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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρακάτω εργασία αποτελεί την ολοκλήρωση µιας προσπάθειας που έγινε στα πλαίσια των σπουδών µου, στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Με την εργασία αυτή επιδιώκεται η κατανόηση της σχέσης που υπάρχει µεταξύ της εκπαίδευσης του προσωπικού µιας επιχείρησης
και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που αυτή µπορεί να αποκτήσει.
Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή της διπλωµατικής µου εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου και επόπτη αυτής της εργασίας κ. Αχιλλέα Καψάλη, για τις συµβουλές, τις παρατηρήσεις και την ουσιαστική υποστήριξη της προσπάθειάς µου. Επίσης, θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου, δεύτερο επιβλέπων, κ. Ευθύµιο Βαλκάνο για την
καθοδήγηση και τις συµβουλές του. Τέλος, ευχαριστώ τους καθηγητές µου που µε τη διδασκαλία τους, κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, εµµέσως βοήθησαν για τη συγγραφή αυτής
της εργασίας αλλά και τους συµφοιτητές µου για τους προβληµατισµούς που µοιραστήκαµε
στη διάρκεια των µαθηµάτων.

Γιώργος Παπαγιάννης
Μάιος 2008
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή έχει ως θέµα τη σηµασία της εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η εκπαίδευση γενικά είναι πολύ
σηµαντική και για τα αποτελέσµατα που έχει στη διαµόρφωση των στάσεων και συµπεριφορών των ανθρώπων αλλά και στη βελτίωση των ικανοτήτων τους έχουν γράψει πολλοί. Σκοπός όµως της συγκεκριµένης εργασίας δεν είναι να αναφερθεί στα θετικά σηµεία της εκπαίδευσης γενικά, αλλά µέσα από τη µελέτη της βιβλιογραφίας, να δείξει τη σηµασία που έχει
για τις επιχειρήσεις. Σκοπός της, µε άλλα λόγια, είναι να προσπαθήσει να βοηθήσει στην κατανόηση της σχέσης που υπάρχει µεταξύ της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας.
Η εργασία αυτή αποτελείται από τέσσερα µέρη. Στο πρώτο µέρος αναφέρονται εισαγωγικές έννοιες της εκπαίδευσης και της οικονοµίας. Στο δεύτερο µέρος εξετάζεται η επιστήµη της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Σε αυτό το µέρος αναφέρεται επίσης η σηµασία
που αποδίδεται από τη διοίκηση µιας επιχείρησης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
για την οποία γίνεται αναφορά στο τρίτο µέρος. Τέλος, στο τέταρτο µέρος γίνεται µια προσπάθεια ανάδειξης του πως οι ίδιες οι επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται το ρόλο της εκπαίδευσης
του προσωπικού τους.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναµικού και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας σε µια επιχείρηση. Όµως πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι συνθήκες που διαµορφώνονται στο σύγχρονο περιβάλλον
που δηµιουργείται λόγω της παγκοσµιοποίησης, δηµιουργούν πολλά ερωτήµατα για τον ρόλο
της εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις. Η αβεβαιότητα που δηµιουργείται στου εργαζόµενους των
επιχειρήσεων λόγω και της ευελιξίας στους όρους απασχόλησης που αυτές διεκδικούν, θέτει
το ζήτηµα της θέλησης ή µη των εργαζοµένων για αφοσίωση στην επιχείρηση. Γνωρίζοντας
ότι η αφοσίωση του προσωπικού µιας επιχείρησης στους στόχους της αποτελεί σηµαντική
προϋπόθεση για την εξέλιξη και ανάπτυξή της τίθεται το ερώτηµα του πως θα µπορέσει η επιχείρηση να αποκτήσει ένα ικανοποιηµένο σύνολο εργαζοµένων και έπειτα να του παρέχει
εκπαίδευση. Έτσι θα µπορούσε κανείς να αναπτύξει το θέµα της εργασίας αυτής ερευνώντας
τις ανάγκες των εργαζοµένων για εκπαίδευση, το ρόλο που οι ίδιοι οι εργαζόµενοι αποδίδουν
στην εκπαίδευση ή επίσης το είδος της εκπαίδευσης και των επιµορφωτικών προγραµµάτων
που θα βοηθούσαν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
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ABSTRACT

This paper has as a subject the importance of education of personnel of enterprises for
the creation of competitive advantage. The education generally is very important for the results that it has in the adaptation of attitudes and behaviors of persons but also in the improvement of their faculties, a subject widely examined. Aim of this particular work is not to
report the positive points of education generally, but through the study of bibliography, to
show the importance that it has for the enterprises. Its aim, in other words, is to try to help in
the comprehension of the relation that exists between the growth of human capital of enterprises and competitiveness.
This work is constituted by four parts. In the first part, introductive aspects of education
and economy are reported. In the second part the science of administration of human resources is examined. In this part, also, the importance that is attributed by the management of
an enterprise in the growth of human potential, which is mentioned in the third part, is reported. Finally, in the fourth part an effort is made to show how the enterprises conceive the
role of education of their personnel.
In conclusion, it can be said that a positive relation exists between the growth of human
capital and the increase of competitiveness in an enterprise. However, it should be marked
that the conditions shaped in the modern environment created due to globalization, create a lot
of questions for the role of education in enterprises. The uncertainty created to employees of
enterprises due to the flexibility in the terms of employment that they claim, places the question of willingness or not of the employees to devote themselves in their enterprise. Knowing
that the devotion of the personnel of an enterprise in its objectives constitutes an important
condition for its development and growth the question to be placed is how can an enterprise
acquire a satisfied total of workers and then provide them with the appropriate training. Thus,
one could develop the topic of this paper investigating the needs of workers for education, the
role that the workers themselves attribute in their education or, also, the type of education and
training programs that would help in the increase of the workers’ productivity and the enterprises’ competitiveness.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήµερα, την εποχή της παγκοσµιοποίησης και των τεχνολογικών εξελίξεων, ο ανθρώπινος παράγοντας και η σηµασία του για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η παγκοσµιοποίηση, από τη µία ανοίγει νέες αγορές για νέα προϊόντα, διαµορφώνει
τις οικονοµικές εξελίξεις, αλλά παράλληλα δηµιουργεί αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις. Αυτές
µε τη σειρά τους προσπαθούν να γίνονται περισσότερο ευέλικτες και να προσαρµόζονται
γρήγορα στις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται. Παράλληλα µε την προσπάθεια προσαρµογής τους, οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί επιδιώκουν την βελτίωση, την ανανέωση και την
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Προσπαθούν να αποκτήσουν καλύτερη θέση, από τους
ανταγωνιστές τους, στην αγορά και να δηµιουργήσουν εκείνες τις προϋποθέσεις που θα συµβάλουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος απέναντι σε άλλες επιχειρήσεις. Το
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, αποκτιέται από µια επιχείρηση, όταν αυτή συνδυάσει τους παραγωγικούς της πόρους, µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να µην αντιγράφονται από τους ανταγωνιστές της. Είναι σηµαντικό λοιπόν, για κάθε επιχείρηση να επιλέξει τη βελτίωση των κατάλληλων πόρων, που θα βοηθήσουν στη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισµοί δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζοµένων τους, θεωρώντας την ανάπτυξη
των ανθρωπίνων πόρων βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας αλλά και παράγοντα που µε την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης, δύσκολα µπορεί να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές της. Στην σηµερινή κοινωνία, την κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη της γνώσης, των ικανοτήτων, της δηµιουργικής σκέψης
και των καινοτοµιών, αποτελεί αναγκαιότητα. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί έχουν ανάγκη από προσωπικό µε ικανότητες και γνώση. Μέσω της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων,
οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιτύχουν την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των εργαζοµένων τους. Επίσης η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, µέρος της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, επιχειρεί να βελτιώσει το επίπεδο των ικανοτήτων των εργαζοµένων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήµερα δίνουν µεγάλη σηµασία στην διοίκηση και την ανάπτυξη του
ανθρώπινου παράγοντα ως µέσο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

11

Τέλος, µε την αναφορά στους όρους της ευελιξίας, που αποτελεί µια νέα πραγµατικότητα στις σύγχρονες και ιδιαίτερα σύνθετες οικονοµικές συνθήκες, και του κοινωνικού ισολογισµού, ως µια νέα διάσταση στις επιδιώξεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, θα γίνει µια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος της εκπαίδευσης του προσωπικού, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις
που επιδιώκουν τη βελτίωση της θέσης τους και της σηµασίας της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισµών.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γενικά

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, οι επιχειρήσεις, στο νέο περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης και του ανταγωνισµού, προσπαθούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
έναντι των άλλων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών, στο οποίο επιχειρούν,
πρέπει να είναι ευέλικτες και να προσαρµόζονται στο νέο περιβάλλον που συνεχώς δηµιουργείται. Στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος
και ευελιξίας απαιτείται η ύπαρξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευµένων στελεχών. Απαιτείται
λοιπόν, υψηλή ποιότητα εκπαιδευµένου προσωπικού µε γνώσεις για τις νέες συνθήκες που
παρουσιάζονται, µε ικανότητες και δηµιουργική σκέψη που θα δίνουν στο ίδιο το προσωπικό
και στις ίδιες εποµένως τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα προσαρµογής αλλά και παραπέρα ανάπτυξης. Γνώσεις και ικανότητες οι οποίες αποκτούνται µέσω της εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευση λοιπόν πρέπει να επενδύσουν οι επιχειρήσεις αν θέλουν να δηµιουργήσουν ένα ικανό
ανθρώπινο δυναµικό.
Πριν όµως προσπαθήσουµε να συνδέσουµε την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
των επιχειρήσεων µε την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος από τις επιχειρήσεις, θα
ήταν χρήσιµο να κάνουµε µια αναφορά σε ορισµένες έννοιες. Έτσι, σε αυτό το πρώτο µέρος
θα αναφερθούµε στις έννοιες της εκπαίδευσης και ανάπτυξης γενικότερα, της εκπαίδευσης
στις επιχειρήσεις αλλά και σε οικονοµικές έννοιες των οποίων η κατανόηση θα βοηθήσει στη
συνέχεια.
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1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

1.1. Έννοια και χαρακτηριστικά της µάθησης

Η µάθηση είναι µια διαδικασία την οποία δεν µπορεί να παρατηρήσει και να διερευνήσει κανείς. Η διαδικασία της µάθησης µπορεί να διαπιστωθεί µόνο από την µεταβολή της συµπεριφοράς του ατόµου που εµπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Ένας ορισµός της µάθησης εποµένως είναι: «Μάθηση είναι η µόνιµη µεταβολή της συµπεριφοράς ενός ατόµου η οποία
προκύπτει ως αποτέλεσµα εµπειρίας ή άσκησης» Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, τα κύρια χαρακτηριστικά της µάθησης είναι τα εξής:
 Η διαδικασία της µάθησης οδηγεί στη µεταβολή της συµπεριφοράς του υποκειµένου.
 Η µεταβολή αυτή είναι αποτέλεσµα της εµπειρίας και της άσκησης.
 Η µεταβολή της συµπεριφοράς είναι µόνιµη και διαφέρει από την παροδική µεταβολή της συµπεριφοράς που οφείλεται σε άλλα αίτια όπως είναι η ωρίµανση, οι ενστικτώδεις αντιδράσεις, η κόπωση, η µέθη κ.α. (Καψάλης, 2003: 220).

