά το κόστος αυτής της μεθόδου εξοπερικής Στρατολόγη- 

σης. Αν και οι συστάσεις των εκπαιδευτικιόν ιδρυμάτων δεν συνεπάγονται κάποια χρέωση, είναι 

δυνατόν η μέθοδος αυτή να εξελιχθεί σε δαπανηρή διαδικασία. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται 

από τις επιχειρήσεις ως συνέπεια αφενός των υπερβολικών προσδοκιών τιον νέων και αφετέρου 

του υψηλού δείκτη παραιτήσεων, ιδιαίτερα των αποφοίτων.

(Wendell French, “Human Resources Management”, 3rd Edition, 1994, p. 217).
i'
(Randall S. Schuler & Vandra L. Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th 

Edition, 1993, p. 199).

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Media)

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα ανακοίνωσης θέσεων σε μία ποικιλία μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι αγγελίες στον Τύπο και τα οικονομικά περιοδικά θεωρού

νται τα καταλληλότερα μέσα για την εύρεση στελεχών, ακόμη και ανώτερου διοικητικού επιπέ

δου. Για παράδειγμα, μία μικρή Διεθνής επιχείρηση με θυγατρικές εταιρείες εγκατεστημένες σε 

αγροτική περιοχή ανακοίνωσε στην Wall Street Journal την προσφορά θέσης για CEO και έ

λαβε 600 αιτήσεις. Επίσης το 97% επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν σε κάποια μελέτη, χρησιμο

ποιούν τον Τύπο ως εργαλείο Στρατολόγησης. Εξάλλου, οι αγγελίες στον Τύπο αποτελούν το 

πλέον συνηθισμένο μέσο μαζικής ενημέροισης, διαθέτοντας παράλληλα ένα ευρύ αναγνωστικό 

κοινό, με σχετικά χαμηλό κόστος ανά πρόσληψη. Ενώ, τα οικονομικά περιοδικά διαθέτοντας 

καλύτερη ποιότητα, ανταποκρίνονται σε πιο συγκεκριμένο κοινό υποψηφκον, παρόλο το μειο

νέκτημα της χρονικά καθυστερημένης έκδοσής τους.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το επιλεγόμενο μέσο Στρατολόγησης, είναι απαραίτητη η κα

τάλληλη προετοιμασία της αγγελίας, είτε αν γίνει από την ίδια την επιχείρηση είτε αν την ανα- 

λάβει κάποιο διαφημιστικό γραφείο. Έτσι, για την περίπτιοση των αγγελιιόν στον Τύπο συνίστα- 

ται να ανακοινιόνονται σε τομείς υψηλής αναγνωσιμότητας και διαφορετικούς από αυτούς που 

αναφέρονται στην αγορά εργασίας. Επίσης, η καταχώρηοή τους με τη μορφή κουπονιών διευ

κολύνει και επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση υποψηφίων.

(Catherine D. Fyock, “Human Resource Magazine”, July 1991, p. 35).

(Randall S. Schuler & Vandra L. Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th 

Edition, 1993, p. 201).

(David J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 208). 

(Wendell French, “Human Resources Management”, 3rd Edition, 1994, p. 217).
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Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι (Professional Associations)

Μία τελευταία μέθοδος εξιοτερικής Στρατολόγησης είναι οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι και 

οι εμπορικοί οργανισμοί (trade organizations), οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες,
ι

διοργανώνοντας καμπανιές Μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων. Μέσω αυτών των ετήσιων συ

νήθως συναντήσεων, καθιάς και των επιστημονικών περιοδικιί)ν δελτίων που εκδίδουν, επιτυγ

χάνεται μία συνεχής επαφή μεταξύ των επαγγελματικοί στελεχών και ενημέρωσή τους για 

τυχόν προσφερόμενες θέσεις (David J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 

4th Edition, 1995, p. 206).

(Catherine D. Fyock, “Human Resource Magazine”, July 1991, p. 35).

Ανακεφαλαιώνοντας την περιγραφή των μεθόδων και τιον δύο πολιτικιάν Στρατολόγησης 

στελεχιακού δυναμικού, πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση επιλογής μιας ή περισσοτέριον με- 

θόδιον εσωτερικής ή εξωτερικής Στρατολόγησης εξαρτάται από δύο παράγοντες: τον απαιτού- 

μενο αριθμό οτρατολογουμένων και τη φύση των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν (David 

(. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 209).

Σύμφιονα με έρευνες αποδεικνύεται πιος οι καταλληλότερες μέθοδοι εσωτερικής και εξω-5 

τερικής Στρατολόγησης για την κάλυψη μεσαίων και ανώτεροιν διοικητικιάν θέσειον είναι αντί-1 

στοιχα οι προαγιογές, τα ιδκοτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, οι κυνηγοί κεφαλών, τα εκπαι

δευτικά ιδρύματα και οι επαγγελματικοί σύλλογοι (David J. Cherrington, “The Management of 

Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 210) (Randall S. Schuler & Vandra L. Huber, “Per

sonnel & Human Resource Management”, 5th Edition, 1993, p. 197).

Συνοψίζοντας τις πολιτικές Στρατολόγησης των Πολυεθνικιάν επιχειρήσειον του 21ου αιώ-’ 

να, θα μπορούσε να ανυψ>ερθεί ότι είναι τρεις: εσωτερική, εξωτερική ή αμφότερα και οι δύο.' 

Στην περίπτωση επιλογής της πολιτικής εσωτερικής Στρατολόγησης, οι Πολυεθνικές έχουν' 

δύο δυνατότητες:

Πρώτη είναι να στρατολογήσουν νεαρά στελέχη της μητρικής ή άλλων στρατηγικών εθ 

πιχειρηματικών μονάδων (strategic business units), τα οποία διανύουν τα πρώτα βήματα της 

καριέρας τους. ΐ <

Η διαδικασία που ακολουθείται βασίζεται στον σχεδιασμό ενός ατομικού πλάνου επαγγελ

ματικής εξέλιξης κάθε υποψηφίου που προκύπτει σύμφωνα με προηγούμενη ανάλυση τιον ανα

γκών εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει συζητήσεις με τους προϊ-/ 

σταμένους τιον υποψηφίιον με θέμα τα κριτήρια αξιολόγησής τους, όπως γνώσεις, ικανότητες 

κ.ά. Ακολουθεί εκπαίδευση και προετοιμασία σχετικές με την απασχόλησή τους στο εξωτερικό.
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Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν είναι ότι οι Πολυεθνικές επιχειρήσεις διατηρούν αφενός 

στους κόλπους τους ένα σταθερό αριθμό υποψηφίων εκπατρισθέντιον, οι οποίοι είναι γνώστες 

της επιχειρησιακής κουλτούρας και φιλοσοφίας και αφετέρου διακρίνονται ευκολότερα οι ακα

τάλληλοι υποψήφιοι για την κάλυψη θέσεων του εξωτερικού. Τα μειονεκτήματα σχετίζονται με 

τη χρονοβόρα αυτή αλλά οικονομικά συμφέρουοα διαδικασία και με την πιθανότητα της εθε

λούσιας αποχώρησης των νεαρών στελεχών.

Δεύτερη, είναι να στρατολογήσουν έμπειρα στελέχη.

Απαιτείται να προηγηθεί παγκοσμίως κατάλληλη έρευνα μεταξύ των εκπατρισθέντων στε

λεχών, προκειμένου να προσδιορισθεί ο αριθμός αυτών που επιθυμούν να συνεχίσουν διεθνή 

καριέρα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναγνοιρισθούν οι ανάγκες περαιτέρο) εκπαίδευσης και α

νάπτυξης, καθώς και ο αντίστοιχος οχεδιαομός ατομικών πλάνων επαγγελματικής εξέλιξης, για 

όλους εκείνους που θεωρούν απαραίτητη την προετοιμασία για καλύτερη εφαρμογή τους στο 

νέο περιβάλλον. Η παρουσία εσωτερικών και εξωτερικών συμβούλων είναι εξίσου σημαντική 

για την προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η Στρατολόγηοη έμπειρων στελεχών 

πλεονεκτεί είναντι της Στρατολόγησης νεαρών στελεχών, διότι είναι λιγότερο χρονοβόρα και δα

πανηρή. Από την άλλη μεριά όμως, ελοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας μεγάλων λογιστικών προ- 

βλημάτων για εκείνες τις Πολυεθνικές που είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες. Ανάλογες δυσκολί

ες εμφανίζονται στον σχεδίασμά, τη διοίκηση και συντονισμό των διαδικασιών εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης τιον εκπατρισθέντων στελεχών που είναι ευρέως διεσπαρμένοι.

Στα πλαίσια επιλογής της πολιτικής Εξωτερικής Στρατολόγησης οι Πολυεθνικές επιχειρή

σεις δύνανται να στρατολογήσουν εποχιακά και ταλαντούχα εκπατρισθέντα στελέχη είτε άμεσα 

είτε μέσω κυνηγών κεφαλών, ανταγωνιστριών και μη επιχειρήσειον τόσο στη χώρα εγκατάστασης 

της μητρικής όσο και στο εξωτερικό. Όσα έχουν ειπωθεί για τα βήματα που ακολουθούνται σχε

τικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. Τα δύο κυ

ρτότερα πλεονεκτήματα άπτονται της διοικητικής εμπειρίας, της προσωπικής ωριμότητας και 

της ικανότητας προσαρμογής σε διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα. Αντίθετα, 

τρία είναι τα κυριότερα μειονεκτήματα αυτής της πολιτικής. Καταρχήν, ο δαπανηρά οικονομι

κής χαρακτήρας της, εξαιτίας των υψηλά αμοιβόμενων εγχιόριων και διεθνιόν κυνηγών κεφαλών. 

Έπειτα, οι δυσκολίες διοίκησης και ανάπτυξης λόγων τοιν μεγάλων αποστάσεων. Τέλος, η πιθα

νή αδυναμία προσαρμογής των εποχιακοίν εκπατρισθέντων στελεχιόν στις εκάστοτε τοπικές συν

θήκες (Cecil G. Howard, “Human Resource Magazine”, June 1992, p. 93-10Θ).

(Griffin/Pustay, “International Business”, 1996, p. 696).
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3.5 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Ιαπωνία

Τα τελευταία χρόνια, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων τιον Γιαπωνέζικων επιχειρήσεων έ

χει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση στο εξωτερικό. Το σύστημά τους θεωρείται ότι αποτελεί τσν· 

παράγοντα-κλειδί της επιτυχίας, που σημειώνεται στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ποιό-ι 

τητας τιον αγαθιόν και υπηρεσιών τους. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι, ότι η μετάδοση 

των ποικίλων πρακτικών του Γιαπωνέζικου συστήματος γίνεται το αντικείμενο μελέτης επιστη- 

μόνων και επιχειρηματιών, ιδιαίτερα στη Βόρειο Αμερική και Ασία (Ouchi, 1981, Pascale Sd 

Athos, 1981). Η παραδοσιακή Γιαπωνέζικη φιλοσοφία Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων-“επιχει

ρηματική ευημερία” (“welfare corporatism”) (Hancimi, 1979), ή “οικογενειακή διοίκηση”· 

(“managerial familism”) (Ishikauri, 1982)- είναι μία ψευδο-οικογενειακή ιδεολογία βασισμένη 

σε συναισθηματικές και πατερναλιστικές σχέσεις. Αυτή η επιχειρησιακή φιλοσοφία δίνει έμφα

ση στις ανάγκες τιον εργαζομένων, όπως στην ομαδική εργασία και συνεργασία σε ένα “μονά-1 

δικό” περιβάλλον (Ouchi & Jaeger, 1978).

Ερευνητική μελέτη συγκρίνει τις πολιτικές Στρατολόγησης 8 θυγατρικών Γιαπωνέζικων* 

βιομηχανιών, εγκατεστημένες στον Καναδά, την Σινγκαπούρη, Μαλαισία και Ινδία με τις αντί

στοιχες πολιτικές των μητρικών τους στην Ιαπωνία. Η ανάλυση αυτή σκοπεύει να δείξει αμφό- 

τερα, κατά πόσο οι Ιάπωνες προσάρμοσαν τις πολιτικές και μεθόδους Στρατολόγησής τους στο 

εκάστοτε τοπικό περιβάλλον. Έτσι, τα συμπεράσματα για την περιοχή του Καναδά παρουσιά

ζουν έντονες διαφορές μεταξύ τιον Γιαπωνέζικων μητρικών εταιρειών και τιον θυγατρικών τους,' 

καθώς οι τελευταίες δείχνουν να διαφοροποιούν τις πολιτικές τους. Πιο συγκεκριμένα, οι Για

πωνέζικες μητρικές στρατολογούν αρχικά και αποκλειστικά από εκπαιδευτικά ιδρύματα (κολ- 

λέγια, πανεπιστήμια) και στην συνέχεια προάγουν τα στελέχη τους ανάλογα με τις παρουσιαζό- 

μενες ανάγκες. Απεναντίας οι Γιαπωνέζικες θυγατρικές, που είναι έγκατα στημένες στον Κανα

δά στρατολογούν γενικά από την τοπική αγορά εργασίας και ακολούθως προάγουν. Όσο αφο

ρά τις περιοχές της Σινγκαπούρης, Μαλαισίας και Ινδίας εφαρμόζονται κοινές πολιτικές και μέ-
^. ς ’

θοδοι Στρατολόγησης με τις αντίστοιχες τιον μητρικών στην Ιαπωνία (Hem C. Jain, “Interna

tional Labour Review”, vol. 129, 1990, No 1, p. 73-89).
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Ανατολική Evpicnri

Με τη διάλυση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη, τα πρώην σοσιαλιστικά κρά

τη υφίστανται ραγδαίες αλλαγές στο οικονομικό και κοινιονικό περιβάλλον τους, με σκοπό τον 

εκμοντερνιομό τους, σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανοποιημένης Δύσης. Στην προσπά

θεια όμως ελευθεροποίησης του εγχώριου και διεθνούς εμπορίου, αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

και εμπόδια. Ανάμεσα στους πολλούς ανασταλτικούς παράγοντες, εξέχουσα θεοη κατέχει η α

νεπαρκής προσφορά εργασίας ανώτερου μορφωτικού επιπέδου και ικανοτήτων.

Σύμφωνα με ε:ρευνα, που διεξάχθηκε σε 120 επιχειρήσεις της Τσεχοσλοβακίας και οε 43 

της Πολωνίας, παρατηρήθηκε πιος αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τις μεθόδους 

Στρατολόγηοης. Αναλυτικότερα, γραφεία ευρέσεως εργασίας, αγγελίες στον Τύπο και άμεση υ

ποβολή αιτήσεων (walk-ins) χρησιμοποιούνται εκτενοις στην Τσεχοσλοβακία. Επομένως, από 

την άποψη αυτή οι πολιτικές της συγκλίνουν περισσότερο με τις πολιτικές της Δυτικής Ευριόπης 

και κυρίως της Αυστρίας και Γερμανίας, λόγω των ιστορικοόν δεσμών τους. Άλλοι μηχανισμοί, 

όπως εργατικές ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και συστάσεις υπολειτουργούν ιος παραδοσια

κές μέθοδοι Στρατολόγηοης, γεγονός που αποδεικνύει την προσπάθεια εφαρμογής σύγγχρονων 

και πολλαπλών πολιτικών. Επίσης, όσο αφορά την ανακοίνωση θέσεων δεν σημειώθηκαν ουσια

στικές διαφορές μεταξύ τιον δύο χωρών. Τέλος, δραστηριότητες Στρατολόγηοης είναι λιγότερο 

εκτενείς στις κρατικές επιχειρήσεις τόσο της Τσεχοσλοβακίας όσο και της Πολωνίας.

Αποτελέσματα ερευνητικιόν μελετών δείχνουν με σαφήνεια, ότι οι περισσότερες διαφορές 

των πρακτικών Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων μεταξύ τιον δύο χωρών της Ανατολικής Ευρώπης 

οφείλονται στο μακρο-περιβάλλον. Ενώ, διαφορές οργανωσιακών χαρακτηριστικών (τύπος ιδιο

κτησίας και παρουσία εργατικών ενώσεων) αποτελούν την εξαίρεση. Επιπρόσθετα, ελάχιστη 

αλληλεπίδραση μακρο-περιβάλλοντος και οργανωσιακιόν χαρακτηριστικόν ασκείται στις πρα

κτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Rosalie L. Tung & Stephen J. Harlovic, “The Interna

tional Journal of Human Resource Management”, 7:1 February 1996, p. 1-19).

3.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, σκοπός της Στρατολόγηοης εί

ναι η προσέλκυση των κατάλληλων ατόμων στην κατάλληλη οόρα, σύμφωνα πάντα με τους νο

μικούς περιορισμούς, έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να μπορεί να επιλέξει το καλύτερο στελεχια-
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κό δυναμικό, ανάλογα με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της. Στην προ

σπάθεια μιας επιτυχημείνης επιλογής εσωτερικής ή εξωτερικής μεθόδου εύρεσης υποψηφίων, 

προκύπτουν δυο συμπεράσματα: c

Πρώτον, αναγνωρίζονται αξιόλογες διάφορες σε όρους αποτελεσματικότητας μεταξύ των 

ποικίλων μεθόδων.

Δεύτερον, αυτές οι διαφορές αποτελεσματικότητας εξαρτώνται από παράγοντες <5π(«>ς τη 

θέση εργασίας, το διοικητικό επίπεδο, τη γεωγραφική τοποθεσία της επιχείρησης καθιός και 

την εθνική ή επιχειρησιακή κουλτούρα, τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά, το πολιτικο-οικονο- 

μικό, κοινωνικό, νομικό και τεχνολογικό περιβάλλον (Ronald Β. Morgan - Jack Ε. Smith, 

“Stalling the New Workplace. Selecting and Promoting lor quality improvement”, 1996, p. 225- 

227).

Συνοψίζοντας λοιπόν, κάθε επιχείρηση απαιτείται να αξιολογεί περιοδικά τη διαδικασία 

της Στρατολόγησης, προκειμένου να ελέγξει την πιθανότητα περαιτέρω βελτίωσης του κόστους; 

Τα ερωτήματα που πρέπει να εξετασθούν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, είναι τα εξής: **

7. Είναι παραδεκτοί οι δείκτες απόδοσής, και αν όχι, μπορούν να βελτιωθούν;

Η επιχείρηση μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κόστη Στρατολόγησης, μέσω πιο ικανοποι

ητικών δεικτών απόδοσης.

2. Είναι οι διαφημίσεις στρατολόγησης αποτελεσματικές;

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διάφορων διαφημιστικών μεθόδιον στοχεύει 

στην αναγνώριση της πλέον αποτελεσματικής από αυτείς και στην απαιτούμενη ποιότητα 

των στρατολογουμένων. ■>

3. Είναι οι δραστηριότητες της Στρατολόγησης συνεπείς με την ισότητα επαγγελματικών ευκαιριών και τους 

στόχους της επιχείρησης;

Η εξέταση του τύπου τιον σιρατολογουμένων αποσκοπεί στον υπολογισμό του ποσοστού ϋ- 

ποψήφιων γυναικιόν σε σχέση με το σύνολο και στην πιθανή ανάθεση υψηλότερων στόχων, 

προκειμένου να διορθωθούν ανισορροπίες.

4. Είναι οι διαδικασίες συλλογής και αποθήκευσης πληφοροριών σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να α

ποφεύγονται τυχόν δυσχέρειες;

Το πλήθος των υποψηφίων (applicant pool) θα πρέπει να απαρτίζεται μόνο από όσους 

είναι ικανοί να καλύψουν μία θέση.

5. Είναι τα κριτήρια εξέτασης των υποψηφίων κατάλληλα;

Οι υποψήφιοι που προφανώς κρίνονται ακατάλληλοι, είναι χρήσιμο να αποσύρονται αμέ
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σως. Για το λόγο αυτό, τα κριτήρια λήψης αποφάσεων θα πρέπει να εξετάζονται προσε

κτικά, ιόστε να επιβεβαιώνεται η παραμονή ανταγωνίσιμιον υποψηφίων.

6. Ποια είναι η εικόνα (image) της επιχείρησης και πόσο δελεαστική θεωρείται από τους στρατολογούμενους; 

Αν η επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες Στρατολόγησης κατάλληλων υποψηφίων, τότε 

μία επαναξιολόγηση της εικόνας, τιον επαγγελματικοί ευκαιριών και προοπτικών είναι α

παραίτητη (David J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 

u 1995, p. 200-202).

Κατά την αξιολόγηση της Στρατολόγησης τα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να ληφθοΰν υ

πόψη σε κάθε φάση της διαδικασίας είναι τα εξής:

Φάση Εισαγωγής: συνολικός αριθμός υποψηφίιον, αριθμός γυναικών υποψηφίων,

Φάση Προσφοράς εργασίας: προσφορές εργασίας στους προερχόμενους υποψηφίους από

Φάση Έναρξης Απασχόλησης: πρωταρχικές προσδοκίες των νεοεισερχόμενων, επιλογή τιον

κόοτος ανά υποψήφιο, χρόνος προσέλευσης υποψηφίων, χρό

νος διαδικασίας.

και Πρόσληψης τις εφαρμοζόμενες μεθόδους Στρατολόγησης, συνολικός αριθ

μός κατάλληλων υποψηφίων, αριθμός κατάλληλοιν γυναικών υ

ποψηφίων, σύγκριση κόστους αποδοχών με κόστος απορρίψε-

ιον.

κατάλληλων υποψηφίων, κόστος και χρόνος εκπαίδευσης των 

νέιον στελεχών, μισθολογικά επίπεδα.

Φάση Παραμονής: εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές, βαθμός αφοσίωσης, α

πόδοση εργασίας, εφαρμογή όριον προσλήψειος, απουσίες, συ

στάσεις.

(Randall S. Schuler & Vandra L. Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th 

Edition, 1993, p. 219).





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• ΟΡΙΣΜΟΣ

• ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

• ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

•ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• ΜΕΘΟΔΟΙ

• ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I am the ultimate believer in people first, 

strategies second.

To me, strategy starts with the person you hire 

-Jack Welch, CEO General Electric-





4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Η Επιλογή είναι η διαδικασία της συλλογής νόμιμιον και αποδεικτικών στοιχείων τιον υ- 

ποψηφίων, με σκοπό τον καθορισμό αυτού που θα προοληφθεί για την κάλυψη μακροπρόθε

σμων ή βραγχυπρόθεομων θέσεων της επιχείρησης.

Η Τοποθέτηση αφορά τον συνδυασμό των ατομικιόν ικανοτήτων, γνιόσεων, ειδικοτήτων, 

προτιμήοειον, ενδιαφερόντων και προσωπικότητας με την εκάστοτε δεδομε:νη θέση εργασίας.

Η αποτελεσματική επιλογή και τοποθέτηση συμβάλλουν στην αρμονική συνύπαρξη ή και 

ταύτιση τοιν οργανωσιακών αναγκών για ταλαντούχους εργαζομένους (στη συγκεκριμένη περί

πτωση στελέχη) και τιον ατομικών αναγκών για προσδοκιόμενες θέσεις.

Τα στελέχη γραμμής (Line managers) παίζουν ένα σημαντικό ρόλο οτις παραπάνω δρα

στηριότητες. Ειδικότερα, αναγνωρίζουν τις ανάγκες στελέχωσης σύμφωνα με τις οποίες θα ακο

λουθήσει ο προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων, αναλύουν τις εργασίες και αξιολογούν την α

πόδοση του ανθροιπινου δυναμικού.

Ωστόσο, κύριο υπεύθυνος της συλλογής πληροφοριών και της διευθέτησης τοιν συνεντεύ

ξεων είναι το τμήμα Διοίκησης Προσωπικού (Randall S. Schuler & Vandra L. Huber, “Person

nel and Human Resource Management”, 5th Edition, 1993, p. 232).

4.2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

Οι προσεγγίσεις της Επιλογής ποικίλουν αξιοσήμαντα, ανάλογα με την εθνική κουλτούρα 

της κάθε χώρας. Η διαφοροποίηση έγκειται όχι μόνο στις προτεραιότητες που αποδίδονται στα 

κριτήρια Επιλογής, αλλά και στις μεθόδους συνέντευξης και εξέτασης των προσόντων-ικανοτή- 

των.

Για παράδειγμα, στις Αγγλο-Σαξωνικές κουλτούρες αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ε

κτέλεση των καθηκόντοιν, γι’ αυτό και τα κέντρα εκτίμησης ικανοτήτοιν (assessment centers), τα 

τεστ νοημοσύνης και ικανοτήτοιν είναι ευρέως διαδεδομείνα. Στη Γερμανική κουλτούρα, η προ

σοχή επικεντρώνεται στην ποιότητα της εκπαίδευσης ανά τομέα. Οι διαδικασίες επιλογής στις 

Λατινικές και Ανατολικές κουλτούρες χαρακτηρίζονται συχνά από την αβεβαιότητα της προ
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σαρμογής τοιν ατόμων ατις ομάδες εργασίας, η οποία και συνεποις εξετάζεται με τεστ προσω

πικότητας, επικοινιονίας και κοινοινικότητας.

Σχετικά με τη διαφοροποίηση τοιν μεθόδων επιλογής, οι Shackleton και Newell (1991) συ-:
;

νεκριναν τις μεθόδους επιλογής μεταξύ Γαλλίας και Ην. Βασιλείου και διαπίστοισαν τη μεγάλη

αντίθεση στον αριθ μό των συνεντεύξεων που χρησιμοποιούνταν στη διαδικασία της Επιλογής.'1
1

Έτσι, στη Γαλλία προσφεύγουν σε περισσότερες από μία συνεντεύξεις σε ατομικό επίπεδο ενοι! 

στο Ην. Βασίλειο υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στις ομαδικές συνεντεύξεις (panel inter- j 

views). Επίσης, το 74% το>ν Βρεταννικών επιχειρήσεων ζητά συστατικές επιστολές, ενιί) μόνο το 

11,3% των Γαλλικών τις απαιτεί. Τέλος, οι Γαλλικές επιχειρήσεις βασίζονται περισσότερο από] 

τις Βρετανικές στα τεστ προσωπικότητας και ανάλυσης γραφικού χαρακτήρα.
ο ί

Η ενδεικτική αυτή αναφορά τοιν παραπάνω παραδειγμάτων επιβεβακόνει την ανάγκη 

πολλιόν Πολυεθνικών να τείνουν σε αποκέντριοση των διαδικασιών Επιλογής του στελεχιακού 

και όχι μόνο δυναμικού τους, με την αποδοχή τοιν τοπικοιν μεθόδοιν εξέτασης, ορίζοντας όμως

εκείνοι το σετ προσοιπικοιν χαρακτηριστικοί, που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι (Lisaj
Ί

Hoecklin, “Managing Cultural Differences”, 1995, p. 1122-124).

Οι αποφάσεις Επιλογής είναι εξίσου σημαντικές <ττην υλοποίηση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής. Η επιτυχία της εξαρτάται από το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, που διακρίνε- 

ται για τις ικανότητες και την υποκίνησή του να κάνει την επιχείρηση επιτυχημένη. Επειδή α

κριβώς, η επιλογή στελεχών είναι καθοριστική στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, η επι

χείρηση οφείλει να επιλέγει προσεκτικά, βάσει των σχετικών πληροφορικοιν που έχει συγκε- 

ντρώσει άμεσα και οικονομικά (David I. Cherrington, “The Management of Human Re

sources”, 4th Edition, 1995).

Καταλήγοντας, μία επιτυχημένη στρατηγική συνεπάγεται αντίστοιχα εκπλήρωση του σκο

πού και των στόχων που έχουν τεθεί στο βραγχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο βεληνεκές της 

επιχείρησης. Η σύνδεση και οι προοπτικές της Επιλογής με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων εμφανίζονται στο Σχήμα 4.1, καθοις και τα βήματα της όλης 

διαδικασίας στο Σχήμα 4.2.

(Randall S. Schuler & Vandra L. Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th 

Edition, 1993, p. 233-235).



ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧIAKOV ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 93

Σχήμα 4.1: Σύνδεση και Προοπτικές Επιλογής με τις υπόλοιπες λειτουργίες της Διοίκησης Αν- 

θρωπίνων Πόροιν

Σχήμα 4.2: Στάδια της διαδικασίας Επιλογής
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4.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η Επιλογή ανθροιπινου δυναμικού, που αποσκοπεί στη στελέχωση διεθνών τμημάτοιν Πο

λυεθνικόν επιχειρήσεων, είναι μία περίπλοκη διαδικασία. Τα κριτήρια επιλογής βασίζονται 

στους ίδιους παράγοντες επιτυχίας με αυτούς που ισχύουν στη μητρική, με τη μόνη διαφορά ό

τι αναλόγως τιον ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών τίθενται επιπρόσθετα. Μία περισσότερο ευέλι

κτη προσέγγιση μεγιστοποίησης του διοικητικού ταλέντου, ανεξάρτητα από την ακολουθούμε

νη πολιτική στελεχωσης, είναι αυτή που καθορίζεται βάσει μεταβλητών του κάθε χωριστά διε- 

θνούς τμήματος, όπως λ.χ. της χρονικής περιόδου αποστολής του στελέχους σ’ αυτό, της πολι

τισμικής ομοιότητας με τη μητρική εταιρεία, του βαθμού αλληλεπίδρασης με τα ντόπια στελέ

χη κ.ά. Η σπουδαιότητα της προσέγγισης αυτής διαπισκόνεται εξάλλου από έρευνα της Tung, 

κατά την οποία αποδεικνύεται ότι στη σύνθεση αποτυχίας των εκπατρισθέντων στελεχών, ένας 

πρωταρχικός παράγοντας είναι η αδυναμία προσαρμογής των κριτηρίων επιλογής στις τοπικές 

ανάγκες. Μάλιστα, από τις Αμερικάνικες επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν, οι περισσότερες πα- 

ρέλειψαν να θέσουν την ικανότητα διαπροσωπικοίν σχέσεων ως κριτήριο επιλογής τοιν στελεχών 

τους (Helen Deresky, “International Management”, 1994, p. 258, 260).

