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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 
Στα πλαίσια αυτής της μελέτης θα παρατηρήσουμε τη σημαντικότητα των στελεχών και 

συγκεκριμένα των υψηλόβαθμων στη σύγχρονη επιχείρηση, καθώς και τα κίνητρα που 

προσφέρονται από τις επιχειρήσεις για την προσέλκυσή τους. Στην ελληνική 

βιβλιογραφία δεν έχουν γίνει αρκετές μελέτες για το συγκεκριμένο θέμα. Παρόλ’ αυτά 

μέσα από την αρθρογραφία, συνεντεύξεις στελεχών από διάφορες μεγάλες ελληνικές 

επιχειρήσεις και σε σύγκριση με ευρήματα ξένων ερευνητών, διαπιστώνουμε ότι τα 

κίνητρα που παρέχονται είναι σε γενικές γραμμές ίδια. Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο 

γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση και η κατάλυση των εργασιακών συνόρων δίνουν 

διαφορετικό νόημα στα εργασιακά κίνητρα και στις αμοιβές. Ενώ λοιπόν, 

παρατηρούνται διαφορές στα αριθμητικά μεγέθη (μισθοί), οι τεχνικές αμοιβών και τα 

κίνητρα που παρέχονται είναι παραπλήσια σε όλες τις μεγάλες εταιρίες (υψηλής 

κεφαλαιοποίησης, που απασχολούν προσωπικό άνω των 500 ατόμων και με τζίρους 

άνω των 35.000.000€) ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής τους.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Με την παρούσα εργασία έχουμε ως στόχο να μελετήσουμε την αγορά στελεχών στην 

Ελλάδα, συγκρίνοντάς την με τις αντίστοιχες αγορές στην Ευρώπη αλλά και στην 

Αμερική. Ο τομέας αυτός δεν έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα και χρήζει 

σημαντικής προσοχής. Βασικός στόχος είναι μετά την παρουσίαση των ευρημάτων ο 

αναγνώστης να μπορέσει να καταλάβει τι συστήματα αμοιβών χρησιμοποιούν οι 

μεγάλες επιχειρήσεις για να προσελκύσουν αλλά και να διατηρήσουν τα στελέχη τους, 

καθώς επίσης και ποιες είναι οι τάσεις μετά την οικονομική κρίση και τις καταγγελίες 

για υπέρογκα bonus από μέρους πολυεθνικών εταιριών. 

 

Αφορμή για το θέμα αποτέλεσε η μεγάλη έκταση που δόθηκε κυρίως από τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, στα πακέτα αμοιβών 

και κυρίως στα bonus  των υψηλόβαθμων στελεχών, αρχικά των τραπεζών και στη 

συνέχεια εταιριών που προκάλεσαν με την κατάρρευσή τους αλυσιδωτές αντιδράσεις 

σε όλες σχεδόν τις οικονομίες του κόσμου. 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την αποσαφήνιση παρερμηνειών που μπορεί να 

έχουν δημιουργηθεί γύρω από τις αγορές στελεχών και τα πακέτα αμοιβών τους. 

Αρχικά θα αναλύσουμε τη σημασία των υψηλόβαθμων στελεχών για μια επιχείρηση. 

Στη συνέχεια θα δούμε τι συστήματα αμοιβών χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και γιατί  

επιλέγουν να ανταμείψουν τόσο γενναιόδωρα τα υψηλόβαθμα στελέχη τους. Θα γίνει 

μία   σύνδεση του ρόλου και της στρατηγικής σημασίας των στελεχών με τα πακέτα 

αμοιβών για να καταλάβει καλύτερα ο αναγνώστης αυτές τις επιλογές. 
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Μια ματιά στις αγορές εργασίας στελεχών της Ελλάδας και του εξωτερικού θα δώσει 

τον παλμό της σημερινής κατάστασης μετά την οικονομική κρίση. Θα έχει έτσι τη 

δυνατότητα  ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα πώς αναζητούν τα στελέχη οι 

επιχειρήσεις, τι ζητούν από αυτά και γιατί είναι διατεθειμένες να τα ανταμείψουν 

πλουσιοπάροχα σε αντάλλαγμα των ικανοτήτων τους, της ευφυΐας τους και της 

διορατικότητάς τους.   

 

Μέσα από τη σκιαγράφηση της σημερινής εικόνας, θα μπορέσουμε καλύτερα να δούμε 

ποιες είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν για το 2010 σε αυτό το φλέγων θέμα, αλλά 

και να προτείνουμε λύσεις που ίσως να βοηθήσουν στη μη επανάληψη λαθών του 

παρελθόντος. Οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται 

στις εκάστοτε αλλαγές του περιβάλλοντος (εσωτερικού και εξωτερικού). Πρέπει να 

μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος, αλλά και να παίρνουν τολμηρές αποφάσεις 

καθοριστικής σημασίας που θα τους οδηγήσουν στο μέλλον και στην ανάπτυξη.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες σχετικά με την αγορά εργασίας των 

υψηλόβαθμων στελεχών, τα συστήματα αμοιβών που χρησιμοποιούνται από την 

πλευρά των επιχειρήσεων και τις μελλοντικές τάσεις. Με εξαίρεση μελέτες που 

δημοσιεύει η Hay Group και ημερίδες που οργανώνει κατά καιρούς ο Σύλλογος  

Ελλήνων Βιομηχάνων δεν συναντούμε πολλές προσπάθειες παρουσίασης και ανάλυσης 

του συγκεκριμένου τομέα. Στην παρούσα εργασία στηρίχτηκα κυρίως στην ξένη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

 

Αντίθετα, στο εξωτερικό υπάρχουν αρκετές μελέτες που διεξάγονται σε ετήσια βάση, 

τόσο από ιδιωτικές εταιρίες όπως η Ambition, η eFinancial Careers και το  Executive 

Job Market Intelligence Report. Τα συστήματα αμοιβών των στελεχών έχουν 

προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επιστημών, οι οποίοι τα ανέπτυξαν διεξοδικά στα 

πολυάριθμα συγγράμματα που έχουν γραφτεί γύρω από αυτό το θέμα. Άλλοι υπέρ, 

άλλοι κατά των πρακτικών σε σχέση με τις αμοιβές, οι ερευνητές προσπάθησαν να 

δώσουν τη δική τους ερμηνεία, παίρνοντας παραδείγματα από την σύγχρονη ιστορία, 

αλλά και από το παρελθόν. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

 

Στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής μου διατριβής κατέφυγα στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση κυρίως ξένων συγγραφέων και στην πρόσφατη αρθογραφία. Με το 

ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης πληθώρα αρθρογράφων έστρεψαν την 

προσοχή τους στα υπέρογκα πακέτα αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών των 

μεγάλων εταιριών κυρίως σε Αμερική και Ευρώπη, δίνοντας άλλη διάσταση στο θέμα 

των αμοιβών και των εργασιακών σχέσεων. 

 

Επίσης, πολύ χρήσιμες αποδείχτηκαν και  οι συνεντεύξεις που διεξήγαγα με 

υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν προσωπικό άνω 

των 300 ατόμων και με τζίρο ο οποίος ξεπερνά τα 35.000.000 εκ. ευρώ. Στόχος, ήταν η 

σύγκριση μεταξύ των συστημάτων αμοιβών αυτής της κατηγορίας εργαζομένων στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μπορεί τα μεγέθη των αμοιβών να μην ταυτίζονται 

απόλυτα ( παίζει ρόλο το κόστος ζωής σε κάθε χώρα, οι συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας κ.ά.), παρόλ’ αυτά τα πακέτα και οι τεχνικές αμοιβών που χρησιμοποιούνται 

για την προσέλκυση τους αποτελούνται σε γενικές γραμμές από τα ίδια στοιχεία. 

 

Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια 30 περίπου λεπτών. Συνολικά μίλησα με 4 υψηλόβαθμα 

στελέχη επιχειρήσεων από τους παρακάτω κλάδους: τραπεζικός κλάδος, 

κατασκευαστικός κλάδος, ιατροφαρμακευτικός κλάδος, κλάδος τροφίμων-ποτών.   

Καταφεύγοντας λοιπόν σε βιβλιογραφία, αρθρογραφία, συνεντεύξεις στελεχών και στη 

δική μου κριτική ανάλυση, προσπάθησα να πλαισιώσω και να στηρίξω τις υποθέσεις 

που θα διατυπωθούν στη συνέχεια με υπευθυνότητα, ακρίβεια και πάνω απ’ όλα  

σεβασμό στον αναγνώστη. 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

 

Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας που τονίζει τη σημαντικότητα 

του ανθρώπινου παράγοντα για την επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης. Από το 

1960 και μετά όταν ο όρος «ανθρώπινο δυναμικό» άρχισε επίσημα να καθιερώνεται στο 

επιστημονικό στερέωμα,  πολλοί επιστήμονες μελέτησαν και παρουσίασαν τα 

ευρήματά τους αναφορικά με τη σημαντικότητα του ανθρώπινου ρόλου ως ένας από 

τους  συντελεστές παραγωγής μια επιχείρησης. Αποτέλεσμα πολλών ερευνών 

αποκάλυψε  το μυστικό επιτυχίας για μια επικερδή επιχείρηση. Η επιτυχία δεν 

στηρίζεται τόσο στον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά σύμφωνα με τον David Maister, 

πρώην ακαδημαϊκό του Harvard Business School και διάσημο σύμβουλο επιχειρήσεων, 

βρίσκεται στην προσωπικότητα και τις ικανότητες του manager να εφαρμόσει 

αποτελεσματικά τη στρατηγική. 

 

Η καρδιά μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της. Όλες οι αποφάσεις, η παραγωγική 

διαδικασία και τα αποτελέσματα των παραπάνω αντικατοπτρίζουν τις ενέργειες του 

ανθρώπινου παράγοντα. Παρά τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και την εφαρμογή 

τους στη διοίκηση των σύγχρονων επιχειρήσεων οι άνθρωποί της είναι πίσω από κάθε 

απόφαση. Παρατηρούμε δηλαδή, ότι η παραγωγικότητα συνδέεται άμεσα με τους 

ανθρώπινους πόρους μιας επιχείρησης και κατ επέκταση και η ικανότητα της 

επιχείρησης να καταβάλει ανταγωνιστικές αμοιβές. Το παρακάτω κλάσμα παρουσιάζει 

αυτή τη σχέση: 

  Παραγωγή                         =   απόδοση ενεργητικού ή επένδυσης 

  Συντελεστές παραγωγής 



6 

 

*όπου συντελεστές παραγωγής: Πρώτες ύλες, ανθρώπινοι πόροι, τεχνολογία 

Η παραγωγικότητα δεν επηρεάζει μόνο τη δυνατότητα καταβολής ανταγωνιστικών 

αμοιβών, αλλά είναι επίσης αποτελεσματικό εργαλείο της διοίκησης για την υποκίνηση 

των υπαλλήλων.1 Η σύνδεση της παραγωγικότητας με τα συστήματα αμοιβών είναι μια 

πολύ συνήθης πρακτική των επιχειρήσεων, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία κινήτρων 

για τους εργαζομένους τους. 

 

Το σημαντικότερο όμως,  είναι η στρατολόγηση των κατάλληλων ανθρώπων για  τις 

κατάλληλες θέσεις.  «Οι μάνατζερ κάνουν κινήσεις σωστά. Οι χαρισματικοί μάνατζερ 

κάνουν τις σωστές κινήσεις», επισημαίνει ο καθηγητής Γουόρεν Μπένις, από το 

Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και έχει απόλυτο δίκαιο. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 οι επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν πως οι φιλοσοφίες τους σε 

θέματα ανθρωπίνου δυναμικού  ήταν απαρχαιωμένες. Έτσι, άρχισαν να συνδέουν την 

εξέλιξη της επιχείρησης με την εξέλιξη των ανθρώπων τους ξοδεύοντας περισσότερο 

χρόνο και χρήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

 Στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας, οι επιχειρήσεις ξοδεύουν πλέον 

εκατομμύρια δολάρια για να στελεχώσουν αποτελεσματικά τους οργανισμούς τους. Τα 

εργασιακά σύνορα έχουν προσπελαστεί. Οι μοντέρνες πλέον επιχειρήσεις αναζητούν 

στελέχη πέρα από τα γεωγραφικά τους σύνορα και η μάχη για τον εντοπισμό των 

ικανότερων είναι γεγονός. Η αναζήτηση στοχεύει σε χαρισματικά και ευφυή στελέχη, 

με διαίσθηση και διορατικότητα, προσανατολισμένα στην παραγωγή και στις τάσεις της 

αγοράς. Για το λόγο, αυτό δελεαστικά πακέτα αμοιβών προσφέρονται ως αντάλλαγμα 

                                                             
1 Patrick J. Montana & Bruce H. Charnov (2000), Management, Barron’s Educational Series Inc, 3rd 
edition 
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των ικανοτήτων και την υπόσχεση για πολλαπλά κέρδη από τη μεριά των senior 

executives.  