1.2. Εκπαίδευση

Εκπαίδευση είναι η οργανωµένη διαδικασία µάθησης που στοχεύει στην απόκτηση
γνώσεων και ικανοτήτων για ένα ορισµένο σκοπό. Στόχος της είναι η µεταφορά γνώσεων ή
δεξιοτήτων από έναν ποµπό, δηλαδή τον εκπαιδευτή, σε έναν δέκτη, δηλαδή τον εκπαιδευόµενο, µέσω µιας τυπικής διαδικασίας που ονοµάζουµε διδασκαλία (ΠαπαλεξανδρήΜπουραντάς, 2003:266). Σύµφωνα µε τους Κ. Τερζίδη & Κ. Τζωρτζάκη, (2004:109), η εκπαίδευση αναφέρεται στις µεθόδους µε τις οποίες οι καινούργιοι υπάλληλοι αλλά και το υπάρχον προσωπικό θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών τους. Έτσι, σήµερα σε αντίθεση µε παλαιότερα, οι εργαζόµενοι χρειάζονται, πολλές φορές, εκπαίδευση σε τοµείς όπως είναι η δηµιουργία µιας οµάδας, η λήψη αποφάσεων, οι µέθοδοι επικοινωνίας κ.α. Με την χρησιµοποίηση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, οι εργαζόµενοι χρειάζονται εκπαίδευση σε δεξιότητες σχετικές µε τους υπολογιστές.
Όµως πρέπει σε αυτό το σηµείο να κάνουµε και µια αναφορά στην έννοια της εκπαίδευσης ως µιας διαδικασίας µάθησης µε την οποία επιδιώκεται όχι µόνο η απόκτηση γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων από τον εργαζόµενο αλλά και η ανάπτυξη στάσεων και συµπεριφορών που θα βοηθήσουν ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατικός στην δουλεία του. Επίσης πρέ14

πει να σηµειώσουµε, ότι η εκπαίδευση στις επιχειρήσεις έχει έναν εργοκεντρικό χαρακτήρα.
Η εκπαίδευση δηλαδή καθορίζεται ανάλογα µε αυτό που απαιτεί η δουλειά και άρα αυτό που
χρειάζεται είναι να εκπαιδευτεί ο εργαζόµενος έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα και
τις απαιτήσεις που απαιτεί το έργο του. Με άλλα λόγια η εκπαίδευση καλείται να καλύψει
ελλείψεις και να βοηθήσει τον εργαζόµενο να βελτιώσει την αποδοτικότητά του (Χυτήρης,
2001: 113)
Η εκπαίδευση στις επιχειρήσεις συχνά διαφέρει απ’ τη συνηθισµένη εκπαίδευση που
σκοπός της είναι η εξέλιξη του ατόµου, και η οποία λαµβάνει χώρα στα σχολεία δηµοτικής
και µέσης εκπαίδευσης και στις ανώτερες και ανώτατες σχολές. Η εκπαίδευση που έχει σχέση
µε τις επιχειρήσεις είναι επαγγελµατικά προσανατολισµένη και έχει ωφελιµιστικό σκοπό. Να
πούµε ωστόσο, ότι εκπαίδευση και παιδεία συχνά συµβαίνουν ταυτόχρονα, που σηµαίνει πως
η διάκριση δεν είναι πάντα αναγκαία. Ορισµένα σχολικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατεύθυνσης είναι πρακτικά και προσανατολισµένα προς την εργασία, ενώ άλλα προγράµµατα,
όπως π.χ. εξέλιξης διοικητικών στελεχών στις επιχειρήσεις καλύπτουν θεµελιώδεις αρχές και
φιλοσοφία, ώστε να θεωρούνται παιδεία (Κανελλόπουλος, 2002:342)

1.2.1. Η σηµασία της εκπαίδευσης

Είναι αλήθεια ότι για πολλούς η εκπαίδευση αποτελεί κάτι άγνωστο κατά τη διάρκεια
της άσκησης του επαγγέλµατός τους και δεν νιώθουν την έλλειψή της. Από την άλλη, µερικοί
εργοδότες τη θεωρούν σηµαντική επιβάρυνση και είναι το πρώτο κονδύλι που περικόπτεται
όταν οι καιροί δυσκολεύουν. Όµως η εκπαίδευση σήµερα είναι, περισσότερο ίσως από ποτέ,
σηµαντική. Είναι βέβαιο ότι στις µέρες µας όλα τα επαγγέλµατα εξελίσσονται µε το χρόνο
και κανείς δεν µπορεί να γνωρίζει όλα όσα είναι απαραίτητα για το επάγγελµά του.
Ορισµένοι παράγοντες που συντελούν σ’ αυτή την εξέλιξη είναι οι:
-

Η τεχνολογική ανάπτυξη

-

Η αλλαγή συστηµάτων και διαδικασιών

-

Η αλλαγή των αναγκών των καταναλωτών

-

Η νέα νοµοθεσία και οι κανονισµοί

-

Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

-

Τα καινούρια υλικά

-

Τα καινούρια προϊόντα και οι υπηρεσίες (Peel, 1994:9).
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1.2.2. Τοµείς που βελτιώνει η εκπαίδευση

Τα προσόντα που ήδη κατέχουν οι εργαζόµενοι µπορούν να βελτιωθούν µέσω της εκπαίδευσης. Οι συγκεκριµένοι τοµείς οι οποίοι µπορούν να βελτιωθούν είναι οι παρακάτω:
-

Γνώσεις (Knowledge). Βελτίωση του αποθέµατος των παρατηρήσεων, των γεγονότων και των πληροφοριών που αφορούν στην εκάστοτε θέση εργασίας.

-

∆εξιότητες (Skills). Ανάπτυξη και βελτίωση των διανοητικών και διαπροσωπικών
δεξιοτήτων, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της δράσης του εργαζόµενου
όπως π.χ. ικανότητα λήψης αποφάσεων, χειρισµού προβληµάτων και διαπροσωπικής επικοινωνίας.

-

Στάσεις (Attitudes). Τροποποίηση της συµπεριφοράς, ώστε να γίνει αποτελεσµατικότερος ο τρόπος µε τον οποίο οι εργαζόµενοι ανταποκρίνονται σε διάφορους
παράγοντες του περιβάλλοντος. Στάσεις απέναντι σε πελάτες και συναδέλφους,
ανοχή σε πολιτιστικές διαφορές, εµπιστοσύνη στον εαυτό µας, επιθυµία ανάληψης
ευθυνών είναι κάποια παραδείγµατα στάσεων που επιδιώκεται να αναπτυχθούν µε
την εκπαίδευση.

-

Ικανότητες (Competencies). Όρος που συναντάται τα τελευταία χρόνια και περιλαµβάνει το σύνολο των επαγγελµατικών χαρακτηριστικών, γνώσεων, ικανοτήτων
που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση µιας εργασίας.
(Ν. Παπαλεξανδρή & ∆. Μπουραντάς, 2003: 267)

1.3. Κατάρτιση και επαγγελµατική εκπαίδευση

1.3.1. Έννοιες

Ο όρος κατάρτιση, τονίζει τον τεχνικό ή εισαγωγικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και
αναφέρεται σε προσωπικό βάσης ή σε νεοεισερχόµενους (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003:
267). Επαγγελµατική εκπαίδευση είναι η ευρύτερη κατηγορία της εκπαίδευσης η οποία αποβλέπει «στον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών γνώσεων, στην αναβάθµιση των προσόντων και στην διαφοροποίηση των επαγγελµατικών ρόλων των εργαζοµένων» (ΚαψάληςΠαπασταµάτης,2002:23). Με τον όρο επαγγελµατική εκπαίδευση εννοούµε τα εφόδια που
παρέχονται µέσω της διδασκαλίας και της εξάσκησης, ώστε να ασκηθεί ένα επάγγελµα ή ένα
έργο. Από την άλλη, ο όρος µετεκπαίδευση εξηγεί την συµπληρωµατική εκπαίδευση, που γίνεται αφού τελειώσει κάποια άλλη γενική εκπαίδευση. Μιλούµε π.χ. για µετεκπαίδευση ή ε16

πιµόρφωση στελεχών σε θέµατα διοίκησης, δηλαδή στελεχών που έχουν σπουδάσει κάποια
άλλη επιστήµη και επιµορφώνονται σε θέµατα διοίκησης (Ξηροτύρη, 2001: 156).

1.3.2. Στόχοι της επαγγελµατικής εκπαίδευσης

Η επαγγελµατική εκπαίδευση επιδιώκει τη βελτίωση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας του προσωπικού και συγκεκριµένα:
- Τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσής του
- Τη διαµόρφωση στάσεων για καλύτερη συνεργασία µε τη διοίκηση και για µεγαλύτερη αφοσίωση στην επιχείρηση.
- Τη µείωση των εργατικών ατυχηµάτων, την αποφυγή σπατάλης υλικού, την καλύτερη αντιµετώπιση των πελατών και γενικότερα τη λύση διαφόρων λειτουργικών προβληµάτων
- Την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, από απουσίες υπαλλήλων, σε άλλους τοµείς
εργασιών.
- Την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτεχνιών, που βοηθούν τους εργαζόµενους στην
προώθησή τους µέσα στην επιχείρηση, στη δυνατότητα να σταδιοδροµήσουν και σε άλλες
επιχειρήσεις και στην ενίσχυση της σιγουριάς για το µέλλον τους στην επιχείρηση (∆ήµου,
2003: 169).

1.4. Εκπαιδευτικές ανάγκες

1.4.1. Γενικά

Πριν αναφερθούµε στην έννοια των εκπαιδευτικών αναγκών, θα ήτανε χρήσιµο να γίνει
µια αναφορά στην έννοια της ανάγκης γενικότερα. Προσπαθώντας να δώσουµε έναν ορισµό
της ανάγκης θα εξηγήσουµε πρώτα δυο άλλες έννοιες. Τις έννοιες της επιθυµίας και της ζήτησης. Η επιθυµία είναι ένα κίνητρο ή ενδιαφέρον, που ωστόσο δεν συνιστά απαραίτητα ανάγκη. Μπορεί π.χ. κάποιος να επιθυµεί να συµµετέχει σε µια εκπαιδευτική δραστηριότητα επειδή το θέµα είναι ενδιαφέρον, ο εκπαιδευτής ενθουσιώδης, ή η διαµόρφωση του χώρου και
τα µέσα είναι ελκυστικά. Από την άλλη, η ζήτηση είναι όρος της οικονοµικής επιστήµης και
στη συγκεκριµένη περίπτωση εκφράζεται µε την προθυµία κάποιου να δεσµεύσει πόρους για
να αποκτήσει εκπαίδευση και στη συνέχεια να διεκδικήσει µια συγκεκριµένη θέση. (Βαλκάνος, 2007: 3)
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Ανάγκη είναι η διαφορά µεταξύ µιας πραγµατικής κατάστασης ή θέσης και ενός επιθυµητού επιπέδου. Αν και η έννοια της ανάγκης έχει διαφορετικούς ορισµούς, όπως για παράδειγµα για τους ψυχολόγους (πρωταρχικές και µαθηµένες ανάγκες), τους φυσιολόγους (βιολογικές ανάγκες) και τους οικονοµολόγους (οικονοµικές ανάγκες), οι εκπαιδευτικές ανάγκες
εντάσσονται στην γενικότερη κατηγορία των κοινωνικών αναγκών. Με άλλα λόγια η έννοια
της ανάγκης, προσδιορίζεται από το κενό (gap), όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα,
που υπάρχει µεταξύ της επιθυµητής κατάστασης και της τωρινής κατάστασης. Ο εντοπισµός
των αναγκών είναι απαραίτητος γιατί µόνο τότε είναι εφικτός ο προσδιορισµός των τρόπων,
των µεθόδων και των λύσεων για να καταλήξουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα (Βαλκάνος,2007:6).