Η αυξανόμενη λοιπόν ανάγκη για παγκόσμια στελέχη με ευέλικτη φιλοσοφία, κουλτούρα 

και διοικητικό στυλ παρέπεμψε τον Ronen, να διακρίνει 5 κατηγορίες κριτηρίων επιλογής:

• Εργασιακοί Παράγοντες (Job Factors)

Τεχνικές ικανότητες

Οικειότητα (Acquaintance) με την ξε^νη χώρα και τα κεντρικά της μητρικής 

Διοικητικείς ικανότητες 

Ικανότητα διαχείρισης

• Κοινωνικές Διαστάσεις (Relational Dimensions)

Αποδοχή της διαφοροποίησης 

Συμπεριφορική ευελιξ'λια 

Επιείκια

Πολιτισμική εμπάθεια (cultural empathy) και χαμηλός εθνοκεντρισμός 

Διαπροσωπικές ικανότητες

• Διάθεση Υποκίνησης (Motivational State)

Πίστη στην αποστολή 

Φιλοδοξία
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Ενδιαφέρον για διεθνή εμπειρία

Ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη ξένη κουλτούρα

Επιθυμία υιοθέτησης νέων στάσεων και συμπεριφορών

• Οικογενειακή κατάσταση (Family situation)

Επιθυμία συζύγου να εκπατρισθεί 

Προσαρμόσιμος/μη και υποστηρικτικός/κή σύζυγος 

Σταθερός γάμος

• Ικανότητες Επικοινωνίας (Language skills)

Γλώσσα συγκεκριμένης ξε:νης χιόρας

(S. Ronen, “Training the International Assignee”, in Training and Career Development, ed I. 

Goldstein (San Francisco: Jossey-Bass, 1989), 430).

Διαβαίνοντας το κατώφλι του 21ου αιώνα, τα εκπατρισθέντα στελέχη θα διακατέχονται α

πό τελείως διαφορετικές επαγγελματικές ικανότητες, διοικητική εμπειρία και ευκαιρίες από αυ

τές των σημερινών στελεχών. Οι ραγδαίες αλλαγές στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά απαι

τούν από τις Πολυεθνικές επιχειρήσεις να επανεκτιμήσουν τις πολιτικείς στελέχωσης των διε

θνών τους τμημάτων, μετατρέποντάς τες κατάλληλα, έτσι ώστε να επίκεινται στο νέο ρόλο των 

εκπατρισθέντων στελεχών του 21ου αιώνα. Τέτοια παγκόσμια φαινόμενα που επέδρασαν πρό

σφατα στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και στην πορεία των ανωτέρω στελεχών, ήταν τα ακό

λουθα:

• Η αυξανόμενη ανάγκη για πολυτάλαντους αντί εξειδικευμένους εργαζομένους

• Η απαιτούμενη ευελιξία οργανωσιακής δομής των θυγατρικών του εξωτερικού

• Ο διοταγμός των Πολυεθνικών να τοποθετήσουν τα εκπατρισθείντα στελέχη τους σε 

στρατηγικές θέσεις του εξωτερικού

• Η τάση για μητρική οργάνωση των διεθνών τμημάτων

• Η αυξανόμενη ροπή εθνικισμού ορισμένων περιοχών παγκοσμίως απαιτεί την απασχό

ληση του ντόπιου πληθυσμού σε ανώτατες διοικητικές θέσεις των Πολυεθνικών θυγατρι

κών

• Η βαθμιαία αύξηση διαθέσιμων, ικανοίν και καλύτερα εκπαιδευμένων ντόπιων που διεκ- 

δικούν θέσεις ανωτέρου επιπέδου τόσο στις μητρικές όσο και στις θυγατρικές εταιρείες

• Οι μεγαλύεροι νομικοί περιορισμοί στην απασχόληση αλλοδαπών

• Ο σκληρός παγκόσμιος ανταγωνισμός

• Η συνεχής πρόοδος της πληροφοριακής τεχνολογίας
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• Η έκτακτη ανάγκη για καλυερα, ταχύτερα και πιο αξιόπιστα μοντέλα μεταφοράς

• Ο διευρυνόμενος προσανατολισμός των οικονομιιόν στις αγορείς (market-oriented 

economies)

• Η ενοποίηση της Ευριόπης

• Η επανοικοδόμηση της Μεττης Ανατολής. "

Η παράθεση των παραπάνο) στοιχείων στοχεύει στην προσπάθεια εύρεσης του προφίλ των-

μελλοντικιόν εκπατρισθέντιον στελεχών. Κατά τον Ed Dunn, ανώτατο πρόεδρο της Whirlpool· 

Corp. ο μάνατζερ του 21ου αιώνα θα πρε:πει να ε:χει milti-environment, multi-country, multi

functional, multi-company, multi-industry εμπειρία. Ενώ, σύμφωνα με τον Michael Angus, πρό

εδρο της Unilever PLC, απαιτείται να έχει εργασθεί το λιγότερο σε δυο χώρες, πιθανό και τρεις,' 

να μιλά ξένες γλιόσοες και να είχει απασχοληθεί σε περιοχές διαφορετικών προϊόντων.

Οι ικανότητες και γνώσεις τιον μελλοντικιόν στελεχιόν διακρίνονται σε δυο κατηγορίες - 

κυρίες και δευτερευουσες.

* Κύριες Ικανότητες

Πολύπλευρη Προοπτική (Multidimensional perspective): Ως τέτοια εννοείται η εκτεταμένη πολυπροϊ- 

οντική (multiproduct), πολυβιομηχανική (multi-industry), πολυλειτουργική (multifunctional),' 

πολυεπιχειρηματική (multicompany), πολυεθνική (multicountry) και πολυπεριβαλλοντική 

(multi-environment) εμπειρία.

Ικανότητα στο μάνατζμεντ γραμμής (Proficiency in line management): Επιτυχημένη λειτουργία στρατη

γικής επιχειρηματικής μονάδας (strategic business unit) ή άλλων διεθνών τμημάτων.

Ικανότητες συνετής λήψης αποψάσεων (Prudent decision-making skills): Αποδεδειγμένη ικανότητα λή

ψης σωστιόν στρατηγικιόν αποφάσεων.

Επινοητικότητα (Resourcefulness): Φήμη και αποδοχή από την πολιτική εξουσία της ξένης χώρας. 

Πολιτισμική Προσαρμοστικότητα (Cultural Adaptability): Γρήγορη και εύκολη προσαρμογή στην ξέ

νη κουλτούρα. I1

Πολιτισμική Ευαισθησία (Cultural Sensitivity): Ικανότητα αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης με: 

διάφορες κουλτούρες, φυλές, εθνικότητες, γε:νη, θρησκείες. Ευαισθησία στην πολιτισμική διά-’ 

φοροποίηση.

Ικανότητα δημιουργίας ομάδαν (Ability as a team builder): Ικανότητα αρμονικής συνύπαρξης τιον πο

λιτισμικά διαφορετικοόν ομάδων εργασίας για την επίτευξη του σκοπού και τιον στόχων της επι

χείρησης.
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Καλή Φυσική Κατάστασή και Πνευματική Ωριμότητα (Physical fitness and mental maturity): Αντοχή στις 

αυστηρές απαιτήσεις διαβίωσης σε ξένο περιβάλλον.

* Αεντερεϋονσες Ικανότητες

Πληροφορική Μόρφωση (Computer Literacy): Άνετη ανταλλαγή ηλεκτρονικών στρατηγικών πληρο

φοριών.

Ικανότητες συνετής διαπραγμάτευσης (Prudent negotiating skills): Αποδεδειγμένη ικανότητα επιτυχημέ

νων στρατηγικά επιχειρηματικοί διαπραγματεύσεων σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλο

ντα.

Ικανότητα εισαγωγής αλλαγών (Ability as a change agent): Πρωτοβουλία επιτυχημένης υλοποίησης 

στρατηγικιόν οργανοχτιακοιν αλλαγών.

Ικανότητα Οραματισμού (Visionary skills): Άμεση αναγνώριση και ανταπόκριση στις στρατηγικές ε

πιχειρηματικές ευκαιρίες και στις δυναμικά πολιτικο-οικονομικές αναταραχές της ξένης χώρας. 

Ικανότητες αποτελεσματικής εξουσιοδότησης (Effective delegalory skills): Αποδεδειγμένη ικανότητα συμ

μετοχικής διοίκησης και εξουσιοδότησης.

(Cecil G. Howard, “Human Resource Magazine”, June 1992, p. 93-100)

(Dennis R. Briscoe, “International Human Resource Management”, 1995, p. 60-61) 

j, Έχοντας σχηματίσει μία πρώτη εικόνα κριτηρίων επιλογής στελεχιακοΰ δυναμικού, θεω

ρείται απαραίτητη η σύγκριση του προφίλ μεταξύ των σύγχρονα παγκόσμιιον και παραδοσιακά 

διεθνών μάνατζερς, η οποία περιγράφεται στον Πίνακα 4.1 (Πηγή: Adler, Ν.Ι., “Managing 

Globally Competent People”, Academy of Management EXECUTIVE, 6:3, 1992, 54).

. \ Η εξελικτική αυτή πορεία των στελεχοιν συνοδεύεται αναπόσπαστα από ένα νέο παγκό

σμιο σύστημα συμπεριφορών και αντιλήψεων (global mindset), το οποίο αφενός μεν καθορίζε

ται από προηγούμενες εμπειρίες, αφετέρου δε άπτεται μιας παγκόσμιας προοπτικής. Σύμφιονα 

μ’ αυτό, τα στελέχη αντιμετωπίζουν πλέον τον κόσμο ως μία αρείνα, στην οποία δύνανται να εκ- 

φράσουν τα ταλέντα τους, να μεγιστοποιήσουν την επιτυχία τους, να επηρεάσουν το περιβάλλον 

τους, να ανιχνεύσουν τον κόσμο ευρύτερα, αναζητιόντας απρόσωμενες τάσεις και ευκαιρίες επί

τευξης τιον ατομικών και οργανωσιακαίν στόχων. Το πιο σημαντικό όμως, είναι η δυνατότητα α

νάπτυξης και εκμάθησης ενός παγκόσμιου τρόπου σκέψης, ο οποίος ευθυγραμμίζεται σε τρία 

επίπεδα παγκοσμιοποίησης - Στρατηγική/Δομή, Επιχειρησιακή Κουλτούρα και Ανθριόπινος 

Παράγοντας. Οι Πίνακες που ακολουθούν, δίνουν μία συνοπτική άποψη τιον προαναφερθέ-

ντιον.
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Πίνακας 4.1: Παγκόσμια Ικανοί Μάνατζερς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡΣΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Παγκόσμια Προοπτική

Τοπική Ανταπόκριση και Συ- 
νεργιοτική Εκμάθηση

Μετακίνηση και Προσαρμο

γή

Πολιτισμική Αλληλεπίδραση 

Συνεργασία

Διεθνή εμπειρία

Κατανόηση παγκόσμιου επι
χειρηματικού περιβάλλοντος 
με παγκόσμια άποψη

Εκμάθηση για διάφορες 
κουλτούρες. Ταυτόχρονη συ
νεργασία και εκμάθηση από 
πολιτισμικά διαφορετικούς 
ανθρώπους. Δημιουργία ενός 
πολιτισμικά συνεργιστικού 
οργανωσιακού περιβάλλο
ντος

Προσαρμογή σε πολλές ξέ
νες κουλτούρες

Χρησιμοποίηση ικανοτήτων 
πολιτισμικής αλληλεπίδρα
σης σε ημερήσια βάση

Τση αλληλεπίδραση με τους 
ξένους συνεργάτες

Εκπατ ρισμός (Tra π sρatria- 
tion) με σκοπό την καριέρα 
και την οργανωσιακή ανά- 
πτυξη

Απλή επικέντρωση σε μία ξέ-1 
νη χώρ<χ, διευθύνοντας τις 
σχέσεις μεταξύ μητρικής και 
θυγατρικής

Ειδίκευση σε μία κουλτούρα. 
Ξεχωριστή συνεργασία και 
προσέγγιση ανθρώπων δια
φορετικής κουλτούρας. Ολο- 
κλήρωση τιον ντόπιων με την 
εθνική κουλτούρα της μητρι
κής εταιρείας

ΐ

Προσαρμογή σε μία ξε:νη 
κουλτούρα

Χρησιμοποίηση ικανοτήτων 
πολιτισμικής αλληλεπίδρα
σης μόνο αρχικά

Αλληλεπίδραση με σαφώς 
προσδιορισμένη ιεραρχία 
δομικής και πολιτισμικής υ
περοχής

Εκπατρισμός (Expatriation 
or Inpatriation) πρωταρχικά 
για την αποστολή του έργου 
θέσης

Πίνακας 4.2: Σύγκριση παραδοσιακού και παγκόσμιου συστήματος συμπεριφσρολν και αντιλή

ψεων (Mindset) ' '

Παραδοσιακά Mindset Παγκόσμιο Mindset
Στραχ ηγική/Δομή Συγκεκριμένη προοπτική 

Απόδοση προτεραιοτήτων
Ευρύτερη προοπτική 
Ισορροπία αντιφάσεων

Επιχειρησιακή Κουλτούρα Διεύθυνση
Έλεγχος αποτελεσμάτων

Συντονισμός 
Εισαγωγή αλλαγών

Ανθρώπινος παράγοντας Διοίκηση
Εγχώρια εκμάθηση

Εκτίμηση διαφορικότητας 
Παγκόσμια εκμάθηση
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Πίνακας 4.3: Παγκόσμιο Mindset και Προσωπικά Χαρακτηριστικά

Παγκόσμιο Mindset Προσωπικά Χαρακτηριστικά
Στρατ ηγική/Δομή Ευρύτερη προοπτική 

Ισορροπία αντιφάσεων
Καλά πληροφορημένος 
Αναλυτικός

Επιχειρησιακή Κουλτούρα Συντονισμός 
Εισαγωγή αλλαγών

Στρατηγικός
Ευέλικτος

Ανθρώπινος Παράγοντας Εκτίμηση διαφορικότητας 
Παγκόσμια Εκμάθηση

Ευαίσθητος
Ανοικτός

Πίνακας 4.4: Παγκόσμιο σύστημα συμπεριφορών και αντιλήψεων (Mindset) και Διοικητικές I-

κανότητες

Παγκόσμιο Mindset Διοικητική Ικανότητα
Στρατηγική/Δομή Ευρύτερη προοπτική 

Ισορροπία αντιφάσεων
Ανταγωνισμού
Περιπλοκότητας

Επιχειρησιακή Κουλτούρα Συντονισμός 
Εισαγωγή αλλαγών

Ευθυγράμμισης
Εναλλακτική

Ανθρώπινος Παράγοντας Εκτίμηση διαφορικότητας 
Παγκόσμια εκμάθηση

Ομάδων
Εκπαίδευσης

Πίνακας 4.5: Οδηγός δράσης παγκόσμιων στελεχών
ν ί

-i.______________________________________ Σχρατηγική/Δομή_________________________________________
1. Διοίκηση ανταγωνισμού, διαθέτοντας επαρκή πληροφόρηση και ευρύτερη προοπτική
2. Διοίκηση περιπλοκότητας, διαθέτοντας αναλυτική σκέψη και εξισορροπώντας τις αντιφάσεις

__________________________________ Επιχειρησιακή Κουλτούρα____________________________________
1. Διοικητική ευθυγράμμιση, διαθέτοντας στρατηγικό και συντονιστικό πνεύμα
2. Διοίκηση αλλαγών, διαθέτοντας ευελιξία και εναλλακτική ικανότητα

_____________________________________Ανθρώπινος Παράγοντας_____________________________________
1. Διοίκηση ομάδων, διαθέτοντας ευαισθησία στην ύπαρξη διαφορικότητας
2. Διοίκηση εκπαίδευσης, διαθέτοντας ανοικτό νου στην παγκόσμια εκμάθηση

! Ι(

Σε μία Παγκόσμια επιχείρηση ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες για παγκόσμιες 

διοικητικές ικανότητες. Ένας χρήσιμος τρόπος εύρεσης διαφορετικών παγκόσμιων στελεχών 

προτάθηκε από τους Enrico Auteri και Vittorio Tesio της Fiat (1991, ρ. 10), οι οποίοι διέκριναν 

Τδιαφορετικά επίπεδα θέσεοιν σε μία Παγκόσμια επιχείρηση. Οι Διεθνικές θέσεις διευθύνουν 

ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή, στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση, χωρίς τμηματοποίηση 

και περιοριχμούς. Οι Πολυεθνικές θέσεις διευθύνουν την επιχείρηση οε όλες τις χώρες, αλλά 

με περιορισμούς. Οι Ανοικτά Τοπικές Θέσεις (Open Local Posistions) διευθύνουν την επιχεί

ρηση οε μία συγκεκριμένη χώρα, με σημαντική εξάρτηση από τη μητρική εταιρεία. Τέλος, οι 

Τοπικές θέσεις διευθύνουν κατά παρόμοιο τρόπο με τις παραπάνω, με τη διαφορά ότι στην πε

ρίπτωση αυτή η επιχείρηση προσαρμόζεται οε τοπικές μεταβλητές, χωρίς να υπάρχει σημαντι

κή αλληλεπίδραση με άλλες χώρες.
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Σύμφωνα με την εξέταση το>ν προηγούμενων 4 επιπέδων, γίνεται φανερό ότι τα δύο πρώ

τα απαιτούν εκπαίδευση παγκόσμιου μάνατζμεντ και ανάπτυξη καριέρας. Πολύ πιο έντονη εί

ναι η ανάγκη για τέτοιου είδους εκπαίδευση και ανάπτυξη στις Ανοικτά Τοπικές Θέσεις, τις ο

ποίες και κατέχει το 40% τιον στελεχών στις περισσότερες επιχειρήσεις. Πρόκειται για το επό

μενο γκρουπ-στόχο (target group), που θα δεχτεί στους κόλπους του έναν παγκόσμιο τρόπο 

σκέψης και δρόχσης όμοια με αυτό τιον παγκόσμιιον και διεθνικοιν στελεχιόν.

Οι Moran και Riesenberger 0iaq)oponoio0v το σύστημα συμπερκροροχν και αντιλήψεων 

καθιός και τις ικανότητες μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου, της ανώτατης διοικητικής ομά

δας, του γενικού διευθυντή κάθε θυγατρικής, του στελεχιακού και εργατικού δυναμικού. Αναφέ

ρουν 12 παγκόσμια κριτήρια επιλογής, διαφοροποιώντας τον βαθμό σπουδαιότητάς τους ανά

λογα με τις ανάγκες της κάθε παραπάνω κατηγορίας.

1. Να διακατέχεται από παγκόσμιο τρόπο σκέψης και δράσης (global mindset).

2. Να θεωρεί τον εαυτό του ισότιμο με τους συναδέλφους του.

3. Να έχει μακροχρόνια εμπειρία.

4. Να επιφέρει οργανωσιακή αλλαγή.

5. Να εισάγει συστήματα εκπαίδευσης.

6. Να υποκινεί τους εργαζομένους.

7. Να διαπραγματεύεται και να προσεγγίζει τις διαφορές με συνεργιστικό τρόπο.

8. Να διοικεί ικανά τους εκπατρισθέντες.

9. Να συμμετέχει και να οδηγεί αποτελεσματικά τις πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες.

10. Να κατανοεί την κουλτούρα, τις αξίες και αντιλήψεις της χώρας του.

11. Να συνδυάζει με αρμονικό και ακριβή τρόπο την οργανωσιακή κουλτούρα με την εθνι

κή κουλτούρα της ξένης χώρας. )

12. Αν αποφεύγει λάθη και συμπεριφορές πολιτισμικού περιεχομένου, αποδεικνύοντας τις 

γνώσεις και τον σεβασμό τους στις άλλες χώρες.

(“Training and Development Journal”, October 1992)

Ακόμη mo οριοθετημένα είναι τα κριτήρια επιλογής για τα ανώτερα στελέχη Διοίκησην 

Ανθροιπίνων Πόρων. Από έρευνα 23 CEO Αμερικάνικων Πολυεθνικοιν επιχειρήσεων προέκυψε, 

η ακόλουθη λίστα απαιτούμενων δεξιοτήτων, προσωπικών χαρακτηριστικοί και ικανοτήτων:

• ικανότητα διαπροσωπικών ενεργειών

• προοδευτική/προβλεπτική λήψη αποφάσεων

• ικανότητες επικοινωνίας και πειθούς
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• δημιουργικός/καινοχόμος τρόπος σκέψης

• τεχνικές γνώσεις

• επιχειρηματικές γνώσεις

• στρατηγική εστίαση

• ικανότητες ηγεσίας και προγραμματισμού

• αίσθηση υποκίνησης/πρωτοβουλίας

• αίσθηση οράματος/διαίσθηση

• ενεργητικότητα

• ελαστικότητα/προσαρμοστικότητα

• προοδευτικός

• καιροσκοπικός

• ανοικτός νους

• προσιτός

• γενικές επιχειρηματικές ικανότητες

(Tom Ε. Lawsaon & Vaughan Limbrick, “Human Resource Management”, Spring 1996, vol. 35, 

No 1, p. 67-85)

Μία διαφορετική προσέγγιση ταξινόμησης των κριτηρίων επιλογής, βασίσθηκε στην έρευ

να των Μ. Mendenhall και G. Oddou (“The Dimensions of Expatriate Acculturation: A Review”, 

Academy of Management Review, 10 (1985), p. 39-47), το έναυσμα της οποίας ήταν η λανθα

σμένη τακτική εξομοίιοσης της εγχώριας και διεθνούς απόδοσης των στελεχών. Σύμφωνα με 

τους Mendenhall και Oddou, κάποιος που αποδίδει αποτελεσματικά στη χώρα του ενδέχεται 

να μην προσαρμοστεί σε ένα ξένο περιβάλλον. Από την ανφορά της μελε:της τους, αναγνωρίζο

νται 4 διαστάσεις της επιτυχημένης διεθνούς εμπειρίας.

1. Αντο-ηροσανατολισμός (Self-orientation)

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της διάστασης ενδυναμιόνουν την αυτσεκτίμηση, αυτο

πεποίθηση και πνευματική ευεξία τιον εκπατρισθέντων, με αποτέλεσμα να προσαρμόζονται ο

μαλότερα.

2. Προσανατολισμός σε άλλους (Others-orientation)

Τα χαρακτηριστικά αυτής της διάστασης υπερτιμούν την ικανότητα αποτελεσματικής αλληλε

πίδρασης του εκπατρισθέντος με τους ντόπιους συναδέλφους. Μάλιστα, όσο πιο αποτελεσματι
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κά αλληλεπιδρά τόσο πιο πιθανή θεωρείται η επιτυχία του. Δυο παράγοντες 4>αίνεται να επι

δρούν ιδιαίτερα στο σημείο αυτό: η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και η επιθυμία επικοι- 

νωνίας. Η πρώτη αναψέρεται στην ικανότητα ανάπτυξης μακροχρόνκον φιλικών σχέσεων με 

τους ντόπιους, ενο) η δεύτερη αναφέρεται στην επιθυμία ομιλίας της ξένης γλώσσας. Αν και η 

ευχέρεια ομιλίας της ξένης γλιόοσας συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία, η προσπάθεια επικοι- 

νωνίας, ακόμη και με εκφραστικές χειρονομίες, εκτιμάται περισσότερο.

( )
3. Ικανότητα αντίληψης (Perceptual ability)

Είναι η ικανότητα κατανόησης και εμπάθειας διαφορετικών συμπεριφοροιν. Η διάσταση αυτή 

είναι κριτικής σημασίας για τη διοίκηση του ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού. Η έλλειψη μιας , 

τείτοιας ικανότητας είχει ο>ς συνέπεια τη μεταχείριση τιον ντόπιων ιος ομοεθνών με τους εκπατρι- 

σθέντες και επομένως, τη δημιουργία σοβαρών διοικητικών προβλημάτων. /

4. Πολιτισμική δυσκολία (Cultural toughness)

Αφορά το βαθμό πολιτισμικής ομοιότητας μεταξύ της μητρικής και θυγατρικής εταιρείας, κα-, 

θιός και τη δυνατότητα προσαρμογής των εκπατρισθέντων στελεχοιν στην ξένη γλώσσα. Έτσι/ 

χώρες με άγνωστη και απρόσιτη κουλτούρα θειορουνται περισσότερο δύσκολες από κάποιες άλ

λες. Για παράδειγμα, πολλοί Αμερικανοί χαρακτηρίζουν τη Μεγ. Βρετανία ως χώρα με σχετικά 

προσιτή κουλτούρα, λόγοι των πολλών κοινών σημείων της με την αντίστοιχη Αμερικάνικη. Από 

την άλλη μεριά, χώρες άπως η Ινδία, η Νοτιοανατολική Ασία και η Μέση Ανατολή είναι γνω^ 

ιτιές για το βαθμό δυσκολίας τους. Οι λόγοι είναι πολλοί - αδύναμο σύστημα υγείας, χαμηλοί 

βιοτικό επίπεδο, αφιλόξενο κλίμα, γλωσσικές δυσκολίες, έλλειψη μέσων Δυτικής ψυχαγωγίας! 

κ.ά. Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό να τονιοθεί, ότι πολλές κουλτούρες είναι αποκλειστικά αν-.· 

δροκρατούμενες, γεγονός που επιφέρει δυσκολίες αποστολής γυναικιόν μάνατζερς στις χώρες· 

αυτές. <

(Charles W.L. Hill, “International Business”, 1995, p. 513) /Θ

Ένα τελευταίο Θέμα που ανακύπτει ιτιά πλαίσια τιον κριτηρίων επιλογής και κατέχει εξε-

χουοα θέση στις πολιτικές παγκόσμιας στελέχωσης, σχετίζεται με την σύγκριση της οργανωσια-
ϊ»

κής αφοσίωσης των εκπατρισθέντων και ντόπιων στελεχιόν. Οι Porter και Steer (1982) προσδιο

ρίζουν την οργανωσιακή δέσμευση σε όρους μιας αλληλοσυσχέτισης στάσεων και συμπεριφο

ρών. Συγκεκριμένα, η δέσμευση οικοδομείται σε τρεις διαστάσεις: α) στη δυνατή πίστη και αποδο-> 

χή των οργανωσιακών στόχων και άξιων (αναγνώριση), β) στην απόφαση εντεινόμενης προσπάθειας προς όχρε-
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λος της επιχείρησης (ανάμειξη) και γ) στην έντονη επιθυμία απόκτησης της ιδιότητας τον μέλους στην επιχεί

ρηση (αφοσίωση).

Αν και μέχρι τώρα, η διαίσθηση πολλών Πολυεθνικιόν ήταν υπέρ του βαθμού αφοσίωσης 

των εκπατρισθέντων στελεχών (Brooke & Remmers 1970, Edstrom & Galbraith 1977, Miller et 

al 1981, Ronen 1986, Shahzad 1984, Youssef 1973), έρευνα που διεξάχθηκε σε 6 Πολυεθνικές 

τράπεζες στη Μεγ. Βρετανία, οι οποίες αποτελούνται από 2 αμερικανους, 3 Γερμανούς και 1 Ισ

ραηλίτη μάνατζερ, έρχεται να απορρίψει οποιαδήποτε προκατειλημμένη άποψη εις βάρος ντό- 

πκον στελεχών. Κι αυτά, διότι τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στην οργανω- 

οιακή αφοσίωση/αναγνώριση μεταξύ εκπατρισθέντιον και ντόπιων. Αντίθετα, παρατηρήθηκε 

μεγαλύτερος βαθμός ανάμειξης τιον ντόπιων στελεχών στην επιχείρηση. Παράλληλα, αποδεί

χτηκε ότι ανεξαρτήτως της εθνικότητας και του ρόλου, η ηλικία σχετίζεται θετικά με την οργα- 

νωοιακή δέσμευση και την αφοσίωση/αναγνιόριση, αλλά όχι με την ανάμειξη. Η ηλικία επίσης 

σχετίζεται υψηλά με το κοινωνικό επίπεδο και την αρχαιότητα στην επιχείρηση. Όσο αφορά τα 

δυο τελευταία παρατηρήθηκε ουσχέτιοη τόσο με την οργανωσιακή δέσμευση όσο και με την α- 

φοσίοιση/αναγνοιριση. Από τα παραπάνιο συνάγεται λοιπόν το συμπέρασμα, ότι το σημαντικό

τερο κριτήριο επιλογής παγκόσμιων ιπελεχών σχετικά με την οργανωσιακή αφοσίωση και ανα- 

γνιόριση είναι η ηλικία (Moshe Banai & William D. Reisel, “Journal of International Business 

Studies”, v. 24, no 4, 1993, p. 233-245).

Επίσης, παρόλο που οι περισσότερες Πολυεθνικές προσπαθούν να επιτύχουν ισορροπία 

μεταξύ ηλικίας και εμπειρίας, αποδεικνύεται ότι τα νεαρής ηλικίας στελέχη είναι περισσότερο 

πρόθυμα να μετακινηθούν στο εξωτερικό, για μια διεθνή καριέρα. Εξάλλου, τα στελέχη αυτά 

χείνουν να είναι περισσότερο παγκόσμια, εκτιμώντας τις άλλες κουλτούρες περισσότερο από 

τους γηραιότερους. Από την άλλη μεριά όμως, διαθέτουν λιγότερη διοικητική εμπειρία, τεχνι

κές ικανότητες και προηγούμενη εμπειρία στο εξωτερικό. Έτσι, οι επιχειρήσεις προκειμένου να 

επιτύχουν την επιθυμητή ισορροπία, οτείλνουν ταυτόχρονα νεαρά και εποχιακά στελέχη στα διε

θνή τμήματά τους (Dennis R. Briscoe, “International Human Resource Management”, 1995, p. 

268).

4.4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
> f ·

Συχνά, η λήψη μιας αποτελεσματικής απόφασης επιλογής για την στελέχωση τμημάτων 

στο εξωτερικό μπορεί να εξελιχθεί σε έντονο προβληματισμό. Τυπικά, η απόφαση αυτή βασί

ζεται σε παγκόσμια κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι και οι παράγοντες πρόσληψης των πα-



104 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

γκόσμιων στελεχών. Οι οποιεσδήποτε όμιος επιλογές επηρεάζονται από την εμπειρία και μέχρι 

τώρα πορεία των Πολυεθνικών στη διεθνή αρένα, έτσι ώστε από την πληθώρα των καθορισμέ;-, 

νων κριτηρίων επιλογής, να επικεντρώνουν τελικά την προσοχή τους σε πέντε ή έξι μόνο κριτή

ρια.