 

Όπως  θα αναλυθεί στα παρακάτω κεφάλαια, τα πακέτα αμοιβών των senior executives 

είναι αρκετά προνομιούχα και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν κάθε φαντασία, 

γεγονός που προκάλεσε γενική κατακραυγή. Στην παρούσα φάση δε θα αναλύσουμε αν 

δικαιολογούνται τέτοιες αποδοχές. Αξίζει όμως, να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος 

ευθύνης σε σχέση με τα αποτελέσματα μια επιχείρησης πέφτει τους ώμους των 

υψηλόβαθμων στελεχών. Αυτοί θα τεθούν υπόλογοι   σε κάθε περίπτωση και θα είναι οι 

πρώτοι που θα απομακρυνθούν σε περίπτωση που κριθούν αναποτελεσματικοί και 

επιζήμιοι για την επιχείρηση. 

 

Υπήρξαν πολλοί επικριτές των ευρημάτων και των θεωριών των πρεσβευτών της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η αλήθεια , όμως, είναι αδιαμφισβήτητη. Σύμφωνα με 

πρόσφατη έρευνα του Maister, η συμπεριφορά των εργαζομένων είναι αυτή που 

προκαλεί οικονομικά αποτελέσματα και όχι το αντίθετο. Αν μια επιχείρηση θέλει να 

επιτύχει το καλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα, τότε θα πρέπει να επικεντρώσει 

την προσοχή της στην ικανοποίηση των εργαζομένων της. Η αλήθεια είναι επίσης, ότι 

πέρα από τους παράγοντες υποκίνησης που πολύ εύστοχα διατυπώνονται στην 

πυραμίδα ιεράρχησης αναγκών του Maslow και τη θεωρία υποκίνησης του 

Herzberg(σχήμα 1), το οικονομικό κίνητρο είναι εξίσου αν όχι από τους 

καταλυτικότερους παράγοντες, τουλάχιστον για μια κατηγορία στελεχών αναφορικά με 

την απόφασή τους να μεταβούν σε ανταγωνιστικές εταιρίες τόσο μέσα στα γεωγραφικά 

σύνορα, όσο και έξω από αυτά, κυρίως τις μέρες που διανύουμε.  
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5. 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

Η αντίληψη των ανθρώπων για την αμοιβή τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο 

συμπεριφοράς τους. Η επίδραση αυτή ,όμως, είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο. 

Αυτό είναι πολύ φυσικό, αφού το πώς αντιλαμβανόμαστε την αμοιβή μας συνδέεται 

άρρηκτα με την οπτική μας γωνία και συγκεκριμένα εξαρτάται από το αν είμαστε ένα 

απλό μέλος της κοινωνίας, αν είμαστε μέτοχος, υπάλληλος ή manager. 

 

Εύκολα ,λοιπόν, συμπεραίνουμε πόσο σημαντικό είναι για μια επιχείρηση να έχει ένα 

αποτελεσματικό σύστημα αμοιβών. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, ολοένα και 

περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται σε εξειδικευμένους συμβούλους  για τον 

σχεδιασμό των συστημάτων αμοιβών τους. Στόχος, είναι η δημιουργία ενός 

συστήματος δίκαιου και ορθολογικού που θα παρακινεί τους εργαζομένους να δίνουν 

το μέγιστο των ικανοτήτων τους. 

 

Το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού συστήματος αμοιβών είναι η 

ανάλυση της θέσης εργασίας, μετά ακολουθεί η περιγραφή της θέσης, η αξιολόγηση και 

τέλος η ιεράρχησή της με βάση το περιεχόμενο και τη σχετική της αξία στην εσωτερική 

δομή της επιχείρησης. Εφόσον έχουν προηγηθεί όλες οι παραπάνω διαδικασίες 

μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα αμοιβών. 

 

Η ανάλυση εργασίας αποτελεί στην ουσία μία συστηματική διαδικασία συλλογής 

πληροφοριών, οι οποίες εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις διάφορες 
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θέσεις εργασίας. Στόχος της ανάλυσης και της περιγραφής είναι πέρα από τον 

εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών, η δημιουργία μια αίσθηση ισότητας μέσα στην 

επιχείρηση. Είναι λογικό ότι θέσεις εργασίας με ίδιο περιεχόμενο θα πρέπει να 

αμείβονται με τον ίδιο τρόπο.  Είναι πολύ σημαντικό η ποιότητα των δεδομένων να 

είναι υψηλή, γι’ αυτό συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την συλλογή των δεδομένων. 

 

Η αξιολόγηση της θέσης εργασίας είναι επίσης μια συστηματική διαδικασία. Στόχος 

είναι ο εντοπισμός της αξίας της κάθε θέσης ώστε να δημιουργηθεί μια εσωτερική δομή 

στην επιχείρηση. Η αξιολόγηση βασίζεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως οι 

ικανότητες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση, το περιεχόμενό της, η αξία της 

για την επιχείρηση , η επιχειρησιακή κουλτούρα και αγορά εργασίας. 2 

 

Αφού επιτευχθεί η ιεράρχηση των θέσεων εργασίας ακολουθεί  ο σχεδιασμός του 

κατάλληλου συστήματος αμοιβών. Η απόφαση ενός εργαζομένου για τον αν αποδεχθεί 

μια θέση εργασίας εξαρτάται όχι μόνο από το ύψος της αμοιβής, αλλά και από τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος αμοιβών της εταιρίας. Πέρα ,όμως, από την 

προσέλκυση νέου ανθρώπινου δυναμικού, ο στόχος ενός αποτελεσματικού συστήματος 

αμοιβών είναι και η διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού. Το υψηλό turnover 

(παραιτήσεις προσωπικού) μπορεί να αποβεί καταστροφικό για μια επιχείρηση και από 

άποψη κόστους αλλά και ανεπαρκούς προσωπικού για τη ολοκλήρωση των εργασιών. 

Ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας είναι πολύ υψηλός ιδιαίτερα στον τομέα  της 

προσέλκυσης και διατήρησης πολύ ικανών και ποιοτικών στελεχών. Το πακέτο 

αμοιβών ,λοιπόν, που θα αποφασίσει να παρέχει μια επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίζει 

                                                             
2 Michael Armstrong, Ann Cummins, Sue Hastings, Willie Wood (2003), Job evaluation: A guide to 
achieving equal pay, Clays Ltd, St Ives plc 
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την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων της. Και με την έννοια ανάγκες δεν 

αναφέρομαι μόνο στις οικονομικές.  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καλό εργασιακό 

περιβάλλον, προοπτικές ανόδου, εκπαίδευση, ανταμοιβές για την κατάκτηση 

συγκεκριμένων στόχων, σωστή αξιολόγηση της δουλειάς του, σεβασμός κ.ά. είναι μόνο 

μερικά στοιχεία που συνθέτουν το πλαίσιο αναγκών των εργαζομένων. 

 

Ένα πακέτο αμοιβών μπορεί να περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Υπάρχει το σταθερό 

κομμάτι που ουσιαστικά είναι ο μισθός. Αυτός δεν μεταβάλλεται και προσφέρει την 

αίσθηση της ασφάλειας. Πέρα όμως από το βασικό μισθό υπάρχει και ένα μεταβλητό 

κομμάτι. Το μεταβλητό κομμάτι παρέχεται επιπλέον του βασικού μισθού και στόχος 

του είναι να παρακινήσει τους εργαζομένους. Συνδέεται συνήθως με την απόδοση του 

εργαζομένου ή μιας ομάδας εργαζομένων. Το συγκεκριμένο σύστημα αμοιβών 

ονομάζεται pay for performance και αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα, 

δηλαδή αμοιβή βασισμένη στην απόδοση. Υπάρχουν πολλά τέτοια προγράμματα όπως: 

 

Across the board: εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους ανεξάρτητα από την 

απόδοσή τους και το μέγεθος σχετίζεται με την υποκειμενική εκτίμηση του εργοδότη 

για το τι μπορεί να πληρώσει. Συνήθως είναι προσαυξήσεις που γίνονται στον βασικό 

μισθό με την πάροδο των χρόνων εργασίας τους. 

 

Cost-of-living increase: μοιάζει με το παραπάνω πρόγραμμα. Το μέγεθος της 

προσαύξησης σχετίζεται με την αύξηση του κόστους ζωής. 

 

Merit pay: η αύξηση του μισθού σχετίζεται με την απόδοση του εργαζομένου. Η 

αύξηση γίνεται πάνω στο βασικό μισθό. 
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Lump-sum bonus: το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχετίζεται με την απόδοση του 

εργαζομένου όπως και στο merit pay. Η διαφορά είναι ότι καταβάλλεται εφ άπαξ και 

δεν αποτελεί προσαύξηση του βασικού μισθού. 

 

Individual incentive: μπορεί να αποτελέσει σε κάποιες περιπτώσεις προσαύξηση του 

βασικού μισθού.  Σχετίζεται αποκλειστικά με την απόδοση ενός συγκεκριμένου 

εργαζομένου. Ενώ συνήθως η μέτρηση της απόδοσης είναι υποκειμενική, όπως στην 

περίπτωση των merit και lump-sum bonus, εδώ η μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα νούμερα πωλήσεων. 

 

Success-sharing plans: αποτελεί μια γενική κατηγορία η οποία συνδέεται με την 

μέτρηση της απόδοσης μιας ομάδας εργαζομένων και όχι ενός. Δεν είναι προσαύξηση 

του βασικού μισθού αλλά καταβάλλεται εφ άπαξ. Δεν ενέχει ρίσκο για τους 

εργαζομένους γιατί ενώ ανταμείβονται για υπερβάλλουσα απόδοση, δεν τιμωρούνται 

για το αντίθετο. 

 

Gain-sharing: δεν σχετίζεται με τη οικονομική απόδοση της επιχείρησης, αλλά με 

κάποιον δείκτη κόστους. Ο πιο συνηθισμένος είναι το κόστος εργασίας. 

 

Profit sharing: σχετίζεται με την απόδοση μια ομάδας εργαζομένων αναφορικά με 

κάποιο οικονομικό στόχο που τους έχει τεθεί. 

Risk sharing plans: αυτή η γενική κατηγορία έρχεται σε αντίθεση με τα success sharing 

plans. Στην προκειμένη περίπτωση ενώ η ανταμοιβή για την ομάδα είναι συνήθως 
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υψηλότερη από την περίπτωση των success sharing plans, οι εργαζόμενοι τιμωρούνται 

σε περίπτωση χαμηλής απόδοσης, με τη μορφή μείωσης της συνολικής αμοιβής τους. 3 

 

Με βάση τον K. Brown προκύπτει ότι τα group pay for performance plans και 

ειδικότερα τα gain-sharing plans κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στις 

προτιμήσεις των επιχειρήσεων. O λόγος είναι ότι τα παραπάνω συστήματα οδηγούν της 

επιχειρήσεις σε αυτό που ονομάζεται: επιχείρηση που μαθαίνει. Αυτή είναι το μέλλον 

στον κόσμο των επιχειρήσεων. Μια επιχείρηση ευέλικτη η οποία μπορεί εύκολα να 

προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος: εξωτερικού και εσωτερικού. 

 

Μια άλλη κατηγορία πιο μακροπρόθεσμων πακέτων αποτελούν τα stock options τα 

οποία δίνουν μετοχές της εταιρίας στους εργαζομένους αντί χρήματα. Είναι αρκετά 

συνηθισμένη μέθοδος και στόχος είναι η αύξηση της δέσμευσης από την πλευρά των 

εργαζομένων. 