Κενό
(Gap)

Τωρινή
τΤΚατάσταση

Επιθυµητή
Κατάσταση

Ανάγκη
(Need)

∆ιάγραµµα 1: Η έννοια της ανάγκης

1.4.2. Η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης
Η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης ορίζεται, σύµφωνα µε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ως:
-

Η απόσταση ανάµεσα σε µια υπάρχουσα κατάσταση και σε ένα επιθυµητό πρότυπο. Θα λέγαµε ότι αναφέρεται στο έλλειµµα των προσόντων που θεωρούνται αναγκαία για την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης εργασίας.

-

Το ενδιαφέρον και το κίνητρο που έχει κάποιος για τη συµµετοχή του σε µια εκπαιδευτική διαδικασία (Καραλής, 2005)
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Οι εκπαιδευτικές ανάγκες δηµιουργούνται «όταν στις ενδοψυχικές ή/και διαπροσωπικές
αλλαγές που συµβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων ή/και στις αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον τους η εκπαίδευση αποτελεί µια απάντηση που συµβάλει στην προσαρµογή τους στη
νέα κατάσταση». Επίσης, αφού πούµε ότι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών είναι
µια διαδικασία πάρα πολύ σηµαντική για την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων
αλλά και την αποτελεσµατικότητα ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος, να σηµειώσουµε ότι οι
εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να αναφέρονται από τη µια σε άτοµα ή σε πληθυσµούςστόχους µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγµα ανέργους, οµάδες µε προβλήµατα κοινωνικής ένταξης, αλλά από την άλλη αναφέρονται και σε οργανισµούς όπως επιχειρήσεις (Βαλκάνος, 2007: 8).
Τέλος οι εκπαιδευτικές ανάγκες, , εκφράζονται ως προς τα επίπεδα των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των στάσεων. Έτσι, ένα παράδειγµα εκπαιδευτικής ανάγκης αποτελεί η περίπτωση µιας επιχείρησης, έστω ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία εισάγει ένα νέο σύστηµα πωλήσεων. Τα στελέχη του τµήµατος πωλήσεων θα πρέπει:
 Να γνωρίζουν τις διαδικασίες και τα ‘εργαλεία’ του νέου συστήµατος πωλήσεων (γνώσεις)
 Να µπορούν να χρησιµοποιούν τις νέες αυτές διαδικασίες και τεχνικές πωλήσεων στην
καθηµερινή τους επαφή µε τους πελάτες της επιχείρησης (δεξιότητες)
 Να διαµορφώσουν θετική στάση για το νέο σύστηµα πωλήσεων και την προοπτική εφαρµογής του από την επιχείρηση (στάσεις)
Να σηµειώσουµε επίσης ότι κάθε οργανισµός, επιχείρηση και οποιοσδήποτε σχεδιάζει
ένα πρόγραµµα κατάρτισης, θα πρέπει να καταγράψει τις υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και
στάσεις των ατόµων ή οµάδων που θα εκπαιδευτούν αφού η εκπαιδευτική ανάγκη προσδιορίζεται αν από την ανάγκη που υπάρχει αφαιρεθούν οι διαθέσιµες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις (Βαλκάνος, 2007: 6-9).

Εκπαιδευτική Ανάγκη = Ανάγκη – ∆ιαθέσιµη (Γνώση, ∆εξιότητα, Στάση)
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2. ΕΝ∆ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2.1. Γενικά

Όταν µιλάµε για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και επιµόρφωση, εννοούµε την επένδυση της επιχείρησης στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων της, µέσω κάθε τύπου δραστηριότητας οργανωµένης κατάρτισης, που παρέχεται στους εργαζοµένους ή και σε µαθητευόµενους νέους µέσα στην επιχείρηση. Η συγκεκριµένη κατάρτιση, διακρίνεται σε ‘κατάρτιση κατά την εργασία’ (on-the-job training), όταν για την κατάρτιση χρησιµοποιείται η ίδια η εργασία ως µέσο διδασκαλίας και σε ‘κατάρτιση εκτός εργασίας’ (off-the-job training), όταν η
διδασκαλία δε γίνεται κατά την άσκηση της εργασίας (Παλαιοκρασσάς, 1990: 153)
Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η εφαρµογή τους στους χώρους εργασίας, βοήθησε στη διεύρυνση του θεσµού της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σε παγκόσµια κλίµακα.
Αν και επιµόρφωση εργαζοµένων σε επιχειρήσεις, πραγµατοποιούνταν από παλιά, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή δηµιούργησαν νέες και αυξηµένες απαιτήσεις για
την επιµόρφωση των εργαζοµένων. Έτσι σήµερα, το σύνολο των δαπανών που αφορούν την
συνεχιζόµενη κατάρτιση και επιµόρφωση των εργαζοµένων σε µία χώρα, προσδιορίζει και το
επίπεδο ανάπτυξής της. Σύµφωνα µε τον Παλαιοκρασσά, όπως µας πληροφορεί ο Κανελλόπουλος (1990:154), στη χώρα µας η αναγκαιότητα για επιµόρφωση των εργαζοµένων επισηµάνθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Άρχισε έτσι µια προσπάθεια επιµόρφωσης των
εργαζοµένων και από ορισµένες µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, κάτι που µέχρι τότε βλέπαµε µόνο σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούσαν ειδικές εγκαταστάσεις και εφάρµοζαν προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης.

2.2. Η σηµασία της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εργαζοµένων, µέσω της κατάρτισης και επιµόρφωσής
τους, δίνει τη δυνατότητα στις χώρες γενικά και στις επιχειρήσεις ειδικότερα να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις και έτσι να διατηρούν ή ακόµη και να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο καθηγητής της Sloan School of Management του MIT κ. Jay W.
Forrester είχε επισηµάνει από το 1965 τη σηµασία της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και
επιµόρφωσης και είχε προτείνει, βλέποντας τις ραγδαίες αλλαγές που έρχονται στην εργασία
και στα επαγγέλµατα, ότι «το 25% του συνολικού χρόνου εργασίας όλων των εργαζοµένων
της επιχείρησης πρέπει να αφιερώνεται στην προετοιµασία τους για να ασκήσουν τους µελ20

λοντικούς τους ρόλους… Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρέπει να αποτελεί οργανικό συστατικό της επιχειρησιακής ζωής και όχι απλά να διαρκεί µερικές εβδοµάδες ή µερικούς µήνες, για
µια φορά στη ζωή, σε κάποιο ίδρυµα ή σχολή εκτός της επιχείρησης» (Παλαιοκρασσάς,
1990: 155). Έχει αποδειχθεί ότι η πρόσθετη κατάρτιση από τις επιχειρήσεις έχει πολλά οφέλη
για τους εργοδότες αλλά και τους εργαζόµενους µερικά από τα οποία αναφέρονται παρακάτω:
- ∆ιευκολύνεται η αντικειµενική αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων προς πρόσληψη, έπειτα από ένα πρόγραµµα κατάρτισης νεοπροσλαµβανοµένων υπαλλήλων. Έτσι, η
επιλογή του προσωπικού γίνεται πιο υπεύθυνα και σωστά µε αποτέλεσµα να µειώνεται σηµαντικά ο αριθµός των απολύσεων για λόγους ανικανότητας, κάτι που είναι σηµαντικό για τις
επιχειρήσεις.
- Η εµπειρία που αποκτά η ίδια η επιχείρηση, µέσα από την εποπτεία της διδασκαλίας
των δεξιοτήτων βοηθά στην ορθολογικότερη ανάθεση του έργου που απαιτεί τις συγκεκριµένες δεξιότητες. Έτσι έχουµε µείωση της εποπτείας του έργου.
- Οι νέοι υπάλληλοι αποκτούν υψηλό βαθµό παραγωγικότητας και αξιοποιούνται πιο
αποτελεσµατικά, ενώ παράλληλα οι έµπειροι αφοσιώνονται στην κανονική τους εργασία και
δεν ασχολούνται µε την κατάρτιση των νεοπροσληφθέντων (Παλαιοκρασσάς, 1990: 156,157)

2.3. Μορφές ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

Η ενδοεπιχειρησιακή επιµόρφωση (in-company further training) έχει δύο βασικές µορφές:
- Την επιµόρφωση που παρέχεται στους εργαζόµενους όποτε προκύψει ανάγκη, η οποία
λέγεται και συµπληρωµατική κατάρτιση (complementary training),
- Την επιµόρφωση που προγραµµατίζεται περιοδικά και έχει στόχο τη συνεχή ενηµέρωση των εργαζοµένων πάνω στις εξελίξεις του τοµέα τους, η οποία λέγεται και συνεχιζόµενη κατάρτιση (continuing training). Η συνεχιζόµενη κατάρτιση µπορεί επίσης να διακριθεί σε
ενηµερωτική κατάρτιση (up-dating training) και σε κατάρτιση αναβάθµισης (up-grading
training), όταν στοχεύει στην ποιοτική αναβάθµιση των γνώσεων των εργαζοµένων.
Όσο αφορά στη συµπληρωµατική κατάρτιση, µιας εκ των µορφών της ενδοεπιχειρησιακής επιµόρφωσης, εµπεριέχει και τη µορφή της ‘ευαισθητοποίησης’. Αυτή αφορά ένα πρόγραµµα που στόχο έχει την οµαλή µετάβαση του προσωπικού από ένα τρόπο εργασίας σε κάποιο άλλο. Μια ασφαλιστική εταιρία π.χ. που έχει σκοπό να αυτοµατοποιήσει τις υπηρεσίες
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που προσφέρει, οργανώνει ένα ταχύρρυθµο πρόγραµµα ‘ευαισθητοποίησης’ του προσωπικού
πάνω στη σηµασία της πληροφορικής για την πρόοδο της επιχείρησης και για την βελτίωση
των συνθηκών εργασίας (Παλαιοκρασσάς, 1990: 161).

2.4. Στόχοι της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

Οι στόχοι των προγραµµάτων κατάρτισης των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις είναι:
-

Να είναι οι εργαζόµενοι ικανοί να εκτελούν τις διάφορες εργασίες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση ενός έργου και

-

Να είναι θετικά προδιατεθειµένοι απέναντι στην εργασία τους.