Ο Πίνακας 4.6 καταγράφει την σπουδαιότητα αυτών των κριτηρίων, όπως βαθμολογήθη

καν από Αυστραλούς, Εκπατρισθέντες και Ασιάτες μάνατζερς από 60 Αυστραλέζικες, Νεοζη-,
ί Ί

λανδέζικες, Βρετανικές και Αμερικάνικες Πολυεθνικείς που λειτουργούν στη Νότιο Ασία. ,

Αυστραλοί 

π=47

Εκπατρισθέντες* 

π=52

Ασιάτες 

n = 15 • /

1. Ικανότητα προσαρμογής 1 1 2
HI

2. Τεχνική ικανότητα 2 3 1

3. Προσαρμογή συζύγου και οικογένειας 3 2 4 ’ Γ /

4. Ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων 4 4 3 IV

5. Επιθυμία μετακίνησης στο εξωτερικό 5 5 5 Μ

6. Προηγούμενη εμπειρία στο εξωτερικό 6 7 7 ύ \

7. Κατανόηση της ξένης κουλτούρας 7 6 5

8. Ακαδημαϊκά προσόντα 8 8 8

9. Γνώσεις της γλώσσας της ξένης χώρας 9 9 9 )

10. Κατανόηση της μητρικής κουλτούρας 10 10 10 % ' Ί

* Αμερικάνοι, Βρετανοί, Καναδοί, Γάλλοι, Νεοζηλανδοί ή Αυιπραλέζοι μάνατζερς .<

(Πηγή: Raymond I. Stone, “Expatriate Selection and Failure. Human Resource Planing”, vol. 

14, no 1, 1991, p. 10)
• >7

Επιπλέον ο Πίνακας 4.7 δείχνει τα ποσοστά πεποιθήσεων εκπατρισθέντιον στελεχών -προ- 

ερχομένων από Ολλανδία, Αγγλίίϊ, Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία- σε μία σειρά θεμάτων.

i



ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 105

Ποσοστά ανταποκρινόμενων που συμφωνουν

Πεποιθήσεις Ολλανδία Αγγλία Γερμανία Βέλγιο Γαλλία

Τα ανώτερα στε
λέχη των διε
θνών τμημάτιον, 
πρέπει να είναι 
ντόπιοι

87.5 78.0 35.1 42.9 81.3

Οι εκπατριαθέ- 
ντες θα πρέπει 
να είναι Δυτικο- 
Ευρωπαϊκής 
προελεΰοεως

90.0 95.5 96.3 100.0 58.3

Οι εκπατριοθέ- 
ντες θα πρέπει 
να έχουν οικειό
τητα με την 
κουλτούρα της 
ξένης χώρας

93.8 90.3 78.9 100.0 81.3

Οι εκπαιρισθέ- 
ντες θα πρέπει 
να αφοσκονο- 
νται στις τοπικές 
διοικητικές συ
μπεριφορές

87.5 96.9 73.7 100.0 93.3

Οι εκπατριοθέ- 
ντες θα πρέπει 
να γνωρίζουν ά- 
ρισια τη γλώοοα 
της ξένης χιόρας

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Οι εκπατριοθέ- 
ντες θα πρέπει 
να γνωρίζουν τα 
κόινιονικά χαρα
κτηριστικά της 
ξένης χώρας 

< ,

93.3 96.9 84.2 100.0 100.0

Οι εκπατριοθέ- 
ντες θα πρέπει 
να είναι οικείοι 
της ιστορίας της 
ξένης χώρας 
-/

93.3 83.9 81.6 100.0 100.0

(Πηγή: Adapted from Υ. Zeira & Μ. Banai, “Attitudes of Host Contry Organizations toward

MNCs’ staffing Policies: A Cross-Industry Analysis”, Management International Review, vol. 21, 

no 2, 1981, p. 42)

Από τον Πίνακα 4.7 γίνεται φανερή η απόλυτη ομοφωνία όλων των χωρών στο θέμα της 

ξένης γλιόσσας. Ωστόσο, μία αναγνωρισμένη αδυναμία πολλιον Πολυεθνικών επιχειρήσεων εί

ναι η έλλειψη παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων ξένων γλωσσών στα εκπατρισθέντα στε
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λέχη τους. Έτσι, παρόλο που η Αγγλική γλοχτσα είναι πρωταρχική στο διεθνείς εμπόριο, η γνώ

ση μόνο αυτής είναι ανεπαρκής και αποτελεί ευδιάκριτο μειονέκτημα, ιδιαίτερα στην περίπτο)- 

ση που οι συνδιαλλαγείς γίνονται με μη Αγγλόφωνες χώρες. Σε μία έρευνα ρωτήθηκαν 1.100 

Σουηδοί εκπατρισθέντες, για το πόσο ικανοποιημένοι ήταν με τις γνιόσεις τους σε ξείνες γλώσ- 

σες. Εκφράσθηκαν με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για την κατανόηση γλωσσοίν της Ιαπωνίας και 

Μέσης Ανατολής. Επίσης, κάποια άλλη πρόσφατη έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος 1.500 α- 

νιότερα στελέχη απ’ όλο τον κόσμο, επέκριναν τη νοοτροπία Αμερικανών εκπατρισθέντο>ν, σύμ

φωνα με την οποία υποτιμάται η αξία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Αντίθετα αποδίδεται προτε

ραιότητα στο κριτήριο αυτό από χώρες, όπως Ιαπωνία, Δυτ. Ευρώπη και Νότιο Αμερική. Εν κα-, 

τακλείδει, η γλοίσοα μπορεί να αποτελέσει είναν πολύ σημαντικό παράγοντα και μία έμμεσα α

ποτελεσματική μείθοδο ενημέρωσης για τα ήθη-ε:θιμα και τις αξίες μιας χοιρας (Dennis Briscoe, - 

“International Human Resource Management”, 1995, p. 265, 269, 279).

Κάνοντας προηγουμένως αναφορά στην Αμερικανική νοοτροπία, θα πρέπει επίσης να ση-, 

μειωθεί ότι τόσο οι Αμερικάνικες όσο και οι Καναδέζικες Πολυεθνικές επιχειρήσεις επιλέγουν, 

τα εκπατρισθέντα στελέχη τους με βάση κυρίως τις τεχνικές και διοικητικείς τους ικανότητες, ε- 

νιί) δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους την ικανότητα προσαρμογής σε ξε:νη χιόρα (Miller· 

1973, Lane & Di Stefano 1992). Αυτός είναι και ο πιθανός λόγος του πρόωρου επαναπατρισμού? 

του 20%-50%του προσωπικού τους (Lane & Di Stefano 1992, Tung 1981). Η παρατήρηση του 

φαινομένου αυτού και στον Καναδά εξηγείται χάριν στην ομοιότητα της κουλτούρας, των αξκόν 

και στάσεων με τα αντίστοιχα της Αμερικής (Ronen & Kraut 1977, Hofstede 1980, Root 1987)» 

(Neil R. Abramson / Robert J. Keating / Henry W. Lane, “Management International Review”,· 

vol. 36, 1996/2, p. 123-145).

Παράλληλα με τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες, οι Καναδοί εκτιμούν εξίσου σημα

ντικά την ικανότητα της καινοτομίας και δημιουργικότητας. Ανάλογα αξιολογούν και οι Νορ

βηγοί, για τους οποίους όμως η συνεργασία θεωρείται το κυριότερο προτέρημα, ενώ για τους
1

Καναδούς το λιγότερο απαραίτητο. Η διαφορά αυτή αντανακλά τις ιδιαιτερότητες κοινιονικο- 

οικονομικού περιβάλλοντος, εθνικής και οργανωσιακής κουλτούρας και επιχειρησιακής στρα

τηγικής (Nikolay A.M. Worren & Richard Koestner, “The International Journal of Human Re-> 

source Management”, 7:2 May 1996, p. 521-533). >;i.·

Μελετιόντας στη συνέχεια 15 Βρετανικές Πολυεθνικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούν 

νται στο διεθνές περιβάλλον εδώ και 12 χρόνια, τα αποτελέσματα συγκεντρώνουν μία ολόκλη^ 

ρη σειρά προτεινόμενων κριτηρίων επιλογής: τεχνικές και διοικητικές ικανότητες, έντονη αί-:
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σθηση του σκοπού, πολιτική ενημέρωση, ομιλία ξένων γλωσσών, συνεργασία με τους ντόπιους, 

σωστή κρίση, δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, ετοιμότητα, πρωτοβουλία, αυτοπεποίθηση, επι

θυμία για αλλαγή, προσαρμόσιμη και υποστηρικτική οικογένεια (Baliga & Baker, 1985). Επι- 

πλέον, ευελιξία, ανοχή, αισιοδοξία, ανοικτό νου, ανεξαρτησία και ευστροφία (Gertsen, 1990) 

(Nick Forster & Mette Johnsen, “The International Journal of Human Resource Management”, 

7:1 February 1996, p. 179-203).

Οι διεθνείς συγκρίσεις των κριτηρίων επιλογής, που θέτουν Πολυεθνικές επιχειρήσεις ανά 

τον κόσμο, ολοκληριίινονται με μία τελευταία μνεία στις Ασιατικές χώρες. Εξαιτίας της ανα

πτυσσόμενης οικονομίας, της κοινωνικής σταθερότητας και της πολιτισμικής προόδου, που δια

κρίνουν κυρίως τη Νοτιο-Ανατολική Ασία, είναι επόμενη η προσπάθεια εξεύρεσης ταλα

ντούχων, πολιτισμικά μορφωμένων, ποιοτικά σκεπτόμενων και προσανατολισμένων στον πελά

τη επαγγελματιών. Η αναγκαία αναζήτηση ενός ηγετικού προφίλ καταλήγει μετά από έρευνα 

στα κατά προτεραιότητα γνωρίσματα της εντιμότητας, του στρατηγικού για την επιχείρηση ο

ράματος και της αποδοτικότητας της εργασίας. Στο σημείο αυτό, δεν πρέπει να παραλειφθεί το 

γεγονός, ότι αν και η μελέτη ταξινόμησε τα κριτήρια επιλογής σε 4 κατηγορίες -Προσωπικών 

Χαρακτηριστικών, Διοικητικής Συμπεριφοράς, Οργανωσιακών Απαιτήσεων και Περιβαλλοντι

κών Επιδράσεων- η αξιολόγηση των ερευνηθέντων έγινε στα περιλαμβανόμενα κριτήρια και ό

χι στις κατηγορίες αυτές. Αυτό επιβεβαιώνεται εξάλλου, από το ότι η εντιμότητα ανήκει στην 

πριότη κατηγορία ενώ το όραμα και η αποδοτικότητα ανήκουν στην κατηγορία των Οργανωσια- 

κών Απαιτήσεων. Για το λόγο αυτό και η έρευνα αποφεύγει να αξιολογήσει τις κατηγορίες, βά

σει της αντίστοιχης αξιολόγησης των κριτηρίων που συμπεριλαμβάνονται ο’ αυτές (Christopher 

Τ. Selvarajah / Patrick Duignan / Chandraseagran Suppiah / Terry Lane / Chris Nottman, 

“Management International Review”, vol 35, 1995/1, p. 29-43).

4.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η διαδικασία μιας επιτυχημένης απόφασης πρόσληψης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

δύο βασικές αρχές Επιλογής. Η πρώτη αρχή θεωρεί την παρελθοντική συμπεριφορά ως τον κα

λύτερο δείκτη της μελλοντικής συμπεριφοράς. Γνωρίζοντας δηλαδή την προϋπηρεσία ενός υπο

ψηφίου, είναι δυνατή η πρόβλεψη της μελλοντικής του απόδοσης. Η αρχή αυτή δεν είναι πά

ντα καθοριστική, καθώς η εμπειρία δεν αποτελεί ακριβή ένδειξη της μελλοντικής δράσης. Η 

δεύτερη αρχή της Επιλογής υποστηρίζει ότι η επιχείρηση θα πρέπει να ουλλέξει όσο το δυνα-
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ιόν περισσότερα αξιόιιιστα (reliable) και έγκυρα δεδομε:να, στο οικονομικά εφικτό μέτρο και·· 

να τα χρησιμοποιήσει στην επιλογή των καλύτερων υποψηφίων. Η αξιοπιστία των δεδομένων 

διασφαλίζεται με την σταθερή επανάληψη τιον πληροφοριών και η εγκυράτητα αποδεικνύει την 

αποδοτικότητα της εργασίας τιον υποψηφίων. Όσο πιο απαιτητική και περίπλοκη είναι μία θέ

ση εργασίας και το κόστος της διαδικασίας επιλογής υψηλό, τόσο περισσότερο σημαντική γίνε-, 

ται η συλλογή αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών. Το Σχήμα 4.1 δείχνει τη θέση τιον δει- 

κτοιν αυτιόν να συμπαρατάσσεται της αντίστοιχης τιον κριτηρίων επιλογής (David J. Cherring- 

ton, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 225, 226).

Στην ανάπτυξη της διαδικασίας επιλογής, ερωτήματα σαν τα παρακάτω χρειάζεται να α

παντηθούν:

• Ποιοι δείκτες είναι οι πλέον έγκυροι;

• Σχετίζονται μεταξύ τους; (Αν ναι, τότε μόνο ένας απ' αυτούς θα πρέπει να χρησιμοποι

ηθεί).

• Με ποια σειρά χρησιμοποιούνται;

• Με ποιον τρόπο βαθμολογούνται (πολλαπλών εμποδίων, αντισταθμιζόμενα, ή συνδυα

στικά);

• Ποιες στρατηγικές θα εφαρμοσθούν, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι προκαταλήψεις 

στις αποφάσεις επιλογής;

• Επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα;

Οι δείκτες της εγκυρότητας και αξιοπιστίας είναι αυτοί που εξασφαλίζουν την αποτελεί 

οματικότητα των μεθόδιυν επιλογής (συνεντεύξεις, τεστ κ.ά.) (Randall S. Schuler & Vandra L. 

Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th Edition, 1993, p. 233, 259), γι’ αυ

τό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει εκτενέστερη ανάλυση αυτιόν.

* *
Αξιοπιστία (Reliability)

Ο δείκτης της αξιοπιστίας υπολογίζεται οε όλες τις μεθόδους επιλογής, όπως στις αιτήσεις, 

συνεντεύξεις, συστάσεις και ιδιαίτερα στην περίπτωση των τεστ. Ακόμη, λαμβάνει χώρα στις 

λειτουργίες του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και ειδικότερα στην αξιολόγηση της( 

απόδοσης. Η αξιοπιστία δεν πρέπει να συγχέεται με την ακρίβεια, διότι είναι πιθανό κάποια 

μέθοδος Επιλογής να δίνει σταθερά και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, τα οποία όμιος vd’ 

είναι ανακριβή. Η αξιοπιστία προσδιορίζεται με τους εξής 4 τρόπους:
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α. Εξέταση-Εηανεξέταση αξιοπιστίας (test-retest reliability) ή Συντελεστής σταθερότητας (coefi- 

cient of stability)

Ένας από τους προφανείς τρόπους εξέτασης της αξιοπιστίας μιας μεθόδου Επιλογής εί

ναι η διπλή μέτρηση του ίδιου δείγματος, ελέγχοντας ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ τους. Δη

λαδή, αξιόπιστη θα θεωρείται εκείνη η μέθοδος της οποίας η δεύτερη μέτρηση δίνει τα ίδια α

ποτελέσματα με την πρώτη. Η περίπτιοση αυτή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, όσο αφορά τον χρό

νου που μεσολαβεί μεταξύ της πριότης και δεύτερης μέτρησης. Ένας χρήσιμος κανόνας είναι 

να υπάρχει τέτοιο χρονικό περιθώριο, ώστε αφενός ο υποψήφιος να μην θυμάται τις πρώτες α

παντήσεις του και αφετέρου να μην επίκειται η περίπτωση της αλλαγής. Έτσι, για τις αιτήσεις, 

τις συνεντεύξεις και κάποια τεστ προσωπικότητας είναι καλό να μεσολαβεί 1 εβδομάδα, ενιί) 

διάστημα 2-3 μηνών είναι απαραίτητο για την εξέταση της αξιοπιστίας ενός τεστ νοημοσύνης.

β. Εναλλαγή μορχριΰν αξιοπιστίας (Alternate-forms reliability) ή Συντελεστής ισοδυναμίας (Coeffi

cient of equivalence)

Η αξιοπιστία μέτρησης μιας μεθόδου μπορεί επίσης να υπολογισθεί με την ανάπτυξη μιας 

εναλλακτικής του μορφής, συσχετίζοντας στη συνέχεια τα αποτελέσματα και τιον δύο μορφών.
'"Λ
Αν τα σκορ είναι υψηλά συσχετιζόμενα, τότε η χρησιμοποιούμενη μέθοδος Επιλογής αποτελεί 

ένα αξιόπιστο εργαλείο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το πρόβλημα χρονικής παραμονής.

γ. Ενδιάμεση μοριρή αξιοπιστίας (split-halves reliability) ή Συντελεστής εσωτερικής σταθερότητας 

(coefficient of internal consistency)

Η πιο ουνηθιομένη μείθοδος υπολογισμού του συντελεστή α είναι μέσω του σχηματισμού 

δύο ξεχωριστών σκορ, τα οποία μετέπειτα συγκρίνονται. Γίνεται φανερό πιος η ενδιάμεση μορ

φή αξιοπιστίας είναι παρόμοια με την εναλλαγή μορφών αξιοπιστίας, με τη μόνη διαφορά ότι 

στην περίπτωση αυτή διαχοιρίζεται η μέθοδος επιλογής (π.χ. τεστ) σε δύο μέρη, αντί να ανα- 

ιΤιύσσεται σε δύο μορφές. Η μορφή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν γίνεται μέτρη

ση ενός χαρακτηριστικού, έτσι (όστε τα δύο σκορ να ανταποκρίνονται οτο ίδιο προσιοπικό χα

ρακτηριστικό, 

ο.'

δ. Συνοπτική αξιοπιστία (conspect reliability)

Ο τελευταίος τρόπος μέτρησης της αξιοπιστίας βασίζεται στην παρατήρηση και αξιολό-
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γηση δυο εξεταοτών. Ο βαθμός συνοχής το>ν σκορ αναφέρεται ως συνοπτική αξιοπιστία και πα

ρόλη τη σπουδαιότητά της στη διεξαγωγή τιον συνεντεύξεων και την αξιολόγηση της απόδοσης, 

είναι συνήθως χαμηλή.

Εγκνρότητα (Validity)

Ο όρος της εγκυρότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, ειδικότερα 

στην πειραματική έρευνα. Έτσι, στα τεστ προσωπικότητας η εγκυρότητα αναφέρεται στην έ

κταση συσχέτισης ενός δείκτη με ε:να κριτήριο επιλογής. Η μεταβλητή του δείκτη περιλαμβά

νει όλα τα είδη συλλεγόμενιον πληροφοριών, από δεδομένα αιτήσεων, συνεντεύξεων, τεστ και 

προσιοπικών συστάσειον. Η μεταβλητή του κριτηρίου αναφέρεται στη μέτρηση αποδοτικότητας 

μιας εργασίας, όπως είναι η μέτρηση παραγιογικότητας απουσιιίιν, βραδύτητας κ.ά. Η εγκυρό- 

τητα λοιπόν εκτιμάται, βάσει του συντελεστή συσχέτισης του δείκτη με το κριτήριο. Ο συντελε

στής συσχέτισης είναι αριθμός μεταξύ του διαστήματος -10 και +10. Αν και αυτός αντανακλά 

την εγκυρότητα, όταν είναι μεγαλύτερος του 0.70, ωστόσο σπάνια ξεπερνά το 0.50. Στην πραγ

ματικότητα, ο συντελεστής εγκυρότητας που πλησιάζει το 0.30 είναι γενικά αποδεκτός. Όσο α

φορά την αρνητική συσχέτιση, αυτή Οειορείται εξίσου σημαντική με μία θετική, δείχνοντας α

πλά τη σύνδεση ενός χαμηλού δείκτη και ενός υψηλοί) κριτηρίου. Υπάρχουν 4 με:θοδοι προσ

διορισμού εγκυρότητας της διαδικασίας επιλογής:

α. Προβλεπόμενη εγκυρότητα (Predictive validity)

Ο δείκτης πληροφοριών υπολογίζεται στο χρόνο υποβολής των αιτήσεων, ενώ τα κριτήρια 

εκτιμιόνται μετά την παρουσία (orientation) και εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων. Το Σχήμα

4.3 απεικονίζει πιο παραστατικά τη μορφή αυτή εγκυρότητας.

Παρουσία και Εκπαίδευση

ί
1

!—Συλλογή δεδομένιυν 1

—-----------------► Χρονος

^—Συλλογή δεδομένων
από την υποβολή κριτηρίων ,,
αιτήσεων τιον
υποψηφίων

,δ;

Πρόκειται για το πιο αξιολόγο είδος έγκυρων πληροφοριιόν, αφού η με:θοδος αυτή χρηση·, 

μοποιείται για τη συλλογή δεδομένοιν που 0α αποδειχτούν μετέπειτα.
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β. Συντρέχονσα εγκιρότητα (Concurrent validity)

Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την ταυτόχρονη συλλογή δεδομένων του δείκτη και του κρι

τηρίου και τον ακόλουθο συσχετισμό τους. Μεταξύ της προβλεπόμενης και συντρέχουσας εγκυ- 

ρότητας υπάρχει σχέση, μόνο όταν τα αποτελέσματα της δεύτερης αποδείξουν υψηλή συσχέτι- 

ση μεταξύ δείκτη και κριτηρίων, οπότε δημιουργείται αισιόδοξη εκτίμηση και για τα αποτε

λέσματα της πρώτης. Οι δυο παραπάνω μέθοδοι εγκυρότητας, είναι γνωστές και ως σχετικό κρι

τήριο εγκυρότητας (criterion-related validity). Το Σχήμα 4.4 παρουσιάζει αντίστοιχα την συ- 

ντρέχουσα εγκυρότητα.

-----------------------------------------------------------------------|-j------------------------------------------- ► Χρόνος

Συλλογή δεδομένιον t Συλλογή δεδομένων
δείκτη από τα -------------------------1---------------------------κριτηρίιον από τα
υπάρχοντα στελέχη υπάρχοντα στελέχη

γ. Περιεχόμενη εγκνρότψα (content validity)

Αναφέρεται στην ομοιότητα μεταξύ του δείκτη πληροφοριών και της φύσης της εργασίας, 

που κρίνει να υπάρχει ο εκάστοτε υπεύθυνος. Επομένως, η μέθοδος αυτή διαφοροποιείται από 

τις προηγούμενες, στο ότι δεν προκύπτει από εμπειρική συσχέτιση, αλλά από υποκειμενική κρί

ση. Για το λόγο αυτό, θεωρείται ακατάλληλη η εφαρμογή της, όταν εκτιμώνται χαρακτηριστικά 

όπως, ευστροφίας, στάσεων, προσωπικότητας, αισθήσεων, κρίσης, γνώσεων, ικανοτήτιον και η

γεσίας.

δ. Ερμηνευόμενη εγκυρότητα (construct validity)

Η ονομασία της δικαιολογείται από την καθαυτή ουσία της, η οποία δεν είναι τίποτα πε

ρισσότερο από την ερμηνεία που αποδίδεται σε κάποια μέθοδο επιλογής για τις πληροφορίες 

που συλλέγει. Δηλαδή η ερμηνευόμενη εγκυρότητα προσδιορίζεται, αποδεικνυοντας ότι ένα τε

στ λ.χ. νοημοσύνης μετρά πραγματικά την ικανότητα της ευστροφίας. Η απόδειξη αυτή μπορεί 

να προέλθει είτε με την υψηλή συσχέτιση αυτού του τεστ με άλλα παρόμοια που εξετάζουν την 

ίδια ικανότητα είτε βάσει θεωρητικών μελετιόν. Η μέθοδος αυτή είναι ευρέως αποδεκτή στα τε

στ εντιμότητας, νοημοσύνης, επιθετικότητας και δρατηριότητας.

(David J. (Sherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 231-238).
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4.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επειδή ο καθορισμός ίων μεθόδων Επιλογής σχετίζεται με διάφορες μεταβλητές, όπως τη 

θέση εργασίας, το κόστος, τους χρονικούς περιορισμούς, οι οποίες επηρεάζουν τη σειρά εφαρ

μογής των μεθόδων και τον συνδυασμό των αντλούμενων από αυτές πληροφοριών, θα περιγρα- 

q>o0v πριότα οι τεχνικές εφαρμογής και στη συνέχεια οι μέθοδοι Επιλογής. η

Γενικά, όταν υπάρχουν περισσότερες από μία μέθοδοι Επιλογής, οι πληροφορίες μπορούν 

να συλλεγούν με 3 τρόπους:

• V

Πολλαπλή ηαρεμπόδιση (Multiple hurdles)

Με την τεχνική αυτή, ο υποψήφιος θα πρέπει να ανταπεξέλθει στα αποδεκτά επίπεδα ό

λων τιον δεδομένοιν μεθόδων Επιλογής. Σκορ χαμηλότερο του επιτρεπόμενου δεν αντισταθμίζε

ται από υψηλότερο σκορ κάποιας άλλης μεθόδου Επιλογής. Η βασική υπόθεση της πολλαπλής? 

παρεμπόδισης είναι ότι κάποια ειδική ικανότητα ή δεξιότητα θεωρείται τόσο σημαντική, ώστε' 

ΐ] ανακρίβεια να εγγυάται την αποτυχία του υποψηφίου. *
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Αντισταθμιστική τεχνική (Compensatory approach)

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ευρύτερα και συνηθέστερα, καθώς τα νέα πλέον δεδομέ-' 

να δεν οριοθετούν τα κριτήρια Επιλογής. Επομένως, η υπάρχουσα υπόθεση αποδέχεται την α-1 

ντιιπάθμιση μιας χαμηλής απόδοσης από κάποια άλλη υψηλότερη και τελικά η απόφαση Επι

λογής λαμβάνεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, βάσει ενός σύνθετου πίνακα αποδόσε- 

ως.

Συνδυαστική τεχνική (Combined approach)

Πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν αυτού του είδους την τεχνική, κατά την οποία ο υποηιή- 

φιος θα πρέπει να ανταποκριθεί σε μία ή περισσότερες μεθόδους Επιλογής, π.χ. τεστ διαθέσε- 

(ος, κέντρα εκτίμησης ικανοτήτων (assessment centers), συνέντευξη και η τελική Επιλογή να βα- 

σισθεί σε αντίστοιχο σύνθετο πίνακα αποδόσεων τιον τριών παραπάνω μεθόδων επιλογής (Ran

dall S. Schuler & Vandra Ε. Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th Edi-i 

lion, 1993, p. 253, 254).
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4.7 ΜΕΘΟΔΟΙ

Αίτηση (Application Blank)

Συμφιονα με την πρώτη βασική αρχή Επιλογής, που θεωρεί την προηγούμενη συμπεριφο

ρά ενός υποψηφίου ως τον καλύτερο δείκτη της μελλοντικής του απόδοσης, η αίτηση είναι μία 

μορφή συλλογής πληροφορκόν για το παρελθόν και την παρούσα κατάσταση του υποψηφίου. 

Ο ρόλος της είναι καθοριστικός για την περαιτέρω πορεία της διαδικασίας Επιλογής, αφού α

ποτελεί τη βάση της συνέντευξης, την επαλήθευση των στοιχείων που παρέχουν οι συστάσεις και 

την πηγή αρχείων του τμήματος Προσιοπικού (Randall S. Schuler & Vandra L. Huber, “Per

sonnel and Human Resource Management”, 5th Edition, 1993, p. 238).

Οι πληροφορίες που ουλλέγονται μέσω της αίτησης περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: α) 

μρωταρχικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός αστυ

νομικής ταυτότητας, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα συζυγου, αριθμός παιδιών, ηλικίες 

τους κ.ά., β) εκπαιδευτική μόρφωση με αναλυτική παραπομπή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις 

βαθμολογίες και τις ημερομηνίες εγγραφών, γ) επαγγελματική εμπειρία με αναφορά στις προ

ηγούμενες εταιρείες, τις θέσεις εργασίας, τους μισθούς και τους λόγους αποχώρησης, δ) κοινω

νικές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των παραπάνω 

πΑηροφοριιόν και για την περαιτέρω διερευνησή τους, είναι χρήσιμο ο υποψήφιος να υπογρά

φει την αίτηση.

Όσο αφορά την αξιοπιστία αυτής της μεθόδου, η τεχνική της εξέταοης-επανεξέταοης α- 

ποδεικνυει τον εξαιρετικά υψηλό βαθμό τους. Αντίθετα, οι αιτήσεις δεν φημίζονται για την ε- 

γκυρότητά τους, λόγω του ιδιόμορφου σχεδιαομοΰ, ο οποίος δεν επιτρέπει τη συλλογή στοιχεί

ων περί αποδοτικότητας της εργασίας.

Μερικοί τύποι αιτήσεων περιέχουν ανοικτές ερωτήσεις, με σκοπό τη γραφολογία, δηλαδή 

την ανάλυση του γραφικού χαρακτήρα του υποψηφίου. Αν και η γραφολογία εφαρμόζεται για 

λόγους προαγωγής και επιλογής οε πολλε:ς Ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γερμανία, Γαλλία και 

Ολλανδία, καθώς και στις ΗΠΑ, ιοοτόοο αμφίβολη είναι η εγκυρότητά της. Τα προσωπικά χα

ρακτηριστικά που εξετάζονται μέσω αυτής είναι ανόμοια με τα αντίστοιχα που εξετάζονται μέ

σω των τεστ προσιοπικότητας. Εξάλλου, πολλές μελέτες απέτυχαν να συνδέσουν τη γραφολογία 

με την απόδοση της εργασίας.

Αν και η αίτηση αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο Επιλογής, χαρακτηρίζεται από τους ε

ξής περιορισμούς:
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Πρώτον, είναι μία απρόσωπη διαδικασία και κανένα στοιχείο της δεν μπορεί να αντικα

ταστήσει την άμεση και προσωπική επαφή με κάποιον εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Δεύτερον, ανταπσκρίνεται σε περιορισμένο αριθμό πληροφοριών.