 

5.2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

Τα πακέτα αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών έχουν αποτελέσει το μήλο της έριδος 

για πάρα πολλούς ανθρώπους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τίθενται και θέματα ηθικής. 

Είναι πολύ συχνό  το φαινόμενο ο κόσμος να κατακρίνει τις αμοιβές των υψηλόβαθμων 

στελεχών και να τις χαρακτηρίζει πολύ συχνά αδικαιολόγητες. Το συγκεκριμένο θέμα 

έχει τόσο πολύ τραβήξει την προσοχή του κόσμου, ώστε διοργανώνονται ακόμα και 

                                                             
3 George T. Malkovitch & Jerry M. Newman (2008), Compensation, McGraw-Hill International Edition, 9th 
edition 
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debates σε διάφορα ιστολόγια, δίνοντας τη δυνατότητα στους πιστούς του συστήματος 

να επιχειρηματολογούν έναντι των απίστων.   

 

Πάραυτα, συχνά παρατηρείται η παράβλεψη ενός πολύ σημαντικού παράγοντα. Αυτός 

δεν είναι άλλος από τα επίπεδα ευθύνης και του ρίσκου που αναλαμβάνουν τα υπό 

μελέτη στελέχη. Όλα έχουν το τίμημά τους. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις τείνουν 

να ανταμείβουν υπερβολικά γενναιόδωρα τα άτομα που θα επωμιστούν το 

συγκεκριμένο ρόλο. Το παρακάτω σχήμα (2) περιγράφει πώς συνδέονται οι παράγοντες 

που καθορίζουν τις αμοιβές των υψηλόβαθμων στελεχών σε σχέση με τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. 

 

Σχήμα 2 

Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι μπορεί τα στελέχη αυτά να είναι τα 

πρώτα που ανταμείβονται για τα επιτυχή αποτελέσματά τους, αλλά ταυτόχρονα είναι 

και τα πρώτα που απομακρύνονται από την επιχείρηση στην αντίθετη περίπτωση. 

Αρκεί να ρωτήσουμε οποιονδήποτε φύλακα μιας εταιρίας για να διαπιστώσουμε πόσα 

υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη έχει δει να έρχονται και να φεύγουν κατά τα χρόνια 

παραμονής του στην επιχείρηση.  
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Οι αμοιβές των υψηλόβαθμων στελεχών αποτελούνται από τέσσερα βασικά συστατικά: 

το βασικό μισθό, τα bonus που συνδέονται με συγκεκριμένη απόδοση, stock options και 

μακροπρόθεσμα προγράμματα παρακίνησης. Εκτός όμως από τα παραπάνω, τα στελέχη 

συμμετέχουν πολύ συχνά και στα διάφορα benefit plans, λαμβάνοντας 

συμπληρωματική σύνταξη. Συνήθως τα συμβόλαια που υπογράφουν είναι πενταετούς 

διάρκειας και έχουν ως στόχο πέρα από την εξασφάλιση ενός βασικού μισθού, 

γενναιόδωρα bonus και πολύ ευνοϊκούς όρους σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 

με την εταιρία.4 

 

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να αποφεύγονται τα πολύ πολύπλοκα πακέτα 

αμοιβών. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρα και σαφή ώστε να εγγυάται σε 

κάθε περίπτωση η αποτελεσματικότητά τους. Τα πολύ πολύπλοκα πακέτα πολλές φορές 

μπορεί να αποπροσανατολίσουν την επιχείρηση και να δημιουργήσουν υπέρογκα κόστη 

τα οποία δεν διαφαίνονται εύκολα. Ας μην ξεχνάμε το πολύ πρόσφατο παράδειγμα του 

Rupert Merdoch. Με αποδοχές που άγγιζαν τα 8.1 δις δολάρια δίνοντάς του  εύκολα το 

χρίσμα του πιο ακριβοπληρωμένου στελέχους για το έτος 2006. Όπως αποκάλυψαν τα 

διάφορα δημοσιεύματα, το πακέτο αποδοχών του ήταν τόσο πολύπλοκο που ακόμα και 

η ίδια η εταιρία για την οποία εργαζόταν δεν ήταν σε θέση να το περιγράψει, παρά μετά 

από έρευνες που διήρκησαν πάνω από ένα μήνα. Όπως αποδείχθηκε, οι απολαβές του κ. 

Merdoch, δεν είχαν καμία σύνδεση με την απόδοσή του. Αντίθετα, με τις λανθασμένες 

αποφάσεις του συνεισέφερε στην καταστροφή της εταιρίας. 

 

                                                             
4 Lars Oxelheim & Clas Wihlborg (2008), Markets and Compensation for Executives in Europe, Emerald 
Group Publishing Limited 
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Σύμφωνα ,πάντως, με τον Lukas Hengartner πολλές φορές η μεγάλη διαφορά που 

παρατηρείται μεταξύ των αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών και των υφισταμένων 

τους, δικαιολογείται ως μια τακτική της επιχείρησης για να υποκινήσει τους 

υφισταμένους να αποδώσουν τα μέγιστα, ώστε με τη σειρά τους να έχουν κάποια 

στιγμή την τύχη τέτοιων απολαβών. Δηλαδή, πολλές φορές στόχος των επιχειρήσεων 

είναι η παρακίνηση των εργαζομένων να φτάσου σε τέτοια ιεραρχικά επίπεδα με τα 

αντίστοιχα οφέλη, δημιουργώντας έναν ανταγωνισμό μεταξύ των υφισταμένων, που η 

επιχείρηση ευελπιστεί ότι θα λειτουργήσει εποικοδομητικά.  

 

Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις  βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα πακέτα 

αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών τους, δικαιολογείται και από το γεγονός ότι 

πολλά από αυτά προέρχονται από χώρες του εξωτερικού. Όλοι συμφωνούν ότι όταν 

αποφασίζεις να προσελκύσεις ένα ικανό στέλεχος   από μια ανταγωνίστρια εταιρία, θα 

χρειαστεί να του παρουσιάσεις πέρα από ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και 

υποσχέσεις για εξέλιξη και προκλήσεις, ένα πακέτο αμοιβών δελεαστικότερο από αυτό 

του ανταγωνιστή σου. Αντίστοιχα και σίγουρα σε μεγαλύτερο βαθμό, όταν το στέλεχος 

που θέλεις να στρατολογήσεις  δεν ανήκει απλώς σε ανταγωνίστρια εταιρία αλλά 

ενδεχομένως και σε άλλη ήπειρο, το πακέτο αποδοχών που θα του προτείνεις πρέπει να 

είναι τόσο δελεαστικό, ώστε να πείσει το στέλεχος να πάρει το ρίσκο της 

μετανάστευσης. Αυτοί οι παράγοντες πολλές φορές δεν λαμβάνονται υπόψη από τους 

επικριτές των bonus και των πακέτων αμοιβών που δίνουν οι επιχειρήσεις.  

Ας μην ξεχνάμε, όμως, τον βασικότερο παράγοντα που διαμορφώνει τα συστήματα 

αμοιβών. Αυτός δεν είναι άλλος από το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. 

Αναφερόμαστε σε αγορές στελεχών και όπως κάθε αγορά έτσι και αυτή δεν ξεφεύγει 

από τον πανάρχαιο αυτό νόμο. Πολλές επιχειρήσεις πληρώνουν λίγο πάνω από το μέσο 
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όρο, above the average pay, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αποφύγουν το 

υψηλό turnover. 

 

Αξίζει, όμως, να αναφέρουμε ότι οι εταιρίες οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της 

κριτικής για τα bonus που κατέβαλαν ήταν από τις πιο επιτυχημένες εταιρίες του 

χώρου, οι οποίες παρουσίαζαν μεγάλη ανάπτυξη και πολύ υψηλά κέρδη. Από τη στιγμή 

που τα στελέχη τους ήταν υπεύθυνα για την κερδοφορία τους και με βάση το pay for 

performance, δεν ήταν παρά απόλυτα λογικό οι επιβραβεύσεις τους να ήταν 

αντίστοιχες. 

 

Ποιος όμως αποφασίζει τι πακέτα αμοιβών θα δοθούν στα υψηλόβαθμα στελέχη? Το 

σίγουρο είναι ότι τις περισσότερες φορές το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού δεν ασκεί 

καμία επιρροή σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Πέρα από λίγες περιπτώσεις επιχειρήσεων 

που καταφεύγουν σε επαγγελματίες συμβούλους επιχειρήσεων, εξειδικευμένους στο 

σχεδιασμό συστημάτων αμοιβών ανεξάρτητους από την επιχείρηση, πολλές φορές το 

ίδιο το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τέτοιου είδους αποφάσεις.  Για 

πολλούς, το γεγονός αυτό αποτελεί την αρχή από μια σειρά λανθασμένων αποφάσεων 

αναφορικά με τα πακέτα αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών. 

 

Ένα λάθος που το πλήρωσαν πολύ ακριβά πολλές επιχειρήσεις και κυρίως του 

τραπεζικού κλάδου ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι η σύνδεση της 

αμοιβής με την απόδοση της μετοχής της εταιρίας. Όπως πολύ εύστοχα περιγράφει 

άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2009 στο περιοδικό Economist, μια τέτοια 

σύνδεση εμπερικλείει υψηλό κίνδυνο για την επιχείρηση και κατ’ επέκταση  για τους 

μετόχους. Σε πολλές περιπτώσεις τραπεζών οδήγησε τα στελέχη σε ριψοκίνδυνα 
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στοιχήματα τα οποία φιλοδοξούσαν να ανεβάσουν την τιμή της μετοχής (αφού η 

αμοιβή του στελέχους εξαρτιόταν από αυτή). Σε περίπτωση ,όμως, αποτυχίας τα 

αποτελέσματα ήταν καταστροφικά, κυρίως για τους μετόχους. 

 

Όπως πολύ εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε, ο σχεδιασμός του κατάλληλου 

πακέτου αμοιβών είναι πρωταρχικής σημασίας. Η έννοια του total rewards system και 

τα στοιχεία του, μας παρουσιάζει ένα ιδανικό μίγμα άμεσων και έμμεσων αμοιβών, 

οικονομικών και μη οικονομικών. Το παρακάτω σχήμα (σχήμα 2) παρουσιάζει πώς 

συνδέονται αυτές οι διαφορετικές κατηγορίες αμοιβών. Το περιεχόμενο του πακέτου 

αμοιβών που θα σχεδιάσει η κάθε επιχείρηση πρέπει να δίνει σε κάθε περίπτωση ένα 

σαφές μήνυμα: ποια είναι οι επιχειρησιακή της στρατηγική, η κουλτούρα και η 

φιλοσοφία της επιχείρησης. 

 

  

 

Σχήμα 3 

Το εξωτερικό περιβάλλον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός τέτοιου 

συστήματος. Ιδιαίτερα η αγορά εργασίας. Από εκεί αντλούν οι επιχειρήσεις τα στελέχη 

τους και όπως είναι λογικό η προσφορά και η ζήτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων 
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οδηγεί σε αναπροσαρμογή όλου του πακέτου. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός και 

δοκιμάζει συνέχεια τι παραπάνω είναι διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να πληρώσουν για 

να προσελκύσουν,  να διατηρήσουν τα στελέχη τους αποφεύγοντας υψηλό turnover, 

αλλά και να τα παρακινήσουν. 