Ο πρώτος στόχος αφορά δεξιότητες εκτέλεσης εργασίας, οι οποίες ονοµάζονται, από
τους παιδαγωγούς ‘γνωστικές’ και ‘ψυχοκινητικές’ δεξιότητες. Η γνωστική συµπεριφορά αφορά τη σκέψη, ενώ η ψυχοκινητική αφορά την πράξη. Η ικανότητα π.χ ερµηνείας ενός κατασκευαστικού σχεδίου ή το να κρατάµε λογιστικά βιβλία ανήκουν στις γνωστικές δεξιότητες. Από την άλλη, ο χειρισµός τόρνου, η ρύθµιση του καρµπυρατέρ ή το χτίσιµο ενός τοίχου
απαιτούν ψυχοκινητικές δεξιότητες.
Υπάρχουν όµως και άλλες δεξιότητες που αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση διαφόρων εργασιών και οι οποίες αφορούν το ‘θυµικό’. Eίναι οι δεξιότητες που σχετίζονται µε τις καλές εργασιακές σχέσεις, στάσεις αλλά και µε προσωπικές αξίες γενικά. Συνεργατικότητα, αξιοπιστία, σεβασµός προς την προϊσταµένη αρχή και καλή διάθεση του ατόµου να βοηθάει τους συνεργάτες του και να εργάζεται αρµονικά στα πλαίσια µιας οµάδας,
είναι παραδείγµατα ‘θυµικής’ συµπεριφοράς. Σύµφωνα µε έρευνες, η απουσία κατάλληλων
δεξιοτήτων του θυµικού (affective skills), είναι η σηµαντικότερη αιτία για επαγγελµατική αποτυχία, πιο σηµαντική και από την έλλειψη γνωστικών ή ψυχοκινητικών δεξιοτήτων (Παλαιοκρασσάς,1990:157,158)
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3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

3.1. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

3.1.1. Εκπαίδευση ή Ανάπτυξη;

Όπως είπαµε και σε άλλο σηµείο, µε τον όρο εκπαίδευση εννοείται µια διαδικασία µάθησης µε την οποία επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και η ανάπτυξη στάσεων
και συµπεριφορών. Από την άλλη, η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων είναι και αυτή µια διαδικασία µάθησης, όµως έχει µεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και ο στόχος είναι να αποκτήσει ο
εργαζόµενος γνώσεις και να αναπτύξει ικανότητες που θα τις χρησιµοποιήσει στο µέλλον, σε
εργασίες που απαιτούν περισσότερη ευθύνη και πρωτοβουλία (Χυτήρης,2001:113). Η εκπαίδευση βοηθά τους υπαλλήλους να κάνουν ικανοποιητικά την δουλειά τους σήµερα και στο
µέλλον. Αντίθετα, η ανάπτυξη βοηθά τον εργαζόµενο να προετοιµαστεί ώστε να αναλάβει
µελλοντικές, νέες υπευθυνότητες, διαφορετικές από εκείνες της παρούσας θέσης του (Ν.
Σκουλάς & Κ. Οικονοµάκη, 1998: 112),.
Ανάπτυξη σηµαίνει παροχή ευκαιριών για διερεύνηση της προσωπικότητας, προσαρµογή στην εργασία και έµφαση στις ηγετικές ικανότητες των ατόµων, τα οποία έχουν επιλεγεί
για διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα. Μια προσεκτική πολιτική πρέπει να αποβλέπει στη
δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για όλους τους εργαζόµενους, µε σκοπό τη µεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειάς τους, την ενθάρρυνση για ταύτισή
τους µε την επιχείρηση ή υπηρεσία, και τη µεγαλύτερη συµµετοχή τους στις δραστηριότητές
της (Κανελλόπουλος, 2002: 340).
Στη χώρα µας, µέχρι και τη δεκαετία του 1970, η εκπαίδευση στις επιχειρήσεις αποτελούσε µια διαδικασία ρουτίνας και περιοριζόταν στην απόκτηση των απαιτούµενων τεχνικών
δεξιοτήτων από τους εργαζόµενους, για την εκτέλεση του έργου στη δουλειά τους. Όµως από
τα µέσα της δεκαετίας του 1980 επιδιώκεται, µέσω της εκπαίδευσης, οι εργαζόµενοι να αποκτήσουν και ευρύτερες δεξιότητες και να αναπτυχθούν περισσότερο, µε την έννοια της ταύτισής τους µε την επιχείρηση (Χυτήρης, 2001: 113,114).
Η απόλυτη διάκριση µεταξύ εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι δύσκολη. Άλλωστε οι
µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη µάθηση στα προγράµµατα που αφορούν στην ανάπτυξη
και εκπαίδευση των εργαζοµένων είναι συνήθως οι ίδιες. Σήµερα οι όροι, i) εκπαίδευση και
ανάπτυξη, ii) ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, iii) εκπαίδευση εργαζοµένων, χρησιµοποιούνται
εναλλακτικά µε το ίδιο νόηµα, για τον ορισµό και την περιγραφή ενεργειών και πρωτοβου23

λιών της επιχείρησης, που έχουν ως στόχο την παροχή µάθησης για την αύξηση και βελτίωση
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζοµένων (Χυτήρης,2001:114).
Εκπαίδευση και ανάπτυξη είναι σχετικοί µεταξύ τους όροι. Πολλές φορές χρησιµοποιούµε τη φράση ‘εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού’. Όλοι µας αναπτυσσόµαστε σε όλη
τη διάρκεια της ζωής µας, ως αποτέλεσµα των εµπειριών µας. Η εκπαίδευση, αν και όχι το
µοναδικό, είναι ένα µέσο ανάπτυξης. Όµως για να είναι αποτελεσµατική η εκπαίδευση, πρέπει να υποστηρίζεται και από µια σειρά άλλων παραγόντων, όπως είναι οι προσωπικές µας
προτεραιότητες, οι προϊστάµενοί µας, η συµπεριφορά των συναδέλφων µας, οι αµοιβές µας
και η κουλτούρα της επιχείρησης και της κοινωνίας. Η καλή εκπαίδευση για παράδειγµα,
µπορεί να πάει χαµένη εξαιτίας αρνητικών εµπειριών. Μπορεί να µάθουµε κάτι σωστά, αλλά
στη συνέχεια να δουλέψουµε µε άλλους που δεν εργάζονται µε τον ίδιο τρόπο και να επηρεαστούµε ανάλογα (Peel, 1994:7).

3.1.2. Τα οφέλη της εκπαίδευσης και ανάπτυξης

Για να επιβιώσει µια επιχείρηση χρειάζεται ανθρώπους µε κάποιες δεξιότητες. Μπορεί,
για παράδειγµα, να απαιτούνται ειδικευµένοι ξυλουργοί ή ειδικοί στο δίκαιο και τα λογιστικά. Επίσης, µια επιχείρηση θα χρειαστεί ανθρώπους που είναι ειδικευµένοι στην επιλογή, στη
διαπραγµάτευση και στην οργάνωση. Έτσι µια επιχείρηση που χρειάζεται ειδικευµένους ξυλουργούς αλλά δεν απασχολεί ή δεν προσλαµβάνει ειδικευµένους ξυλουργούς, θα βγει εκτός
αγοράς. Όλο και περισσότερο γίνεται φανερό ότι για να επιβιώσει µια επιχείρηση πρέπει να
αλλάζει. Οι ανάγκες αλλάζουν, οι πελάτες αλλάζουν, οι συνθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος µιας επιχείρησης αλλάζουν και έτσι καµία επιχείρηση δεν µπορεί να
παραµείνει στάσιµη. Η αλλαγή όµως είναι µια κατάσταση που τις περισσότερες φορές δεν
είναι καλοδεχούµενη. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν µε καχυποψία την αλλαγή. Σηµαντικό όφελος της εκπαίδευσης είναι ότι βοηθά τους ανθρώπους σε σχέση µε την αλλαγή. Η αλλαγή είναι απαραίτητη για την επιβίωση, αλλά µπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξηµένη παραγωγικότητα ή σε µείωση των εξόδων (Prior, 1998:27).
Στον σηµερινό ανταγωνιστικό κόσµο, για να µείνεις στην αγορά πρέπει να επιτύχεις
αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτή µπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγµα, µε αλλαγή στα
συστήµατα εργασίας, ή µε την εισαγωγή του αυτοµατισµού. Οι εργαζόµενοι εποµένως,
χρειάζεται να εκπαιδευτούν στη χρήση του συστήµατος ή του νέου εξοπλισµού. Η αυξηµένη
παραγωγικότητα µπορεί επίσης να επιτευχθεί κάνοντας τους ίδιους τους εργαζόµενους πιο
ικανούς. Να βοηθηθούν οι εργαζόµενοι, για παράδειγµα, να συνειδητοποιήσουν τα έξοδα που
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υφίστανται κατά την παραγωγική διαδικασία και πως µπορούν αυτά να αποφευχθούν. Έτσι
µε τη βοήθεια και των εργαζοµένων, τα κέρδη µπορούν να αυξηθούν µε τη µείωση του κόστους. Η συνειδητοποίηση αυτή των εργαζοµένων, στην οποία αναφερθήκαµε, χρειάζεται
εκπαίδευση. Εκπαίδευση που να αποτελεί ένα τρόπο παραγωγής της αλλαγής.
Οι επιχειρήσεις, επίσης, έχουν καταλάβει πόσο σηµαντική είναι η ποιότητα ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Όποιο κι αν είναι το επιχειρηµατικό αντικείµενο, η ποιότητα επιτυγχάνεται µόνο εάν οι εργαζόµενοι δουλεύουν έχοντας ως στόχο την ποιότητα. Η εκπαίδευση
µπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, να προωθήσει µια γενική στάση για αναζήτηση της ποιότητας και έτσι οι εργαζόµενοι βελτιώνοντας την επιδεξιότητά τους, να βελτιώσουν και την ποιότητα της υπηρεσίας ή του προϊόντος. Η εκπαίδευση µπορεί επίσης να βοηθήσει να µειώσουµε την πιθανότητα λαθών, δίνοντας οδηγίες στους εργαζόµενους σχετικά µε
το τι πρέπει να κάνουν, σε περίπτωση που συµβεί ένα λάθος ή για να το αποφύγουν. Η σηµασία της εκπαίδευσης σε αυτό τον τοµέα είναι πολύ µεγάλη, αν σκεφτούµε ότι τα λάθη στην
επιχείρηση έχουν κόστος και το κόστος αυτό δεν περιορίζεται µόνο σε µια διάσταση. Πέρα
δηλαδή από το κόστος της επιδιόρθωσης του λάθους, υπάρχει απώλεια για την εικόνα ή τη
φήµη της εταιρίας και από την άλλη αξίωση αποζηµίωσης σε περίπτωση για παράδειγµα που
κάποιος τραυµατιστεί ή υποστεί ζηµιά λόγω του λάθους. Τέλος, η τυποποίηση της εργασίας
είναι ένα ακόµη όφελος της εκπαίδευσης. Μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος, βεβαιώνεται ότι όλο το προσωπικό εργάζεται µε τον ίδιο τρόπο και τα ίδια πρότυπα.
Συνοψίζοντας, τα οφέλη από την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µιας σύγχρονης επιχείρησης έχουν να κάνουν µε την:
-

Αλλαγή

-

Αυξηµένη παραγωγικότητα

-

Εξειδίκευση σκοπού ( η ποιότητα είναι ο σκοπός )

-

Μείωση λαθών

-

Τυποποίηση (Prior, 1998: 28).