Τρίτον, συνάγει προκατηλημμένες πληροφορίες.

Τέταρτον, αποτυγχάνει να εξηγήσει ατομικά κίνητρα και καταστάσεις. ,ν

(David J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 241. < 

242).

Σταθμιζόμενη Αίτηση (Weighted Application Blank)

Η σταθμιζόμενη αίτηση είναι ένα κατάλληλο εργαλείο μείωσης τιον υποκειμενικών κρίσε-, 

ων και προκαταλήψεων στη διαδικασία Επιλογής. Συγκεκριμένες πληροφορίες της αίτησης 

χρησιμοποιούνται ώστε να προκόψει ένα σκορ απόδοσης για κάθε υποψήφιο. Μάλιστα, είναι 

δυνατόν μέσα από ξεχωριστές διαδικασίες, κατά τις οποίες συνδυασμένες πληροφορίες κατα

λήγουν σε ξεχωριστά σκορ, να προβλεφθεί η απόδοση του κάθε υποψηφίου σε διάφορες θέσεις/ 

εργασίας.

Μία σταθμιζόμενη αίτηση αναπτύσσεται με τη συσχέτιση κάθε παρεχόμενης πληροφορί'-) 

ας με κάποιο κριτήριο απόδοσης. Η διαδικασία ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλογή κριτηρίων απόδοσης

2. Ομαδοποίηση κριτηρίων

δ. Επιλσγή και ανάλυση στοιχείων της αίτησης

4. Διάκριση και ταξινόμηση των στοιχείων σε κατηγορίες

5. Στιίθμιση τιον στοιχείων

6. Επαλήθευση της στάθμισης βάσει των ομαδοποιημένων κριτηρίων απόδοσης

7. Σύναξη αποτελεσμάτων.

Μελέτες εγκυρότητας αποδεικνύουν, ότι η ιπαθμιζόμενη αίτηση είναι η πλέον έγκυρη μέ- 

θοδος επιλογής (David J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition,» 

1995, p. 242-244).

Βιογραχρικό Σημείωμα (Biographical Information Blank)

Επιπρόσθετα με την αίτηση ή ως υποκατάστατο αυτής είναι το Βιογραφικό Σημείωμα, το* 

οποίο παρέχει γενικά περισσότερες πληροφορίες που αφορούν θέματα αυτοβιογραφίας, όπως 

ακαδημαϊκή δραστηριότητα, επαγγελματική εμπειρία, προσωπικές στάσεις, διαθέσεις, προτι-



ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 115

μήσεις και ενδιαφέροντα (Randall S. Schuler & Vandra L. Huber, “Personnel and Human Re

sources Management”, 5th Edition, 1993, p. 241).

Η κατάοτρωση και ο σχεδιασμός ενός Βιογραφικού σημειώματος, καθιός και γενικότερα 

όλων τιον μεθόδιον Επιλογής αντανακλούν το επικροτούμενο διοικητικό στυλ και την εθνική-ορ- 

γανωσιακή κουλτούρα (Bollinger & Hofstede, 1987). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 

Βιογραφικού Σημειώματος στις Σκανδιναβικές χοιρες. Είναι πάντα δακτυλογραφημένο, συνο

δεύεται από τη φωτογραφία του υποψηφίου, σύντομο και ρεαλιστικό, αποδίδοντας έμφαση 

στην κοινωνική θέση. Συγκεκριμένα, ο προσεγμένος τύπος του Βιογραφικού παίζει σπουδαίο 

ρόλο στη Δανία και τη Νορβηγία από ότι στη Φιλανδία και Σουηδία. Επίσης, τα ενδιαφέροντα 

εκτιμιόνται περισσότερο από τους Δανούς και Φιλανδούς οτρατολόγους σε αντίθεση με τους 

Σουηδούς και Νορβηγούς. Οι γνιόσεις ξένων γλωσσών έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τις τέσ

σερις χώρες, ιδιαίτερα όμιος για τη Φιλανδία. Επιπλέον, όσο αφορά την ακολουθούμενη χρονο

λογική σειρά των γεγονότων, η Φιλανδία προτιμά τον κλασικό τρόπο, σ’ αντίθεση με τη Νορβη

γία, ενιί) είναι αδιάφορο για τη Σουηδία και Δανία. Για την τελευταία μάλιστα, αποδεικτικά έγ

γραφα και πιστοποιητικά πρέπει να συνοδεύουν το Βιογραφικό Σημείωμα.

(Maud Tixier, “The International Journal of Human Resource Management”, 7:3 September 

1996, p. 753-773)

Συνεντεύξεις (Employment Interviews)

Οι συνεντεύξεις διεξάγονται για τους παρακάτιο λόγους:

1. Συλλογή πληροφοριών για τον υποψήφιο

2. Διαφήμιση της επιχείρησης

3. Παροχή πληροφοριών για την επιχείρηση

4. Δημόσιες σχέσεις

Η δομή και ο σχεδιασμός των συνεντεύξεων ποικίλει κατά διάφορους τρόπους και τύπους 

ανταλλαγής ερωτήσεων και απαντήσεων.

α. Δομημένη Συνέντευξη (Patterned Interview)

Πρόκειται για τον πιο αυστηρά δομημένο τύπο συνέντευξης, ο οποίος στηρίζεται και δεν 

παρεκλίνει από μία προκαθορισμένη λίστα ερωτήσεων και πιθανιόν απαντήσεων. Μία δομημέ

νη συνέντευξη δημιουργεί έντονα περιοριστικό πλαίσιο, χωρίς να δίνει την ευκαιρία στον υπο

ψήφιο να εκφρασθεί λεπτομεριός. Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις τείνουν να αντικα-
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ταστήσουν τον τύπο αυτό με video tapes, ή tape recorder, προκειμένου vex αποφύγουν περιττά 

έξοδα συνέντευξης.

β. Ημιδομημένη Συνέντευξη (Semistructured interview)

Στον τύπο αυτό προετοιμάζονται μόνο οι κύριες ερωτήσεις, οι οποίες και θα αποτελεσουν 

τον κύριο γνώμονα τχον υπολοίπων, που θα avaqiepoviai αναλυτικά <πα προσωπικά χαρακτηρι

στικά και προσόντα του υποψηφίου. Γενικά, οι περισσότερες επαγγελματικές συνεντεύξεις τεί

νουν να είναι ημιδομημένες. Δύο γνωστά προγράμματα ημιδομημένων συνεντεύξεων είναι τα 

Situational Interviewing και Targeted-Selection Interviews. Σε συγκεκριμένες περιστάσεις 

μπορούν να παρέχουν ικανοποιητικά, αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα. II επιτυχία τους εξαρ- 

τάται από την ποιότητα της ανάλυσης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο προλιο πρόγραμμα οι 

υποψήφιοι υποβάλλονται να απαντήσουν σε μία σειρά υποθετικοιν καταστάσεων, αναφερόμε- 

νοι στην πιθανή δράση τους και στην επίλυση προβλημάτων. Τα κριτήρια αξιολόγησής τους 

προκύπτουν από μία λεπτομερή ανάλυση εργασίας, που περιγράφει τα απαιτούμενα προσόντα 

και ικανότητες. Το δεύτερο πρόγραμμα εστιάζεται στις προηγούμενες απαντήσεις του υποψη

φίου, καθχός υποστηρίζει την αρχή της παρελθούσας συμπεριφοράς. Οι τιθέμενες σ’ αυτή την 

περίπτωση ερωτήσεις είναι κατάλληλα δομημένες, ώστε να επιτρέπουν τον εξεταστή να κατευ

θύνει με ορισμένο τρόπο τον υποψήφιο. f

γ. Αδόμητη Συνέντευξη (Unstructured or Nondirective Interview)

Η ονομασία της οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ακολουθείται κάποιο πλάνο προηγούμενης 

δόμησής της, γι’ αυτό και είναι αμqnβoλη η αξιοπιστία της. Η επιτυχία της εξαρτάται από την 

ανταπόκριση του εξεταστή σας απαντήσεις του υπχ^ηφίου. Έτσι, μια σωστή τακτική συνίστα- 

ται να ενθαρρύνει, να μην διακόπτει, να μην αλλάζει το θέμα και να επιτρέπει παύσεις κατέχ τη 

διάρκεια της συνέντευξης. Η διαδικασία στηρίζεται στην υπόθεση, ότι είναι πιο εύκολο για τον 

υποψήφιο να ε^ιρασθεί, εφόσον του παρέχεται η ευκαιρία και υπάρχει παρότρυνση.

δ. Ομαδική Συνέντευξη (Board or Panel Interview)

Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται μια κοινή συνέντευξη του υποψιμρίου από μία ομάδα
ι

αρμόδκον για την επιλογή του, ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής πε

ριόδους.

Αν και η συνέντευξη χρησιμοποιείται εκτενώς ως μέθοδος Κπιλογής και θεωρείται ως η πιο
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σημαντική φάση της διαδικασίας Επιλογής στελεχιίίν, είναι αμφίβολη η αξιοπιστία και εγκυρό- 

τητά της. Συμπεράσματα μελετών καταλήγουν:

1. Τυπικά, η αξιοπιστία της είναι χαμηλή.

2. Ο βαθμός αξιοπιστίας εξαρτάται από την ικανότητα του εξεταστή και το είδος δομής 

της.

3. Ο υψηλός βαθμός αξιοπιστίας ενδέχεται να προελθεί από την άμεση παρατήρηση χα

ρακτηριστικών, όπο>ς είναι η εμφάνιση, η ευφράδεια λόγου, η κσινιονικότητα και η ευ

στροφία.

4. Οι Δομημένες συνεντεύξεις είναι πιο αξιόπιστες από τις λιγότερο δομημένες.

5. Κατάλληλα Δομημένες συνεντεύξεις ενδέχεται να είναι έγκυρες. Ωστόσο, η εγκυρότητα 

γενικά τιον συνεντεύξειον είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη άλλων μεθόδιον επιλο

γής και ειδικότερα του Βιογραφικού Σημειώματος και του τεστ ικανότητας.

6. Εξαιτίας της έλλειψης αξιοπιστίας, οι περισσότερες πληροφορίες της συνέντευξης δεν 

αποτελούν έγκυρη πηγή απόδοσης της εργασίας.

Η αδυναμία αυτή της συνέντευξης εξηγείται, αν ληφθούν υπόψη υποκειμενικοί παράγο

ντες αμφότερων των μελών, λ.χ. ψυχολογικοί, συναισθηματικοί, φυσικές καταστάσεις, προκατα

λήψεις κ.ά. (David J. Cherrington, “The Management of'Human Resources”, 4th Edition, 1995, 

p. 244-249).

Ένα χαρακτηριστικό δείγμα συνέντευξης για την επιλογή υποψηφίοιν εκπατρισθέντων τί

θεται παρακάτω:

V' Υποκίνηση

Α. Ποιοι λόγοι κινούν το ενδιαφέρον του υποψηφίου για τη θέση εργασίας;

Β. Γνωρίζει ο υποψήφιος για τον τρόπο ζωής στο εξιοτερικό; 

ί' Τ. Για ποιους λόγους επιθυμεί να εκπατριοθεί;

2. Ικανότητα Επικοινωνίας

Α. Γνωρίζει ο υποψήφιος ξένες γλώσσες;

Β. Επιθυμεί να μάθει ξένη γλιόοοα;

Γ. Γνωρίζει ο/η σύζυγός του/της ξένες γλώσσες;

3. ΙΙροσαρμοστικότητα

Α. Είναι ικανός ο υποψήφιος να συνδιαλλεγεί με άλλους;

Β. Ποιες είναι οι αντιδράσεις του σε νέες καταστάσεις;
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Γ. Κατανοεί την κουλτούρα της πατρίδας του και της ξένης χώρας;

Δ. Αποδέχεται ο υποψήφιος την κριτική;

Ε. Πόση υπομονή διαθείτει, όταν προκύπτουν προβλήματα;

ΣΤ. Αν εμφανισθούν εμπόδια, δύναται να τα ξεπεράσει;

4. Υγεία
j I

Α. Δημιουργήθηκαν πρόσφατα προβλήματα υγείας που να εμποδίζουν τη μετακίνησή του 

στο εξωτερικό;

Β. Βρίσκεται ο υπoψήqHoς σε καλή qwoiKi] κατάσταση;

5. Οικογενειακά Θέματα

Α. Έχει μετακινηθεί παλαιότερα στο εξωτερικό;

Β. Εμφανίσθηκαν προβλήματα από την τελευταία μετακίνηση;

Γ. Πόσα παιδιά έχει ο υποψήφιος;

Δ. Επιθυμεί κανείς από την οικογε:νεια να μετακομίσει;

Ε. Πόσο στενά δεμε^η είναι η οικογένεια;

6. Εηινοψικήτψα και I Ιρωτο/ίονλία

Α. Είναι ο υποηιήφιος επινοητικός;

Β. Χρειάζεται να εχει συνεχή επίβλεηιη;

Γ. Υλοποιεί τις αποφάσεις του;

Δ. Δύναται να φέρει την αποστολή του εις πέρας με τους διατιθέμενους πόρους και μέσα;

Ε. Είναι ικανός να μεταφέρει στο εργατικό δυναμικό την πολιτική και τους στόχους της εται-. 

ρείας; ,

ΣΤ. Διακρίνεται ο υποψήφιος για την αυτοπεποίθηση και την πειθαρχία; /

Ζ. Είναι ικανός στην επίλυση πρσβλημάτιον; (,

Η. Μπορεί να αποδίδει στο εξωτερικό χωρίς την παροχή επιπλέον υπηρεσιών;

τ' \
7. Οικονομικά Θέματα

Α. Αποδέχεται τις δεδομένες οικονομικές απολαβε;ς της επιχείρησης, ώστε να αποδεχτεί την 

προσφορά της θέσεως εργασίας; ο

Β. Υπήρχαν npooqxxTa οικονομικά προβλήματα, τα οποία πιθανόν να επιδράσουν στη μετα

κίνηση;

Γ. Υπάρχουν ειδικά έξοδα, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη (όπως εγκατάστασης, εκπαί

δευσης κ.ά.);
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8. Προγραμματισμός Καριέρας

Α. Αποτελεί η αποστολή αυτή μέρος της καριέρας του υποψηφίου;

Β. Πιός αισθάνεται ο υποψήφιος για την επιχείρηση;

Γ. Είχε παλαιότερα χαμηλή απόδοση;

Δ. Είναι οι βλέψεις του για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας προσωρινές;

(Πηγή: David Μ. Noer, “Multinational People Management: A Guide for Organizations and 

Employees (Washington, D.C.: The Bergau of National Affairs), 1975, p. 55-57).

(Abbass F. Alkhafaji, “Competitive Global Management. Principles and Strategies”, 1995, p. 98, 99).

Από έρευνα της Tung, παρατηρείται ότι το 52% Αμερικάνικων Πολυεθνικών επιχειρήσε

ων που αναζητούν διοικητικά στελέχη, παίρνουν κοινή συνέντευξη από τους/τις υποψηφίους και 

τους/τις συζύγους τους, ενώ το 47% διερευνά σύζυγο και 59% μόνος. Ανάλογα διεξάγονται και 

στις Γερμανικές Πολυεθνικές, όπου για διοικητικές θέσεις τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 41% και 

59%, ενώ για τεχνικές θέσεις 62% και 39% αντίστοιχα. Οι παραπάνω ενδείξεις οφείλονται στο 

ότι και για τα δύο είδη θέσεων, η προσαρμοστικότητα του/της συζύγου σε ένα ξένο περιβάλλον 

λαμβάνεται ως σημαντικός παράγοντας για την υψηλή απόδοσή του/της στο εξωτερικό (Dennis 

R. Briscoe, “International Human Resource Management”, 1995, p. 271, 272).

Κλείνοντας την περιγραφή της συνεντεύξεως ως κύριας μεθόδου επιλογής στελεχών, θα υ- 

πενθυμισθεί η αναφορά στις Σκανδιναβικές χώρες, τονίζοντας ότι ο προτιμητέος τύπος συνέ

ντευξης είναι ο δομημένος και ότι η προσωπικότητα του υποψηφίου είναι αυτή που επηρεάζει 

την τελική εικόνα του εξεταστή (Maud Tixier, “The International Journal of Human Resource 

Management, 7:3 September, 1996, p. 753-773). Παρόμοια έχει παρατηρηθεί ότι και οι Βρε- 

ταννικές επιχειρήσεις προτιμούν μία πρόχειρα δομημένη και ομαδική συνέντευξη για την επι

λογή εκπατρισθέντων στελεχιόν (Nick Forster & Mette Johnsen, “The International Journal of 

Human Resource Management”, 7:1 February, 1996, p. 179-203).

Τεστ (Tests)

νΊ Οι τύποι των τεστ, στα οποία ενδεχομένιος να υποβάλλονται τα υποψήφια στελέχη, είναι 

οι εξής:

• Τεστ δραστηριότητας, γνώσεων

• Τεστ ικανοτήτων

• Τεστ νοημοσύνης

• Τεστ προσωπικότητας, ειλικρίνειας, γραφολογίας
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• Τεστ ενδιαφερόντων

(Wendell French, “Human Resource Management”, 3rd Edition, 1994, p. 232).

Περισσότερη ανάλυση αποφεύγεται να γίνει, διότι σύμφωνα με πήγες (J.J. Asher & J.A. 

Sciarrino, “Realistic Work Sample Tests: A Review” Personnel Psychology, 27(1974), 519-33), τα 

πλέον εφαρμοζόμενα για την επιλογή διοικητικοόν στελεχών είναι τα τεστ νοημοσύνης με σκο

πό την εξέταση ικανοτήτοιν λήψης αποφάσειον και κρίσης (Randall S. Schuler & Vandra L. Hu

ber, “Personnel and Human Resource Management”, 5th Edition, 1993, p. 247).

Κέντρα Εκτίμησης Ικανοτήτων (Assessment Centers)

Πρόκειται για μία από τις πιο δυναμικές μεθόδους Επιλογής υποψηηηίον για την κάλυψη 

διοικητικιόν θέσεων, είτε με πρόσληψη είτε με προαγωγή. Στα κείντρα εκτίμησης ικανοτήτιον 

προάγεται η συμμετοχή τιον υποψηφίιον σε μία σειρά δραστηριοτήτιον που διαρκεί 2-3 ημέρες. 

Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται σε κάθε δραστηριότητα από μία ομάδα 6-12 εκπαιδευτικών, 

οι οποίοι παρατηρούν διακριτικά τις αποδόσεις τους. Τα περισσότερα κείντρα υιοθετούν την τε

χνική που εισήγαγε αρχικά η AT&T και η οποία περιλαμβάνει κλινικές συνεντεύξεις, τεστ σε ο- 

ρισμένο θέμα (projective tests), τεστ σε έργο θέσης (work samples), γραπτά τεστ (paper-and- 

pencil tests) και ομαδική συμμετοχή για την επίλυση προβλημάτων και τη συζήτηση σε θέματα, 

ηγεσίας. Στο τέλος της διαδικασίας, η αξιολόγηση της απόδοσης τιον συμμετεχόντοιν γίνεται α

πό τα στελε:χη της επιχείρησης που εκπαίδευσαν τους εκτιμητές του κείντρου.

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα κέντρα εκτίμησης ικανοτήτιον είναι οι ακό

λουθες:

• Πρακτική εξάσκηση (in-basket excercise)
ί; ο

Είναι μία δύωρη δραστηριότητα, κατά την οποία σχεδιάζεται π.χ. μία πραγματική επαγ-ι 

γελματική κατάσταση με προβλήματα ρουτίνας και ζητείται να καταγραφεί από τους υποψηφί

ους η οποιαδήποτε δράση και αντιμετώπισή τους. Ο χρόνος είναι συνήθως περιορισμένος και 

προκαλούνται συχνά τεχνητοί θόρυβοι (π.χ. τηλεφιονήματα), έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένταση 

και πίεση. Σκοπός της πρακτικής εξάσκησης είναι η διαπίστωση της προσαρμογής του ατόμοι/ 

στο εργασιακό περιβάλλον και η δυνατότητα άμεσης λήψης σοιοτών διοικητικών αποφάσεων?

• 1 ί
• Ομαδική Συζήτηση (group discussion)

: j

Οι υποψήφιοι τυπικά συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες ομαδικείς συζητήσεις για κάποιο
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συγκεκριμένο θέμα μέσα σε ορισμένα χρονικά πλαίσια. Οι συζητήσεις αυτές μπορεί άλλοτε να 

καθοδηγούνται από κάποιον αρχηγό (leader) και άλλοτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, οι ε

κτιμητές παρακολουθούν προσεκτικά αυτούς τους συμμετέχοντες που τείνουν να ηγηθούν της ο

μάδας. Επίσης, είναι δυνατόν σε άλλες ομαδικές συζητήσεις να γίνεται brainstorming ή να επι

κρατεί ανταγωνιστικό πνεύμα. Στα κέντρα εκτίμησης ικανοτήτων της IBM, τα μέλη καλούνται 

να παρουσιάσουν σε πέντε λεπτά τα προσόντα ενός υποψηφίου για προαγωγή. Κατά τη διάρ

κεια της ομαδικής συζήτησης, θα πρέπει να υπερασπίσουν τον υποψήφιο, αντιπροβάλλοντας τα 

προσόντα πέντε ή περισσότερων άλλων υποψηφίοιν. Οι συμμετέχοντες βαθμολογούνται βάσει 

της ικανότητας πωλήσεων, επικοινωνίας, αυτοπεποίθησης, ενεργητικότητας, επιθετικότητας 

και αντοχής στο στρες. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η διοικητική απόδοση οε μία 

ευρεία περιοχή επιχειρηματικοί θεμάτων, όπιος οργάνωση, προγραμματισμό, ανάλυση, λήψη 

αποφάσεων, έλεγχος, διαπροσωπικές σχέσεις, επιροή και ευελιξία.

• Συνεντεύξεις (Interviews)

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δώσουν τουλάχιστον μία συνέντευξη σε έναν ή περισσότε

ρους εκτιμητές. Βαρύτητα αποδίδεται στον προγραμματισμό και την εξέλιξη της καριέρας. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητα και τα βιογραψικά ως βάση των συνεντεύξεων. Τα θέ

ματα τοιν τελευταίων αφορούν την εκπαιδευτική μόρφωση, τις δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου, τις προσδοκίες για το με:λλον, τα προσωπικά ενδιαφέροντα και χόμπυ.

• Επιχειρηματικά Παιχνίδια (business games)

Τα επιχειρηματικά παιχνίδια παρουσιάζουν ομοιότητες με την πρακτική εξάσκηση. Είναι 

δηλαδή περιπτώσεις πραγματικοιν συνθηκών, για τις οποίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν 

κάποιες αποφάσεις. Ακόμη, είναι πιθανός ο συνδυασμός τιον επιχειρηματικών παιχνιδιών με 

την υπόδυση ρόλων (role-playing), με video exercises και computer simulations.

Τα κέντρα εκτίμησης ικανοτήτων χαρακτηρίζονται επίσης για την αξιόλογα υψηλή αξιο

πιστία και εγκυρότητά τους (0.60). Έτσι, πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτά τα κέντρα ό

χι μόνο για τους σκοπούς της επιλογής, αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ιδιαίτερα για τις 

διαστάσεις επιβλέπουσας συμπεριφοράς. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί η οικονομική τους 

πλευρά ($50-$2.000 ανά υποψήφιο), η οποία είναι ιδιαίτερα ακριβή (Randall S. Schuler & Van- 

dra L. Huber, “Personnel and Human Resources”, 5th Edition, 1993, p. 246-248)

(David J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 256, 257)



122 ΣΤΡΛΤΟΛΟΓΗΣΙ1 ΚΛΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συστάσεις (Reference Checks)

Αυτές εξυπηρετούν δύο σκοπούς: Πρώτον, επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία των στοιχείων
t

και δεδομείνων. Δεύτερον, παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες, χρήσιμες για την τελική

απόφαση Επιλογής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συστάσεων, ανάμεσα στους οποίους η τηλεφω-
■π

ντκή επικοινωνία με προηγούμενους εργοδότες, οι επιστολές και πιο σπάνια οι προσωπικές ε-
ί >ί

πισκέψεις. Μελε:τη είδειξε ότι το 96% των ερευνηθέντιον επιχειρήσεων ελέγχει δεδομένα της πιο
< I

πρόσφατης θέσης εργασίας, τιον λόγων αποχωρήσεων και της αμοιβής (Wendell French, “Hu

man Resources Management”, 3rd Edition, 1994, p. 229).

Μία ευαίσθητη πτυχή των συστάσεων είναι ο σύνηθης θετικός χαρακτήρας τους. Έτσι, 

πολλές επιχειρήσεις για να αποφύγουν λανθασμένες κρίσεις και συστάσεις, καταφεύγουν σε ι- 

διωτικά γραφεία έρευνας, προκειμένου να πιστοποιήσουν τις πληροφορίες τους (Randall S 

Schuler & Vandra L. Huber, “Personnel and Human Resource Management”, 5ht Edition, 

1993, p. 242).
i i

Εξετάσεις Φυσικής Κατάστασης (Physical Examinations)

y f
Εξαιτίας του υψηλού κόστους τους, ένα από τα τελευταία βήματα της διαδικασίας Επιλο

γής, πριν τη λήψη της τελικής απόφασης είναι οι εξετάσεις φυσικής κατάστασης, από γιατρό ή 

νοσοκόμα της επιχείρησης. Σε ορισμένες μόχλιστα επιχειρήσεις, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν 

πρώτα κάποιο εροιτηματολόγιο και αν παρασθεί ανάγκη τότε καταφεύγουν σε γιατρό (Wendell 

French, “Human Resources Management”, 3rd Edition, 1994, p. 231).

4.8 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η τελική απόφαση Επιλογής λαμβάνεται μετόιτην απαιτούμενη συλλογή πληροφοριών, με 

την εφαρμογή μίας από τις τρεις γνωστές τεχνικές - Πολλαπλή Παρεμπόδιση (Multiple hur

dles), Αντισταθμιστική (Compensatory) και Συνδυαστική (Combined). Στόχος του σταδίου αυ

τού είναι η μείωση του αριθμού τιον πιθανών υποψηφίων σε δύο με τρεις, από τους οποίους θα 

επιλεγεί και ο πλέον καταλληλότερος. Σημαντική στο κρίσιμο αυτό σημείο είναι η χρήοη Δια

γραμμάτων Προσδοκίας (Expectancy Charts).

Τα Διαγράμματα Προσδοκίας αποτελούν τεχνική ερμηνείας τιον αποτελεσμάτων (scores) 

τιον τεστ, σε όρους πιθανοτήτων μιας υψηλής απόδοσης. Κάθε μία μπάρα σε ένα Διάγραμμα 

προσδοκίας δείχνει το ποσοστό τιον επιτυχημένων υποψηφίων σε μία δεδομένη έγκυρη μέθοδο
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Επιλογής. Έτσι, τα υψηλά ποσοστά αποτελεσμάτων θα σκιαγραφούνται με μακριές μπάρες και 

τα χαμηλά ποσοστά με αντίστοιχα κοντές μπάρες. Τα Διαγράμματα Προσδοκίας είναι δυνατόν 

να διακριθουν σε δυο κατηγορίες: στα ατομικά (individual) και τα συλλογικά (institutional). Η
ι

πρώτη αφορά την πιθανότητα υψηλής απόδοσης ενός μόνο υποψηφίου, ενώ η δεύτερη αφορά 

τις πιθανότητες υψηλής απόδοσης κάθε υποψηφίου, δεδομένιον τιον διαφορετικών σκορ τους. 

Επομένως, οι μπάρες των συλλογικών Διαγραμμάτων δείχνουν τα συνολικά ποσοστά των νέων
i > *

υποψηφιλον που θα έχουν υψηλές αποδόσεις, όταν η επιχείρηση αποδεχτεί εκείνους μόνο τους 

υποψηφίους που θα επιτύχουν υψηλότερες ακόμη αποδόσεις από τους προηγούμενους (David 

J. Cherrington, “The Management of Human Resources”, 4th Edition, 1995, p. 258-260).

4.9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξία της διαδικασίας Επικογής καθορίζεται από το βαθμό συμβολής της στην πρόσλη

ψη επιτυχημένων στελεχών. Αν δηλαδή ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό υποψηφίων κατορθώσει 

να επιτύχει, ακόμη κι όταν έχουν επιλεγεί τυχαία, τότε μία πολύπλοκη διαδικασία Επιλογής εί

ναι άσκοπη. Διαφορετικά όμως, αν μόνο ένα χαμηλό ποσοστό τυχαία επιλεγμένων υποψηφίων 

έχει επιτύχει, τότε είναι απαραίτητη μία προσεκτική διαδικασία Επιλογής.

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος μιας μεθόδου Επιλογής θα πρέπει να συγκρίνεται με τα α

ναμενόμενα οφείλη της. Τα κόστη, τα οποία περιλαμβάνουν το χρόνο συνέντευξης, εκτύπιοσης 

των αιτήσεων, τα κόστη τιον τεστ και είναι εύκολο να εκτιμηθουν, μέσω απλών υπολογιστικών 

διαδικασκόν σταθερού κόστους. Απεναντίας όμως, είναι δύσκολο να εκτιμηθουν τα οφέλη. Για 

τον λόγο αυτό, έχει καθιερωθεί ο υπολογισμός τους με τη βοήθεια τριών δεικτών:

Δείκτης Επιλογής (Selection Ratio), ο οποίος προσδιορίζεται με τον τύπο

αριθμός προσληψθέντων υποψηφκον
δείκτης επιλογής = -------------------------------------------------------------

συνολικό αριθμό υποψηφκον

Ο δείκτης αυτός επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική Στρατολόγησης. 