 

Στην ελληνική πραγματικότητα τα πράγματα δεν διαφέρουν και πολύ. Σίγουρα ο 

βασικός μισθός είναι διαφορετικός, γιατί σημαντικό ρόλο παίζει και η εγχώρια αγορά 

εργασίας, αλλά οι επιπλέον παροχές είναι παρόμοιες, ακλουθώντας το μοντέλο του total 

reward system.  Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις, όλα τα στελέχη επισήμαναν ότι 

λάμβαναν έξτρα ασφαλιστικό πρόγραμμα σύνταξης και υγείας. Και οι τέσσερις είχαν 

εταιρικό τηλέφωνο  και εταιρικό αυτοκίνητο στη διάθεσή τους. Stock options plans 

είχαν δύο στους τέσσερις (τραπεζικός κλάδος και κλάδος τροφίμων-ποτών). Επίσης, 

τρεις στους τέσσερις είχαν και πιστωτική κάρτα υψηλού ορίου για την κάλυψη 

διάφορων εξόδων τους (τραπεζικός κλάδος, ιατροφαρμακευτικός και κλάδος τροφίμων 

και ποτών). Το σύστημα των bonus εφαρμοζόταν και στις τέσσερις εταιρίες των 

στελεχών. Ανάλογα με την απόδοση των τμημάτων τους και τους στόχους που 

τήθονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έπαιρναν ένα γενναιόδωρο ποσό, που έφτανε 

μέχρι και 9 μισθούς. Επίσης, και οι τέσσερις έπαιρναν ένα επιπλέον bonus στο τέλος 

κάθε χρονιάς σε περίπτωση που η χρήση έκλεινε με κερδοφορία. 

 

Σε ερώτηση για το αν είναι ικανοποιημένοι από τις απολαβές τους, σε γενικές γραμμές 

και οι τέσσερις απάντησαν θετικά. Επίσης, στην ερώτηση αν θα εγκατέλειπαν τη 

δουλειά τους σε περίπτωση που είχαν καλύτερη προσφορά από ανταγωνιστή εταιρία, 

τρεις απάντησαν θετικά, ενώ ένας ότι θα το σκεφτότανε. Κατά τη δική μου κρίση ο 

λόγος ήταν καθαρά συναισθηματικός, αφού το στέλεχος εργαζόταν στην εταιρία 
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περίπου 15 χρόνια και υπήρχε πολύ υψηλή αφοσίωση. Τέλος, στην ερώτηση αν θα 

σκέφτονταν να φύγουν στο εξωτερικό προς αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών και 

οικονομικών ευκαιριών, μόνο ένα στέλεχος απάντησε θετικά. Ο λόγος κατά τη δική μου 

κρίση είναι το νεαρό της ηλικίας του (35 ετών) και η οικογενειακή του κατάσταση        

( ανύπαντρος), που του επιτρέπουν εύκολα να πάρει μια τέτοια απόφαση. 

 

Όπως, εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε και στην Ελλάδα τα πακέτα αμοιβών των 

υψηλόβαθμων στελεχών εμπεριέχουν  σε γενικές γραμμές τα ίδια στοιχεία με αυτά των 

εταιριών στο εξωτερικό. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν ικανά και ταλαντούχα 

στελέχη και είναι διατεθειμένες να πληρώσουν γενναιόδωρα αυτούς που πραγματικά 

αξίζουν.   

Πρόσφατη έρευνα της Hay Group (2009) η οποία εξέτασε 2.500 οργανισμούς σε 91 

χώρες, έδειξε ότι το 65% των εταιριών σε παγκόσμιο επίπεδο, έναντι 39% στην Ελλάδα 

μείωσαν τον προϋπολογισμό τους για αυξήσεις στις αμοιβές. Το 19% προχώρησε σε 

πάγωμα των μισθών, ενώ 18% σκέφτονται να προχωρήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Μόνο το 20% αποφάσισε να προχωρήσει σε αυξήσεις. Στην Ελλάδα, οι αυξήσεις στα 

στελέχη κυμαίνονται στο 4.8% έναντι του 7% που δόθηκε το 2008. 

 

Αναφορικά με τα bonus μόνο το 26% των εταιριών αποφάσισε να αναπροσαρμόσει τα 

προγράμματά του ώστε να μπορεί να πληρώνει τους εργαζομένους του. Αυτή η   

αναπροσαρμογή, κυρίως των αμοιβών των στελεχών,  μπορεί να οδηγήσει σε πολλά 

προβλήματα, αφού είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει αντιδράσεις από την πλευρά των 

μετόχων αλλά και να βλάψει την φήμη της εταιρίας. Επίσης, η έννοια του bonus χάνει 

την πραγματική της ουσία, μετατρέποντάς  το σαν πρακτική υποκίνησης ανίσχυρο. 
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Όσον αφορά στα προγράμματα μακροπρόθεσμων κινήτρων, μόνο το 12% των εταιριών 

δήλωσαν ότι θα τα τροποποιήσουν σημαντικά, χωρίς να είναι σαφείς ακόμη στο τι θα 

διαφοροποιήσουν σε σχέση με τα υφιστάμενα προγράμματα. Όσον αφορά στις παροχές 

και στα έξοδα προσωπικού, το 16% των εταιριών περιορίζει τη χρήση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και το 11% περικόπτει την πληρωμή των υπερωριών.5 

 

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τις αυξήσεις για τα έτη 2008 και 2009. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις που δόθηκαν ήταν αρκετά μεγαλύτερες 

από αυτές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για τις μικρές εταιρίες μέχρι 25 

εργαζομένους, ενώ αντίθετα στις μεγάλες επιχειρήσεις οι αυξήσεις κυμαίνονται περίπου 

στα ίδια με αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με το 

ευρωπαϊκό. 

Πίνακας 1 

Αυξήσεις 2008 

 

Πίνακας 2 

Αυξήσεις 2009 

 
                                                             
5 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ 2008 - 2009 
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Σύμφωνα με τα στελέχη που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, οι αυξήσεις που τους 

έγιναν για το 2010 ήταν πολύ μικρές. Με εξαίρεση το στέλεχος εταιρίας του 

κατασκευαστικού κλάδου που υπέστη πάγωμα μισθού για χρονικό διάστημα έξι 

περίπου μηνών, τα υπόλοιπα στελέχη είχαν αυξήσεις της τάξεως του 4%. Αναφορικά με 

τα bonus, δεν υπήρξε προσπάθεια από μεριάς των εταιριών για απαξίωσή τους. Η 

διαφορά στην αμοιβή των Ελλήνων στελεχών από τα στελέχη του εξωτερικού, έγκειται 

στο γεγονός ότι το σταθερό κομμάτι του μισθού (βασικός μισθός) καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος στο σύνολο του μισθού. Στο εξωτερικό κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. 

Σύμφωνα με έρευνα της People for Business τα στελέχη δεν επιθυμούν να αναλάβουν 

περισσότερες ευθύνες που να συνδέονται με μεταβλητές παροχές.  Το μόνο σίγουρο 

είναι ότι σύντομα αυτή η νοοτροπία θα αρχίζει να αλλάζει. Τα στελέχη στην Ελλάδα αν 

θέλουν να επιβιώσουν θα πρέπει να συμμορφωθούν με τα παγκόσμια πρότυπα. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω μιλάμε πλέον για παγκόσμια αγορά στελεχών. Τα στελέχη δεν 

έχουν να ανταγωνιστούν μόνο τον διπλανό τους, αλλά μια παγκόσμια αγορά. 

 

Εκεί που παρατηρούνται οι μεγαλύτερες μισθολογικές αυθαιρεσίες είναι ο δημόσιος 

τομέας.  Τα υψηλόβαθμα στελέχη του δημοσίου τομέα στη χώρα μας ήταν αποδέκτες 

υπέρογκων αμοιβών και αρκετά προνομιακών πακέτων, χωρίς να υπάρχει καμία 

σύνδεση με την απόδοσή τους.  Υπό το πρίσμα των τελευταίων οικονομικών εξελίξεων 

στη χώρα μας το θέμα συζητήθηκε έντονα, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση για 

πλαφόν στους μισθούς και στα bonus των υψηλόβαθμων στελεχών του δημοσίου 

τομέα. Πλέον οι μικτές αποδοχές τους δεν θα ξεπερνούν τα 6.200€ ή 4.000€ καθαρά.6 

                                                             
6 Με το μισθό του γενικού γραμματέα όλα τα στελέχη του Δημοσίου, (25/02/09) 

Διαθέσιμο: www.athina984.gr/node/40576 
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Σύμφωνα με έρευνα της eFinancial Careers για το 2010, παρόλη την μείωση των bonus 

το 2008, τα bonus του 2009 σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με 

αυτά της προηγούμενης χρονιάς. Το πήχη έθεσε πρώτη η Goldman Sachs όταν 

ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει για bonus το ποσό των 12 δισεκατομμυρίων λιρών. 

Ταυτόχρονα η Barclays ανακοίνωσε ότι θα δώσει 1.5 δισεκατομμύρια λίρες σε μετρητά 

στο προσωπικό της, διπλάσια σε μέγεθος από αυτά της προηγούμενης χρονιάς και 1.2 

δισεκατομμύρια λίρες σε long-term awards. Απ’ ότι φαίνεται τα bonus επέστρεψαν πιο 

δυναμικά στο προσκήνιο από ποτέ. 

 

Η εταιρίες παλεύουν να κρατήσουν τα στελέχη τους με κάθε δυνατό μέσο. Έχοντας ως 

στόχο να οδηγηθούν και πάλι στην κορυφή υπερπηδώντας τον οικονομικό σκόπελο που 

δημιουργήθηκε λόγω οικονομικής κρίσης, μοιράζουν και πάλι απλόχερα bonus και 

awards ως μέσο υποκίνησης, αλλά και για να  δημιουργήσουν κλίμα αισιοδοξίας. 
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6. ΑΓΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 

 
 
 
Η αναζήτηση για ανώτερα στελέχη είναι πολύ σημαντική για κάθε επιχείρηση. Αυτοί 

αποτελούν τους ηγέτες της και σε αυτούς εναποθέτουν οι μέτοχοι τις ελπίδες τους για 

μεγάλα κέρδη και επιτυχία. Για το λόγο αυτό, όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι 

επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να πληρώσουν πολλά για να πείσουν τα ταλέντα του 

χώρου να αναλάβουν τα ηνία και να τους οδηγήσουν στην κορυφή. Ως φυσικό 

επακόλουθο είναι η αναζήτηση πλέον να επεκτείνεται στην παγκόσμια αγορά εργασίας 

πέρα από την εγχώρια. Για τη στρατολόγηση αυτών των στελεχών τα γεωγραφικά όρια 

καταλύονται. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και οι εταιρίες χρησιμοποιούν 

ολοένα και περισσότερο γραφεία αναζήτησης και στρατολόγησης στελεχών. 

 

Η προσφορά και ζήτηση στελεχών στις διάφορες αγορές εργασίας καθορίζουν τα 

πακέτα αμοιβών που θα πρέπει να παρέχουν οι εταιρίες για να καταφέρουν να 

προσελκύσουν εκείνα τα στελέχη που καλύπτουν τις προδιαγραφές τα θέσης. Για 

παράδειγμα «  κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης στα τέλη του 1990, έντονος 

ανταγωνισμός για ικανότητες δημιουργίας λογισμικού οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη 

αύξηση στις απολαβές των ατόμων που κατείχαν αυτή την ικανότητα. Επειδή εκείνη 

την περίοδο η αγορά εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαν αρκετούς 

αποφοίτους κολλεγίων που να πληρούν αυτές τις προδιαγραφές, η αναζήτηση 

επεκτάθηκε σε αγορές εργασίας του εξωτερικού για να βρεθούν οι κατάλληλοι 

υποψήφιοι. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ένα έντονο μεταναστευτικό κύμα για το 2000 

».7  

                                                             
7 Anne Bogardus (2009), PHR/SPHR Professional in Human Resources Certification Study Guide, Wiley 
Publishing Inc, 3rd edition,p.282 



25 

 

 

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση επηρέασε τις αγορές εργασίας. Τα ποσοστά 

ανεργίας αυξήθηκαν δραματικά σε όλες τις χώρες. Όπως είναι λογικό και η αγορά 

στελεχών επηρεάστηκε. Μέσα όμως από την κρίση δημιουργούνται και ευκαιρίες. 

Πολλές εταιρίες κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να αντιστρέψουν την 

κατάσταση υπέρ τους, δημιουργώντας παράλληλα και θέσεις εργασίας. Η αλήθεια είναι 

πάντως, πως η αγορά εργασίας υψηλόβαθμων στελεχών επλήγη λιγότερο. Για να βγουν 

από τα αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν από την κρίση, οι εταιρίες στράφηκαν για μια 

ακόμη φορά στην αναζήτηση νέων ηγετών οι οποίοι θα εξασφάλιζαν την επιβίωσή τους 

και θα τους οδηγούσαν και πάλι στην κερδοφορία. Η αγορά στελεχών φαίνεται να 

ανακάμπτει με σταθερά και αργά βήματα ολοένα και περισσότερο. 