Τα κεφάλαια που δαπανώνται για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού αποτελούν την καλύτερη µακροχρόνια επένδυση που µπορεί να γίνει. Ένα ακόµη γεγονός που καταδεικνύει το παραπάνω, είναι ότι τα στελέχη και οι υπάλληλοι, στους οποίους
προσφέρονται προγράµµατα εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε συνεχή βάση, νιώθουν πιο αφοσιωµένοι, πιο πιστοί, πιο ασφαλείς και κατά συνέπεια πιο παραγωγικοί (ΣκουλάςΟικονοµάκη, 1998: 121).
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3.2. Ανθρώπινοι Πόροι – Ανθρώπινο Κεφάλαιο

3.2.1. Η έννοια των ανθρωπίνων πόρων

Ο όρος ανθρώπινοι πόροι ή ανθρώπινο δυναµικό, που έχει αντικαταστήσει τα τελευταία
χρόνια τον όρο εργαζόµενοι ή προσωπικό, δίνει έµφαση στο σηµαντικό ρόλο που παίζει ο
ανθρώπινος παράγοντας στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί σήµερα το πολυτιµότερο κεφάλαιο µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού γιατί στις σηµερινές
συνθήκες έντονου ανταγωνισµού, ο παράγοντας που βοηθάει µια επιχείρηση να ξεχωρίσει
είναι οι άνθρωποί της. Τα προσόντα και η διάθεση των εργαζοµένων, ο ενθουσιασµός τους, η
ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, το αίσθηµα της δίκαιας µεταχείρισής τους
και η συµµετοχή τους στους κοινούς στόχους, διαµορφώνουν και επηρεάζουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης, τη φήµη και την εικόνα της, το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πελατών και τέλος την επιβίωσή της (Παπαλεξανδρή-Μπουραντάς, 2003: 19).
Κατά τους Jackson και Schuler µπορούµε να ορίσουµε τους ανθρώπινους πόρους ως
εξής: «Ανθρώπινοι πόροι είναι το σύνολο των ταλέντων και της διάθεσης για απόδοση όλων
των ανθρώπων µιας επιχείρησης που µπορεί να συντελέσουν στη δηµιουργία και ολοκλήρωση της αποστολής, του οράµατος, της στρατηγικής και των στόχων της» (ΠαπαλεξανδρήΜπουραντάς, 2003: 19).
Σύµφωνα µε τους όρους του µάνατζµεντ, ο όρος ανθρώπινο κεφάλαιο ή ανθρώπινοι
πόροι αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που φέρνουν οι άνθρωποι στο χώρο εργασίας τους.
Τέτοια είναι η ευφυΐα, οι ικανότητες, η αφοσίωση, η πείρα και οι δεξιότητες και η ικανότητα
για µάθηση. Η συνεισφορά όµως του ανθρώπινου δυναµικού στην επιχείρηση ποικίλει και
είναι απρόβλεπτη, µε αποτέλεσµα να αποτελεί το ανθρώπινο δυναµικό το πιο απαιτητικό
στοιχείο των εισροών της επιχείρησης, ως προς τη διοίκηση και τη διαχείρισή τους (Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 2004: 26). Το ανθρώπινο κεφάλαιο διαφέρει από τα άλλα κεφάλαια, τόσο
επειδή κάθε άτοµο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις, διαφορετικό χαρακτήρα, φύλο, αντίληψη του ρόλου του και εµπειρία, όσο και λόγω των διαφορών στα κίνητρα και
στην αφοσίωσή του. Οι εργαζόµενοι διαφέρουν από τους άλλους πόρους λόγω της ικανότητάς τους να αξιολογούν και να αµφισβητούν τις ενέργειες της διοίκησης, µε αποτέλεσµα η
αφοσίωση και η συνεργασία τους να αποτελούν στοιχεία που κανείς πρέπει πάντα να κερδίζει. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι εργαζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να σχηµατίσουν οµάδες και συνδικάτα έτσι ώστε να υπερασπίζονται τα δικά τους οικονοµικά συµφέροντα (Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 2004: 27).
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3.2.2. Η σηµασία των ανθρωπίνων πόρων

Οι επιχειρήσεις σήµερα, λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι
πιέσεις που αντιµετωπίζουν απαιτούν ριζική αναθεώρηση των παλαιότερων τρόπων διοίκησής τους. Οι πιέσεις αυτές αφορούν την παγκοσµιοποίηση του ανταγωνισµού και των πολυεθνικών συµµαχιών που αναπτύσσονται, τη σταδιακή µείωση της καταναλωτικής ζήτησης, τη
διαφοροποίηση των αγορών εργασίας και τις πολιτικές ανακατατάξεις. Για να διαφοροποιηθεί µια επιχείρηση πρέπει να ‘σκέπτεται’ διαφορετικά από τις άλλες. Μια επιχείρηση που
βλέπει στο µέλλον και θέλει να ηγηθεί, εκπαιδεύει τα στελέχη της στο ‘πώς να σκέπτονται’
και όχι στο ‘πώς να εκτελούν κάτι’. Αυτό σηµαίνει ότι αναθεωρούν τις απόψεις τους και σκέπτονται µε προοπτική το µέλλον όσον αφορά στα θέµατα του ανταγωνισµού, του τρόπου οργάνωσης και της στρατηγικής. Στη νέα πραγµατικότητα που διαµορφώνεται, το ανθρώπινο
δυναµικό µιας επιχείρησης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Είναι οι άνθρωποι που θα προβλέψουν, θα εκτιµήσουν θα οργανώσουν και θα υλοποιήσουν τη νέα στρατηγική µιας επιχείρησης µε αποτέλεσµα να υποστηρίζεται ότι η αποτελεσµατική διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού µπορεί να προσδώσει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Ξηροτύρη, 2001:
61,62).
Έχει γίνει αντιληπτό στις µέρες µας, ότι η επιτυχία µιας επιχείρησης βασίζεται σχεδόν
εξ ολοκλήρου στον ανθρώπινο παράγοντα, ανεξάρτητα αν αυτός διοικεί ή διοικείται. Η ποιότητα των εργαζοµένων σε µια επιχείρηση, ο ενθουσιασµός τους, η ικανοποίησή τους από την
εργασία που εκτελούν, η εµπειρία τους αλλά και το αίσθηµα της δίκαιης µεταχείρισής τους
και τα παρεχόµενα κίνητρα, όλα αυτά επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα
µιας επιχείρησης. Στη χώρα µας αλλά και διεθνώς, επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τις σύγχρονες αρχές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων επιβιώνουν και αναπτύσσονται, ενώ άλλες κλείνουν ή παρουσιάζουν µικρές αποδόσεις επειδή ο ανθρώπινος παράγοντας δεν λειτουργεί σωστά. Οι άνθρωποι, µε άλλα λόγια είναι εκείνοι που κάνουν τη διαφορά σε κάθε επιχείρηση
(Τερζίδης – Τζωρτζάκης, 2004: 17).

3.3. Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού

Σήµερα, στην κοινωνία της πληροφορίας, οι συνεχείς αλλαγές των συνθηκών και των
απαιτήσεων αναγκάζουν τις επιχειρήσεις και γενικότερα τις οργανώσεις να επιδιώκουν µε
όλο και περισσότερο εντατικούς ρυθµούς την ανάπτυξη της γνώσης, των ικανοτήτων και της
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δηµιουργικής σκέψης των στελεχών τους. Σε ένα πλαίσιο συνεχών και σύνθετων αλλαγών οι
σύγχρονες οργανώσεις απαιτείται να είναι ευέλικτες. Προϋπόθεση της ευελιξίας υποστηρίζεται ότι είναι η ύπαρξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευµένων στελεχών (Ξηροτύρη, 2001: 155). Η
ανάπτυξη των ικανοτήτων ενός στελέχους το κάνει ικανότερο να αντιληφθεί τις δυνάµεις του
εργασιακού του περιβάλλοντος γεγονός που διευκολύνει την αφοσίωσή του στην οργάνωση.
Οι οργανώσεις επιζητούν την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω υψηλής
ποιότητας εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού. Η συνεχείς αλλαγές που έχουν να κάνουν
µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι µεταβολές των συνθηκών της αγοράς, η αύξηση των
πληροφοριών και των γνώσεων αλλά και οι µεταβολή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται σε
µια επιχείρηση, δηµιουργούν στις επιχειρήσεις την ανάγκη σε εξειδικευµένο προσωπικό και
απαιτούν συνεχή εκπαίδευση των εργαζοµένων της (Ξηροτύρη,2001:156).
Αναγνωρίζεται όλο και πιο πολύ ότι η εκπαίδευση για νέες γνώσεις και δεξιότητες, αποτελεί επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Μια σωστή πολιτική πρέπει να αποβλέπει στη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για ανάπτυξη και εκπαίδευση για όλους τους εργαζόµενους, µε σκοπό τη µεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειάς τους, τη µεγαλύτερη συµµετοχή τους
στις δραστηριότητες της επιχείρησης και την ενθάρρυνση για ταύτισή τους µε αυτή. Άλλωστε, η επάρκεια της ίδιας της επιχείρησης εξαρτάται από το πόσο καλά είναι εκπαιδευµένοι οι
εργαζόµενοι σ’ αυτήν. Οι νεοπροσλαµβανόµενοι χρειάζονται κάποια εκπαίδευση πριν αρχίσουν τη δουλειά τους και οι παλαιότεροι υπάλληλοι χρειάζονται επίσης εκπαίδευση για ακόµη καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της παρούσας δουλειάς τους, αλλά και για την
προετοιµασία τους για πιθανή µετάθεση ή προαγωγή. Η εκπαίδευση υποκινεί τους εργαζόµενους να εργάζονται εντατικότερα και πιο αποτελεσµατικά, λόγω της απόκτησης υψηλότερου
ηθικού από την καλύτερη κατανόηση του έργου τους. Επίσης, µέσω της εκπαίδευσης, η διοίκηση παρέχει στους εργαζόµενους και ένα αίσθηµα ασφάλειας, αφού επενδύει σ’ αυτούς και
δείχνει ότι αποτελούν για την επιχείρηση αξιοπρόσεκτα µέλη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία
για τις επιχειρήσεις που κάνουν αλλαγές στην τεχνολογία και στις σχετικές µεθόδους, και έτσι παρατηρείται αντίδραση από µέρους των εργαζοµένων, εξαιτίας του φόβου τους ότι δεν
θα µπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές. Για το λόγο αυτό, στις προηγµένες
χώρες δαπανούνται µεγάλα ποσά για την εκπαίδευση από τις επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται
τρίτες, µετά τη δηµόσια και τη στρατιωτική εκπαίδευση, σαν εκπαιδευτικοί παράγοντες (Κανελλόπουλος, 2002: 340).
Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των εργαζοµένων σχετίζεται και µε τις αλλαγές αλλά
και τις συνθήκες που επικρατούν, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον της
επιχείρησης. Συγκεκριµένα οι αιτίες που καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση είναι:
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- Τεχνολογική πρόοδος. Απαιτούνται νέες ειδικότητες, νέες γνώσεις και εφαρµογή
νέων µεθόδων και διαδικασιών.
- Νέες ανάγκες του καταναλωτή. Απαιτούνται νέες θέσεις εργασίας µε διαφορετικό
περιεχόµενο.
- Συγχωνεύσεις και εξαγορές. Απαιτούνται νέα οργανωσιακή κουλτούρα και νέες θέσεις εργασίας µε διαφορετικό περιεχόµενο έργου.
- Νέος σχεδιασµός και οργανωτικές αλλαγές. Χρειάζονται νέες αρµοδιότητες και διευρυµένα καθήκοντα.
- Εκπαιδευτικό σύστηµα. Υπάρχει διαφορά γνώσεων και δεξιοτήτων, µεταξύ αυτών
που παρέχονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα και αυτών που απαιτούνται από την επιχείρηση.
- ∆ιαφορά απόδοσης και αναποτελεσµατική αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων λόγω της ανεπάρκειας των εργαζοµένων ή και της διαφορετικότητάς τους ως προς το σύστηµα
αξιών (Χυτήρης,2001:114-115).
Τέλος, αναγκαιότητα για εκπαίδευση προκύπτει όταν αλλάζουν τα σχέδια (στρατηγικά
και επιχειρησιακά) της οργάνωσης. Για παράδειγµα, όταν κυκλοφορεί ένα νέο προϊόν, όταν
υπάρχει επέκταση σε µια νέα αγορά ή αντικατάσταση εξοπλισµού (Χατζηπαντελή, 1999:
128).