Συντελεστής Εγκυρότητας (Validity Coefficient), ο οποίος ορίζεται με τον συντελεστή συσχέ- 

τισης μεταξύ της μεθόδου Επιλογής και του κριτηρίου αποδοτικότητας. Ένας συντελεστής συ- 

σχέτιοης ίσος με θ δεν δείχνει καμία συσχέτιση, ενώ συντελεστής συσχέτισης ±1.00 δείχνει έ

ντονη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και σημαίνει ότι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος επιλο

γής είναι αποτελεσματική.
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Δείκτης Βάσης Επιτυχίας (Base rate of success), ο οποίος αναφκρεται οτο ποσοστό των επι

τυχημένων υποψηφίων που επιλέγονται τυχαία. Έτσι, ένας υψηλός δείκτης βάσης επιτυχίας δεί

χνει ένα υψηλό ποσοστό επιτυχημείνοιν υποψηφίων που έχουν επιλεγεί χωρίς την εφαρμογή κά

ποιας νέας μεθόδου Επιλογής.

Ένας εύκολος τρόπος συνδυασμού όλιον των παραπάνω δεικτιόν φαίνεται στο Σχήμα 4.5, 

όπου ο Δείκτης Επιλογής καθορίζει την μετακίνηση του κάθετου άξονα και ο Δείκτης Βάσης Ε

πιτυχίας καθορίζει αντίστοιχα τη μετακίνηση του οριζόντιου. Μία μείωση του Δείκτη Επιλογής 

μετατοπίζει προς τα δεξιά τον κάθετο άξονα και η επιχείρηση μπορεί να γίνει πιο επιλεικτική 

στις αποφάσεις πρόσληψης. Από την άλλη μεριά, εφόσον είνα μικρό μόνο ποσοστό υποψηφίων 

θεωρείται επιτυχημένο, ο οριζόντιος άξονας μετατοπίζεται προς τα επάνο), όπου ο Συντελεστής 

Εγκυρότητας απεικονίζεται με έλλειψη (David J. Cherrington, “The Management of Human 

Resources”, 4th Edition, 1995, p. 260, 261).

Σχήμα 4.5: Εκτίμηση τιον Μεθόδων Επιλογής

Δείκτης
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5.1 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΚΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ

Σκοπός του εκπατρισμού που μελετάται, θειορείται η ειδική περίπτωση μετάβασης εργα

σιακού ρόλου (Black, 1988. Black et al, 1991), που ως τέτοια νοείται κάθε ριζική αλλαγή στο έρ

γο θέσης ή στο επαγγελματικό status (Nicholson, 1984) (Samuel Aryee & Raymond J. Stone, 

“The International Journal of Human Resource Management”, 7:1 February 1996, p. 150-163). 

Ο Εκπατρισμός συνεχίζει να αποτελεί μία ανησυχητικά προβληματική περιοχή για τις Πολυε

θνικές επιχειρήσεις, παρά την τροποποίησή του σε νέες εξελισσόμενες μορφές, παράλληλες με 

τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τιον Παγκόσμιων κυρίως επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η 

Unilever Corp μεταθέτει εκπατρισθέντα στελέχη της από τη μία θυγατρική στην άλλη και από 

χοιρα σε χώρα, προκειμένου να ενδυναμιόσει παγκόσμια επιχειρηματικές σχέσεις, κοινή επιχει

ρησιακή ταυτότητα και επιχειρηματική κουλτούρα μεταξύ των διεθνών της τμημάτοιν. Έτσι, 

καθοις οι επιχειρήσεις παγκοσμιοποιούνται ολοένα και περισσότερο, τείνουν να απασχολούν 

στελέχη με μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία, αναπτύσσοντας κατά αυτό τον τρόπο παγκόσμιο αντα

γωνιστικό πλεονέκτημα. Στη φάση αυτή, τα εκπατρισθέντα στελέχη προέρχονται από οποιαδή

ποτε χώρα και όχι απαραίτητα ή πρωταρχικά από τη χώρα προέλευσης της μητρικής εταιρεί

ας.

Παρ’ όλα αυτά όμως, ανησυχίες για την επιτυχή ή αποτυχή αποστολή των εκπατρισθέντων 

επιβεβακόνονται με την εμφάνιση υψηλών δεικτών αποτυχίας, κυρίως στις Αμερικανικές Πο

λυεθνικές. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών δείχνει Αμερικανικούς δείκτες αποτυχίας να κυμαί

νονται 10%-80% και μέσο κόστος ανά αποτυχία στη μητρική εταιρεία $50.000-$ 150.000 και ά

νω, αναλόγως των εξόδων μετακίνησης του στελέχους και της οικογένειάς του στην ξένη χώρα. 

Η ετήσια αμοιβή πολλιόν εκπατρισθέντων, τους οποίους ακολουθούν και οι οικογένειές τους 

μπορεί να φθάσει τις $350.000, όταν μετακινούνται ιδιαίτερα σε ακριβές περιοχές, όπως Παρί

σι, Λονδίνο, Στοκχόλμη, Μπουένος Άϊρεο, Τόκυο. Αντίθετα, χαμηλότεροι είναι οι δείκτες απο

τυχίας των Ευρωπαϊκιόν και Γιαπωνέζικων Πολυεθνικών, φθάνοντας μέχρι 10%. Η καλύτερη Ε

πιλογή, Προετοιμασία, οι γλωσσικές ικανότητες και η μεγαλύτερη χρονική παραμονή στην ξέ

νη χιόρα συντελούν στην καλύτερη παρουσία των Ευρωπαϊκών και Γιαπωνέζικων επιχειρήσεων 

(Dennis R. Briscoe, “International Human Resource Management”, 1995, p. 51, 53).
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Η επιτυχία ή αποτυχία των εκπατρισθέντων προσδιορίζεται συνήθως σε όρους πρόωρου 

Επαναπατρισμού, αν και πρόκειται για πιο περίπλοκο ζήτημα. Έτσι, ένας αποτυχημένος Εκπα

τρισμός μπορεί επίσης να επιφέρει χαμηλή απόδοση του διεθνούς τμήματος, προσιοπική δυσα

ρέσκεια με την εμπειρία, έλλειψη προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες, μη αποδοχή από τους 

ντόπιους, ανικανότητα αναγνώρισης ή εκπαίδευσης διαδόχου. Οι συνέπειες αυτές είναι εξίσου/ 

σημαντικές και για τον Προγραμματισμό της Επιλογής, Προετοιμασίας και Τοποθέτησης τοιν· 

εκπατρισθέντων. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που κάποιος δεν επαναπατρισθεί πρόωρα, 

συνέπειες όπως οι παραπάνω, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα για την εταιρεία. Ειδικότερα, 

μία πλήρως αρνητική εικόνα του εκπατρισθέντος και της οικογένειας του για την εμπειρία αυ

τή, θα δυσκολέψει αναμφίβολα τη Στρατολόγηση νέων υποψηφίων. Επιπλέον, μία αρνητική ε-' 

ντυπιοση στους ντόπιους θα επηρεάσει ανάλογα τη στάση αποδοχής τους απέναντι στους νέους 

εκπατρισθέντες (Dennis R. Briscoe, “International Human Resource Management”, 1995, p. 

56-57).

Οι πιο σημαντικοί και συνήθεις λόγοι αποτυχίας Εκπατρισμού Αμερικανών, όταν αυτή
* ’

προσδιορίζεται ως πρόωρος Επαναπατρισμός, είναι οι ακόλουθοι:
«ι

1. Ανικανότητα προσαρμογής συζύγου
' τ Γ

2. Ανικανότητα προσαρμογής εκπατρισθέντος
' /

3. Άλλα οικογενειακά προβλήματα

4. Προσωπικότητα εκπατρισθέντος ή έλλειψη συναισθηματικής ωριμότητας

5. Ανικανότητα συνεργασίας του εκπατρισθέντος με τους ντόπιους

6. Έλλειψη τεχνικής ικανότητας
>ί

7. Έλλειψη υποκίνησης

Οι μάνατζερς τοιν Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εξηγούν την αποτυχία Εκπατρισμού μ’ ένα 

μόνο λόγο: την ανικανότητα προσαρμογής του/της συζύγου σε νέο περιβάλλον. Ενώ, οι Γιαπω

νέζοι αποδίδουν με σειρά προτεραιότητας:

1. Ανικανότητα ανάληψης ευθυνών στο εξωτερικό

2. Δυσκολίες νέου περιβάλλοντος

3. Προσωπικά ή συναισθηματικά προβλήματα

4. Έλλειψη τεχνικής ικανότητας . j

5. Ανικανότητα προσαρμογής συζύγου * >

(Πηγή: Rosalie L. Tung, “Expatriate Assignments: Enhancing Success and Minimizing Failure”',) 

Academy of Management EXECUTIVE, 1987, 1:2, 117-126) (R.L. Tung, “Selection and Train-
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ing Procedures of US, European and Japanese Multinationals”, California Management Review 

25(1982), p. 57-71).

Η mo εντυπωοιακή διαφορά μεταξύ των Αμερικανικών, Ευρωπαϊκών και Γιαπωνέζικων ε

πιχειρήσεων έγκειται στο ότι η ανικανότητα προσαρμογής συζύγου θεωρείται ο νουμερο-ένας 

λόγος για τις δυο πρώτες και ο τελευταίος για τις Γιαπωνείζικες. Η Tung εξηγεί ότι μία τέτοια 

διαφορά δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου του ρόλου και status που παραδοσιακά η Ιαπωνία 

αποδίδει στη γυναίκα, καθώς και το γεγονός ότι στη μελέτη της οι περισσότεροι Γιαπωνέζοι εκ- 

πατρισθέντες ήταν άνδρες.

Η ανικανότητα προσαρμογής συζύγου σε ένα ξένο περιβάλλον φαίνεται να σχετίζεται μ’ έ

να αριθμό παραγόντων. Καταρχήν, η απουσία οικείων προσώπων του έμμεσα οικογενειακού 

και φιλικού περιβάλλοντος δημιουργούν αποξένωση. Παράλληλα, οι γλωσσικές διαφορές εμπο

δίζουν την εκδήλωση φιλικών σχέσεων, ενισχύοντας περισσότερο την κοινωνική απομόνωση, ι

δίως αν ληφθούν υπόψη σι διαπροσωπικές σχέσεις του άλλου συζύγου στο εργασιακό περιβάλ

λον. Το πρόβλημα μάλιστα επιδεινώνεται, όταν αφενός νομικοί περιορισμοί μετανάστευσης α

παγορεύουν την/τον σύζυγο να εργασθεί (Charles W.L. Hill, “International Business, 1995, p. 

511, 512) και αφετέρου έχουν εγκαταλείψει την καριέρα τους, προκειμένου να ακολουθήσουν 

τον/την σύζυγο (CrifFin/Pustay, “International Business”, 1996, ρ. 697). Επίσης, δεν θα πρέπει 

να παραλειφθεί και ο ρόλος της μητρικής, ο οποίος όμως περιορίζεται στην προετοιμασία προ

σαρμογής μόνον του εκπατρισθε:ντος ιπελε:χσυς και όχι της/του συζύγου του/της (Dennis R. 

Briscoe, “International Human Resource Management”, 1995, p. 54).

Η αποτελεσματική οργανωσιακή ανταπόκριση επιχειρήσειον σε θέματα που άπτονται της 

καριέρας και των δύο μελιίιν μιας οικογένειας (dual-career couples), προϋποθέτει την εγκατά

λειψη παραδοσιακοί ν διοικητικών μοντέλων και την υιοθέτηση νέων καινοτομίαν προσεγγίσεων,
ι

όπως τη Στρατολόγηοη και Επιλογή dual-career couples. Η ανάγκη αυτή ανάπτυξης καινοτο

μίαν πολιτικοϊν αναγνωρίσθηκε από διάφορους μελετητές (e.g. Hall & Hall, 1979. Sekaran, 

1986. Bruce & Reed, 1991) και περισσότερο υποστηρίχθηκε από έρευνα που διεξάχθηκε στην 

Αυστραλία, έχοντας πρωταρχικό σκοπό την ανάλυση αυτού του θέματος από δύο προοπτικές, 

της επιχειρησιακής και της ατομικής. Βέβαια, η πλε:ον κατάλληλη πολιτική δ^ιοροποιείται με

ταξύ των επιχειρήσεων και εξαρτάται από τη στρατηγική θέση της επιχείρησης, τους ανταγω

νιστές, τα πλεονεκτήματα που διαθέτει και από την προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κόστους. 

Οι μεταβλητές αυτές θα πρέπει να συνδυασθούν με την αναγνιορισμένη υψηλή δέσμευση των 

dual-career couples στον εργασιακό ρόλο τους και την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. Τα συ

μπεράσματα αυτής της μελέτης προτείνουν:
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• Στρατηγικές ανάπτυξης καριέρας και για τα δυο μέλη

• Προσέγγιση κόστους αναγνωρίζοντας τις μακροπρόθεσμες θετικές επιδράσεις

• Στρατηγικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων με σκοπό την επαγγελματι

κή αποκατάσταση και διατήρηση της καριέρας της/του συζυγου στο εξωτερικό (Lim

erick 8c Cunnington, 1993)

• Ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον, κυρίως όταν υπάρχουν ευρυτερες οικογενειακές ευ-·, 

θυνες (chiildcare responsibilities)

• Κλίμα κοινωνικής αλλαγής (cultural change) απαραίτητο για την καθιέρωση ενός πε

ρισσότερο υποστηρικτικού και ανεκτικού εργασιακού περιβάλλοντος

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και για τα δυο μέλη με απαραίτητη την 

σμβολή των στελεχών γραμμής (line managers)

(Jennifer Pierce & Brian L. Delahaye, “The International Journal of Human Resource Man

agement”, 7:4 December 1996, p. 905-921).

Όσο αφορά το θέμα της προσαρμογής των ίδιων των εκπατρισθέντοιν στελεχών σ’ ένα πο 

λιτισμικά διαφορετικό περιβάλλον έχει μελετηθεί εδώ και 30 χρόνια και παρ’ όλα αυτά ενυπάρ-. 

χουν κενά και εμπόδια. Ο προσανατολισμός και το ενδιαφέρον στην πολιτισμική προσαρμογή -, 

πρωτοξεκίνηση από τον Lysgaard (1955) και συνεχίσθηκε αργότερα με τον Oberg (1960), ο ο

ποίος εισήγαγε την έννοια του “πολιτισμικού σοκ” (cultural shock). Ως “πολιτισμικό σοκ” θεω

ρήθηκε η φυσική συνέπεια της προσαρμογής σε μία νέ ακουλτουρα -στα έθιμα, τη γλώσσα, τις 

νόρμες κλπ- προκαλώντας συνήθως συμπτοψατα άγχους, εκνευρισμού και ψυχολογικής booqio- 

ρίας. Αν και η ένταση του πολιτισμικού σοκ δκ^ιοροποιείτα μεταξύ των ατόμων, είναι ο πρω

ταγωνιστής παράγοντας της χαμηλής απόδοσης. Πολλοί μάλιστα μελετητές το επιβεβαιώνουν1, 

αναφέροντας παράλληλα ότι η υψηλή απόδοση εξαρτάται κυρίως από την πολιτισμική αυτή· 

προσαρμογή παρά από την τεχνική ικανότητα των στελεχών (Brislin 1981, Dingers 1983,· 

Kealey & Ruben 1983, Tung 1982).

Η ιδέα γενικά της προσαρμογής ερμηνεύεται με δυο βασικούς τρόπους: Ο πρώτος αναψέ* 

ρεται στο βαθμό ψυχολογικής προσαρμογής που αισθάνεται το άτομο, ή στο βαθμό οικειότη-· 

τας και άνεσης με το νέο περιβάλλον (Mendenhall & Oddou, 1985). Ο δεύτερος, επίκειται σε· 

πιο αντικειμενικούς όρους, όπως της αξιολόγησης της απόδοσης (Early 1987, Hawes & Kealf- 

1981). Οι διαστάσεις της προσαρμογής ποικίλουν και μπορεί να άπτονται της εργασίας, της αλ-) 

ληλεπίδρασης με τους ντόπιους συναδέλφους και του γενικού περιβάλλοντος, όπως της διατρο-’ 

φής, του καιρού, των μέσων μαζικής μεταφοράς κ.ά. (Black 1988, Brein & David 1971, Hawes
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& Kealy 1981). Συνοπτικά όμως, η προσαρμογή εξετάζεται από την προοπτική της ατομικής ε

μπειρίας Εκπατρισμού σε σχέση με τις τρεις πιο πάνω διαστάσεις. Μία σημαντική εμπειρική 

μελέτη σε 250 Γιαπιονέζους εκπατρισθέντες που στάλθηκαν προσωρινά στις Η ΠΑ, δείχνει πως 

προσωπικά χαρακτηριστικά, όπιος η πολιτισμική ευελιξία, η κοινιονικότητα, η επικοινωνία και 

η ικανότητα επίλυσης εσωτερικών διαφοριόν σχετίζονται θετικά με όλες τις διαστάσεις προσαρ

μογής. δηλαδή προσαρμογή στο γενικό περιβάλλον, στην εργασία, στην αλληλεπίδραση με τους 

ντόπιους. Αντίθετα, αποδείχτηκε ότι ο εθνοκεντρισμός σχετίζεται θετικά μόνο με την προσαρ

μογή στην εργασία και αρνητικά με τις υπόλοιπες διαστάσεις (J. Stewart Black, “Management 

International Review”, vol. 30, 1990/2, p. 119-134).

Συγκριτική ανάλυση της προσαρμογής αφενός μεν Αμερικανών στελεχοιν στην Ιαπωνία 

και Ταϋλάνδη και αφετε:ρου δε Γιαπωνέζων στις ΗΠΑ και ομοίως Ταϋλάνδη, εντοπίζει αξιόλο

γες διαφορές μεταξύ τους σχετικά με το επίπεδο ομαλής επιβίωσης και απόδοσης εργασίας στα 

πλαίσια μιας ξένης κουλτούρας, με την ικανότητα αντιμετοιπισης του στρες, με την αποτελεσμα

τική επικοινωνία και με την ανάπτυξη στενών διαπροσωπικών σχέσεων. Συμπερασματικά, υπο

στηρίζεται η άποψη ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο των εκπατρισθέντων ενδέχεται να επιδρά πιο 

ουσιαστικά στην πολιτισμική προσαρμογή τους από ότι το ιδιαίτερο ξένο περιβάλλον (Bruce W. 

Stening & Mitchell R. Hammer, “Management International Review”, vol. 32, 1991/1, p. 77-89).

5.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ

To έργο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης με διεθνή πυρήνα στελεχών 

(international cadre) δεν λήγει με τον εκπατρισμό αυτών ή την στελέχωση των διεθνιίιν τμημά

των της, αλλά κλείνει τον κύκλο με τον επιτυχή Επαναπατρισμό των μελών της. Στην πραγματι

κότητα, το σημείο αφετηρίας θα πρέπει να είναι ο μακροπρόθεσμς προγραμματισμός και η 

προετοιμασία του Επαναπατρισμού το>ν στελεχών ως καθοριστική φάση της καριέρας τους. Ω

στόσο, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επιφανειακά το αντίστροφο πολιτισμικό σοκ (reverse 

culture shock) και αδρανούν μπροστά στις αρνητικές συνέπειές του. Έρευνα της American So

ciety of Personnel Administration International (ASPAI) ανακάλυψε ότι μόνο 31% των επιχειρή- 

σεών της εφάρμοζε τυπικά προγράμματα Επαναπατρισμού στελεχών και το 35% αυτών συμπε- 

ριλάμβανε και τις/τους συζύγους. Επιπρόσθετα, μόνο το 22% αυτών διέθεταν τέτοιου είδους 

προγράμματα πριν την αναχώρηση και αποστολή στην ξένη χώρα. Οι λόγοι στους οποίους α

πέδιδαν την έλλειψη προετοιμασίας οι υπόλοιπες Αμερικανικές επιχειρήσεις ήταν η απουσία ει
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δικού εκπαιδευτικού δυναμικού, το κόοτος των προγραμμάτων ή η ανυπαρξία αναγκιίιν για τέ

τοιου είδους εκπαίδευση.

Οι μακροπρόθεσμες ενδείξεις των αναποτελεσματικοί πρακτικών Επαναπατρισμού είναι* 

ολοφάνερες - μείωση του αριθμού των στελεχών που επιθυμούν να ακολουθήσουν διεθνή κα-ί 

ριέρα και πιθανή απώλεια των προηγούμενων ευκαιριών προαγωγής. Έτσι, αυτοί που τελικά α

ποδέχονται τον Εκπατρισμό είναι οι επαγγελματικά αποτυχημένοι της μητρικής εταιρείας, ή ό-1 

σοι αντιμετωπίζουν την αποστολή τους ανεύθυνα. Η διεθνής μετακίνηση θεωρείται από πολ

λούς Αμερικανούς ως αρνητικό βήμα της καριέρας τους, ενώ για τους περισσότερους Κυρωπαί-' 

ους, Γιαπωνέζους και Αυστραλούς αναγνωρίζεται ως αναγκαιότητα της επαγγελματικής τους ε

ξέλιξης.

Το αντίστροφο πολιτισμικό σοκ εμφανίζεται πρωταρχικά, ακόμη πιο ε:ντονο από τα προ

βλήματα προσαρμογής στην ξένη χώρα, εξαιτίας της δυσκολίας επανολοκλήρωσης στην επιχεί

ρηση, αλλά κυρίως λόγιο της μακροχρόνιας απουσίας του ατόμου (Helen Deresky, “Internation

al Management”, 1994, p. 269). Μία πρόσφατη μελέτη της Tung έδειξε κατά γενική ομολογία, 

ότι όσο πιο μακροπρόθεσμη είναι η περίοδος της αποστολής στο εξωτερικό, τόσα περισσότερα 

προβλήματα αντιμετωπίζει αργότερα το επαναπατρισθέν στέλεχος. Οι κυριότεροι λόγοι είναι:

1. Οι οργανιοσιακές αλλαγές που επήλθαν στη μητρική εταιρεία, κατά τη διάρκεια της α

πουσίας του, μετέτρεψαν τη θέση του σε περιφερειακή ή πλεονάζουσα.

2. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στη μητρική να καθιστούν ως απαρχαιωμένες τις υπάρχουσες 

γνιόσεις και ικανότητές του.

Ανάμεσα στα εργασιακά προβλήματα που εμφανίζονται, τα πλε:ον γνωστά ε,ίναι η μεγάλη* 

χρονική διάρκεια εργασιακής επαναπροσαρμογής και απόδοσης που φθάνει τους 6 μήνες με 1 

χρόνο. Πολλές φορές μάλιστα, η απογοήτευση των επαναπατρισθέντων είναι μεγαλύτερη, όταν 

η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει την αποκτώμενη διεθνή εμπειρία ή γνώση τους, οπότε του ανα

τίθεται μία παρόμοια θέση εργασίας με αυτή που κατείχε πριν δύο ή τρία χρόνια, χαμηλότερων 

οικονομικιόν απολαβοιν και βαθμού εξουσίας. Έτσι, στα πλαίσια αυτά γίνεται εύκολα αντιληπτή* 

η διαφοροποίηση της Επιχειρησιακής κουλτούρας της μητρικής από αυτή του διεθνούς τμήμα-' 

τος, με αποτε:λεσμα την αναγκαία επαναπροσαρμογή του ατόμου στην υπάρχουσα κουλτούρα 

(Dennis R. Briscoe, “International Human Resource Management”, 1995, p. 281).
e* 4 <r

Η αρνητική πλευρά του Επαναπατρισμού δεν επηρεάζει όμως μόνο το στέλεχος αλλά και 

την οικογένειά του ως προς την επαναπροσαρμογή της στον παλιό ή και στο νέο τρόπο ζωής, 

την επανασύνδεση και επανακοινωνικοποίησή της με το πρώην εργασιακό, φιλικό και κοινωνι
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κό περίγυρο. Η εμπειρία εξελίσσεται σε περισσότερο τραυματική, όταν γίνεται αντιληπτή η αλ- 

λαή που έχει επέλθει στο ευρύτερο περιβάλλον τους, για παράδειγμα, οι q)C\oi να έχουν αναπτύ

ξει νέους κοινιυνικους πλέον κύκλους οι συνάδελφοι να έχουν μεταβεί σε άλλες θέσεις εργασίας 

κ ά. (Griffin & Pustay, “International Business”, 1996, p. 698).

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το πρόβλημα του Επαναπατρισμού θα μπορούσε να ειδω- 

θεί διπλά: επαναπροσαρμογή καν επανακαθιέρωση (Borg, 1982). Η επαναπροσαρμογή σημαί

νει την προσαρμογή του ατόμου στην εθνική ξανά κουλτούρα, αντιμετωπίζοντας ένα δεύτερο 

πολιτισμικό σοκ, πολύ πιο έντονο από το πρώτο. Η επανακαθιέρωση είναι η επιστροφή και α

πασχόληση με μία παρόμοια με την προηγούμενη θέση εργασίας (Anne-Wi Harzing & Gorus 

Van Ruysseveldt, “International Human Resource Management”, 1995, p. 192).

5.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ

O Adler (1991) αναφε:ρει τρεις παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν σε έναν επιτυχημένο ε

παγγελματικό Επαναπατρισμό:

1. Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της αποστολής στο εξωτερικό

Οι επαναπατριζόμενοι που διατήρησαν στενές επαφές με τη μητρική εταιρεία, κατά την 

περίοδο της απουσίας τους, θα είναι σαφοίς πιο αποτελεσματικοί και ικανοποιημένοι με τις νέ

ες θέσεις εργασίας τους. Είναι σημαντική λοιπόν η τακτική ενημέροιση των εκπατρισθέντων για 

τις όποιες τυχόν οργανωσιακές πολιτικές, τακτικές, σχέδια και αλλαγές στελέχωσης.

2. Προγραμματισμός καριέρας στα πλαίσια Επαναπατρισμού

Συνηθες φαινόμενο για τις επιχειρήσεις είναι η έλλειψη επιστημονικαιν συστημάτων προ

γραμματισμού διεθνούς καριέρας, σύμφωνα με τα οποία να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα 

μιας θέσης εργασίας μετά τον επαναπατρισμό τοιν στελεχών. Έτσι, ο σχεδιασμός διεθνοίν με

τακινήσεων δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις διεθνείς επιχειρηματικές ανάγκες, αλλά 

και να επεκτείνεται σε μία ευρύτερη προοπτική καριέρας τιον εκπατρισθέντιον.

3. Εκτίμηση της διεθνούς εμπειρίας

Η εκτίμηση της διεθνούς εμπειρίας σημαίνει αναγνώριση της ωφέλειάς της και μεταφορά 

των αποκτοίμενων γναίσειον στη μητρική εταιρεία. Για να επιτευχθεί όμως αυτό πρέπει να προ-
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ηγηθεί η αυτοεκτίμηση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, εκ μέρους τιον ίδιων 

των εκπατρισθέντιον και η καθιέρωση ενός επικοδομητικου διαλόγου μεταξύ αυτιόν και της μη

τρικής, ώστε να γίνει αντιληπτή η αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους.

Η εκπαίδευση παίζει ένα εξίσου καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της qxx<^ Επανα

πατρισμού. Πρωταρχικά, εστιάζεται στο ατομικό επίπεδο του Επαναπατρισμού, παρέχοντας- 

πρακτική υποστήριξη (μετακόμιση, εκπαίδευση παιδκίιν κ.ά.) και συμβουλευτικές υπηρεσίες* 

που αφορούν το αντίστροφο πολιτισμικό σοκ και αφετέρου τον επαναπροσδιορισμό τιον προ- 

σωπικών ρόλιον (καριέρα, νέο κοινωνικό σύστημα κλπ). Δεύτερον, προετοιμάζει τόσο τα ήδη υ

πάρχοντα στελέχη της μητρικής, με σκοπό να αναγνωρίσουν την αξία της διεθνούς εμπειρίας, 

όσο και τους επαναπατριζόμενους (Anne-WiI Harzing & Gorus Van Ruysseveldt, “Internation

al Human Resource Management”, 1995, p. 224-226).

Έρευνα στις πρακτικές επιτυχημένιον Αμερικανικών, Ευρωπαϊκοίν, Γιαπιονέζικιον και Αυ- 

σταλέζικιον Πολυεθνικοιν γνωστοποιεί τα παρακάτω συσιήματα υποστήριξης, όπως παρουσιά-; 

ζονται από την Tung, για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα επαναπατρισμού.

• Συμβουλευτικό πρόγραμμα (mentor program) καριέρας εκπατρισθέντων από την περί-ι

οδο του εκπατρισμού μέχρι και τον επαναπατρισμό. <ό

• Εναλλακτικά του συμβουλευτικού προγράμματος, η εγκαθίδρυση μιας ειδικής οργανω*·'

σιακής μονάδας για τον σκοπό του προγραμματισμού της καριέρας και της συνεχούς πα-' 

ροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 11

• Σύστημα παροχής πληροφοριών και διατήρησης επαφών με το εκπατρισθέν στέλεχος,· 

ώστε να εξακολουθεί να νιώθει μέλος της μητρικής εταιρείας (Helen Deresky, “Interna-
ο

tional Management”, 1994, p. 270).

Η συστηματική λοιπόν παροχή προγραμμάτιον ανάπτυξης καριέρας συντελεί στη μείωση 

τιον προβλημάτων Εκπατρισμού και Επαναπατρισμού και όπως έχει αποδεχτεί, η επιτυχία ενός 

στελέχους αυξάνει, όταν: > ;·

• Έχει δυνατότητα επιλογής να αποδεχτεί ή να απορρίψει τη διεθνή μετακίνηση > (

• Γνωρίζει εκ των προτέρων από ρεαλιστική αναηιορά τα καθήκοντα της νέας θέσης έργα*-'

σίας και γενικότερα του διεθνούς τμήματος 1 !Γ!

• Έχει ρεαλιστικές προσδοκίες για την επαγγελματική του πορεία μετά τον Επαναπατρό’

σμό του J

• Διατίθεται από την επιχείρηση σύμβουλος (mentor), που θα του παρέχει την κατάλληλη· 

επιχειρησιακή και κοινωνική υποστήριξη
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• Υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της διεθνούς εμπειρίας και της μακροχρόνιας πορείας 

της καριέρας του, στοιχείο που είναι και το σπουδαιότερο από τα προηγούμενα (Griffin 

& Pustay, “International Business”, 1996, p. 699, 700).