 

Σύμφωνα  με έρευνα που παρουσιάστηκε στο 2010 Executive Job Market Intelligence 

Report, τα στελέχη με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι αυτά που απασχολούνται στους 

τομείς της υγείας, πράσινης τεχνολογίας, τεχνολογίας, φαρμακευτικές εταιρίες και 

ενέργειας. 

 

Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη για το έτος 2010 

στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, όπως προέκυψε από 

μελέτες συμβούλων για αναζήτηση υψηλόβαθμων στελεχών. 
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Πίνακας 3 

 

Πηγή: 2010 Executive Job Market Intelligence Report 

 

Το ερώτημα όμως που παραμένει είναι πού αναζητούν οι σύμβουλοι τα στελέχη? Το 

σχήμα 3 μας δείχνει τι απάντησαν σε ερώτησή τους οι ειδικοί. 

 

 
Σχήμα 4 

 
Πηγή: 2010 Executive Job Market Intelligence Report 
 
 
Το 44% αναζητεί τα ταλέντα μέσα από ένα δίκτυο γνωριμιών η αλήθεια είναι πως οι 

γνωριμίες μέσα στο χώρο βοηθούν πάρα πολύ στον εντοπισμό των κατάλληλων 

στελεχών .  επειδή η απόφαση μιας τέτοιας πρόσληψης είναι πολύ σημαντική για τη 
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μελλοντική επιτυχία της εταιρίας, πολλές εταιρίες προσπαθώντας να αντιστάθμισαν τον 

κίνδυνο μιας αποτυχημένης επιλογής καταφεύγουν στα δίκτυα γνωριμιών τους. Παρόλο 

που μιλάμε για διεθνή αγορά στελεχών με άπειρες δυνατότητες επιλογής από ένα 

μεγάλο αριθμό υποψηφίων, τα δίκτυα γνωριμιών δύσκολα θα χάσουν τα πρωτεία  ως η 

πρώτη επιλογή των εταιριών.8 

 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μόνο τα 21% των εταιριών αναζητά τα άτομα που θα 

αναλάβουν τα ηνία μέσα από τους ίδιους του τους εργαζομένους. Αυτή είναι μία ακόμα 

ένδειξη που επιβεβαιώνει την τάση των εταιριών να μην δίνουν ευκαιρίες σε κατώτερα 

στελέχη να αναρριχηθούν σε όσο σημαντικές θέσεις. Το 14% αναζητά στελέχη 

διεξάγοντας έρευνες, το 9% μέσα από το Internet. Αυτό αποτελεί τάση των τελευταίων 

ετών, με την άνοδο των ιστοσελίδων με αγγελίες εργασιών και βιογραφικά υποψηφίων. 

Επίσης, 9% αναζητά τους κατάλληλους υποψηφίους μέσα από βάσεις δεδομένων με 

βιογραφικά, ενώ τέλος, το 3% στρέφεται στη διαφήμιση. 

 

Το 81% των συμβούλων ανεύρεσης υψηλόβαθμων στελεχών ή «headhunters» όπως 

τους αποκαλεί ο  Joseph Daniel McCool, δηλώνουν ότι η αγορά στελεχών έχει 

δυσκολέψει πολύ και ότι η αναζήτηση των κατάλληλων είναι πολύ δύσκολη σε σχέση 

με προηγούμενες χρονιές. Οι εταιρίες έχουν θέσει τα standards τους πολύ υψηλά και οι 

απαιτήσεις τους ως προς τις ικανότητες των στελεχών που αναζητούν έχουν αυξηθεί. Οι 

επιχειρήσεις ψάχνουν για ποιότητα πέρα από μεγάλα ονόματα του χώρου. Δυστυχώς, 

όμως, είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν εκείνα τα στελέχη που θα 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις που συναντούν όλες οι εταιρίες 
                                                             
8 Lars Oxelheim & Clas Wihlborg (2008), Markets and Compensation for Executives in Europe, Emerald 
Group Publishing Limited 
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στο τόσο δυναμικό και πολύπλοκο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον την περίοδο που 

διανύουμε. 

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρατηρώντας τα ονόματα των στελεχών που 

πρωταγωνίστησαν στην πρόσφατη κρίση εύκολα διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες - 

στελέχη επιβεβαίωσαν τον κανόνα που τις θέλει να μην παίρνουν μεγάλα ρίσκα στις 

επιλογές τους. Σύμφωνα με την κα. Λέιλα Σπένσερ, υψηλόβαθμο στέλεχος , ως regional 

director της εταιρείας της για τις δραστηριότητες στη νοτιοανατολική Ευρώπη, και 

μητέρα δύο μικρών παιδιών, υποστηρίζει ότι «η είσοδος γυναικών στην αγορά των 

στελεχών θα συνεχιστεί καθόλη την 20ετία». Ιδιαίτερα όσων αναφορά τις μητέρες, 

εκτιμά ότι είναι πρώτες στη λίστα επιλογής από πλευράς των επιχειρήσεων εξαιτίας  

και του περιορισμένου χρόνου που διαθέτουν. Η έλλειψη χρόνου τις οδηγεί να 

εργάζονται πιο μεθοδικά και  να ενεργούν «to the point». Ωστόσο, σύμφωνα με τη 

Σπένσερ  είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις κάνουν διακρίσεις, κυρίως κατά των 

νεότερων γυναικών που αρχίζουν να δημιουργούν οικογένεια και πρέπει να 

απουσιάσουν για λόγους μητρότητας από την εργασία. 

 

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η παρουσία των γυναικών στα υψηλόβαθμα κλιμάκια των 

εταιριών είναι ακόμα πολύ μικρή. Οι επιχειρήσεις αντιστέκονται στο να δώσουν την 

ευκαιρία στις γυναίκες να δείξουν τις ικανότητές τους. Δυστυχώς,   θα χρειαστούν 

πολλά χρόνια ακόμα για να δούμε αλλαγές αυτής της νοοτροπίας. 
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7.  ΑΓΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

 

Η αγορά στελεχών στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετική από την παγκόσμια. Οι 

επιχειρήσεις για να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας τους όχι μόνο δεν επενδύουν στο 

ανθρώπινο δυναμικό ψάχνοντας ικανά στελέχη να δεχθούν τις προκλήσεις, αλλά δεν 

αντικαθιστούν και αυτά που αποφασίζουν να φύγουν από την εταιρία. Αποτέλεσμα 

όλων των παραπάνω είναι η μετατροπή της Ελλάδας σε εξαγωγέα στελεχών. 

 

Η «εθελουσία  έξοδος» έδωσε το έναυσμα σε πολλά υψηλόβαθμα στελέχη να 

αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Η μετακίνηση επιχειρήσεων στα Βαλκάνια 

αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης για 

υψηλόβαθμα στελέχη, οδηγώντας πολλούς Έλληνες να αναζητήσουν  δουλειά εκτός 

ελληνικών συνόρων. «Επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε βαλκανικές χώρες 

τονίζουν ότι είναι πιο εύκολο για έναν απόφοιτο ελληνικού πανεπιστημίου να βρει τη 

δουλειά που επιθυμεί στο εξωτερικό σε σχέση με τη χώρα μας, προσθέτοντας ότι τόσο 

οι συνθήκες εργασίας όσο και οι μισθοί, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος ζωής, 

αποτελούν ισχυρά κίνητρα εγκατάλειψης της Ελλάδας.»9 

 

Τον τελευταίο καιρό μία συνηθισμένη πρακτική των επιχειρήσεων είναι περά από το 

πάγωμα των μισθών, η διεύρυνση του ρόλου και των καθηκόντων των στελεχών χωρίς 

όμως αύξηση των αμοιβών ή σύνδεσή τους με την απόδοση. Μια πρακτική που έχει 

οδηγήσει σε αρκετές αποχωρήσεις στελεχών και αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. 

                                                             
9 Α.Μάρκου, (2005), Σε εξαγωγέα στελεχών μετατρέπεται η Ελλάδα, εφημερίδα Το Βήμα,  

Διαθέσιμο: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=3&artId=152308&dt=06/11/2005 
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Ρίχνοντας μια ματιά στις αγγελίες αναζήτησης προσωπικού, παρατηρούμε ότι η 

αναζήτηση στελεχών έχει μειωθεί δραματικά. Σύμφωνα με το kariera.gr, μια ιστοσελίδα  

ανεύρεσης εργασίας, η πτώση ξεπερνά το 35% σε έρευνά τους από τον Οκτώβριο του 

2008 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009. Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα, τις 

μεγαλύτερες πιέσεις το τελευταίο διάστημα δέχονται οι τομείς του τουρισμού, 

αυτοκινητοβιομηχανίας και τραπεζών. Αντίθετα, οι τομείς της υγείας, τα κέντρα 

εξυπηρέτησης  πελατών, τα κέντρα είσπραξης οφειλών και η πληροφορική φαίνεται 

πως δεν έχουν επηρεαστεί τόσο έντονο και ακόμα αναζητούν υψηλόβαθμα στελέχη.  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο σε έρευνα του 2010 Executive Job 

Market Intelligence Report, το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Μία ακόμα απόδειξη για το 

πόσο στενά συνδεδεμένες είναι οι αγορές εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Ποιος είναι ,όμως, ο παράγοντας που οδηγεί τα στελέχη σε αναζήτηση επαγγελματικής 

αποκατάστασης σε χώρες του εξωτερικού? Ο κορεσμός, όμως, σε συνδυασμό με το 

δύσκολο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον οδηγούν τα ελληνικά στελέχη στη 

μετανάστευση. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη εκ μέρους της πολυεθνικής εταιρίας 

Executive Search, Stanton Chase International Αθηνών, ο κύριος παράγοντας που 

οδηγεί στη μετανάστευση στελεχών ανωτάτης βαθμίδας δεν είναι ο οικονομικός. 

Αντίθετα, αναζητούν να παίξουν έναν πιο στρατηγικό ρόλο, με διευρυμένη 

επιχειρηματική ευθύνη και ανώτερη θέση στην ιεραρχία. 

Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Fortune η κα Ασπασία Βούλγαρη Managing 

Consultant της εταιρίας Hay Group αναφέρει: « οι Έλληνες επιλέγουν να κάνουν το 

μεγάλο βήμα, καθώς οι μισθοί σε άλλες χώρες του εξωτερικού είναι πιο ελκυστικοί σε 

απόλυτα νούμερα απ’ ότι στην Ελλάδα, ενώ οι προοπτικές είναι σημαντικές. Στην Ασία 
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υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη, αλλά και ανάγκη για πεπειραμένα στελέχη, την οποία θα 

μπορούσαν να καλύψουν οι Έλληνες, που διακρίνονται όχι μόνο για το επιχειρηματικό 

τους δαιμόνιο, αλλά και για την ικανότητά τους να σέβονται την διαφορετικότητα της 

κάθε κουλτούρας και να προσαρμόζονται ανάλογα προκειμένου να επιτευχθεί η 

επιχειρησιακή στρατηγική». 10 

 

Πόσο εύκολη όμως είναι η μετανάστευση και κατά πόσο τα στελέχη παίρνουν αυτή την 

απόφαση στην πράξη? Σύμφωνα  με τις συνεντεύξεις που διεξήγαγα, στην ερώτηση αν 

τα στελέχη θα σκέφτονταν να φύγουν στο εξωτερικό προς αναζήτηση καλύτερων 

επαγγελματικών και οικονομικών ευκαιριών, μόνο ένα στέλεχος απάντησε θετικά. Ο 

λόγος κατά τη δική μου κρίση είναι το νεαρό της ηλικίας του (35 ετών) και η 

οικογενειακή του κατάσταση  ( ανύπαντρος), που του επιτρέπουν εύκολα να πάρει μια 

τέτοια απόφαση. Ενώ λοιπόν, όλα τα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της οικονομικής 

μετανάστευσης διαφαίνεται έντονη διστακτικότητα από πλευράς των στελεχών. 