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

4.1. Οικονοµική µονάδα - Επιχείρηση

Σήµερα, οι ανθρώπινες ανάγκες για προϊόντα και υπηρεσίες καλύπτονται σε µεγάλο
ποσοστό από τις οικονοµικές µονάδες. Η οικονοµική µονάδα αποτελεί µια οικονοµική οντότητα στην οποία συνδυάζονται τα παραγωγικά µέσα, µε βάση την οικονοµική αρχή, για να
παραχθούν προϊόντα ή υπηρεσίες. Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι, οικονοµική αρχή είναι η καλύτερη δυνατή σχέση µεταξύ οικονοµικού αποτελέσµατος και µέσων που χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξή του. Η οικονοµική αρχή µπορεί να εµφανιστεί µε δύο παραλλαγές:

α) µε δεδοµένα µέσα, επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερου αποτελέσµατος (µεγιστο-

ποίηση αποτελέσµατος) και
β) επίτευξη δεδοµένου αποτελέσµατος µε όσο το δυνατόν λιγότερα µέσα (ελαχιστοποίηση µέσων) (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 15).
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Πριν συνεχίσουµε να πούµε ότι τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία τα ονοµάζουµε παραγωγικούς συντελεστές. Για την διευκόλυνση της ανάλυσης των οικονοµικών φαινοµένων ταξινοµούµε τους συντελεστές παραγωγής στις εξής κατηγορίες: Εργασία, Γη, Κεφάλαιο και Επιχειρηµατικότητα (Λιανός κ.α., 2004: 16).
Έτσι για να υπάρξει µια οικονοµική µονάδα χρειάζεται:
 Συνδυασµός των παραγωγικών συντελεστών
 Επιδίωξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος µε τις µικρότερες θυσίες (οικονοµική αρχή)
 Παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών για την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών
Η πιο χαρακτηριστική οικονοµική µονάδα είναι η επιχείρηση που εκτός από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω έχει δυο επιπλέον χαρακτηριστικά: την επίτευξη
κέρδους και την αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003:
13,14).
Η επιχείρηση αποτελεί µια παραγωγική – οικονοµική µονάδα, µε την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής, ώστε να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, µε
σκοπό τη διάθεσή τους µέσω του µηχανισµού της αγοράς στους καταναλωτές. Όµως εδώ θα
πρέπει να πούµε, ότι όλες οι παραγωγικές µονάδες δεν είναι επιχειρήσεις. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν, το δηµόσιο σχολείο, το δηµόσιο νοσοκοµείο, ένα δηµόσιο ερευνητικό ίδρυµα τα οποία είναι παραγωγικές µονάδες αλλά δεν είναι επιχειρήσεις (Μπουραντάς κ.α., 2007:
25). Εποµένως δύο είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές µονάδες:
α) Η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία τα διαθέτει έναντι µιας αξίας
ανταλλαγής µέσω του µηχανισµού της αγοράς. Έτσι η ύπαρξή της εξαρτάται από την ικανότητα να αποκτά έσοδα και κέρδη µέσω αυτού του µηχανισµού.
β) Η επιχείρηση συνδέεται µε το στοιχείο του κινδύνου. Έτσι η λειτουργία της συνδέεται µε την πιθανότητα κέρδους ή ζηµίας (Μπουραντάς κ.α.,2007:26).

4.2. Η Αποτελεσµατικότητα των Επιχειρήσεων

4.2.1. Οι στόχοι των επιχειρήσεων

Στόχος της επιχείρησης είναι µια επιθυµητή κατάσταση στην οποία επιδιώκει να φτάσει, ή ένα αποτέλεσµα προς επίτευξη. Τους στόχους τους διακρίνουµε σε:
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 Θεσµικούς, τους οποίους η επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της και αφορά στους
γενικούς και µη συγκεκριµένους στόχους που εκφράζουν το βασικό καθήκον της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία και
 Λειτουργικούς, οι οποίοι εκφράζουν τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που επιδιώκει να επιτύχει η επιχείρηση. Οι λειτουργικοί στόχοι αναφέρονται:
• Στα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης (κέρδη, κύκλο εργασιών, αποδοτικότητα κεφαλαίων,
φήµη κ.τ.λ.)
• Στην αγορά (κατάκτηση µεριδίου αγοράς, δηµιουργία δικτύου πωλήσεων κ.τ.λ.)
• Στην παραγωγή ( παραγωγικότητα εργασίας, ποιότητα προϊόντων κ.τ.λ.)
• Στους ανθρώπους (ικανοποίηση εργαζοµένων, εκπαίδευση, ανάπτυξη κ.τ.λ.)
• Στις καινοτοµίες (ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων µεθόδων παραγωγής κ.τ.λ.) (Μπουραντάς κ.α.,2007:38).

4.2.2. Αποτελεσµατικότητα – Αποδοτικότητα - Παραγωγικότητα

Η επίτευξη των στόχων µιας επιχείρησης αποτελεί σηµαντικό όρο για την επιβίωσή της.
Εποµένως, είναι σηµαντική η µέτρηση του βαθµού της επίτευξης των στόχων της επιχείρησης. Για τη µέτρηση αυτή συναντάµε τις εξής έννοιες:
 Παραγωγικότητα
 Αποδοτικότητα
 Αποτελεσµατικότητα
Η αποτελεσµατικότητα είναι ο βαθµός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της, η αποδοτικότητα εκφράζει τις θυσίες (κόστη) που γίνονται για την επίτευξη ενός
αποτελέσµατος και η παραγωγικότητα είναι η σχέση µεταξύ παραχθέντος αποτελέσµατος (εκροές) και χρησιµοποιηθέντων παραγωγικών µέσων (εισροές). Ο όρος εκροές αναφέρεται
στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγονται από την επιχείρηση και οι εισροές αναφέρονται
στου παραγωγικούς συντελεστές που χρησιµοποιεί µια επιχείρηση για τη δηµιουργία εκροών
και συγκεκριµένα: εργασία, γη, κεφάλαιο.
Οι έννοιες στις οποίες αναφερθήκαµε παραπάνω αποτελούν δείκτες µε τους οποίους
µπορεί να µετρηθεί η επιτυχία της επιχείρησης (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 15). Έτσι
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ο δείκτης της παραγωγικότητας δείχνει τη σχέση µεταξύ παραγωγής και µέσων που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή. ∆ηλαδή:

Παραχθέντα αγαθά / υπηρεσίες
Παραγωγικότητα =
Παραγωγικά µέσα

Η παραγωγικότητα µπορεί να µετρηθεί σε σχέση µε ένα συντελεστή (π.χ. πρώτες ύλες)
ή µε περισσότερους συντελεστές παραγωγής (εργασία, πρώτες ύλες, χρηµατικοί πόροι).
Ο δείκτης της αποδοτικότητας εκφράζει τη σχέση χρηµατικού αποτελέσµατος προς το
χρησιµοποιούµενο κεφάλαιο. ∆ηλαδή:

Καθαρό κέρδος ή ζηµία
Αποδοτικότητα =
Χρησιµοποιηθέντα κεφάλαια

Η αποδοτικότητα µετρά αξίες ή χρηµατικά µεγέθη, ενώ η παραγωγικότητα µετρά ποσότητες, Επίσης, ο όρος αποδοτικότητα χρησιµοποιείται συνήθως µε την έννοια της οικονοµικής αποδοτικότητας.

Τέλος, η έννοια της αποτελεσµατικότητας είναι ευρύτερη, γιατί περιέχει την έννοια της
παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. Έτσι:

Αποτέλεσµα
Αποτελεσµατικότητα =
∆απάνες µέσων που χρησιµοποιήθηκαν

4.3. Ανταγωνισµός
Μια αγορά µε ελεύθερο ανταγωνισµό είναι µια αγορά στην οποία οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητες η µία από την άλλη, ασκούν την ίδια δραστηριότητα και ανταγωνίζονται µεταξύ
τους για να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Με άλλα λόγια, είναι µια αγορά στην οποία
κάθε επιχείρηση υπόκειται στις ανταγωνιστικές πιέσεις των άλλων. Ο αποτελεσµατικός αντα-
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γωνισµός, όταν βέβαια εξασφαλίζεται ο ελεύθερος και θεµιτός ανταγωνισµός, παρέχει ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον στις επιχειρήσεις αλλά και µια σειρά πλεονεκτηµάτων στους καταναλωτές (µειωµένες τιµές, καλύτερη ποιότητα, ευρύτερο φάσµα επιλογών κ.λπ.).
Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µέλος της οποίας είναι και η χώρα µας και οι
πολιτικές της µας αφορούν άµεσα, σκοπός της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισµού είναι η
εξασφάλιση ελεύθερου και θεµιτού ανταγωνισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κοινοτικοί
κανόνες ανταγωνισµού (άρθρα 81 έως 89 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) βασίζονται σε πέντε κύριους άξονες:


Την απαγόρευση των εµπορικών συµφωνιών και πρακτικών που αντίκεινται στους
κανόνες του ανταγωνισµού καθώς και της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης που δύνανται να περιορίσουν τον ανταγωνισµό εντός της κοινής αγοράς (αντιµονοπωλιακοί
κανόνες).



Τον προληπτικό έλεγχο των σχεδίων συγκεντρώσεων που παρουσιάζουν ευρωπαϊκή
διάσταση, έτσι ώστε να εξετασθεί εάν περιορίζουν τον ανταγωνισµό



Τον έλεγχο των ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη µέλη οι οποίες απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό µε την ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής.



Το άνοιγµα του ανταγωνισµού σε ορισµένους τοµείς που στο παρελθόν βρίσκονταν
υπό τον έλεγχο κρατικών µονοπωλίων, όπως οι αγορές των τηλεπικοινωνιών, των µεταφορών ή της ενέργειας.



Τη

συνεργασία

µε

τις

αρχές

ανταγωνισµού

εκτός

της

Ένωσης.

(http://europa.eu/scadplus/glossary)

4.4. Ανταγωνιστικότητα
Ανταγωνιστική οικονοµία είναι µια οικονοµία η οποία παρουσιάζει αυξηµένη ανάπτυξη
και υποστηρίζεται από την παραγωγικότητα. Η Στρατηγική της Λισαβόνας συνιστά δέσµευση
για την οικονοµική, την κοινωνική και περιβαλλοντική ανανέωση στο εσωτερικό της ΕΕ. Τον
Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας χάραξε µια δεκαετή στρατηγική
για να καταστεί η ΕΕ η πιο δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία στην υφήλιο. Βάσει αυτής
της στρατηγικής, µια ισχυρότερη οικονοµία θα συµβάλει στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, από κοινού µε την κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική που διασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη (http://www.ec.europa.eu/archives).
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∆εδοµένου λοιπόν ότι η στρατηγική της Λισαβόνας έθεσε το στόχο να καταστεί η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη παγκοσµίως οικονοµία της γνώσης, η ανταγωνιστικότητα κατέστη µια από τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιοµηχανία είναι πράγµατι απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθούν
οι οικονοµικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι της Κοινότητας και να εξασφαλιστεί,
κατ' αυτό τον τρόπο, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Οι προσπάθειες ανταγωνιστικότητας της Ένωσης αποσκοπούν επίσης στην προσαρµογή της ευρωπαϊκής οικονοµίας στις διαρθρωτικές αλλαγές, στην αντιµετώπιση της µετεγκατάστασης των
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων σε ανερχόµενες χώρες, στην ανακατανοµή των θέσεων εργασίας και των πόρων σε νέους βιοµηχανικούς τοµείς και στην αντιµετώπιση του κινδύνου µιας
διαδικασίας αποβιοµηχανοποίησης. Η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης καθορίζεται από την
ανάπτυξη της παραγωγικότητας και εξαρτάται επίσης από τις αποδόσεις και από το µέλλον
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, ιδίως δε από την ικανότητά της να προβαίνει σε διαρθρωτικές
αναπροσαρµογές. Για να είναι ανταγωνιστική, η Ένωση πρέπει υποχρεωτικά να είναι πιο αποδοτική όσον αφορά την έρευνα και την καινοτοµία, τις τεχνολογίες της πληροφορίας και
των επικοινωνιών, την επιχειρηµατικότητα, τον ανταγωνισµό, την εκπαίδευση και την κατάρτιση( http://europa.eu/scadplus/glossary).
4.4.1. Ανταγωνιστικότητα-Παραγωγικότητα
Για να επιβιώσει µια επιχείρηση και να αναπτυχθεί, πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Να
καταφέρει δηλαδή, να προτιµούν οι καταναλωτές τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της έναντι άλλων ανταγωνιστικών. Για να γίνει αυτό, ο συνδυασµός ποιότητας και τιµής των προϊόντων ή
υπηρεσιών µιας επιχείρησης πρέπει να είναι καλύτερος από αυτόν των ανταγωνιστών της ή
να φαίνεται καλύτερος, λόγω διαφήµισης, επωνυµίας κ.τ.λ.
Έτσι, µπορεί να γίνει αντιληπτό πώς η παραγωγικότητα συνδέεται µε την ανταγωνιστικότητα· αν µια επιχείρηση, για παράδειγµα, έχει υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι
θα έχει χαµηλό κόστος που θα της επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές. Η υψηλή παραγωγικότητα, επίσης, δίνει το περιθώριο στην επιχείρηση να δαπανήσει χρήµατα για την ποιότητα και την διαφήµιση, τοµείς που θα βοηθήσουν στην αύξηση
της ανταγωνιστικότητά της.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εισαγωγή