Με την περίπτωση της αποστολής στο εξωτερικό, η επιχείρηση δύναται να επιλέξει μετα

ξύ ενός αριθμού Στρατηγικών ολοκλήρωσης των επαναπατρισθέντων, οι οποίες είναι οι ακόλου

θες:

α. Αξιοποίηση της εμπειρίας του επαναπατρισΟέντος

Η στρατηγική αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με δύο πολίτικες. Η πρώτη προϋποθέτει την ε- 

σιοτερική ανακατάταξη θέσεων, με αντικατάσταση κάποιων οτελεχοιν από το επαναπατρισθέν 

στέλεχος. Μία τέτοια πολιτική υποκινεί όσους ενδιαφέρονται να μετακινηθούν διεθνιός, καθιός 

επίσης παρέχει οικονομική εξασφάλιση στον επαναπατριζόμενο. Ωστόσο, η άμεση επίλυση του 

προβλήματος επαγγελματικής αποκατάστασης του εκπατρισθέντος χαρακτηρίζεται και από 

μειονεκτήματα. Τέτοια, είναι η πτώση του ηθικού αμφότερα των μελών που αντικαταστάθηκαν 

και του ίδιου του αντικαταστάτη. Ο λόγος είναι προφανής- κανείς ευσυνείδητος επαγγελματίας 

δεν θα επιθυμούσε να γίνει η αιτία απόλυσης συναδέλφιον του. Εξάλλου, μία θέση χωρίς προο

πτικές και ευκαιρίες επαγγελματιής εξέλιξης θα δημιουργούσε πρόσθετα προβλήματα δυσαρέ

σκειας, ανίας και ηθικής τελμάτωσης. Απεναντίας, η πολιτική της αποκατάστασης σε μία πιο 

αρμόζουσα θέση θα ενθάρρυνε τα επαναπατρισθέντα στελέχη να συνεχίσουν μία εγχώρια κα- 

ριέρα, που θα τους προσέφερε υλικές και ηθικές απολαβές.

β. Δημιουργία νέας Θέσης εργασίας

Η στρατηγική αυτή προτείνεται στην περίπτιοση μη διαθέσιμης θέσης εργασίας, κατάλλη

λης να καλυφθεί από στέλεχος διεθνούς εμπειρίας. Σε πολλές περιπτώσεις, αντί της δημιουργί

ας μιας νέας θέσης, προτιμάται η αλλαγή και ο εμπλουτισμός μιας ήδη υπάρχουσας θέσης ερ

γασίας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα αποκτιόμενα προσόντα και την ε

μπειρία του επαναπατρισθέντος. Τα πλεονεκτήματα αυτής της στρατηγικής σχετίζονται με την 

προιόθηση της αφοσίωσης του στελέχους στην επιχείρηση, τη μείωση των εξόδων Στρατολόγη- 

σης και Επιλογής και την οικονομική ικανοποίηση του στελέχους. Βέβαια, θα πρέπει να συνυ- 

πολογισθεί η εκάστοτε αντίδραση του υπόλοιπου εργασιακού περιβάλλοντος εναντίον της αδι

καιολόγητης ευνοιοκρατίας στο επαναπατριζόμενο σιελεχιακό δυναμικό.
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γ. Παροπλισμός (keep the Expatriate on Hold) Εηαναηατρισθέντος

Η στρατηγική αυτή προτείνεται, όταν θετορείται αδύνατη η εφαρμογή των άνωθεν. Η έν

νοια του παροπλισμού, στην περίπτωση αυτή σημαίνει απλά τη διατήρηση του επαναπατρισθέ- 

ντος στελέχους ως μέλος της επιχείρησης, αμοίβοντάς το μόνο για την παροχή κάποιων ιδιαίτε

ρων υπηρεσκόν, μέχρι να αποκατασταθεί και πάλι επαγγελματικά. I I παραμονή του αυτή προ

ϋποθέτει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των δύο αντισυμβαλλόμενων μεριόν. Το μοναδικό όφελος 

της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι η οικονομική εξασφάλιση του στελέχους. Ωστόσο, η 

βραγχυπρόθεσμη αυτή λύση εξελίσσεται σε μόνιμο πρόβλημα μελλοντικής αβεβαιότητας, που 

μπορεί να στρέψει τον ενδιαφερόμενο σε αναζήτηση επαγγελματικοί ευκαίρων στην αγορά ερ

γασίας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιηθεί η διεθνής εμπειρία του από την επιχείρηση. Η 

στρατηγική του παροπλισμού προτείνεται μόνο στην περίπτωση που η ανοντερη διοίκηση είναι 

βέβαιη για την εύρεση κάποιας αξιόλογης θέσης στο εγγύς μέλλον.

δ. Αναβολή τον Επαναπατρισμού μέχρι την εύρεση κάποιας νέας θέσης

Η στρατηγική αυτή παρουσιάζει τα ίδια οφέλη και σύμφυτες αδυναμίες με την προηγού

μενη στρατηγική, με τη μόνη διαφορά ότι δεν επέρχεται έγκαιρος επαναπατρισμός του στελέ

χους, μέχρι κάποια κατάλληλη θέση να είναι διαθέσιμη.

ε. Αιαιροροποίηση θέσης εργασίας

Πρόκειται για την τελευταία στρατηγική, κατά την οποία η επιχείρηση προσφέρει μία δια

φορετική θέση εργασίας και μπορεί το στέλεχος να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει. Όπως 

και οι προηγούμενες στρατηγικές, έτσι κι αυτή εγγυάται μία συνεχόμενη πηγή εισοδήματος, χω

ρίς όμοις το έργο θέσης να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του επαναπατρισθέντος.

(Abbass I. Alkhafaji, “Competitive Global Management. Principles and Strategies”, 1995, p. 128- 

130)

O Black et al (1992:285 6) επικεντρώνεται στην σπουδαιότητα της ολοκληρωμένης και ε- 

στιασμένης στελέχοισης, δεδομένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις προσεγγίζουν την παγκο

σμιοποίηση, βάσει μιας τακτικής και σπασμιοδικής προοπτικής, αντί μιας στρατηγικής και συ

στηματικής. Εξάλλου, ο διαφορετικός κοινωνικο-πολιτισμικός χαρακτήρας τοιν επιχειρηματι

κών περιβαλλόντοιν επιβάλλει διαφορετικές πολιτικές ανταπόκρισης στα ιδιαίτερα χαρακτηρι

στικά τους.
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Η αναγκαία επομένως ανάπτυξη μιας περισσότερο στρατηγικής προσέγγισης των πρακτι

κών παγκόσμιας στελέχωσης προϋποθέτει:

α) την εφαρμογή πολλαπλών πηγών Σχρατολόγησης και μεθόδων Επιλογής 

β) χην κατανόηση και επικοινωνία με τον ρόλο των εκπαχρισθένχων στελεχών 

γ) χην παροχή συστηματικής Εκπαίδευσης

δ) χην αναγνώριση διαφορετικών αναγκών Αξιολόγησης της απόδοσης 

ε) την εστίαση στην εξέλιξη της καριέρας του ατόμου και της πορείας της επιχείρησης 

στ) την επιβεβαίωση ενός αποτελεσματικού συστήματος Αμοιβών 

ζ) και τελικά τον εμπλουτισμό των ρόλων, με σκοπό την αποτελεσματική Λήψη Αποφάσε

ων.

(Alan Fish & Jack Wood, “The International Journal of Human Resource Management”, 7:4 

December, 1996, p. 846-865)





ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ





ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ * •
________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο________

• ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
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6.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σημείο αφετηρίας της ερευνητικής αναζήτησης στα πλαίσια του Ελλαδικού χώρου αποτέ- 

λεσε η ανάγκη θεώρησης του ανθρώπινου κεφαλαίου ως το συγκριτικό ανταγιονιστικό πλεονέ

κτημα της κάθε επιχείρησης και ακόμη περισσότερο των Πολυεθνικών που πρωταγιονιστουν 

στο παγκόσμιο προσκήνιο. Η Διεθνής Διοίκηση Ανθριοπίνων Πόρων είναι αυτή που καλείται να 

αποδείξει έμπρακτα, μέσω των λειτουργιών της Στρατολόγησης και Επιλογής στελεχιακου δυ

ναμικού τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα. Στην προσπάθεια αυτή, θα πρέπει να 

συνυπολογισθουν εκείνες οι οργανωσιακές, περιβαλλοντικές και διοικητικείς παράμετροι που θα 

γεφυρώσουν τις γεωγραφικές και κοινωνικο-πολιτισμικές αποστάσεις.

Το αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής μελέτης στοχεύει να απαντήσει εμπειρικά σε 

τρία κυρία ερωτήματα:

Πρώτον, ποια χαρακτψιστικά διαμορφώνουν τις Πολιτικές - Προσεγγίσεις στελέχωσες Πολυεθνικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα;

Λεύτερου, πώς διαφοροποιούνται οι παράγοντες καθορισμού των Κριτηρίων Επιλογής στελεχών του 

21ου αιώνα;

Τρίτον, επιτυγχάνεται ολοκλήρωση μεταξύ των λειτουργιών Στρατολόγησης και Επιλογής-Εκπαίδευσης 

και Λνάπτυξης-Α ξιολόγησης-Επαγγελματικής Εξέλιξης-Συστήματος Αμοιβών-Οργανωσιακού Σχεδιασμού 

θέσεων εργασίας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποστψίζονται οι Στρατηγικές και οι Στόχοι των Πολυεθνικών ε

πιχειρήσεων;

Ο βαθμός συοχέτισης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που προηγήθηκε με την ερευνη

τική ανάλυση που επακολουθεί, θα αποδειχτεί με την τεκμηριωμένη αποδοχή ή απόρριψη συ

γκεκριμένων υπσθέσεοιν, οι οποίες βασίζονται σε εμπεριστατωμένες θειορητικές και εμπειρικές 

απόψεις. Αναλυτικότερα, οι υποθέσεις αφορούν τα εξής θέματα:

Πολιτικές-Προσεγγίσεις Στελέχωσης

Σχετικά με τον πρώτο τύπο, την Εθνοκεντρική Προσέγγιση Στελέχωσης θα μπορούσε συ

νοπτικά να ειπο)θεί, ότι αν και παρατηρείται έντονα η εφαρμογή της από χώρες πατερναλιστι

κής φιλοσοφίας και κουλτούρας, όπως είναι η Ιαπωνία, σε γενικές γραμμές όμως σι παγκόσμιες 

τάσεις δείχνουν, πιος υιοθετείται κυρίοις κατά τα πρώτα στάδια του διεθνούς κυκλου ζωής των
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Πολυεθνικοόν επιχειρήσειον για έναν ή και περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

• Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

• Οικονομική ανάπτυξη

• Κοινωνικο-πολιτικές ευκαιρίες

• Έλεγχος

• Συντονισμός

• Εκπαίδευση

• Επικοινωνία

• Κοινή επιχειρησιακή κουλτούρα και φιλοσοφία

• Εναρμόνιση τιον συστημάτων διοίκησης

• Στρατηγικοί στόχοι, π.χ. ίδια επίπεδα ποιότητας, επέκτασης βιομηχανικών προοπτικών 

της επιχείρησης κ.α.

Από την άλλη πλευρά όμως, υψηλοί δείκτες αποτυχίας των εκπατριοθέντοιν στελεχών, υ

ψηλά άμεσα και έμμεσα κόστη καθοός και η αυξανόμενη διοικητική ικανότητα το>ν ντόπιων 

οτελεχοόν ενθάρρυναν πολλές Πολυεθνικές να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους, υιοθετοόντας την 

Πολυκεντρική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα μάλιστα, η αλλαγή στο διεθνές προσκήνιο περί* 

λαμβάνει τα ακόλουθα: }·

- Οι ξένες κυβερνήσεις απαιτούν να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στην επιλογή ντόπιων

στελεχών, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χιόρας και την επαγγελματική εξέλιξη του αν- 

θροόπινου δυναμικοί) τους. ■■

-Τα αυξανόεμνα κόστη στο νομισματικό και μη νομισματικό σύστημα, λόγο) εφαρμογής 

της εθνοκεντρικής προσέγγισης.

- Μία αυξανόμενη αναγνοόριση της αναγκαίας αλλαγής υπαρχόντων υποσυστημάτων διοί

κησης Πολυεθνικοί επιχειρήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά οτα διαφο

ρετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Παρ’ όλα αυτά όμως, το πέρασμα του 21ου αιοόνα χαρακτηρίζεται από μία μεγαλειώδη πα

γκοσμιοποίηση, τα χνάρια της οποίας ακολουθεί αναπόφευκτα κιχι η εξέρευοη διοικητικόν στε

λεχοόν. Έτσι, οι Πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιλέγουν πλέον, βάσει της απόδοσης της εργασίας και 

όχι της εθνικότητας. Η ανάγκη λοιπόν μετακίνησης από παραδοσιακές προσεγγίσεις στελέχωοης 

σε περισσότερο Γεωκεντρικές και Τοποκεντρικές αντανακλά περισσότερο κατατοπιστικούς και ο

λοκληρωμένους προγραμματισμούς και διοικητικές διαδικασίες, όσο υπάρχει ευρύτερη γνοόση 

και καλύτερη κατανόηση τιον διαφορετικοόν διαπολιτισμικοόν επιχειρηματικοόν πρακτικοόν.
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Συμπερασματικά, προκύπτει η διαμόρφωση της πρώτης Υπόθεσης.

Υπόθεση 1: Οι Πολυεθνικές επιχειρήσεις υιοθετούν μια συγκεκριμένη Πολιτική-Προσέγγιση 

Στελέχωσης των διεθνών τους τμημάτων (Εθνοκεντρική/Πολυκεντρική/Γειοκεντρι- 

κή/Τοποκεντρική) ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά της μητρικής εταιρείας, 

της ξένης χώρας και του διεθνούς τμήματος.

Παράγοντες καθορισμού Κριτηρίων Επιλογής

Ένα θέμα εξέχουσας σημασίας που προκαλεί διαχρονικό ενδιαφέρον, μεταβάλλοντας τη 

σύνθεσή του ανάλογα με τις ενδοεπιχειρησιακές και εξωεπιχειρησιακές ανάγκες, είναι τα Κρι

τήρια Επιλογής των σημερινών και μελλοντικών παγκόσμιων στελεχιόν. Ωστόσο, στα πλαίσια 

μιας μεγάλης διαφοροποίησης Κριτηρίων Επιλογής, η αναζήτηση ενός ιδανικού προφίλ κατα

λήγει σε ουτοπία. Έτσι, θεωρείται χρησιμότερο η προσοχή να στραφεί στην εξέταση εκείνων 

των παραγόντιον καθορισμού των κριτηρίων Επιλογής.

Σύμφωνα με τους Coyle και Shortland, τα κριτήρια Επιλογής θα πρέπει να σχετίζονται με 

τη γεωγραφική τοποθεσία εγκατάστασης της θυγατρικής, αν πρόκειται δηλαδή για πόλη ή απο

μακρυσμένη περιοχή, το βαθμό οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης της ξένης χώρας, τη 

φάση του διεθνούς κύκλου ζωής στη συγκεκριμένη χώρα, το έργο θέσης, τις ικανότητες και την 

πολιτισμική προσαρμογή του υποψηφίου στελέχους και τέλος την ικανότητα μετακίνησης και 

προσαρμογής της οικογένειας (Nick Eorster and Mette Johnsen, “International Journal of Hu

man Resource Management”, February 1996, p. 173-203).

Επομένως, η δεύτερη Υπόθεση ορίζεται ακολούθως.

Υπόθεση 2: Οι παράγοντες καθορισμού των κριτηρίων Επιλογής υποψι^ιίων, για τη στελέχω- 

ση τιον διεθνών τμημάτων Πολυεθνικών επιχειρήσεων διαφοροποιούνται ανάλογα 

με:

α) τη γεωγραφική τοποθεσία εγκατάστασης της θυγατρικής 

β) την οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της ξένης χώρας 

γ) τη φάση του κύκλου ζωής της θυγατρικής 

jv δ) το έργο θέσης

> ε) τις ικανότητες και την πολιτισμική προσαρμογή του υποψηφίου

στ) τη δυνατότητα οικογενειακής μετακίνησης και προσαρμογής
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Ολοκλήρωση των διαδικασιών Στρατολόγησης και Επιλογής με τις υπόλοιπες λειτουργίες της Διοί

κησης Ανθρώπινων Πόρων και σύνδεσή τους με τους Σταρτηγικούς Στόχους της Επιχείρησης.

Η ανάπτυξη μιας περισσότερο Στρατηγικής Προσέγγισης των θεμάτων Διοίκησης Ανθρώ

πινων Πόρων, δίνει έμφαση στην απαραίτητη ολοκλήρωση τοιν ε:ξι βασικών λειτουργιών της.

• Στρατολόγησης και Επιλογής

• Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ^

• Αξιολόγησης

• Επαγγελματικής Εξέλιξης

• Συστήματος Αμοιβοιν j

• Οργανοισιακού Σχεδιασμού θέσεων εργασίας

Παράλληλα όμοις, η σύνδεση τοιν επιχειρηματικοί Στρατηγικοιν και Στόχοιν μεταξύ μη- j
!4

τρικής και θυγατρικής εταιρείας προϋποθέτει ένα πλαίσιο σύνδεσης τοιν Στρατηγικοιν Διοίκη-
I

σης Ανθρωπίνοιν Πόροιν με τις επιχειρηματικές Στρατηγικές της μητρικής εταιρείας. Για μεγα

λύτερη κατανόηση, το Σχήμα Α απεικονίζει γραφικά τις ανοιτέρω συνδέσεις.

Διευκρινίζοντας, οι επιχειρηματικείς Στρατηγικές τίθενται εξαρχής από τις κεντρικές διοι- 

κητικε:ς διευθύνσεις της μητρικής. Στη συνέχεια, σι Στρατηγικές Διοίκησης Ανθροιπινοιν Πόροιν 

απαιτείται να υλοποιήσουν σε τοπικό επίπεδο αυτές τις αποφάσεις, μέσοι της αναγνοιρισης το>ν 

πηγών ανταγοινιστικού πλεονεκτήματος και μειονεκτήματος. Η ικανότητα του διεθνούς τμήμα

τος να αναπτύξει προιτοβουλίες για τη δημιουργία ανταγοινιστικού πλεονεκτήματος ασκεί μεγά

λη επίδραση στον καθορισμό μελλοντικών επιχειρηματικοιν Στρατηγικοιν και επενδυτικοιν δρα- 

στηριοτήτοιν της μητρικής επιχείρησης σε αυτό.

Καταλήγοντας στην τρίτη υπόθεση, υποστηρίζεται ότι:

Υπόθεση 3: Η αποτελεσματικότητα τοιν πρακτικοιν Στελέχοισης διεθνοιν τμημάτοιν Πολυεθνι-
·'■)

κών επιχειρήσεοιν επιτυγχάνεται τόσο με:οοι της μεταξύ τους ολοκλήροισης όσο και 

μέσοι της σύνδεσής τους με τους επιχειρηματικούς Στόχους και Στρατηγικές.
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Σχήμα A

6.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δείγμα

Η επιλογή του δείγματος ξένιον Πολυεθνικών επιχειρήοειον είχε ιος γνώμονα τρεις κατευ

θυντήριες γραμμές:
I

Πρώτη, υπήρξε η συνθετική σύσταση του κεφαλαίου, ως καθοριστικός παράγοντας αφενός της 

προελεύσεως της επιχείρησης και αφετέρου του προσδιορισμού του κέντρου λήψης αποφάσεων.

Δεύτερη, ήταν ο κλάδος της Βιομηχανίας, ως τομέας επιλογής του αντικειμένου εργασιών 

τιον επιχειρήοειον. Ο δευτερογενής τομέας προτιμήθηκε έναντι των άλλων, εξαιτίας του ότι η με

ταφορά τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και η άσκηση παραγιογικής δραστηριότητας επιτρέπουν τόσο 

την εξέταση περισσότερων θέσεων εργασίας όσο και τους λόγους πιθανής αποστολής εκπατρισθέ- 

ντων αλλοδαπιόν στελεχιόν. Επίσης, ο περιορισμός του ερευνητικού πεδίου μόνο στον κλάδο της 

Βιομηχανίας δικαιολογείται, βάσει της συλλογής ανεξάρτητων και σαφιόν συμπερασμάτων.
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Τρίτη, ορίσθηκε η γεοιγραφική τοποθεσία το>ν παραγωγικίόν μονάδων και (ος τέτοια λή- 

φθηκε ο Νομός Θεσσαλονίκης και εκτενέστερα η περιοχή της Μακεδονίας,λόγω της βιομηχα

νικής της ανάπτυξης και των ευρύτερων προοπτικών.

Πηγή δειγματοληψίας αποτέλεσαν η πρόσφατη (03 Απριλίου 1997) κατάσταση εταιρειών 

του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και η λίστα Βιομηχανικών επιχειρήσεων του Ελ

ληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές και πηγές δειγματοληψίας, ο 

αριθμός του δείγματοςανέρχεται σε 11 ξένες Πολυεθνικές επιχειρήσεις, από τις οποίες ήταν 3 

Αμερικανικές, 1 Γιαπωνέζικη και 7 Ευρωπαϊκές και πιο συγκεκριμένα 2 Γερμανικές, 1 Ελβετι

κή, 1 Βελγική, 1 Ολλανδική, 1 Φινλανδική και 1 Κυπριακή. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί 

ότι από τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων υπήρξε πλήρη ανταπόκριση κατά 100%.

Όσο αφορά την πλειοψηφική σύσταση ξένων κεφαλαίων, τσ είδος τιον παραγόμενων προ

ϊόντων, τον αριθμό τοιν παραγωγικοϊν μονάδοιν, τον αριοθμό μόνιμα απασχολούμενου ανθρώ

πινου δυναμικού και το έτος ιδρύσεως στην Ελλάδα, τίθεται ο παρακάτω Πίνακας Α.

ΔΕΙΓΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πλειοψηφική 
σλυσταση ξένων 
κεφαλαίων

Είδος προϊόντων Αριθμός Παραγω
γικών Μονάδων

Αριθμός μόνιμα 
απασχολούμενου 
ανθρ. δυναμικού

Έτος Ιδρύσεως 
στην Ελλάδα

Αμερικανική I 100% Αναψυκτικά-Εμ- 
ψιαλωμένα Νερά

3 000 συνολικά 140 
στη Θεσσαλονίκη

1989

Αμερικανική 2 100% Σνακς 2 500 συνολικά 120 
στη Θεσσαλονίκη

1987

Αμερικανική 3 90%. Μεταλλικά είδη 
συσκευασίας

2 450 συνολικά 1900

Γιαπωνέζικη 100% Ηλε κτ ρολυτ ι κό 
Διοξείδιο του
Μαγγανίου

1 118 συνολικά 1973

Γερμανική 1 100% Ηλεκιροβιομηχα- 
νικά προϊόντα

1 72 συνολικά 1987

Γερμανική 2 70%. Τηλεπικοινωνιακό
λ'λικό

1 320 συνολικά 1904

Ελβετική 87%) Επεξεργασμένα 
γάλατα σε κονσέρ
βα και σε χάρτινη 
συσκευασία

5 750 συνολικά 19χχ

Βελγική 98%. Γλυκόζη-Άμυ- 
λο-,υποπροϊόντα

1 120 συνολικά 1989

Ολλανδική 98.8% Μπάρα- Αναψ υ- 
κτικά-Εμφιαλω- 
μένα Νερά

3 1300 συνολικά 1957

Φινλανδική 100%. X α ρ τ ο κ ι β ώ - 
τια-Χάρτινες 
Ύσάνιες

2 420 συνολικά 230 
στη Θεσσαλονίκη

1985

Κυπριακή 100%) Αναψυκιικά-Χυ-
μοί-Εμφιαλωμένα
Νερά

11 325 (π η Θεσσαλο
νίκη

1969
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Ερευνητική Μέθοδος

Για τη διεξαγωγή της έρευνας προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί ο ημιδομημένος τύπος συ

νέντευξης, ο οποίος θεωρήθηκε και ο καταλληλότερος, λόγιο του ανθρωποκεντρικού χαρακτή

ρα του θέματος. Στόχος της ημιδομημένης συνέντευξης ήταν η συλλογή στοιχείων για τη διευ- 

ρευνηση 7 ομαδοποιημένων ερωτήσεων.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

ΔΑ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΣΤ. ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

Ζ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
»

Οι συνεντεύξεις απευθύνθηκαν στους Διευθυντές τιον τμημάτων Διοίκησης Προσωπικού,
*

έκτος από δύο περιπτώσεις, όπου στη μία συμμτείχε ο Διευθυντής Παραγιογής και στην άλλη ο

Επιθεωρητής Χονδρικών Πωλήσεων. Ο λόγος της πρώτης περίπτωσης οφείλονταν στο ότι ο
I
Διευθυντής Παραγωγής ήταν υπεύθυνος για τις λειτουργίες του τμήματος Προσιοπικού της συ-
ί
γκεκριμένης παραγωγικής μονάδας, ενώ η δεύτερη περίπτιοση οφείλονταν καθαρά σε τεχνικούς 

λόγους. Η εύρεση των Διευθυντών Προσιοπικού στηρίχθηκε σε πριότη φάση σε κατάσταση με

λών του Συνδέσμου Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού, του παραρτήματος Βορείου Ελλάδος και 
!
επιβεβαιώθηκε ή και συμπληριόθηκε στη συνέχεια μέσω τηλεφωνικής επικοινιονίας.

Η έναρξη των ενεργειών ε'ρευνας ακολούθησε τη σειρά της αρχικής διερεύνησης σύνθεσης 

|<εφαλαίων, με άμεση τηλεφωνική ενημέρωση από τους Διευθυντές Προσιοπικού, του ορισμού 

δείγματος και της πρόσκλησης συμμετοχής, όπου υπήρξε πλήρης ανταπόκριση. Η έρευνα δι

άρκεσε 8 εβδομάδες και η διεξαγωγή κάθε συνέντευξης από V/z ε:ως 2Ά ώρες.

Στους ερωτώμενους δεν απαιτήθηκε να συμπληρωθεί κάποιο ερωτηματολόγιο, ενώ η συλ- 

ίογή επιπροσθέτων πληροφοριών γενικού περιεχομένου έγινε μέσω εταιρικών ντοκουμέντων, α

ναφορών και εκθέσεων.

■

i
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Ποιοτική Ανάλυση

Το είδος ανάλυσης που θα εφαρμοσθεί σε ένα σύνολο δεδομένων, εξαρτάται από παρατη- 

ρήσεις ποιοτικιόν μεταβλητίόν. Ως τέτοιες νοούνται οι μεταβλητές των onoicov οι τιμε:ς αποτε

λούν ένα σύνολο καλιάς ορισμένων κατηγοριών. Έτσι, το αποτέλεσμα της παρατήρησης μιας 

ποιοτικής μεταβλητής δεν μπορεί να μετρηθεί αλλά μόνο να ταξινομηθεί σε μια και μόνο κα

τηγορία (Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, «Στατιστική, μέθοδοι-εφαρμογε:ς», 1989, σελ. 9, 10). Στη 

συγκεκριμένη ποιοτική ανάλυση, οι μεταβλητές θα διακριθούν παρακάτω σε ανεξάρτητες και 

εξαρτημένες, ενώ η ταξινόμηση των εξαρτημένων μεταβλητίόν θα βασιστεί στην κατηγοριοποί- 

ηση τιον τριών Υποθέσεων, που ε^ει προηγηθεί.

Ανεξάρτητες μεταβλητές

Ως ανεξάρτητες μεταβλητές θα ληφθούν υπόψη οι 11 ξε:νες Πολυεθνικε:ς επιχειρήσεις του 

δείγματος (X—X,,).

Εξαρτημένες Μεταβλητές

Σε αυτό το είδος μεταβλητών, θα συμπεριληφθούν οι παράλληλα ταξινομημε:νες με τις 

τρεις υποθέσεις ερωτήσεις συνεντεύξεων για τις θυγατρικε:ς πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελ

λάδα. Συνοπτικά, αυτές είναι:

• Ξένη Προέλευση

• I Ιλειοψηψική σύσταση κειραλαίοιν

- Ξένα

— Ελληνικά

• Μεταβολή του αριθμού του ανθροόπινου δυναμικού

- Αύξηση

- Μείωση

• Φάση του κύκλου ζωής στην Ελλάδα

- Εισαγωγής

- Ανάπτυξης

- Ωρίμανσης

- Στασιμότητας

• Κε:ντρα λήψης αποφάσεων για τη Στρατολόγηση και Επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου 

και του υπολοίπου στελεχιακού δυναμικού

- Μητρική
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- Θυγατρική

• Εθνικότητα στελεχών

- Ομοεθνείς της μητρικής (PCNs)

- Έλληνες (HCNs)

- Προερχόμενοι από άλλες χιόρες (TCNs)

° Πολίτικες οτελέχωσης σε άλλες χώρες

- Κοινές

- Διαφοροποιημένες

• Κριτήρια αξιολόγησης και ελέγχου υποψηφίων τίθενται

- από τη Μητρική

- από τον Τόπο εγκατάστασης

- ανά Περιοχή

- Παγκοομίως

• Διαδικασία Προγραμματισμού οε ανθριοπινο δυναμικό

• Επιδράσεις Εξωτερικού Περιβάλλοντος

- Οικονομικού

- Πολίτικου

- Τεχνολογικού

- Νομικού

- Κοινωνικο-Πολιτισμικου

• Προβλέψεις για ανάγκες οε ανθρώπινο δυναμικό

- Βραχυπρόθεσμα

- Μακροπρόθεσμα

• Ανάλυση θέσεων εργασίας

• Προσδιορισμός κενών θέσεων ως αποτέλεσμα του Προγραμματισμού ανθριόπινου δυναμικού

• Πολιτικές Στρατολόγηοης

- Εσωτερική

- Εξωτερική

- Αμφότερα και οι δύο

• Μέθοδοι Εσιοτερικής Στρατολόγηοης

- Προαγωγές

- Μεταθέσεις
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-Τυπική ανακοίνιοση θέσεων

- Άτυπη ανακοίνωση θέσεων 

-Αρχεία ικανοτήτων (Skills Inventories)

• Μέθοδοι Εξωτερικής Στρατολόγησης

- Επαγγελματικοί Σύλλογοι

- Αγγελίες στον Τύπο

- Τηλεόραοη

- Ραδιόφωνο

- Ιδιωτικά Γραφεία Συμβουλών

- Κυνηγοί Κεφαλιάν (Headhunters)

- Συστάσεις

- Πανεπιστήμια/Ιδκοτικές και Δημόσιες Σχολές

- Τράπεζες Δεδομένων

- Ανταγωνίοτριες Εταιρείες

- Εξαγορές/Συγχωνευοεις

• Αξιολόγηση των μεθόδων Στρατολόγησης

• Σημαντικότερος παράγοντας αξιολόγησης της ατομικής επιτυχίας στο διεθνείς πεδίο

- Αποτελεοματικότητα εργασίας

- Προσωπική/Οικογενειακή Προσαρμογή

- Ποιότητα Πολιτισμικιόν αλληλεπιδράσεων

• Μέθοδοι Επιλογής

- Αίτηση

- Βιογραφικό σημείωμα

- Συνείντευξη

- Tests

- Κείντρα Εκτίμησης Ικανοτήτων

- Εξετάσεις φυσικής κατάστασης

• Αξιολόγηση τιον μεθόδων Επιλογής ν

• Διαφοροποίηση τιον Κριτηρίων Επιλογής

- ανά χώρα ; χ

- ανά έργο θέσης
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• Σημαντικότερο κριτήριο Επιλογής ανά διοικητική βαθμίδα στελεχιόν (ανιότερα-μεααία-κα- 

τώτερα)

- Ηγεοία

- Διοικητική Συμπεριφορά

- Προσωπικά Χαρακτηριστικά

- Οργανωσιακές Απαιτήσεις

- Περιβαλλοντικές Επιδράσεις

• Επίδραση του βαθμού αφοσίωσης στην απόφαση επιλογής μεταξύ ενός εκπατρισθέντος και 

ντόπιου στελείχους

• Εκπαίδευση συμμετεχόντιον της διαδικασίας Επιλογής

• Δυσκολίες εξεύρεσης υποψηφίων εκπατρισθέντων στελεχών

• Κίνητρα διεθνούς καριέρας

- Αμοιβή

- Επαγγελματική εξέλιξη

® Προβλήματα πρόωρου επαναπατρισμού

• Επιθυμία εκπατρισθέντων στελεχιόν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα, μετά το πέ

ρας της αποστολής τους.