   

Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων φαίνεται ότι τα στελέχη 

αντιστέκονται στην αλλαγή και δεν διατίθενται να πάρουν ρίσκο αναφορικά με την 

καριέρα τους. Η πλειοψηφία των ψηλόβαθμων στελεχών  αναζητούν τη σταθερότητα 

και δυσκολεύονται να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Όσο για τα κίνητρα που θα τους 

οδηγούσαν να επιλέξουν μία θέση εκτός Ελλάδας - ιδιαίτερα στην εποχή μας εν μέσω 

οικονομικής κρίσης που, λόγω περικοπών, έχουν μειωθεί σημαντικά οι αμοιβές και οι 

υψηλόβαθμες θέσεις - είναι λογικό να υπερισχύουν το πακέτο αποδοχών που θα λάβουν 

και η καλύτερη θέση σε μία επιχείρηση.  

                                                             
10 Αλεξάνδρα Ι. Γκίτση, (2010),  περιοδικό Fortune, Μάιος 2010 
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Είναι λογικό πως και η ηλικία του στελέχους παίζει ρόλο στο ποιος παράγοντας θα 

είναι καταλυτικός για να πάρει την απόφαση της μετανάστευσης. Για ένα νέο στέλεχος 

η καταξίωση, οι προκλήσεις και η διεύρυνση του ρόλου του μπορεί να παίζουν 

σημαντικότερο ρόλο απ’ ότι οι χρηματικές απολαβές Αντίθετα, στελέχη μεγαλύτερης 

ηλικίας είναι πολύ πιθανό να θεωρούν τις χρηματικές απολαβές ως τον παράγοντα-

κλειδί για μια τέτοια απόφαση. 

 

Σύμφωνα με άρθρο του reporter στο οποίο δημοσιεύθηκε έρευνα της People for 

Business με θέμα   «Κινητικότητα στην αγορά εργασίας εν μέσω κρίσης – Πόσο εύκολα 

μετακινούνται τα στελέχη εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδας», που πραγματοποιήθηκε 

το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2010 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 

462 στελεχών, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 67,44% θα προτιμούσε να 

εργαστεί στην ελληνική επικράτεια. Ειδικότερα, δημοφιλής προορισμός είναι οι  χώρες 

της Δυτικής Ευρώπης, τις οποίες θα διάλεγε ως πρώτη επιλογή το 27,9% και ως 

δεύτερη επιλογή το 34,88% των ερωτηθέντων. 

 

Δεύτερες στη λίστα προτιμήσεων των στελεχών είναι οι ΗΠΑ, τις οποίες θα επέλεγε ως 

πρώτη επιλογή το 6,97% και ως δεύτερη επιλογή το 18,6%. Ποσοστό της τάξεως του 

3,7%, θα αποφάσιζε να μετακινηθεί στην Ασία (πρώτη επιλογή) και μόλις το 2,32% θα 

δεχόταν μία θέση εργασίας στη Μέση Ανατολή (πρώτη επιλογή). Αντίθετα, στη λίστα 

προτιμήσεων τα άλλοτε πολύ δημοφιλή Βαλκάνια συγκεντρώνουν το  23,25%, αμέσως 

μετά η Ανατολική Ευρώπη με 4,6% και τέλος η Βόρειος Αφρική με 2,32%. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι προορισμοί  που τα τελευταία χρόνια ήταν για τους Έλληνες στην πρώτη 

θέση των προτιμήσεών τους τώρα εντάσσονται στη λίστα ως δεύτερη επιλογή.11 

                                                             
11 Δεν εγκαταλείπουν εύκολα την Ελλάδα τα μεγαλοστελέχη,12/07/10 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία μελέτη της Hay Group το 2007, η οποία εξέτασε τις 

αμοιβές των μεγαλοστελεχών σε 29 χώρες παγκοσμίως. Η έρευνα  αφορά αποκλειστικά 

τα στελέχη των τοπικών αγορών και όχι τα εκπατριζόμενα και συνυπολογίζει τις 

έκτακτες αμοιβές (bonus), τις κρατήσεις και το κόστος διαβίωσης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, τις υψηλότερες αμοιβές στελεχών κατέχει η  Τουρκία, ενώ  ακολουθούν 

η Ινδία (με τους αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης στο outsourcing) και η Ανατολική και 

Νότια Ευρώπη, με τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ρωσίας να έρχονται τρίτα στην 

παγκόσμια κατάταξη.  

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η Ελλάδα κατείχε την 14η θέση από 29 χώρες. Ο μέσος όρος των αμοιβών των 

υψηλόβαθμων στελεχών στις 29 υπό εξέταση χώρες διαμορφώνεται στα 59.651 ευρώ. 

Πίνακας 4 

1. Τουρκία 79.021€ 9. Ιαπωνία 69.634€ 17. Αυστραλία     
55.505€ 

25. Νορβηγία 
42.939€ 

2. Ινδία 77.665€ 10. Αυστρία 
66.243€ 

18. Καναδάς 
54.032€ 

26. Κίνα 42.288€ 

3. Ρωσία 77.355€ 11. Πορτογαλία      
66.191€ 

19. Ιταλία 53.003€ 27. Ουγγαρία 
41.406€ 

4. Ελβετία 76.913€ 12. Ιρλανδία 
62.608€ 

20. Γαλλία 51.396€ 28. Φινλανδία 
41.018€ 

5. Βραζιλία 76.449€ 13. ΗΠΑ 61.960€ 21. Βέλγιο 51.196€ 29. Σουηδία 
37.652€ 

6. Πολωνία 76.269€ 14. Ελλάδα 60.785€ 22. Δανία 48.228€  
7. Ισπανία 75.904€ 15. Ολλανδία 

58.915€ 
23. Αγγλία 46.809€  

8. Γερμανία 
75.701€ 

16. Τσεχία 57.416€ 24. Σλοβακία 
45.389€ 

 

 
 

                                                                                                                                                                                   
 

 Διαθέσιμο: www.reporter.gr/Απόψεις/Ανεμοδείκτης/item/156564-Δεν-εγκαταλείπουν-εύκολα-την-
Ελλάδα-τα-μεγαλοστελέχη 
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Δυστυχώς η εικόνα της αγοράς στελεχών στη Βόρειο Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερη 

από αυτήν που παρουσιάστηκε παραπάνω. Λόγω της έλλειψης μεγάλων εταιριών, τα 

στελέχη δυσκολεύονται να απορροφηθούν από την τοπική αγορά, με αποτέλεσμα να 

έχουμε ένα άλλο φαινόμενο μετανάστευσης, την εσωτερική. Όλο και περισσότερα 

στελέχη εγκαταλείπουν τη Βόρειο Ελλάδα κατευθυνόμενοι στην Αθήνα με την ελπίδα 

να απασχοληθούν σε μεγάλες εταιρίες, με πολλές προκλήσεις και καλές προοπτικές 

εξέλιξης και ιεραρχικής ανέλιξης. 

 

Η ανεργία σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις έχει ξεπεράσει το 20%, ενώ 

μεγάλος αριθμός εταιριών κλείνουν καθημερινά, με πρόσφατο παράδειγμα την  

γερμανική αλυσίδα σουπερμάρκετ ALDI. Η ζήτηση για υψηλόβαθμα στελέχη έχει 

μειωθεί δραματικά, ενώ οι απολύσεις αυξάνονται καθημερινά.  

 

Μπορεί η προσφορά εργασίας να έχει αυξηθεί δραματικά σε σχέση με τη ζήτηση από 

πλευράς των επιχειρήσεων, αναδύεται, όμως,  ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. 

Παρατηρείται έντονη έλλειψη στελεχών με δεξιότητες ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σημερινών προκλήσεων. Σύμφωνα με τη Δρ.  

Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα σύμβουλο της Manpower, «Πρόκειται για ένα 

φαινόμενο που θα έπρεπε να είχε ήδη προβληματίσει εργοδότες και φορείς, διότι την 

επόμενη μέρα ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση και διακράτηση ικανών, 

εκπαιδευμένων εργαζομένων θα είναι πολύ σκληρότερος. Η καλύτερη σύνδεση 

εκπαίδευσης-απασχόλησης και η παροχή ευκαιριών για βελτίωση και ανάπτυξη 

δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες για όλους μας αν θέλουμε το 

αύριο να μας βρει ανταγωνιστικούς, τόσο ως χώρα όσο και ως επιχειρήσεις. Το θέμα, 

βεβαίως, αφορά και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις, σκοπεύοντας όχι 
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μόνο στην  ανταπόκρισή τους στην κρίση αλλά και στην επιτυχημένη ανάπτυξή τους, 

γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικές, ο τρόπος που επιλέγουν είναι πιο αυστηρός και 

πιο προσεκτικός.  Αυτό πρακτικά σημαίνει για τους υποψηφίους ότι θα πρέπει να 

«αφουγκράζονται» προσεκτικότερα την αγορά, να φροντίζουν να ενημερώνονται 

διαρκώς σχετικά με το ποια χαρακτηριστικά, γνώσεις και δεξιότητες αναζητούν οι 

εργοδότες και να φροντίζουν να προετοιμάζονται ώστε να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις 

μεταβολές εγκαίρως» 12 

 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα της Manpower για το 2009, ο χώρος των πωλήσεων 

ήταν αυτός που οι εταιρίες δυσκολεύονταν να στελεχώσουν. Οι εργοδότες δεν 

μπορούσαν να βρουν ικανά στελέχη, με τις κατάλληλες δεξιότητες για να επωμιστούν 

τον ρόλο του Διευθυντή πωλήσεων. Ενώ η προσφορά ήταν πολύ μεγάλη από επίδοξα 

στελέχη, η έλλειψη δεξιοτήτων τα καθιστούσε ακατάλληλα. Έτσι, οι εργοδότες 

αναγκάζονται να στραφούν σε άλλες αγορές για την ικανοποίηση των αναγκών των 

εταιριών τους. 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, οι εργοδότες που 

αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη διαθέσιμων θέσεων εργασίας με 

κατάλληλους υποψηφίους είναι αυτοί στη Ρουμανία (62%), την Ταϊβάν (62%), το 

Περού (56%), την Ιαπωνία (55%), την Αυστραλία (49%), την Κόστα Ρίκα (48%) και 

την Πολωνία (48%). Η έλλειψη ταλέντων εμφανίζεται λιγότερο έντονη στην Ιρλανδία 

(5%), την Ισπανία (8%), τη Μεγάλη Βρετανία (11%), την Κίνα (15%) και την Τσεχία 

(17%).  

                                                             
12 Για ποιες θέσεις ψάχνουν στελέχη οι επιχειρήσεις, (2009) 

Διαθέσιμο: www.taxheaven.gr/news/news/view/id/4759 
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι πλέον αναζητούν ποιοτικά στελέχη που θα 

ταιριάζουν με τη φιλοσοφία της επιχείρησης και τους επιχειρησιακούς τους στόχους. 

Τα ελληνικά στελέχη δεν υστερούν σε σχέση με αυτά του εξωτερικού. Όλα είναι 

καλλιεργημένα άτομα, πολυταξιδεμένα, με εμπειρία και γνώσεις. Ο τομέας όμως, που 

υστερούν είναι οι δυνατότητες για διεθνή καριέρα. Σε αυτό το κομμάτι φταίνε οι ίδιες οι 

επιχειρήσεις, αφού οι δυνατότητες εξέλιξης που δίνουν στα στελέχη τους είναι από 

ελάχιστες ως ανύπαρκτες.  

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ανάγκη για ικανά στελέχη δεν εμφανίζεται μόνο στον 

ιδιωτικό τομέα. Και ο δημόσιος τομέας έχει πολλές ανάγκες. Τα βήματα όμως που 

έχουν γίνει για τη στελέχωση του δημοσίου τομέα με ικανά στελέχη είναι ακόμα σε 

εμβρυακό στάδιο. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε το σύστημα επιλογής προσωπικού, 

υιοθετώντας πιο ορθολογικές και αξιοκρατικές διαδικασίες. Ακόμα, όμως, δεν έχουμε 

παρατηρήσει σημαντικά αποτελέσματα. 

 

 
 
 
 
 

 

.   
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  8.  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Κατά τη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας συνάντησα μερικά προβλήματα. 