Μετά από την αναφορά σε εισαγωγικές έννοιες στο πρώτο µέρος, θα γίνει µια προσπάθεια σύνδεσης της δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος από τις επιχειρήσεις µε την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουµε να δούµε αν η εκπαίδευση του ανθρώπινου παράγοντα σε µια επιχείρηση-οργανισµό βοηθάει την επιχείρηση
να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων επιχειρήσεων.
Κάθε οργάνωση, επιχείρηση ή δηµόσια υπηρεσία, έχει ως επιδίωξη την επίτευξη των
στόχων της µέσω της αποδοτικής χρήσης ορισµένων πόρων, όπως οικονοµικών, υλικοτεχνικών, ανθρώπινων και άλλων. Η διοίκηση κάθε οργάνωσης έχει ως στόχο την αξιοποίηση αυτών των πόρων (Χατζηπαντελή,1999:15).
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο σηµείο, το ανθρώπινο δυναµικό µιας επιχείρησης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα και έναν από τους σηµαντικότερους πόρους µιας οργάνωσης. Είναι χαρακτηριστική η διαπίστωση του γενικού διευθυντή µεγάλης βρετανικής αλυσίδας φαρµακείων ότι «είναι εύκολο να βρεις χρηµατοδότηση αλλά δύσκολο να βρεις καλό
προσωπικό». Η διοίκηση και κατ’ επέκταση η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ή διοίκηση προσωπικού, αν και ασκείται εδώ και χιλιάδες χρόνια, άρχισε να οργανώνεται ως επιστήµη µόλις
στις αρχές του εικοστού αιώνα (Χατζηπαντελή,1999:16). Αυτό καταδεικνύει, όσον αφορά
στην διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, την αναγκαιότητα της επιστηµονικής προσέγγισης του
τρόπου της επίτευξης αποδοτικότερης απόδοσης του ανθρώπινου παράγοντα µιας επιχείρησης. Την σηµασία αυτής της επιστήµης και της εφαρµογής της για τις επιχειρήσεις, θα δείξουµε σε αυτό το µέρος, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή και η σηµασία της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, ως µέρος της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που είναι, στη δηµιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος από τις επιχειρήσεις.
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1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1. Γενικά

Η επιχείρηση αποτελεί µια οντότητα που δραστηριοποιείται στο κοινωνικό σύνολο και
αποτελεί ένα σύνολο έµψυχων και άψυχων πόρων, µε κύριο στόχο την επίτευξη κερδοφορίας.
Οι έµψυχοι πόροι της επιχείρησης αποτελούν το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης δηλαδή τους εργαζόµενούς της (εργάτες, υπαλλήλους και στελέχη). Όσον αφορά τους άψυχους
πόρους, αυτοί συνίστανται στα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό της, στα κτίρια (εργοστάσια,
καταστήµατα, γραφεία κ.α.) στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης όπως π.χ. η επωνυµία, το εµπορικό σήµα (λογότυπο) και η υπεραξία (φήµη) και τέλος στα διάφορα άλλα
στοιχεία που αποσκοπούν στην υποβοήθηση της λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. τεχνογνωσία, χρηµατικά διαθέσιµα, αποθέµατα κ.α.) (http://el.wikipedia.org).
Οι ανθρώπινοι πόροι είναι εξίσου σηµαντικοί µε τους φυσικούς πόρους, όσον αφορά
στην παραγωγή και την παραγωγικότητα σε µια οικονοµία. Οι ανθρώπινοι πόροι αναφέρονται
στο µέγεθος του πληθυσµού (ανθρώπινο δυναµικό), στο εργατικό δυναµικό και στις φυσικές
και πνευµατικές ικανότητες του πληθυσµού (υγεία, εκπαίδευση, εξειδίκευση) (Μάρδας, 2000:
201). Το ενδιαφέρον αυτής της εργασίας, όπως αναφέραµε, αποτελούν οι έµψυχοι πόροι της
επιχείρησης και αν η ανάπτυξη αυτών οδηγεί στην δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τις επιχειρήσεις.

1.2. Έννοιες, Ορισµοί

Πριν απ’ όλα θα πρέπει να πούµε ότι εκτός από την έννοια ανθρώπινοι πόροι, χρησιµοποιείται και ο όρος ανθρώπινο δυναµικό, καθώς ορισµένοι δεν συµφωνούν µε τη χρήση του
όρου «ανθρώπινοι πόροι», που αποτελεί ακριβή µετάφραση του αγγλικού όρου Human Resource. Αυτό συµβαίνει επειδή η λέξη πόρος µπορεί να ερµηνευτεί και ως κάτι αναλώσιµο.
Όµως η έννοια µε την οποία πρέπει να ερµηνεύεται ο όρος πόροι στη διοίκηση ανθρώπινων
πόρων και εποµένως και στην ανάπτυξη αυτών, είναι διαφορετική και θέλει να καταδείξει τη
σηµασία των εργαζοµένων ως πηγή πλούτου και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Αυτή είναι και η έννοια µε την οποία χρησιµοποιείται ο όρος στην Αγγλική γλώσσα (ΜπουραντάςΠαπαλεξανδρή, 2003: 28).
Σύµφωνα µε την αναφορά των Ν. Παπαλεξανδρή & ∆. Μπουραντά (2003:19) στους
Jackson και Schuler (2000) µπορούµε να ορίσουµε τους ανθρώπινους πόρους ως «το σύνολο
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των ταλέντων και της διάθεσης για απόδοση όλων των ανθρώπων µιας επιχείρησης που µπορεί να συντελέσουν στη δηµιουργία και ολοκλήρωση της αποστολής, του οράµατος, της
στρατηγικής και των στόχων της».
Ο όρος «ανθρώπινο κεφάλαιο» ή «ανθρώπινοι πόροι» αναφέρεται λοιπόν στα χαρακτηριστικά που φέρνουν οι άνθρωποι στο χώρο εργασίας τους – ευφυΐα, ικανότητες, αφοσίωση,
πείρα και δεξιότητες, και την ικανότητα για µάθηση. Όµως λόγω του ότι η συνεισφορά των
ανθρώπινων πόρων στην επιχείρηση ποικίλει και είναι απρόβλεπτη, οι ανθρώπινοι πόροι καθιστούν «το πιο απαιτητικό στοιχείο των εισροών της επιχείρησης ως προς τη διοίκηση και τη
διαχείρισή τους» (Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 2004: 26).

1.3. Ανθρώπινοι πόροι: Επένδυση ή Κόστος;

Όπως είπαµε και παραπάνω, η χρησιµοποίηση του όρου «ανθρώπινοι πόροι», σύµφωνα
µε ορισµένους, θέλει να δείξει τη σηµασία των εργαζοµένων ως πηγή πλούτου και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Έτσι λοιπόν, παράλληλα µε τις έννοιες προσωπικό, εργαζόµενοι,
ανθρώπινο δυναµικό, που επίσης χρησιµοποιούνται, η έννοια των πόρων θέλει να τονίσει ότι
οι άνθρωποι που εργάζονται σε µια επιχείρηση αποτελούν γι’ αυτή ένα σηµαντικό παράγοντα, του οποίου η ανάπτυξη και η αξιοποίηση είναι µια σηµαντική παράµετρος για την επιχείρηση και την εξέλιξή της. Αποτελούν δηλαδή, οι άνθρωποι που εργάζονται σε µια επιχείρηση, κεφάλαιο για την επιχείρηση.
Ο όρος του «ανθρώπινου κεφαλαίου» έχει αναφερθεί στο 18ο αιώνα από τον οικονοµολόγο Adam Smith, όµως η ανάδειξή του ως οικονοµικής έννοιας έγινε στα τέλη της δεκαετίας
του '50 και του '60. Εκείνη την εποχή, οικονοµολόγοι όπως ο Theodor Schultz άρχισαν να
χρησιµοποιούν το «κεφάλαιο» για να ερµηνεύσουν το ρόλο της εκπαίδευσης και της εξειδικευµένης γνώσης στην προαγωγή της ευηµερίας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Υποστήριξαν, ότι οι άνθρωποι επενδύουν στην εκπαίδευση και την κατάρτισή τους για να συγκεντρώσουν ένα απόθεµα δεξιοτήτων και ικανοτήτων που µπορεί να αποφέρει µακροπρόθεσµες αποδόσεις. Η εν λόγω επένδυση µπορεί επίσης να ωφελήσει τις εθνικές οικονοµίες και να βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης. Έτσι συνήθως το ανθρώπινο κεφάλαιο ορίζεται γενικά ότι περιλαµβάνει ένα µείγµα από ικανότητες των ατόµων, καθώς και δεξιότητες,
γνώσεις

που

αποκτούν

µέσω

της

εκπαίδευσης

και

της

κατάρτισης

(Στεργίου,

http://portal.kathimerini.gr).
Πολλές φορές τίθεται το ερώτηµα αν το ανθρώπινο δυναµικό µιας επιχείρησης αποτελεί
επένδυση ή κόστος. Αν δηλαδή αποτελεί κεφάλαιο για µια επιχείρηση. Από τη στιγµή που το
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ανθρώπινο δυναµικό καταλαµβάνει ένα µεγάλο µέρος του κόστους µιας επιχείρησης, η επιτυχία ή αποτυχία των πολιτικών που θα ακολουθήσει µια επιχείρηση σχετικά µε το προσωπικό
της, είναι άρρηκτα δεµένη µε την επιτυχία ή αποτυχία της επιχείρησης. Στις µέρες µας, ιδιαίτερα, αυτό έχει αρχίσει να γίνεται από όλους αντιληπτό. Ο οξύτατος ανταγωνισµός που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αλλάζουν και να προσαρµόζονται στις νέες συνθήκες, τις οδηγεί
και να αντιµετωπίζουν το ανθρώπινο δυναµικό τους ως κεφάλαιο και όχι ως κόστος. Έτσι,
όταν µιλάµε για διοίκηση ανθρώπινων πόρων εννοούµε τις ενέργειες οι οποίες στοχεύουν
στην αποτελεσµατική διοίκηση των ανθρώπων, στα πλαίσια της εργασίας τους, έτσι ώστε να
ωφεληθεί το ίδιο το άτοµο, η επιχείρηση αλλά και η κοινωνία (Ξηροτύρη, 2001: 17).
Έχει επίσης διαπιστωθεί και είναι γενικά παραδεκτό, ότι η βελτίωση του ανθρώπινου
παράγοντα (σωµατική και ψυχική υγεία, βελτίωση επιπέδου εκπαίδευσης, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον), αποτελούν επενδύσεις που δεν διαφέρουν από τις επενδύσεις σε φυσικό
κεφάλαιο. Η αντίληψη αυτή ενισχύεται αν παρατηρήσουµε τις συνεχώς αυξανόµενες δαπάνες
του ∆ηµοσίου για τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού, οι οποίες αυξάνουν µε δυσανάλογο ρυθµό σε σχέση µε τις δαπάνες των άλλων δραστηριοτήτων του ∆ηµοσίου (Μάρδας, 2000:
202).