• Παροχή γραπτών εγγυήσεων που να διασφαλίζουν την απασχόληση του εκπατρισθείντος στε

λέχους στην προηγούμενη θέση του, όταν θα επιστρέφει από την Ελλάδα.

• Πρόγραμμα προετοιμασίας-εκπαίδευσης τιον εκπατρισθέντιον στελεχιόν, προκειμένου να ε

ξομαλυνθεί η προσαρμογή του στην Ελλάδα.

• Ολοκλήρωση της Στρατολόγησης και Επιλογής κυρίως με:

- Εκπαίδευση και ανάπτυξη

- Αξιολόγηση

- Επαγγελματική Εξέλιξη

- Σύστημα Αμοιβιόν

- Οργανιοσιακών Σχεδιασμός θέσεων εργασίας

• Σύνδεση πρακτικών στελέχιοσης με τους Στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.

Στο κεφάλαιο 7 που ακολουθεί, η απόδοση τιον εμπειρικών αποτελεσμάτων θα γίνει με τη 

χρήση συνοπτικιόν πινάκιον μητρικής μορφής, όπου στον οριζόντιο άξονα θα απεικονίζονται οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές και στον κάθετο άξονα οι ταξινομημένες εξαρτημένες μεταβλητές. Η 

μέθοδος αυτή είναι ενδεικτική παρά προσδιοριστική.
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• ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

• ΑΝΑΛΥΣΗ

α. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 

β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ Ε

ΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ





7.1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Το κεφαλαίο αυτό ασχολείται με την ουγκριτική ανάλυαη τιον διαδικασιών Στρατολόγη- 

οης και Επιλογής ιπελεχιακου δυναμικού Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Γιαπωνέζικων Πο

λυεθνικών επιχειρήσεων, με σκοπό να διευκρινισθουν οι σπουδαιότεροι λόγοι ύπαρξης τυχόν 

οργανωσιακών ομοιοτήτων και διαφορών τους και οι επιδράσεις τους στην Ελληνική αγορά ερ

γασίας.

Επίσης, το τρίπτυχο συστατικό της αποτελεσματικής στελέχωσης επιχειρήσεων διεθνούς 

και παγκόσμιας εμβέλειας -επιλογή σωστών ατόμοχν στις σωστές θέσεις, στο σωστό χρόνο- επι- 

χειρείται να διερευνηθεί στα πλαίσια της παρούσας έρευνας και πιο συγκεκριμένα με το Ποια 

κριτήρια θα επιλέγουν, Ποιοι και Πώς αυτοί θα ηγούνται των στρατηγικών στόχων τιον επιχει- 

ρήσειον.

Τέλος, δεδομένου της σφαιρικά θεωρητικής και πρακτικής άποψης του θέματος εισάγο- 

νται προτάσεις και δημιουργουνται ευρύτερες προοπτικές για την επιτυχημένη εκκόλαψη της 

νέας ελληνικής επιχειρηματικής γενιάς.
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ΦΑΣΗ
ΚΥΚΛΟΥ

ΖΩΗΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ)

ΕΡΓΟ ΘΕΣΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
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Πίνακας 7.4: Διαδικασία Προγραμματισμοί) σε ανθρώπινο δυναμικό γαι τα τμήματα της
επιχείρησης στην Ελλάδα (S=αποδοχή ή έγκριση, Χ=απόρριψη ή άρνηση, — = αμφότερα και τα διίο, ?=άγνωστο)

" ________ Ανεξάρτητες
Εξαρτημένες _________ _________ Μεταβλητές
Μεταβλητές . XI Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 Χ6 Χ7 Χ8 Χ9 ΧΙΟ XII
Διαδικασία Προγραμματισμού σε ανθρώπινο 

δυναμικό / / / X / / / ✓ ✓ X /
Προβλέψεις για ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό 
• Βραχυπρόθεσμα / / λ X / / / / X 7 /
• Μακροπρόθεσμα λ X X X X X X X ✓ ? X
Προσδιορισμός κενών θέσεων ως αποτέλεσμα του 

Προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού / / / X / / / / / X /

Πίνακας 7.5: Διαδικασία Στρατολόγησης για τα τμήματα της επιχείρησης στην Ελλάδα
(/=αποδοχή ή έγκριση, Χ=απόρριψη ή άρνηση, — =αμψότερα και τα διίο, ?=άγνωστο)

" ------------ - Ανεξάρτητες
Εξαρτημένες ---------------------Μεταβλητές
Μεταβλητές ' XI Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 Χ6 Χ7 Χ8 Χ9 ΧΙΟ XII
Πολιτικές Στρατολόγησης 
• Εσωτερική / / / / / / / /
• Εξωτερική — — — — — — — —
• Αμφότερα και οι δύο / / / / / / / / / / ✓
Μέθοδοι Εσωτερικής Στρατολόγησης 
• Προαγωγές / / / / / / / / ✓ / ✓
• Μεταθέσεις X X X X X X / X X X X
• Τυπική ανακοίνωση θέσεων εργασίας X X X X / X / / X / X
• Άτυπη ανακοίνωση θέσεων εργασίας X / / / X / / X / X ✓
• Αρχεία ικανοτήτων / / / / / / / ✓ ✓ /
Μέθοδοι Εξωτερικής Στρατολόγησης 
• Επαγγελματικοί Σύλλογοι X X / X X X X X X X X
• Αγγελίες στον τύπο ✓ / ✓ / / ✓ / / X ✓ ✓
• Τηλεόραση X X X X X X X X X X X
• Ραδιόφωνο X X X X X X X X X X X
• Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων / / X X / X X / X X ✓
• Κυνηγοί Κεφαλών X X / X X X X X / X X
• Συστάσεις X X / X / X X X / / X
• Πανεπιστήμια / Ιδιωτικές και Δημόσιες Σχολές / X X X X X X X X X ./
• Τράπεζες δεδομένων X X X X X X X X X / X
• Ανταγωνίστριες εταιρείες X / X X X X X X X X X
• Εξαγορές / Συγχωνεύσεις X X X X X X X X / X X
Αξιολόγηση των μεθόδων Στρατολόγησης X X X X X X X X 7 X 7
Δυσκολίες εξεύρεσης υποψηφίων εκπατρισθέντων 7 7 X ? X X ? X / X 7

Πίνακας 7.6: Διαδικασία Επιλογής για τα τμήματα της επιχείρησης στην Ελλάδα (/=αποδοχή ή

έγκριση, X=απόρριψη ή άρνηση, — =αμφότερα και τα δυο, ?=άγνωστο)
--------- - Ανεξάρτητες

Εξαρτημένες _____ ________ Μεταβλητές
Μεταβλητές _________ XI Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 Χ6 Χ7 Χ8 Χ9 ΧΙΟ XII
Μέθοδοι Επιλογής
• Αίτηση / / / / / / / / / / /
• Βιογραφικό Σημείωμα / / / / / / / / / / /
• Συνέντευξη / / / / / / / / / / /
• Τεστ X X X X X X X / / X /
* Κέντρα Εκτίμησης Ικανοτήτων X X X X X X X X / X /
• Εξετάσεις Φυσικής Κατάστασης / X X / X X / / / X X
• Αξιολόγηση των μεθόδων Επιλογής X X X X X X X / ? X 7



162 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

7.3 ΑΝΑΛΥΣΗ

α. Πολιτικε'ς-Προσεγγίσεις Στελεχωσης

Εξετάζοντας τον Πίνακα 7.1, προκύπτει σε πρώτη φάση άτι άλες οι Πολυεθνικές του δείγ

ματος, ανεξαρτήρτου εθνικής προελευσειος απασχολούν κατά κύριο λάγο σε άλες τις διοικητι

κές βαθμίδες Έλληνες, παρ’ άλα αυτά μία πιο προσεκτική μελε'τη το)ν ιδιαιτεροτήτων τους ε

ξηγεί ομοιάτητες και διάφορες τους.

Καταρχήν, σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε μητρικής μεγάλη έμφαση 

θα πρέπει να αποδοθεί στον τύπο διεθνούς ανάπτυξης και ιστορικής πορείας διεθνοποίησης 

τΐιΐν επιχειρήσεων αυτών στην Ελλάδα. Κοινή ομοιάτητα αποτελεί η φάση του κύκλου ζωής τους, 

καθιός οι περισσότερες θειορούνται ήδη καθιερωμένα ώριμες επιχειρήσεις της ελληνικής αγο

ράς, εκτίος απά τις Χ(, Χ( και ΧΗ, οι οποίες ήδη διανύουν την τέταρτη και τελευταία φάση. Έ

τσι, αφενός οι ιόριμες εστιάζουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη μιας αμυντικής Στρατηγικής, 

με σκοπό τη διατήρηση του μεριδίου αγοράς τους, αφετέρου οι στάσιμες επικεντρώνονται στις 

Στρατηγικές της διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης, έτσι (άστε να επιτύχουν μείωση και είλεγχο 

του κόστους.

Στα πλαίσια άμιος της ιστορικής πορείας διεθνοποίησης το>ν θυγατρικιόν Πολυεθνικιόν α- 

ποδεικνύεται η Εθνοκεντρική τάση της πλειοψηφίας στη φάση της εισαγωγής. Οι κύριοι λόγοι 

αποστολής εκπατρισθέντων κυρίως στελεχών ήταν η μεταφορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, η 

μετάδοση της επιχειρησιακής φιλοσοφίας και κουλτούρας, η καθιέριοση της οργανοκηακής 

δομής, η άσκηση ελείγχου και συντονισμού και η εκπαίδευση του ντόπιου δυναμικού. Επίσης, σε 

μεγάλο βαθμό συνετέλεσε και η προκατειλημένη άποψη σχετικά με τον αμφισβητούμενο βαθ

μό αφοσίωσης τιον ντόπιων, την αποδοτικότητα της εργασίας τους και τις ικανότητές τους, στοι

χεία αποδεδειγμένα για τους ομοεθνείς και τους προερχόμενους από τρίτες χώρες.

Αντίθετα, Πολυεθνικές που εξαρχής επέλεξαν Έλληνες για τη στελέχωση τω ν θυγατρικών 

τους ήταν:

- η Γιαπωνέζικη, η οποία απασχολούσε 50% Γιαπιονέζους και 50% Έλληνες.

- η Γερμανική, με 100% Ελληνικό μάνατζμεντ, λόγω αποκεντρωμένης οργανωσιακής δο

μής και συνεπώς ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων οε θέματα στελέχωσής της. Βέβαια, θα πρέ

πει να τονισθεί ότι τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της είχαν γερμανική εκπαίδευση, φιλοσοφί

α και επαγγελματική εμπειρία στις κεντρικές διοικητικές διευθύνσεις της μητρικής ή οε άλλες 

γερμανικές εταιρείες.
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- η Βελγική, που απασχολεί σήμερα έναν μόνο Βέλγο σε τεχνική θέση, αποδέχτηκε στη συμ- 

φωνία εξαγοράς της πρώην Ελληνικής επιχείρησης τη διατήρηση του Ελληνικού μάνατζμεντ.

- η Φινλανδική με πλήρη εληνική συμμετοχή, εξαιτίας της οργανωσιακής της δομής.

- και η Κυπριακή, η οποία ακολουθεί αυτήν την πολιτική μόνο στην Ελλάδα, λόγω κοινής 

εθνικής κουλτούρας, γλώσσας, νοοτροπίας και φιλοσοφίας. Απεναντίας, όπιος προέκυψε από τη 

συλλογική εξέταση τιον στοιχείων της συνέντευξης, η πολιτική αυτή διαφοροποιείται σ εάλλες 

χώρες, όπως π.χ. Βουλγαρία, για τους ίδιους ακριβιός προαναφερθέντες λόγους υιοθέτησης της 

Εθνοκεντρικής προσέγγισης. Εξάλλου, η διαφοροποίηση της Πολιτικής Στελέχωοης παρατη- 

ρείται μόνο σε αυτή την επιχείρηση, ενώ κοινές Πολιτικές εφαρμόζουν οι υπόλοιπες επιχειρή

σεις και στις άλλες χώρες.

Το πέρασμα της μεταβατικής περιόδου από τα στάδια εισαγιογής και ανάπτυξης στα στρά- 

δια ωρίμασης και στασιμότητας στιγματίζει παράλληλα και διεξοδικά το ρόλο και το βαθμό α

νεξαρτησίας τιον Θυγατρικών Πολυεθνικών. Αυτό γίνεται εμφανές με την τάση προσαρμογής των 

κριτηρίων αξιολόγησης και ελέγχου στις τοπικές συνθήκες και τα παγκόσμια δεδομείνα.

Εξαίρεση αποτελούν η Γερμανική 2 και η Ολλανδική, που εξακολουθούν να θέτουν απο- 

κλειοτικάτα στάνταρντς της μητρικής. Η εξήγηση βασίζεται στο ότι η μεν Γερμανική 2 διοικού- 

νταν από ομοεθνείς της μέχρι και το 1991, η δε Ολλανδική στρατολογεί και επιλείγει, βάσει ε

νός ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Ο ρόλος και ο βαθ

μός ανεξαρτησίας που διακρίνουν τις θυγατρικές, εξετάζονται επιπλέον αναφορικά με την εξου

σιοδότηση και λήψη αποφάσεων Στρατολόγηοης και Επιλογής. Κατά γενική ομολογία, η κάθε 

μητρική είναι υπεύθυνη για τη Στρατολόγηση και Επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ 

μένει αμέτοχη ή σε ορισμένες μόνο εταιρείες εγκρίνει το επιλεγόμενο υπόλοιπο στελεχιακό δυ

ναμικό.

Στις συνιστώσες που συνηγορούν υπέρ κάποιας πολιτικής οτελε:χωσης αναμφίβολα τα ι

διαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ξένης χώρας (Ελλάδας) συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. 

Ενδεικτικά, οι αυξομειώσεις του πληθωρισμού επιδρούν αντίστροφα στα επίπεδα ανεργίας, α

πασχόλησης, επενδύθσεων και ανάλογα στους ονομαστικούς μισθούς, τα επιτόκια κ.α. Η εξέλι

ξη της τεχνολογίας και τιον πληροφοριακών συστημάτων απαιτεί πιο εξειδικευμένα άτομα για 

την κάλυψη τεχνικών θέσειον και επιστημονικά καταρτισμένα για τις ανιότερες διοικητικές θέ

σεις. Με τη σειρά της, η πολιτική σταθερότητα ή αστάθεια επηρεάζει θετικά ή ανασταλτικά την 

απασχόληση ντόπιου στελεχιακού δυναμικού. Όσο αφορά τις επιδράσεις του κοινιονικο-πολιτι- 

σμικού και νομικού περιβάλλοντος, οι απόψεις διίοτανται. Θετική κριτική ασκήθηκε από εκεί
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νες τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα πρόιορου επαναπατρισμού, αλ

λά απεναντίας χαρακτήρισαν εύκολη την πολιτισμική προσαρμογή των εκπατρισθείντιον στελε- 

χο>ν τους, λόγω του μεσογειακού κλίματος, της ελληνικής ιριλοξενίας, του τρόπου ζωής και της 

κουλτούρας. Σε ορισμένες μάλιστα από αυτε:ςτις επιχειρήσεις, που ήταν η Αμερικανική 3, η Ελ

βετική και η Ολλανδική παρατηρήθηκε το φαινόμενο της μόνιμης εγκατάστασης μερικώιν εκ* 

πατρισθεντων στελεχών τους. Αντίθετα υποστηρίχθηκε κυρίιος από τη Γιαπωνέζικη και Γερμα

νική 2 οι δυσκολίες επικοινωνίας και προσαρμογής στελεχών τους στα ελληνικά δεδομένα, πα- 

ρόλη τη μέχρι πρόσφατη απασχόληση ομοεθνοίν τους. Η αντίφαση αυτή γίνεται εντονότερη αν 

ουνυπολογιοθεί ότι παρά τα όποια προγράμματα εκπαίδευσης-προετοιμασίας τους υπερίσχυ- 

οε η εθνική κουλτούρα τους, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα προσανατολισμένο επαγγελ

ματικά τρόπο ζο)ής και από αυστηρά πειθαρχημένη νοοτροπία. Τέλος, το ελληνικό νομικό πλαί

σιο περιόρισε την παραμονή αλλοδαπιόν εργαζομένων οε πε:ντε χρόνια, ενώ) επέτρεπε την ελεύ

θερη κινητικότητα πληθυσμώιν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι η προσφορά ικανού εγχώ-· 

ριου στελεχιακού δυναμικού, παράγοντας-κλειδί της Πολυκεντρικής προσέγγισης. Ο ανθριόπι- 

νος παράγοντας σηματοδότησε ουσιαστικά την εναλλαγή και αντικατάσταση των πριόην Εθνο-< 

κεντρικύϊν προσεγγίσειον, αποδεικνύοντας ανάλογο επαγγελματισμό, αφοσίωση, δέσμευση, ικα

νότητες και φιλοδοξίες για την κατοχή ανιότεριον διοικητικοί θέσεοιν. Όσο αφορά μάλιστα την 

επίδραση του βαθμού αφοσίωσης στην απόφαση επιλογής μεταξύ ενός εκπατρισθέντος και ε

νός ντόπιου, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επίδραση αυτή ήταν μεγαλύτερη στις φάσεις Ει

σαγωγής και Ανάπτυξης τιον επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τείνοντας υπέρ το>ν εκπατρισθέντων. Ο 

λόγος είναι η αναγνωρισμένη αποδοτικότητα εργασίας τους, οι αποδεδειγμένες ικανότητές τους’ 

και το κυριότερο ότι είναι προϋπάρχοντα, μέλη τιον επιχειρήσεοιν. Η περίπτωση όπου η αφοσί- 

ωση δεν επιδρά στην απόφαση επιλογής, παρατηρείται αφενός στη Γερμανική 1 και ΦινλανδΗ 

κή, λόγιο της αρχικής απασχόλησης Ελλήνιον και αφετέρου στην Ολλανδική, εξαιτίας της έμφα

σης που αποδίδει στην ποιότητα τοιν πολιτισμικοίν και περιβαλλοντικοιν αλληλεπιδράσεων 

(όπιος φαίνεται παρακόχτιο).

U)

β. Παράγοντες καθορισμού κριτηρίων Επιλογής

Η εξέταση του ανθροίπινου παράγοντα συνεχίζειμε την αναγνιόριση τιον παραγόντων κα

θορισμού τιον κριτηρίιον Επιλογής του, ούμφιονα με τον Πίνακα 7.2. Πιο συγκεκριμένα, η ανά

γκη εξεύρεσης παγκόομκον στελεχοιν με δυνατότητες μετακίνησης και κάλυψης καίρκον θέσε
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ων ανά τον κόσμο είναι εντονότερη στην ελληνική αγορά εργασίας, ο κοινά παραδεκτός λόγος, 

είναι η ιδιαιτερότητα της ψυχοσύνθεσης του Έλληνα με την πατρίδα του και τον καθιερωμένα 

μοναδικό τρόπο και στάση ζωής του.

Διαφοροποίηση κριτηρίων Επιλογής ανά χώρα υψίσταται μόνο για τη Γιαπωνέζικη, όπου 

και τίθενται αναλόγως του οικονομικού και πολιτισμικού επίπεδου ανάπτυξης της κάθε χώρας. 

Η αποκλειστικότητα αυτή δικαιολογείται, καθώς οι Ιάπωνες ορίζουν ως μοναδικά κριτήρια Ε

πιλογής και ανεξαρτήτου έργου θέσης τα τυπικά προσόντα (μορφωτικό επίπεδο), προκειμένου 

να εκπαιδεύσουν οι ίδιοι το στελεχιακό και εργατικό δυναμικό τους.

Ωστόσο, διαφοροποίηση κριτηρίων Επιλογής εμφανίζεται έντονα ανά έργο θέσης, εξαι

ρούμενων όπως προαναφερθηκε της Γιαπωνέζικης και της Ελβετικής, για τις οποίες η διαφο

ροποίηση έγκειται της μεγαλύτερης υπευθυνότητας που απαιτείται στα ανώτερα κλιμάκια διοι

κητικής ιεραρχίας. Το είδος αυτοδιαφοροποίησης επιβεβαιώνεται εξάλλου με την αξιολόγηση 

τοιν κριτηρίων ανά επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας. Έτσι, η Ελβετική αποδίδει πρώτιστη σημα

σία για κάθε διοικητικό επίπεδο στην ικανότητα ανταπόκρισης στις οργανωσιακες απαιτήσεις.

Το κριτήριο αυτό επικρατεί για την κάλυψη μεσαίων και κατώτεριον διοοικητικών θεσειον 

των περισσότερων επιχειρήσεων, εκτός της Αμερικανικής 2, της Φινλανδικής και Κυπριακής.

Κοινά αποδεκτή, επίσης, είναι και η ικανότητα της ηγεσίας ο>ς απαραίτητο προσόν τιον α

νώτατων διοικητικών θέσεοιν.

Τέλος, η διοικητική συμπεριφορά είναι το τρίτο κατά πλειοψηφία σημαντικό κριτήριο Ε

πιλογής υποψηφίων και των τριών διοικητικιίιν επίπεδων.

Ένα επιπρόσθετο δεδομένο που ενισχύει ομόφωνα τόσο τον παράγοντα του έργου θείσης 

όσο και τον παράγοντα τοιν προσιοπικών ικανοτήτων είναι η αποτελεαματικότητα της εργασίας.

Απεναντίας, η ανίχνευση του βαθμού σπουδαιότητας των υπόλοιπων παραγόντων, της πο

λιτισμικής προσαρμογής και των δυνατοτήτων οικογενειακής μετακίνησης καθίσταται δύσκο

λη. Η επίδρασή τους διακρίνεται έμμεσα με τη σχετική ευκολία εξεύρεσης εκπατρισθείντοιν οτε- 

λεχοιν, που επιδιώκουν μια διεθνή καριέρα και την επιθυμία μόνιμης εγκατάστασής τους σε μία 

ξένη χώρα, όταν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Έμφαση στην ποιότητα των πολιτι

σμικών και γενικότερα περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων αποδίδει η Ολλανδική εταιρεία τό

σο ως κριτήριο Επιλογής ανώτερων και μεσαίων διοικητικών στελεχών, όσο και ιος παράγοντα 

αξιολόγησης της ατομικής επιτυχίας στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα σε κάθε ξένη χοίρα.

Στην ανάλυση της Υπόθεσης αυτής, δεν θα πρείπει να παραλειφθεί η υπενθύμιση της φά

σης του διεθνούς κύκλου ζωής των Θυγατρικών Πολυεθνικιίιν και του τρόπου θεσμοθέτησης των
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κριτηρί(ι>ν αξιολόγησης και ελέγχου τιον υποψηφίων. Όσο αφορά το πριίπο θέμα, οι φάαεις ω- 

ρίμασης και παρακμής χαρακτηρίζουν την τάση τιον επιχειρήσεων να επικεντρώνονται από μί

α πληθιόρα κριτηρίων Επιλογής σε εκείνα, που βάσει της εμπειρίας τους θεωρούνται τα πλέον 

απαραίτητα, άποις: ικανότητα προσαρμογής, τεχνική ικανότητα, προσαρμογή συζύγου και οι

κογένειας, ικανότητα διαπροσιοπικιόν σχέσεων, επιθυμία μετακίνησης στο εξωτερικό, εμπειρία 

διεθνούς καριέρας, κατανόηση εθνικής και ξένης κουλτούρας, ακαδημαϊκά προσόντα και γνώ

σεις σε ξένες γλιόσσες. Όσο αφορά το δεύτερο θέμα, στοχεύει στο να ουμπεριληφθούν <πα πλαί

σια μέσα στα οποία λαμβάνει χοίρα η ανάλυση αυτή και ενδέχεται να είναι της μητρικής, του 

τόπου εγκατάστασης, της ευρύτερης περιοχής ή και παγκοσμίιος.

γ. Ολοκλήραωση των διαδικασιών Στρατολόγησης και Επιλογής με τις υπόλοιπες λειτουργίες της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και σύνδεσή τους με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης

Από τον Πίνακα 7.3 γίνεται φανερή η πλειοψηφική αποδοχή της ανάλυσης εργασίας ιος; 

μιας διαδικασίας που στοχεύει στην περιγραφή τιον αρμοδιοτήτων και απαιτήσεων της εκάστο- 

τε εργασίας καθιός και στην περιγραφή τιον προσόντων που απαιτούνται για την εκτέλεσή της. 

Η οργανωτική αυτή προϋπόθεση είναι απαραίτητη για τη συστηματική και αποτελεσματική' 

στελέχωση τιον θυγατρικιόν επιχειρήσεων και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του τμήματος ανθρώ-ί 

πινιον πόριον, το οποίο καθοδηγεί και συντονίζει την όλη διαδικασία. 1

Όσο αφορά το δεύτερο με^ρος της Υπόθεσης 3, η διεξαγωγή κάποιου περιεκτικού αποτε

λέσματος προϋποθέτει ευρύτερη εμπειρική μελέτη, πέραν τιον δεδομένων επιτρεπτών ορίων της 

συγκεκριμένης, καθιός ανήκει στο αντικέιμενο μελέτης της Στρατηγικής Διοίκησης. Παρ’ όλα 

αυτά όμιος, η ανυπαρξία προβλημάτιον πρόιορου επαναπατρισμού (για όσες επιχειρήσεις αντα- 

ποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή) αποτελεί μία ένδειξη της αποτελεσματικότητας τιον διοδικα- 

σιών Στρατολόγησης και Επιλογής, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους Στρατηγικούς στόχους. Μί

α επιπλέον ένδειξη της σύνδεσης αυτής είναι η συσχέτιση της εσιοτερικής Στρατολόγησης, που· 

εφαρμόζεται πρωταρχικά και του γενικού επιθυμητού ρυθμού μείωσης ή σταθερότητας του αν- 

θριόπινου δυναμικού. Ανάλογα δρουν οι θυγατρικές της Φινλανδίας και Κύπρου, οι οποίες λό

γιο αναδιάρθρωσης των εργασιών και αντίστοιχα επέκτασης στα Βαλκάνια και την Ανατ. Ευρώ-* 

πη, παρατηρείται αύξηση του δυναμικού τους και συνεπιός η εφαρμογή εσωτερικής και εξωτε

ρικής Σταρτολόγησης κρίνεται αναγκαία.

Η απόρριψη τιον υπόλοιπων λειτουργιών Διοίκησης Ανθριόπινιον Πόρων ιος συνδετικιόν 

κρίκων τιον διαδικασκόν Στρατολόγησης και Επιλογής βασίζεται ιπα παρακάτω δεδομένα.
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Σχετικά με τη λειτουργία της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης φαίνεται να ολοκληρώνουν έ

μπρακτα την Στρατολόγηση και Επιλογή μόνο της Ολλανδικής επιχείρησης, καθώς αποδεικνυ- 

εται πως εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμάζουν κατάλληλα τόσο τους συμμετέχοντες της 

διαδικασίας Επιλογής, όσο και τους εκπατρισθέντες, προκειμένου να εξομαλυνθεί η προσαρμο

γή τους στην Ελλάδα. Για εκείνες ωστόσο τις επιχειρήσεις που θεωρητικά υποστηρίζουν την Εκ

παίδευση και Ανάπτυξη, παρατηρείται πιος είτε δεν εφαρμόζουν τέτοιου είδους προγράμματα, 

είτε αφορούν μόνο κάποια προσπάθεια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, χωρίς όμιος να εί

ναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη.