Ενώ υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές, άρθρα, έρευνες και μελέτες για την αγορά 

εργασίας των στελεχών στο εξωτερικό με πρωταγωνιστές τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορώ να πω το ίδιο για την ελληνική αγορά 

στελεχών. Λόγω του αυξημένου δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος τα δύο τελευταία 

χρόνια, που προκλήθηκε από την οικονομική κρίση, υπήρξαν μερικοί αρθρογράφοι που 

προσπάθησαν να σκιαγραφήσουν την ελληνική πραγματικότητα. Δυστυχώς, όμως, 

στάθηκαν μόνο στα υπέρογκα bonus των στελεχών και όχι στην ουσία του 

προβλήματος. Έτσι, υπήρξε δυσκολία στη συλλογή πληροφοριών για την περιγραφή 

της κατάστασης στην Ελλάδα. 

 

Η ελληνική αγορά στελεχών μοιάζει σαν ένα ανεξερεύνητο τοπίο, που έχει όμως πολλά 

να μας διδάξει για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Αρκεί να 

αφιερώσει κανείς τον χρόνο και την προσπάθεια να το αποκρυπτογραφήσει. Τέτοιες 

έρευνες θα βοηθούσαν πολύ τους επιχειρηματίες να καταλάβουν καλύτερα  ποιες είναι 

οι ανάγκες των στελεχών που ηγούνται των επιχειρήσεων τους, ώστε να σχεδιάσουν 

αποδοτικότερα συστήματα αμοιβών που θα έχουν ως στόχο την παρακίνηση και κατά 

συνέπεια την αύξηση της αποδοτικότητας των στελεχών τους. Θα μάθουν να 

αποφεύγουν λάθη του παρελθόντος και να μετατρέπουν τις επιχειρήσεις τους σε  

επιχειρήσεις που «μαθαίνουν».  

Επίσης, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τι είδους στελέχη 

μπορούν να βρουν στην αγορά εργασίας και αν αυτά επαρκούν για να καλύψουν τις 
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ανάγκες τους. Έχοντας μια καλή εικόνα της τοπικής αγοράς εργασίας, θα τους 

διευκολύνει αισθητά στον εντοπισμό εκείνων των ταλέντων που θα τους οδηγήσει στην 

κορυφή. 

 

Η χρησιμότητα, όμως, τέτοιων ερευνών δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στους 

επιχειρηματίες. Και τα ίδια τα στελέχη μπορούν να διδαχθούν από τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν. Θα μπορούν να αφουγκράζονται καλύτερα τον ανταγωνισμό και να 

ανακαλύπτουν τις νέες τάσεις αναφορικά με τη ζήτηση δεξιοτήτων, ώστε να 

βελτιώνονται συνεχώς για να παραμένουν ανταγωνιστικοί.  Οι υποψήφιοι CEOs δε 

ανταγωνίζονται πλέον μόνο τον διπλανό τους, αλλά μια παγκόσμια αγορά από στελέχη. 

 

Η οικονομική κρίση ανάγκασε τις επιχειρήσεις να προβούν σε επαναπροσδιορισμό 

πολλών πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων αμοιβών των υψηλόβαθμων 

στελεχών τους και την επιλογή των κατάλληλων για τη στελέχωση των ανωτέρων 

θέσεων. Μετά τις εκτενείς αναφορές από τα ΜΜΕ για τη μεγάλη ευθύνη των 

υψηλόβαθμων στελεχών σε σχέση με την οικονομική κρίση, τα πράγματα θα αλλάξουν 

σημαντικά. Μπορεί η μεγαλύτερη κριτική να έγινε σε βάρος των τραπεζών και των 

υψηλόβαθμων στελεχών τους, σύντομα, όμως, ήρθαν στο φως στοιχεία και για άλλες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιόντουσαν εκτός του τραπεζικού χώρου.  

 

Η νέα τάση στο χώρο των συστημάτων αμοιβών είναι η δημιουργία ειδικών επιτροπών 

αμοιβών ανεξάρτητων από το Διοικητικό Συμβούλιο των επιχειρήσεων. Αυτοί θα είναι 

πλέον υπεύθυνοι για τα πακέτα αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών. Έτσι, θα 

αποφεύγεται ο κίνδυνος επηρεασμού του Διοικητικού Συμβουλίου προς όφελος των 

στελεχών και η χειραγώγησή τους σε θέματα αμοιβών, πράγμα για το οποίο έχουν 
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κατηγορηθεί αρκετές επιχειρήσεις. Σε αρκετές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολλά στελέχη να χρησιμοποιούν την επιρροή 

τους για την πρόσληψη εκείνων των διευθυντών μέσω των οποίων θα περνούσαν 

ευκολότερα τα πακέτα αμοιβών που εκείνοι ήθελαν.13  

 

Η πρόσληψη επίσης, εξωτερικών συμβούλων για το σχεδιασμό κατάλληλων και 

αποδοτικών συστημάτων αμοιβών, υιοθετείται από ολοένα και περισσότερες εταιρίες. 

Οι σύμβουλοι αυτοί διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία για τον σχεδιασμό 

σωστών προγραμμάτων αμοιβών που θα λειτουργήσουν προς όφελος των εταιριών. 

Αυτή η μορφή outsourcing είναι πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια.  Έχοντας καλή 

γνώση του ανταγωνισμού είναι σε θέση να παρέχουν λύσεις σε θέματα αμοιβών, 

αποτρέποντας τις επιχειρήσεις να παίρνουν λανθασμένες αποφάσεις λόγω έλλειψης 

γνώσεων στον τομέα αυτό. 

 

Σταδιακά επανέρχεται η τάση σύνδεσης των bonus με την απόδοση των στελεχών. Σε 

πολλές εταιρίες τα bonus μοιράζονταν απλόχερα χωρίς να δίνονται για τον σκοπό που 

δημιουργήθηκαν: η παρακίνηση των στελεχών. Σε πολλές εταιρίες μάλιστα 

επιβράβευαν με bonus τα στελέχη τους ακόμα και όταν έβγαζαν ζημίες.  

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Shell η οποία αποφάσισε να δώσει μετοχές σαν 

bonus στα υψηλόβαθμα στελέχη της, παρόλο που η εταιρία απέτυχε να πιάσει τους 

στόχους που είχαν τεθεί. Αλλά και τα στελέχη που συμβουλεύτηκα για την συγγραφή 

της διπλωματικής μου εργασίας, συμφωνούν ότι η σύνδεση της αμοιβής με την 

απόδοση (pay for performance) είναι από τα πιο αξιοκρατικά συστήματα ανταμοιβής. 

                                                             
13 Attacking the corporate gravy train, (2009), the Economist debate series  

Διαθέσιμο: www.economist.com/PrinterFriendly.cfm?_id=13726705 



40 

 

Αξίζει, όμως, να αναφέρουμε ότι οι εταιρίες οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της 

κριτικής για τα bonus που κατέβαλαν ήταν από τις πιο επιτυχημένες εταιρίες του 

χώρου, οι οποίες παρουσίαζαν μεγάλη ανάπτυξη και πολύ υψηλά κέρδη. Από τη στιγμή 

που τα στελέχη τους ήταν υπεύθυνα για την κερδοφορία τους και με βάση το pay for 

performance, δεν ήταν παρά απόλυτα λογικό οι επιβραβεύσεις τους να ήταν 

αντίστοιχες. Για το λόγο αυτό, η σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση (pay for 

performance) έχει δεχτεί αρκετή κριτική, οδηγώντας πολλούς ακαδημαϊκούς στην 

αναθεώρηση των απόψεών τους για την αποδοτικότητα αυτού του συστήματος και στην 

αναζήτηση εναλλακτικών συστημάτων αμοιβών που θα ενσωματώνουν την απόδοση 

μαζί με άλλα στοιχεία, σε μια προσπάθεια μείωση του ρίσκου. 

 

Για να αποφευχθούν καταστάσεις όπως οι παραπάνω, δημιουργήθηκε η ανάγκη της 

κρατικής παρέμβασης, μέσω της νομοθεσίας. Πολλές κυβερνήσεις αποφάσισαν να 

θεσπίσουν νέους, αυστηρότερους νόμους σε σχέση με τις αμοιβές. Στο μικροσκόπιο 

έχουν μπει κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες διασώθηκαν από τα λεφτά των 

φορολογουμένων. Στην Ελλάδα για παράδειγμα, η φορολογία των bonus έχει αυξηθεί 

στο 40%, ενώ στη Γερμανία ετοιμάστηκε πρόταση η οποία θα αναγκάζει τα στελέχη να 

διακρατούν τα share options για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια αντί για δύο, όπως ίσχυε 

μέχρι σήμερα.  Στις ΗΠΑ οι κανόνες που έχει θεσπίσει το πρόγραμμα TARP (Troubled 

Asset Relief Programme), το οποίο έχει σαν στόχο τη διάσωση εταιριών που 

κινδυνεύουν λόγω της οικονομικής κρίσης, υπονοούν ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη δεν 

θα μπορούν να λαμβάνουν long-term incentives, έως ότου οι εταιρίες τους 

ξεπληρώσουν την οικονομική στήριξη που έχουν λάβει.  
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Επίσης, τον τελευταίο καιρό τα μεγάλου ρίσκου προγράμματα αμοιβών τείνουν να 

επαναπροσδιορίζονται. Ιδιαίτερα τα stock options plans σαν ποσοστό της συνολικής 

μεταβλητής αμοιβής μειώνονται. Στόχος, είναι η μείωση του ρίσκου. Είναι γεγονός πως 

πολλά υψηλόβαθμα στελέχη κυρίως του τραπεζικού χώρου και των επενδύσεων, 

έπαιρναν πολύ υψηλά ρίσκο, ώστε να ανεβάσουν πάση θυσία την τιμή της μετοχής της 

εταιρίας,  αποσκοπώντας στο εύκολο και γρήγορο προσωπικό τους κέρδους. Με αυτό 

τον τρόπο έθεταν σε κίνδυνο το σύνολο των μετόχων και κατ’ επέκταση και της ίδιας 

της εταιρίας.  

 

Αρκετές εταιρίες όμως εξακολουθούν να δίνουν υπέρογκα bonus εν μέσω κρίσης, παρά 

την σκληρή κριτική που τους έχει ασκηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η  

Goldman Sachs η οποία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει για bonus το ποσό των 12 

δισεκατομμυρίων λιρών και η Barclays η οποία ανακοίνωσε ότι θα δώσει 1.5 

δισεκατομμύρια λίρες σε μετρητά στο προσωπικό της, διπλάσια σε μέγεθος από αυτά 

της προηγούμενης χρονιάς και 1.2 δισεκατομμύρια λίρες σε long-term awards. Η 

πολιτική των εν λόγω εταιριών ενδεχομένως να αποσκοπεί στη διακράτηση στελεχών 

που σκέφτονταν να αποχωρήσουν από τις εταιρίες και στη δημιουργία ενός θετικού και 

αισιόδοξου κλίματος, προς παρακίνηση των εργαζομένων.  

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι επικρατούν δύο διπολικά αντίθετες τάσεις αναφορικά με τα 

bonus. Από τη μια υπάρχουν ο εταιρίες που προέβησαν σε πάγωμα, ακόμα και σε 

μείωση των bonus σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα κόστη τους. Από την άλλη, 

έχουμε επιχειρήσεις που έκαναν  ακριβώς το αντίθετο, τολμώντας ακόμα και να τα 

διπλασιάσουν, στοχεύοντας στην παρακίνηση. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τις μελέτες 

που θα δημοσιευθούν του χρόνου για τα bonus της χρονιάς 2010. 
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Πέρα, όμως, από τα συστήματα αμοιβών και η αναζήτηση υψηλόβαθμων στελεχών 

πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Οι εταιρίες συνειδητοποιούν ότι η ποιότητα των 

ανθρώπων που προσλαμβάνουν είναι πολύ σημαντική. Για το λόγο αυτό, τείνουν να 

συμβουλεύονται εταιρίες αναζήτησης στελεχών. Οι επονομαζόμενοι και «headhunters» 

από τους ανθρώπους του χώρου, είναι οι ειδικοί οι οποίοι διαθέτουν την γνώση να 

αναζητούν στελέχη στις διάφορες αγορές εργασίας, ψάχνοντας τα πιο ικανά ταλέντα για 

να στελεχώσουν τις εταιρίες. Η δράση τους δεν περιορίζεται στα εθνικά σύνορα, αλλά 

ψάχνουν στην παγκόσμια αγορά εργασίας. 