Προχωρώντας στη λειτουργία της Αξιολόγησης, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική μόνο από 

τη Βελγική επιχείρηση, καθιός εφαρμόζει συστήματα αξιολόγησης όχι μόνο της απόδοσης ερ

γασίας αλλά και τιον ίδιων μεθόδων Επιλογής. Απεναντίας, καμία άλλη επιχείρηση δεν αξιολο

γεί τις μεθόδους Στρατολόγησης και Επιλογής. Οι Πολυεθνικές, οι οποίες θεωρούν ότι η εσωτε

ρική Στρατολόγηση και Επιλογή ολοκληριόνονται κυρίως με την Επαγγελματική Εξέλιξη, ως κί

νητρο διεθνούς καριέρας, δεν παρέχουν ιοστόσο γραπτές εγγυήσεις που να διασφαλίζουν την α

πασχόληση των εκπατρισθέντων στελεχών τους στις προηγούμενες θέσεις εργασίας, όταν επι

στρέφουν από την Ελλάδα -γεγονός που αποτελεί σε τελική ανάλυση ανασταλτικό παράγοντα 

της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Εξάλλου, ένας πιθανός λόγος συνέχειας της καριέρας μερι

κών στελεχών της Ελβετικής και Ολλανδικής εταιρείας στην Ελλάδα, ενδέχεται να είναι η επαγ

γελματική ανασφάλεια που θα ακολουθήσει όταν επιστρέφουν στην έδρα τους. Εξάλλου, στην 

Ολλανδική δεν προωθείται κάποιο ατομικό πλάνο εξέλιξης. Ακόμη, οι εταιρείες δεν προσδιορί

ζουν επακριβώς το αν η εσιοτερική Στρατολόγηση αποσκοπεί στην αναγκαία μείιοση ή σταθερό

τητα του οτελεχιακού δυναμικού ή αποτελεί πραγματικά μέσο υποκίνησης γαι εξέλιξη της κα

ριέρας.

Τέλος, καμία επιχείρηση δεν αναγνωρίζει να υπάρχει ολοκλήρωση μεταξύ των διαδικα

σιών Στρατολόγησης-Επιλογής και του Συστήματος Αμοιβών, ποαρόλο που είναι το ισχυρότερο 

πιθανόν κίνητρο διεθνούς καριέρας.

Σύμφωνα με τους Πίνακες 7.4, 7.5, 7.6 παρατηρούνται αντίστοιχα αρκετές ομοιότητες 

στις διαδικασίες Προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού. Εξαίρεση αποτελούν η Γιαποινέζι- 

κη, η οποία εφαρμόζει πρόγραμμα εξυγίανσης, με σκοπό τη μείωση του προσωπικού της και 

την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, καθιός και η Φινλανδική, η οποία αποφεύγει την τυποποί

ηση και σταθερότητα μεθόδιον και διαδικασιών. Σχετικά με τις προβλέψεις λαμβάνουν χιόρα 

κατά κύριο λόγο ετησίιος για όλα τα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας και χωρίςτην εφαρμογή
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στατιστικιόν μεθόδων. Γενικά σημειώνεται ότι η διαδικασία ταυ Προγραμματισμού έπεται του 

Προϋπολογισμού που καταρτίζεται στα πλαίσια ενός Στρατηγικού πλάνου.

Άμεση συνέπεια της γενικής τάσης Προγραμματισμού μείωσης ή σταθερότητας του αν- 

θριίιπινου δυναμικού είανι η υιοθέτηση της πολιτικής Εσωτερικής Στρατολόγησης. Κατά κοινή 

ομολογία των επιχειρήσεων, η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στρατολογεί εξωτερικά είτε λόγω 

αδυναμίας εξεύρεσης υποψηφίων εκ τιον έσω, είτε λόγιο επέκτασης τιον δραστηριοτήτων και των 

επενδύσειόν τους. Οι μέθοδοι Εσωτερικής Στρατολόγησης στις οποίες καταφεύγουν είναι κατά 

πλειοψηφία οι προαγωγές, τα αρχεία ιακνοτήτοιν και η άτυπη ανακοίνωση θέσεων εργασίας. 

Όσο αφορά τις μεθόδους Εξωτερικής Στρατολόγησης, ιδιαίτερα διαδεδομένες είναι οι αγγελί

ες στον Τύπο, τα ιδιωτικά γραφεία συμβούλων, οι κυνηγοί κεφαλών και οι συστάσεις. Χαρακτη

ριστική μάλιστα και μοναδική είναι η περίπτιοση της Βελγικής εταιρείας, η οποία διατήρησε εξ 

ολοκλήρου το ανθριόπινο δυναμικότης εξαγοραζόμενης πριόην Ελληνικής εταιρείας, ο>ς υπο

χρέωση του όρου συμφιονίας τους. Σχετικά με τις δυσκολίες εξεύρεσης υποψηφίων εκπατρισθέ- 

ντιον στελεχιόν, τα αποτελέσματα είναι αναμφίβολα, καθιίις οι μισείς σχεδόν απαντήσεις ήταν η 

έλλειψη αξιολόγησης τόσο τιον μεθόδων Στρατολόγηοης όσο και τιον μεθόδων Επιλογής, από 

τις οποίες οι πλέον ευρείας εφαρμογής είναι η αίτηση, το βιογραφικό σημείιομα και η συνέντευ-*

ξη·

7.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ιο. Αναφορικά με τα δεδομένα του Πίνακα 7.1 και άμεσα συσχετιζόμενα με την Υπόθεση 

1, αποδεικνύεται ευκρινώς η γενική αποδοχή και εφαρμογή της στο πρακτικό επιχειρηματικό 

πεδίο. Δηλαδή η υιοθέτηση μιας ΓΙολιτικής-Προσέγγιοης Στελέχωοης (Εθνοκεντρική/Πολυκε- 

ντρική/Γεοικεντρική/Τοποκεντρική) τιον διεθνών τμημάτων μιας Πολυεθνικής επιχείρησης εξαρ- 

τάται από τα γενικά χαρακτηριστικά της, τα χαρακτηριστικά της ξένης χώρας όπου επενδύει 

(στη συγκεκριμένη περίπτωση Ελλάδα) και τα χαρακτηριστικά του διεθνούς τμήματός της. Συ

νεπώς, η πολιτική Στελέχωσης είναι μία συνισταμένη πολλίόν και διαφορετικιόν αλλά αλληλεπι- 

δρούμενών παραγοντικών μεταβλητοιν του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχεί

ρησης και δη Πολυεθνικής, που συχνά αποτρέπουν κλισέ και παραδοσιακές προσεγγίσεις. 1

2ο. Η επεξεργασία τιον στοιχείων του Πίνακα 7.2 οδηγεί στην μερική αποδοχή της Υπό

θεσης 2, δηλαδή στη θεώρηση του έργου θέσης, των ικανοτήτοιν και της πολιτισμικής προσαρ

μογής του υποψηφίου, τιον δυνατοτήτοιν οικογενειακής του μετακίνησης και τέλος της φάσης
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του διεθνούς κύκλου ζωής της επιχείρησης ως προσδιοριστικιόν παραγόνκον των κριτηρίων ε

πιλογής του. Η απόρριψη της γεωγραφικής τοποθεοίας εγκατάστασης καθώς και της οικονομι- 

κο-πολιτισμικής ανάπτυξης της ξένης χώρας (Ελλάδας) προκύπτει βάσει του πλέγματος παγκο

σμιοποίησης που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τείνει να επικρατήσει.

3ο. Στην πρακτική τιον Πολυεθνικών που εξετάσθηκαν μέσο) του Πίνακα 7.3, προκύπτει 

ότι οι διαδικασίες της Σταρτολόγησης και Επιλογής ολοκληροινονται κυρίως με τον Οργανωσια- 

κό Σχεδιασμό τιον θέσεο>ν εργασίας και συνδέονται με τους Στρατηγικούς Στόχους της κάθε ε

πιχείρησης, ως αναπόσπαστο μέρος της αλυσίδας αποστολής-αντικειμενικών στόχοιν-στρατη- 

γικο)ν-πολιτικών-προγραμματισμού-προϋπολογισμού-διαδικασιο)ν.

7.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μελετιόντας το χθες, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και το σήμερα, μέσω της έ

ρευνας, καλούμαστε σε προετοιμασία, προκειμένου να απαντήσουμε στο «τι μέλλει γενέσθαι». 

Η φιλοσοφία του Ηράκλειτου «τα πάντα ρει» βρίσκει εφαρμογή και στις μέρες μας. Οι συνεχείς 

μεταβολές του Περιβάλλοντος απαιτούν προβλέψεις και ανάλογη προσαρμογή τιον επιχειρήσε

ων, ιδίιος αυτών που διαπερνούν τα εθνικά σύνορα και συναπαντούν ταυτόχρονα σε διαφορετι

κά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι τάσεις δείχνουν παγκοσμιοποίηση σε μια σφαιρική ολότητα. 

Όποια όμως και αν είναι η έκταση του φαινομένου τούτου, δεν πρόκειται να εξομοιώσει τις δια

φοροποιημένες πολιτισμικές κληρονομιές, αλλά απεναντίας θα τις φέρει πιο κοντά.

Στην πολιτισμική αυτή συγχώνευση, άνθρωποι, συστήματα και διαδικασίες υποχρεούνται 

να συνυπάρξουν αρμονικά, διατηρώντας όμιος την εθνική τους ταυτότητα και κουλτούρα. Μέσα 

από το πρίσμα αυτό, η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινοί Πόρων είανι αυτή που θα προσεγγί

σει αποτελεσματικά τις παγκόσμιες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Από το δείγμα των ξένων Πολυεθνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στη χώρα μας, μό

νο η Κυπριακής προελεύσεως εταιρεία έχει κοινές πολιτισμικές ρίζες με τις αντίστοιχες Ελλη

νικές. Οι υπόλοιπες ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: στην αγγλο-σαξωνική, όπου ανήκουν οι 

τρεις Αμερικανικές, στη γερμανική, όπου περιλαμβάνονται οι δύο Γερμανικές και η Ελβετική, 

στη Βορειο-λαχινική η Βελγική, στη σκανδτναυική η Φινλανδική και Ολλανδική και στην ασια

τική η Ιαπωνική (Christopher Leeds, Paul S. Kirkbride, Jim Durcan, “Human Resource Man

agement in Europe”, 1994, p. 24). Ορατές διαφορές πολιτισμικού χαρακτήρα μεταξύ των χο)- 

ριόν της Βορείου και Νοτίου Ευρώπης ενδεικτικά αναφέρονται οτον Πίνακα 7.7 και είναι:
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Βόρειος Ευρώπη Νότιος Ευρώπη

Προσανατολισμός στο έργο Προσανατολισμός στον άνθρωπο (E.T.Hall)

Ατομικότητα Συλλογικότητα (Hofstede)

Χαμηλή αποφυγή αβεβαιότητας Υψηλή αποφυγή αβεβαιότητας (Hoi’stede)

Συστηματική Οργανική (Mole)'

Τυπικές σχέσεις Διάχυτες σχέσεις (Trompenaars)’

Χαμηλός βαθμός επικοινωνίας Υψηλός βαθμός επικοινωνίας (Trompenaars)

Η ανάμειξη τέτοιων στοιχείων στην καθημερινή πρακτική τοιν επιχειρήσεων αναδεικνύε- 

ται με την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας Στρατηγικής διαφοροποίησης, η οποία να αποδίδει 

στο επιτρεπτό μέτρο αυτονομία και αποκέντρωση, περιορίζοντας κατά τον τρόπο (χυτό τις συ

γκρούσεις και ενθαρρύνοντας τη βελτίωση της απόδοσης.

Παράλληλα, η επιχειρησιακή αυτή Στρατηγική θα πρέπει να υποστηρίζεται και να ολο- 

κληρώνεται συνεχώς με την εφαρμοζόμενη κέχθε φορά Πολιτική Στελέχωσης. Στο σημείο αυτό 

απαιτείται να εξετασθεί ο βαθμός συνοχής της τελευταίας με την οργανωσιακή δομή και τα συ

στήματα ελέγχου των Πολυεθνικοιν. Όσο αφορά μάλιστα την επιλογή μιας εκ το>ν τεσσάρων 

Πολιτικών Στελέχωσης αξίζει να τονιοθεί ότι η Γεωκεντρική συχνά θεωρείται οις η πλέον ιδανι

κή, εξαιτίας της παροχής ίσων ευκαιριών εργασίας, ανεξαρτήτως εθνικότητας και τοιν γενικών 

τάσεων ελεύθερης πληθυσμιακής κινητικότητας.

Παρ’ όλα αυτά όμοις, η συγκεκριμένη Πολιτική δεν αρμόζει σε όλες ανεξαιρέτοις τις κα- 

ταστάσεις, με αποτέλεσμα προβλήματα δυσαρμονίας μετατρέπονται σε αδυναμίες εφαρμογής 

των επιθυμητοιν Στρατηγικοιν. Για την αποφυγή λοιπόν τέτοιου είδους εξελίξεων, είναι ορθότε

ρο να προηγηθεί σε προίτη φόχση διέχγνωση κιχι σχεδιασμός της εκάστοτε Πολιτικής Στελέχω- 

σης και σε δεύτερη φάση η εφαρμογή και ανάπτυξή της.

Η επιλογή μιας Πολιτικής Στελέχωσης επιδρά όμως άμεσα και καθοριστικά στην αντί

στοιχη επιλογή μιας Πολιτικής Στρατολόγησης. Γενικά, κάθε προτεινόμενο μοντέλο Στρατολό- 

γησης και Επιλογής στελεχιακού δυναμικού που θα επανδρώσει τμήματα Πολυεθνικών επιχει- 

ρήσεων στο εξωτερικό, απαιτείται να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Ανάλυση έργου θέσης

2. Ανάλυση τοπικού περιβάλλοντος της χώρας εγκατάστασης της θυγατρικής

3. Αξιολόγηση υποψηφίων

4. Προετοιμασία υποψηφίου και οικογένειας του.
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5. Επιβεβαίωση της αποχελεσμαχικόχηχας χου διεθνούς τμήματος για χην επίχευξη τό- 

σο χων επιχειρησιακών όσο και χων αχομικών στόχων.

6. Έγκαιρη πρόληψη χων συνεπειών πρόωρου επαναπατρισμού.

Η διεξαγωγή ερευνητικοί συμπερασμάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σχετικά με τους 

γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς, καθώς η συλλογή στοιχείων δεν προήλθε άμεσα α- 

ηό τις μητρικές Πολυεθνικές εταιρείες, αλλά από τις προσο)πικε:ς εκτιμήσεις και εμπειρίες στε- 

λεχών των θυγατρικιόν της Ελλάδας. Ωστόσο η υποκειμενικότητα που ενδεχομένως χαρακτηρί

ζει την παράθεση στοιχείων δημιουργεί το έναυσμα νέων προοπτικών μελέτης και έρευνας του 

θέματος στις κεντρικές διοικητικές διευθύνσεις των μητρικών Πολυεθνικών, με σκοπό την ά

ντληση πληροφοριοίν από άμεσες πηγές. Έτσι, είναι στη διάθεση του κάθε ερευνητή-μελετητή 

να εξετάσει αναλυτικότερα και σε βάθος τους πραγματκους λόγους υιοθέτησης μαις δεδομένης 

Πολιτικής Στελέχιοοης, τις διαδικασίες Στρατολόγηοης και Επιλογής Διευθυνοντων Συμβουλών.

Άλλες επιπλέον προοπτικές διεύρυνσης του θέματος εμπεριέχουν την απόκτηση πιο συ

στηματικών γνώσεων για την πιθανή διαφοροποίηση της Στρατολόγηοης και Επιλογής, εξαιτί- 

ας του διαφορετικού εθνικού χαρακτήρα τόσο το)ν χωριόν εγκατάστασης τιον θυγατρικών Πο- 

λυεθνικιόν όσο και των ίδιων των μητρικιόν τους.

Επιστέγασμα και κατακλείδα αυτής της μελέτης είναι η απόδοση πραγματικών διαστάσε

ων στο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα και η εκτίμησή του ως ο πιο κριτικής σημασίας παρά

γοντας στην επιβίωση και ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης. Αναμφίβολα πρέπει να γίενι αντιλη

πτό ότι οι άνθριοποι είναι αυτοί που αντιπροσωπεύουν τους στόχους, την αποστολή, τις αξίες 

και το σύστημα συμπεριφοροιν και αντιλήψειον μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό και οτα 

πλαίσια της παγκοσμιοποίησης που τείνει να χαρακτηρίσει τον αιώνα που ακολουθεί, η αναζή

τηση των ανθρώπινων πόριον συνίσταται να είναι παγκόσμιας κλίμακας.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ





ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1. Ποιο το είδος προϊόντων που παράγει;

2. Ποια η χώρα προέλευοης;

3. Η πλειοψηφία των κεφαλαίων ανήκει

α. σε Έλληνες; (ποσοστό)

β. σε ξένους (ποσοστό) και ποιας εθνικότητας;

4. Αναπτύσσεται παραγωγική δραστηριότητα πέραν της μητρικής;

α. Αν ναι, σε ποιες χώρες;

β. Αν όχι, σε τι είδους δραστηριότητες επεκτείνεστε και σε ποιες χώρες;

5. Ποιος ο αριθμός τιον παραγωγικών της μονάδων στην Ελλάδα;

6. Ποιος ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού της στην Ελλάδα;

7. Παρατηρείται αύξηση ή μείωση του προσωπικού που εργάζεται στην Ελλάδα;

α. Αν παρατηρείται αύξηση, υπάρχει περίπτωση εμφάνισης προβλημάτιον στο εγγύς μέλ

λον, λόγοι αυτής της αύξησης; 

β. Αν ναι, τι είδους προβλήματα εμφανίζονται και γιατί;

8. Πόσο καιρό δραστηριοποιείται η εταιρεία σας στην Ελλάδα;

9. Παρατηρείται αλλαγές στον κλάδο σας; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ

ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

10. Ποιος λαμβάνει αποφάσεις για θέματα οτρατολόγησης και επιλογής

α. του Διευθυνοντος Συμβούλου; 

β. το>ν υπόλοιπων στελεχιόν; 

της επιχείρησης στην Ελλάδα;

- η μητρική εταιρεία

- η θυγατρική εταιρεία
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11. Ποιας εθνικότητας στελέχη προτιμιόνται για την επάνδροιση των επιχειρήσεων

ατην Ελλάδα;

- Ομοεθνείς

- Ντόπιοι

- Αλλοδαποί (από τρίτες χώρες)

* Για ποιους λόγους ακολουθείται αυτή η πολιτική;

* ΪΙοια θεωρείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθεμιάς από τις παραπάνω κατηγο

ρίες, όσο αφορά τη στελέχωση στην Κλλάδα;

* Ποια είναι η ποσοαταία αντιστοιχία καθεμιάς από τις παραπάνω κατηγορίες όσον αφο- 

ρά

- Ανώτερα στελεχη;

- Μεσαία στελέχη;

- Κατώτερη στελεχη; 

και κατά λειτουργία; 

και γιατί;

* Υπάρχει διαφοροποίηση στις πολιτικε;ς στελέχωσης που ακολουθούνται από χώρα σε 

χώρα;

- Αν ναι, σε ποιο βαθμό και για ποιους λόγους διαφοροποιούνται οι παραπάνιο πολί

τικε^;

- Αν όχι, γιατί;

12. Ποια είναι η εθνική σύνθεση της ανοότατης διοικητικής ομάδας

α. Διευθυνοντα Συμβούλου; 

β. Διοικητικού Συμβουλίου;

13. Σύμφωνα με ποιας χώρας κριτήρια αξιολογούνται και ελέγχονται οι υποψήφιοι

α. Χοόρας Προέλευσης της μητρικής εταιρείας; 

β. Τόπου εγκατάστασης; 

γ. Ανά περιοχή; 

δ. Παγκοσμπος;

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑ

ΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

14. Ακολουθείται κάποια διαδικασία Προγραμματισμού σε ανθριόπινο δυναμικό;
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α. Αν ναι, ποια είναι αυτή; 

β. Αν όχι, γιατί;

15. Κάνετε ανάλυση του εξιοτερικού περιβάλλοντος της Ελλάδας; Ποιες είναι οι επιδράσεις του 

Οικονομικού/Πολιτικού/Τεχνολογικού/Νομικού/Κοινωνικο-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος 

στην εταιρεία σας;

- Ποιος διερευνά;

- Πόσο επηρεάζεται η απόφαση;

16. Κάνετε προβλέψεις για ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό;

- κάθε πότε;

- για ποια επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας;

- χρησιμοποιείτε κάποιες μεθόδους και ποιες είναι αυτές;

- ποιος ασχολείται με τις προβλέψεις;

17. Κάνετε ανάλυση των εργασιών της θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα;

- πώς καθορίζονται οι απαιτήσεις τιον εργασκόν;

- ποιος κάνει την ανάλυση;

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

18. Προσδιορίζετε τις κενές θέσεις σαν αποτέλεσμα του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμι

κού;

- πώς διεξάγεται η διαδικασία του προισδιορισμού της κενότητας θέσεων;

- ποιος είναι ο υπεύθυνος;

19. Λαμβάνετε υπ’ όψιν σας κάποιους παράγοντες πριν να προχωρήσετε στη διαδικασία της 

Στρατολόγησης;

20. Ποια η διαδικασία της Στρατολόγησης ανά κατηγορία στελεχών;

α. πού γίνεται;

β. ποιος ασχολείται με τη διαδικασία; 

γ. αν είναι Εξωτερική, ποιες οι μέθοδοι;

- Επαγγελματικοί Σύλλογοι

- Αγγελίες στον Τύπο

- Τηλεόραση

- Ραδιόφωνο
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- Ιδιωτικά Γραφεία Συμβουλών

- Κυνηγοί Κεφαλών (Headhunters)

- Συστάσεις

- Πανεπιστήμια/Ιδιωτικές και Δημόσιες Σχολές

- Τράπεζες Δεδομένων

- Ανταγωνίστριες εταιρείες

- Εξαγορές/Συγχωνευσεις

- Άλλες

δ. αν είναι Εσωτερική, ποιες οι μέθοδοι;

- Προαγωγές

- Μεταθέσεις

-Τυπική ανακοίνιοση θέσεων

- Άτυπη ανακοίνωση θέσεων

- Αρχεία ικανοτήτοιν (Skills inventories)

- Άλλες

ε. Ποιες μεθόδους προτιμάτε και για ποιους λόγους; 

στ. αξιολογείτε τις παραπάνω μεθόδους;

- αν ναι, με ποιον τρόπο;

- αν όχι, γιατί;

- ποιος ασχολείται;

ζ. υπολογίζετε το κόστος ανά υποψήφιο;

21. Ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας αξιολόγησης της ατομικής επιτυχίας στο διεθνές 

πεδίο;

- Αποτελεσματικότητα εργασίας

- Προσωπική/Οικογενειακή Προσαρμογή

- Ποιότητα πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων

- Άλλοι

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

22. Ποια η διαδικασία της Επιλογής ανά κατηγορία ιπελεχών;

α. που γίνεται;

β. ποιος ασχολείται με τη διαδικασία και πόσο κατάλληλα προετοιμασμένος είνα ειδικό

τερα στα θέματα πολιτισμικού χαρακτήρα;
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γ. ποιος παίρνει την τελική απόφαση;

δ. ποιες είναι οι Μέθοδοι επιλογής και πώς διεξάγονται ανά κατηγορία στελεχών;

- Αίτηση

- BioYpaqnKO Σημείωμα

- Συνέντευξη (είδος)

- Tests (είδη)

- Κέντρα Εκτίμησης Ικανοτήτιον (Assessment Centers)

- Εξετάσεις φυσικής κατάστασης (είδη)

- Άλλες

ε. αξιολογείτε τις παραπάνω μεθόδους;

- αν ναι, με ποιον τρόπο;

- αν όχι, γιατί;

23. Ποια είναι τα Κριτήρια Επιλογής;

- των Εκπατρισθέντων στελεχών

- του Ντόπιων στελεχών

- των αλλοδαπών στελεχών

* Υπάρχει διαφοροποίηση αυτών των κριτηρίων όσο αφορά

- τα Ανώτερο στελέχη

- τα Μεσαία στελέχη

- τα Κατώτερα στελέχη 

Ποια είναι αυτή;

και γιατί παρατηρείται;

24. Σε ποια κριτήρια αποδίδετε μεγαλύτερη σημασία ανά κατηγορία στελεχών

- Ηγεσίας;

- Διοικητικής Συμπεριφοράς;

- Προσωπικών Χαρακτηριστικών;

- Οργανωσιακών Απαιτήσεων;

- Περιβαλλοντικών Επιδράσειον;

25. α. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισμό του βαθμού αφοσίιοσης των

στελεχών στην εταιρεία;

β. Υπάρχει διαφορά στο βαθμό αφοσίωσης που δείχνουν;

- οι Εκπατρισθέντες
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- οι Ντόπιοι

- οι Αλλοδαποί

γ. Πόσο επηρεάζει ο παράγοντας της αφοσίοισης την απόφαση επιλογής μεταξύ

- ενός Εκπατρισθεντος στελέχους

- ενός Ντόπιου στελέχους 

και γιατί;

26. Πώς αποφεύγονται οι προκαταλήψεις;

27. Πώς αποφεύγονται τα σφάλματα το)ν παραπάνω;

28. α. Ποιο είναι το ποσοστό απορρίψεων εκ με'ρους τοιν υποψηψίοιν για κάποια συγκεκριμέ-

νη θείση, ανά κατηγορία στελεχών; 

β. Ποιοι είναι οι λόγοι της απόρριψης;

29. Εκπαιδεύετε τους συμμετείχοντες της διαδικασίας επιλογής;

ΣΤ. ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

30. Αντιμετο)πίζετε δυσκολίες οτην εξεύρεση υποψηφίων για εκπατρισμό και γιατί;

31. Ποια είναι τα κίνητρα για διεθνή καριερα;

32. α. Είχατε προβλήματα πρόωρου επαναπατρισμού και γιατί; 

β. Ποια ήταν αυτά;

γ. Πώς τα αντιμετωπίζατε;

33. α. Ενημερώνατε τα υποψήφια εκπατρισθέντα στελέχη για τις συνέπειες πρόωρου επανα

πατρισμού τους, λόγο) πιθανής αποτυχίας τους ιπην Ελλάδα; 

β. Ποιες είναι οι πιθανείς αυτές συνέπειες; 

γ. Πώς αντιμετωπίζονται;

34. Για πόσο χρονικό διάστημα συμφωνείται η παραμονή του εκπατρισθείντος οτελείχους στην 

Ελλάδα και γιατί;

35. Υπάρχουν εκπατρισθέντα στελέχη που επιθυμούν να συνεχίσουν διεθνή καριέρα, αφού λή

ξει το συμβόλαιο απασχόλησής τους στην Ελλάδα;

- Γνιορίζετε τους λόγους της περεταίρο) παραμονής τους;

36. Υπάρχουν γραπτές εγγυήσεις που να διασφαλίζουν την απασχόληση του εκπατρισθέντος 

στελέχους οτην προηγούμενη θέση του, όταν θα επιστρέφει από την Ελλάδα;

37. Ποιας ηλικιακής σύνθεσης είναι τα εκπατρισθεΑτα στελείχη;

α. Έχει αλλάξει η σύνθεση αυτή κατά τα τελευταία χρόνια και γιατί;
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β. αν ναι, πώς έχει διαμορφωθεί;

38. Ακολουθείται κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας-εκπαίδευσης τιον εκπατρισθέντων στελε

χών, προκειμένου να εξομαλύνετε την προσαρμογή του στην Ελλάδα;

α. αν ναι, με ποιους τρόπους; 

β. αν όχι, γιατί; 

γ. πόσος χρόνος απαιτείται; 

δ. ποιοι το διεξάγουν;

Ζ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

39. α. Με ποια από τις υπόλοιπες λειτουργίες Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Εκπαίδευση και

Ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Επαγγελαμτική Εξέλιξη, Σύστημα Αμοιβών, Οργανωσιακός 

Σχεδιασμός θέσεων εργασίας) ολοκληρώνονται κυρίως η Στρατολόγηση και Επιλογή; 

β. Με ποιόν τρόπο επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση αυτή;

40. Ποις επιτυγχάνεται η σύνδεση των Πρακτικιόν Στελέχωσης με τους Στρατηγικούς Στόχους 

της εταιρείας;
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ΟΝΟΜΑ:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ:

Α. Είστε διατεθειμένος/η να μετακινηθείτε γεωγραφικά μέσα στα επόμενα 5 χρόνια;
[ ] Ναι και χωρίς κανένα γειογραφικό περιορισμό
[ ] Όχι, δεν είμαι σε καμία περίπτωση διατεθειμε:νος/η να μετακινηθώ 
[ ] Ναι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις απαντήσεις μου στα παρα

κάτω.

Β. Γεωγραφικοί Περιορισμοί
[ ] Μόνο μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας 
[ ] Στην ελληνική επικράτεια και σε γειτονικές χώρες
[ ] Στην ελληνική επικράτεια, σε γειτονικές χιόρες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευ- 

ριοπαϊκή ήπειρο.
\ ] Σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εκτός από τις ακόλουθες χώρες/περιοχές:

Γ. Οικογενειακοί περιορισμοί
θα ήμουν διατεθειμένος/η να μετακινηθώ εφόσον αντιμετιοπισθούν ικανοποιητικά τυχόν προ
βλήματα σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτιο παράγοντες (σημειιόστε αναλόγως):

[ ] Ύπαρξη κατάλληλιον σχολείων για τα παιδιά μου
[ ] Εφόσον το επιτρέψει η επαγγελματική απασχόληση του/της συζύγου μου 
[ ] Εφόσον το επιτρέψει η υγεία στενών συγγενικιόν προσώπων που εξαρτώνται από με:να 

(παρακαλιί) διευκρινίστε):

[ ] Άλλοι περιορισμοί ή προϋποθέσεις (παρακαλώ διευκρινίστε):

Δ. Χρονικοί Περιορισμοί
ΓΙαρακαλιό σημειώσατε την περίοδο κατά την οποία θα είστε ελεύθερος/η να μετακινηθείτε:
ί ] Από .................... μέχρι...........
[ ] Άλλη περίοδος (διευκρινίστε):

[ ] Μόνο σύντομες τοποθετήσεις εκτός έδρας, εντός ή εκτός Ελλάδας χωρίς την οικογένεια 
και για περιορισμεΛ/ο χρονικό διάστημα (μέχρι 6 μήνες).

Ε. Προσωπικοί Περιορισμοί
Παρακαλιί) διευκρινίστε για τυχόν άλλους περιοριστικούς παράγοντες, η αντιμετιόπιση των ο
ποίων αποτελεί προϋπόθεση για την μετακίνησή σας:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
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