 

Η τάση που επικρατεί αναφορικά με τις προσλήψεις είναι οι απολύσεις και η μη 

αντικατάσταση των στελεχών που αποχωρούν. Η πολιτική αυτή δεν ενδείκνυται, αφού 

επανηλλειμένως έχει τονιστεί η σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα για την 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οι προβλέψεις όμως για το μέλλον είναι αρκετά 

αισιόδοξες. Εκτιμάται ότι από το 2011 οι εταιρίες θα ξαναμπούν στο παιχνίδι 

αναζήτησης στελεχών.       

 

Από την πλευρά των ίδιων των στελεχών, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι ανάγκες 

και οι προκλήσεις στο χώρο των επιχειρήσεων έχουν αλλάξει δραματικά. Είναι 

σημαντικό να είναι σε θέση να αναλάβουν πιο διευρυμένους και απαιτητικούς ρόλους. 

Η ιδέα της «μονιμότητας» πρέπει να εγκαταλειφθεί. Αντίθετα, πρέπει να επιζητούν την 

κινητικότητα και κυρίως να δοκιμαστούν σε εταιρίες του εξωτερικού. Η ζήτηση για 

στελέχη με διεθνή εμπειρία θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς η δράση των 

επιχειρήσεων εξαπλώνεται πέρα από τα εθνικά σύνορα.  
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Υπό το πρίσμα των νέων απολύσεων και της μείωσης της ζήτησης για νέα στελέχη, 

πολλά θα οδηγηθούν να αναζητήσουν εργασία σε εταιρίες του εξωτερικού. Χώρες όπως 

η Κίνα, που παρουσιάζουν μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, κρύβουν πολλές ευκαιρίες για 

υψηλόβαθμα στελέχη με εμπειρία και γνώσεις. Πολλές μάλιστα επιχειρήσεις με δράση 

σε ασιατικές χώρες, στέλνουν τα καλύτερα υψηλόβαθμα στελέχη τους στην μακρινή 

ήπειρο, με στόχο να εκμεταλλευτούν την οικονομική άνθηση.14 Αντίθετα, σε πολλές 

χώρες της Ευρώπης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο τα στελέχη εκφράζουν δυσαρέσκεια 

από την υψηλή φορολόγηση των bonus, με αποτέλεσμα η μετανάστευση σε χώρες του 

εξωτερικού προς αναζήτηση καλύτερων αμοιβών να φαντάζει αρκετά δελεαστική, σε 

πόλεις όπως η Γενεύη, η Ζυρίχη και η Νέα Υόρκη.15 

 

Σίγουρα αναμένονται πολλές αλλαγές στο επιχειρηματικό σκηνικό. Είτε κατόπιν 

κρατικής παρέμβασης, είτε μετά από τις αποφάσεις που θα πάρουν οι ίδιες επιχειρήσεις. 

Το σίγουρο είναι πως τα υψηλόβαθμα στελέχη θα συνεχίζουν να αμείβονται 

προνομιακά σε σχέση με τους υφισταμένους τους. Ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης, 

ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και η κινητικότητα των στελεχών είναι 

μερικοί από τους παράγοντες που θα ωθούν τις αμοιβές προς τα πάνω. Η νομοθεσία θα 

θέσει κάποια όρια, αλλά σίγουρα οι επιχειρήσεις θα βρουν τρόπους να τα ξεπερνούν. 

 

Όσων αφορά την ελληνική πραγματικότητα, η γνώση μας για το ποια είναι η 

πραγματική κατάσταση δεν επαρκεί. Μπορεί τα μεγαλοστελέχη του δημοσίου να 

αποκαλύφθηκαν και να γίνονται προσπάθειες εξυγίανσης του εν λόγω τομέα, ο χρόνος 

όμως θα δείξει. Η δημόσια ανακοίνωση των μισθών αυτών των στελεχών θα πρέπει να 

                                                             
14 Market trends and salaries report 2010, executive recruitment Asia, Ambition 

15 BONUS TRENDS FOR 2010: What payouts will mean for the recruitment market,  (2010) eFianancial 
careers , the financial job marketplace 
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είναι υποχρεωτική, ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον που δε 

συνάδουν σε καμία περίπτωση με τις επιταγές του σύγχρονου management. 

 

Ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας και τα στελέχη του δεν έχει ερευνηθεί αρκετά. Οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να συμβουλεύονται ειδικούς για τον σχεδιασμό των συστημάτων 

αμοιβών τους αν θέλουν να είναι ανταγωνιστικές και να μην οδηγούν τα στελέχη τους 

στη μετανάστευση. Έχουμε, όμως, ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε τις εταιρίες 

του εξωτερικού σε αυτά τα θέματα. Ας ελπίσουμε ότι με αφορμή αυτήν την κρίση θα 

γίνουμε πιο σοφοί, θα προβληματιστούμε και θα απαλλαγούμε από απαρχαιωμένες 

νοοτροπίες που οδηγούν σε αδιέξοδα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

9. ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Με βάση τις συνεντεύξεις που διεξήγαγα το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι 

ότι τα πακέτα αμοιβών που χρησιμοποιούνται από τις μεγάλες εταιρίες είναι σε γενικές 

γραμμές όμοια, ανεξαρτήτως από την χώρα εγκατάστασης της εταιρίας. Η διαφορά 

εντοπίζεται στο τι ποσοστό του συνολικού πακέτου καταλαμβάνει το σταθερό κομμάτι, 

τα bonuses και τα stock options. Στο εξωτερικό η τάση που επικρατεί είναι το 

μεταβλητό κομμάτι να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού, ενώ αντίθετα 

στην Ελλάδα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το σταθερό κομμάτι καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος του συνολικού μισθού. Επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη, 

αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο, είναι από τις παροχές οι οποίες είναι πλέον πολύ 

συνηθισμένες και προσφέρονται από την πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων. 

 

Όλα τα ευρήματα δείχνουν ότι η σύνδεση της αμοιβής με τα αποτελέσματα (pay for 

performance) έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τα στελέχη. Το θεωρούν ένα 

ορθολογικό και δίκαιο σύστημα αμοιβών , το οποίο θα πρέπει να επιλέγεται από τις 

επιχειρήσεις. Τα στελέχη είναι υπέρ της δίκαιης ανταμοιβής και η ψυχολογική 

ικανοποίηση που παίρνουν όταν ανταμείβονται για τα θετικά αποτελέσματα ενισχύει 

την αυτοεκτίμησή τους, την αυτοπεποίθησή τους, ενώ ταυτόχρονα τους δίνει τα σωστά 

μηνύματα αναφορικά με την απόδοσή τους και την στρατηγική της επιχείρησης. 

 

Η μετανάστευση στελεχών αποτελεί ένα θέμα που κίνησε την περιέργεια αρκετών 

αρθρογράφων και συμβούλων επιχειρήσεων σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού. Η τάση 

που παρατηρείται είναι δισταγμός κατά γενική ομολογία για μετανάστευση. Στελέχη με 
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μεγαλύτερη εμπειρία και οικογενειακές υποχρεώσεις εμφανίστηκαν διστακτικά έως και 

αρνητικά στην ιδέα μετανάστευσης προς αναζήτηση εργασίας, ακόμα και στην 

περίπτωση που οι προοπτικές εξέλιξης, αναγνώρισης και οι οικονομικές απολαβές ήταν 

πολύ καλύτερες. Αντίθετα, στελέχη νεαρά σε ηλικία και χωρίς οικογενειακές 

υποχρεώσεις είναι περισσότερο θετικά σε μια τέτοια προοπτική. 

 

Ένα μεγάλο πρόβλημα που συναντάται στην ελληνική αγορά εργασίας είναι η έλλειψη 

υψηλόβαθμων στελεχών με δεξιότητες και διεθνή εμπειρία. Πολλές εταιρίες που 

εξειδικεύονται σε ιδιαίτερους τομείς, όπως για παράδειγμα στον χώρο της τεχνολογίας, 

αντιμετωπίζουν δυσκολία στον εντοπισμό ταλέντων τα οποία θα καλύψουν τις 

στρατηγικές τους ανάγκες και θα τους οδηγήσουν στην επιτυχία. 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας είναι 

πάρα πολύ χρήσιμα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα ίδια τα στελέχη. Η 

περαιτέρω μελέτη τους θα βοηθούσε και τα δύο μέρη να οδηγηθούν σε αρμονικότερη 

και αποδοτικότερη συνεργασία.  

 

Η σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση (pay for performance), αν και παρεξηγημένη 

από πολλούς μελετητές, κρίνεται ως από τα καταλληλότερα συστήματα αποδοχών, με 

τη μεγαλύτερη αποδοχή από τα υψηλόβαθμα στελέχη. Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να 

αγνοούν αυτό το γεγονός. Αντίθετα, η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος θα 

λειτουργούσε ως ένας πολύ καλός παράγοντας υποκίνησης, με πολύ θετικά 

αποτελέσματα για τις επιχείρησες.  
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Η διεθνή εμπειρία είναι πολύ σημαντική για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Όπως έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, αναφερόμαστε πλέον σε μια παγκόσμια αγορά 

εργασίας με υψηλό βαθμό ανταγωνισμού. Πολλές επιχειρήσεις συναλλάσσονται σε 

παγκόσμιο επίπεδο και κατά συνέπεια εκθέτονται στις προκλήσεις και δυσκολίες ενός 

τόσο διευρυμένου πεδίου εργασιών. Για το λόγο αυτό τα στελέχη που επιλέγουν θα 

πρέπει να έχουν διεθνή εμπειρία. Καλό θα είναι εταιρίες με θυγατρικές στο εξωτερικό ή 

ακόμα και με συνεργαζόμενες εταιρίες στο εξωτερικό να ενθαρρύνουν τη δημιουργία 

προγραμμάτων ανταλλαγής στελεχών για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Με τον 

τρόπο αυτό, τα στελέχη θα αποκτούν πολύτιμες γνώσεις, εμπειρίες, θα εκτεθούν σε 

διαφορετικές κουλτούρες και προκλήσεις, τα οποία θα τα βοηθήσουν να γίνουν 

καλύτεροι επαγγελματίες και ηγέτες. 

 

Η δημιουργία επιτροπών αμοιβών (pay committees) ανεξάρτητων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο των εταιριών, θα βοηθήσει στην ανεξαρτητοποίηση των αμοιβών από την 

επιτροπή των στελεχών. Με αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος επηρεασμού προς όφελος των 

στελεχών εκμηδενίζεται. Επίσης, η συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους 

εξειδικευμένους στον σχεδιασμό αμοιβών, θα απέφερε τα ίδια αποτελέσματα. 

 

Το Δημόσιο είναι ο τομέας ο οποίος δέχτηκε σκληρότατη κριτική για τα πακέτα 

αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών του, τα οποία χαρακτηρίστηκαν αδικαιολόγητα 

και αντιπαραγωγικά. Οι αρχές της σύνδεσης της αμοιβής με την απόδοση των στελεχών 

(pay for performance) θα συνέβαλαν αποτελεσματικά στην εξυγίανση από 

μισθολογικής άποψης του Δημοσίου τομέα, ενώ ταυτόχρονα, η εφαρμογή ενός τέτοιου 

συστήματος θα λειτουργούσε θετικά ως κίνητρο για αύξηση της αποτελεσματικότητας.  
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Ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας και τα στελέχη του όπως διαπιστώνουμε δεν έχει 

ερευνηθεί αρκετά. Ετήσιες μελέτες θα βοηθούσαν στην καλύτερη σκιαγράφηση της 

ελληνικής αγοράς εργασίας των υψηλόβαθμων στελεχών, ώστε να έχουμε τη 

δυνατότητα να παρατηρήσουμε τις αλλαγές που υφίσταται με την πάροδο των ετών και 

τις νέες τάσεις που δημιουργούνται. Η κατανόηση αυτής της αγοράς και η σύγκρισή της 

με αυτή του εξωτερικού, θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε λάθη, ευκαιρίες, αλλά και 

προοπτικές
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