1.4. Οι ανάγκες σε ανθρώπινο κεφάλαιο, η αξιοποίησή του και ο
προσδιορισµός του κόστους του

Για να υπολογισθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους πρέπει να υπολογισθούν για
το παρόν και κυριότερα για το µέλλον τα προϊόντα που παράγονται ή θα παράγονται κατά
κατηγορία και κλάδο κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας. Έτσι, οι υπεύθυνες αρχές
πρέπει να γνωρίζουν πόσοι εκπαιδευµένοι εργαζόµενοι χρειάζονται για τις µελλοντικές περιόδους. Να γνωρίζει δηλαδή, τον απαιτούµενο αριθµό εργαζοµένων κατά επάγγελµα (Μάρδας, 2000: 205). Οι συνεχείς όµως αλλαγές που συµβαίνουν στο χώρο της εργασίας και των
επαγγελµάτων καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο τον ακριβή υπολογισµό των αναγκών σε ανθρώπινο κεφάλαιο, µε αποτέλεσµα οι διάφορες µέθοδοι υπολογισµού των αναγκών αυτών, να αδυνατούν να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσµατα. Είναι όµως σίγουρο, ότι είναι απαραίτητη η
προσπάθεια των υπεύθυνων αρχών, λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη τους τις αλλαγές που
σηµειώνονται, να υπολογίσουν-έστω και βραχυπρόθεσµα- τις ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους έτσι ώστε να γίνει ευκολότερος και ο υπολογισµός των µέσων για την αξιοποίησή τους.
Η χαµηλή ποιότητα του πληθυσµού οδηγεί στη χαµηλή παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού, µε αποτέλεσµα τη µη επίτευξη του απαιτούµενου ρυθµού κοινωνικής και οι38

κονοµικής ανάπτυξης. Είναι λοιπόν είναι απαραίτητος ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων βελτίωσης και αξιοποίησης του εργατικού δυναµικού µιας χώρας.
Μια αναπτυσσόµενη, ιδιαίτερα, χώρα χρειάζεται να αποδεσµεύει το εργατικό δυναµικό από
διάφορα κοινωνικά εµπόδια, να ενηµερώνει, να πληροφορεί, να εκπαιδεύει και να εξειδικεύει
τον πληθυσµό της και πιο ειδικά το εργατικό της δυναµικό, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί
ο καθένας µε την κατάλληλη απασχόληση και αξιοποίηση των δυνάµεών του να συµβάλλει
στην άνοδο της κοινωνικής ευηµερίας της χώρας. Αν, αντιθέτως, δεν γίνει αυτό είναι σχεδόν
σίγουρο ότι ένα µέρος του εργατικού δυναµικού θα εγκαταλείψει τη χώρα για να προσφέρει
τις υπηρεσίες του σε άλλες χώρες (Μάρδας, 2000: 204).
Τέλος, ο προσδιορισµός της τιµής και της ποσότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου, που
ενσωµατώνονται µέσα σε κάθε άτοµο, δεν µπορεί να γίνεται αµέσως σε όρους προσφοράς και
ζήτησης, γιατί δεν είναι δυνατό να ορίσουµε, µε σωστό τρόπο, ένα µέτρο για το µέγεθος του
ανθρώπινου κεφαλαίου. Η ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των δαπανών στην εκπαίδευση γίνεται µε τη σύγκριση δύο εκροών που είναι : Τα κόστη κτήσης µιας ορισµένης
ποσότητας «ταλέντων», δηλαδή οι δαπάνες στην εκπαίδευση και από την άλλη, τα αναµενόµενα µελλοντικά εισοδήµατα. Η παραπάνω σύγκριση µεταξύ δαπανών και αναµενόµενων
κερδών µιας αύξησης της διδασκαλίας, µπορεί να γίνεται είτε µε όρους ανάλυσης κόστους –
ωφέλειας είτε σε όρους ρυθµού απόδοσης (Μάρδας,2000:206).

1.5. Ο ρόλος των ανθρωπίνων πόρων στη διαµόρφωση στρατηγικής

Πριν αναφερθούµε σε άλλο σηµείο στις στρατηγικές της διοίκησης των ανθρωπίνων
πόρων, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινίσουµε το ρόλο των ανθρωπίνων πόρων στη διαµόρφωση
της στρατηγικής µιας επιχείρησης – οργανισµού. Μέχρι τώρα µιλήσαµε για την έννοια των
ανθρωπίνων πόρων και για το αν αυτοί αποτελούν επένδυση για µια επιχείρηση. Γνωρίζοντας
όµως, όπως θα δούµε και παρακάτω όπου θα αναλύσουµε την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, ότι κάθε επιχείρηση στην προσπάθεια της να υλοποιήσει τους στόχους της ακολουθεί
ορισµένες στρατηγικές θα δούµε ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού στη διαµόρφωση της στρατηγικής µιας επιχείρησης.
Στρατηγική είναι η υιοθέτηση συγκεκριµένων ενεργειών και τακτικών που σκοπό έχουν
την εξασφάλιση πλεονεκτικών θέσεων και συνδυασµού δυνάµεων. Η έννοια της στρατηγικής
διοίκησης ορίζει ένα σύνολο διοικητικών αποφάσεων και ενεργειών που προσδιορίζουν τη
µακροχρόνια επίδοση της επιχείρησης. Επιχειρησιακή στρατηγική είναι οι τακτικές που ακολουθούνται έτσι ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της επιχείρησης, µε στόχο τη µεγιστοποίηση
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των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της επιχείρησης και την ελαχιστοποίηση των αδυναµιών της (Ξηροτύρη, 2001: 19,20). Σήµερα ο ρόλος των εργαζοµένων είναι βασικός για την
επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Έτσι οι επιχειρήσεις στρέφουν την προσοχή τους
στο στρατηγικό µάνατζµεντ των ανθρωπίνων πόρων. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τη «σύνδεση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων µε στρατηγικούς στόχους και
σκοπούς προκειµένου να αυξηθεί η απόδοση της επιχείρησης και να αναπτυχθεί η κουλτούρα
που ευνοεί την καινοτοµία και την ευελιξία». Είναι δηλαδή, ο προγραµµατισµός της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων και των δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των
στόχων της επιχείρησης (Τερζίδης-Τζωρτζάκης,2004:36).
Η διοίκηση µιας επιχείρησης συνειδητοποιεί ότι τα καλύτερα στρατηγικά προγράµµατα δεν µπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την εµπλοκή και την αφοσίωση των κατώτερων στελεχών. ∆ηµιουργεί, λοιπόν, διάφορες οµάδες σχεδιασµού και οµάδες εργασίας που αποτελούνται από στελέχη διαφορετικών επιπέδων και τµηµάτων, οι οποίες αναλαµβάνουν να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς σκοπούς και στόχους µε την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων.
Έτσι η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων αποτελεί µια ολοκληρωµένη διαδικασία όπου, µε την
εισαγωγή ενός «στρατηγικού τρόπου σκέψης», εµπλέκονται όλα τα στελέχη της επιχείρησης
(Ξηροτύρη,2001:22). Η αξία της προσέγγισης αυτής, βρίσκεται στο ότι κατευθύνει την πορεία και τις δραστηριότητες της επιχείρησης στο µέλλον και την αναγκάζει να απαντήσει σε
ερωτήµατα που αφορούν στο επίπεδο το οποίο στοχεύει να φτάσει µια επιχείρηση, στον τρόπο µε τον οποίο θα υλοποιήσει τους στόχους της αλλά και στην επιλογή και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού της. Το τελευταίο ερώτηµα επαναφέρει την παραπάνω διαπίστωση,
ότι και τα καλύτερα στρατηγικά προγράµµατα δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν αν οι άνθρωποι που θα τα εκτελέσουν δεν έχουν τις απαραίτητες ικανότητες. Αναδεικνύεται, επίσης,
η άµεση σχέση επιχειρησιακής στρατηγικής και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και βοηθούνται τα στελέχη του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων να κατανοήσουν τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, την ανταγωνιστική της θέση και να καταρτίσουν στρατηγικές που θα
βοηθήσουν τους εργαζόµενους να γίνουν ικανοί ώστε να ανταποκριθούν στις γενικότερες
στρατηγικές που έχει θέσει η επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων της (Ξηροτύρη,2001:23). Η διαµόρφωση των στρατηγικών είναι σηµαντική για την επιχείρηση αφού είναι
οι στρατηγικές που θα τη βοηθήσουν να πετύχει τους στόχους της και να αντιµετωπίσει τους
ανταγωνιστές της. Είναι σηµαντικό εποµένως το επίπεδο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των
ανθρωπίνων πόρων µιας επιχείρησης, από τη στιγµή που οι εργαζόµενοι είναι αυτοί που θα
σχεδιάσουν και θα εφαρµόσουν αυτές τις στρατηγικές.
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Τέλος, για τη διαµόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης είναι απαραίτητη
η αναγνώριση, η ανάλυση, και η εξισορρόπηση των ευκαιριών και των απειλών που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση. Η επιχείρηση επιδιώκει την ανάδειξη των δυνατών σηµείων της και
εξουδετέρωση των απειλών και αδυναµιών της. Οι ανθρώπινοι πόροι προσφέρουν επίσης
πληροφορίες σχετικά µε τα εσωτερικά δυνατά σηµεία ή τις αδυναµίες της επιχείρησης συµµετέχοντας έτσι στη διαµόρφωση της στρατηγικής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της
απόφασης της εταιρείας ΙΒΜ, τη δεκαετία του 1990, να αγοράσει τη Lotus Software επειδή
αποφάσισε ότι οι δικοί της ανθρώπινοι πόροι δεν επαρκούσαν ώστε να γίνει εφικτή η επάνοδος της εταιρείας σε υψηλή θέση στη βιοµηχανία των συστηµάτων δικτύων ή έστω για να το
πετύχει αρκετά γρήγορα (Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 2004: 38,39).

2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

2.1. Γενικά

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων, η οποία εν συντοµία πολλές φορές αναφέρεται ως
∆.Α.Π. και γνωστή από παλαιότερα ως διοίκηση προσωπικού, έχει αναβαθµιστεί τελευταία
σε επιστήµη, η οποία µελετά το προσωπικό όχι ως ένα συντελεστή που προκαλεί κόστος, αλλά ως περιουσιακό στοιχείο στο οποίο κάθε επιχείρηση ή οργανισµός οφείλει να επενδύει
(Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 2004: 25). Από τη άλλη, πρέπει να αναφέρουµε ότι η διοίκηση ανθρώπινων πόρων αποτελεί ένα επιµέρους επιστηµονικό πεδίο της επιστήµης της ∆ιοίκησης
των επιχειρήσεων (Μπουραντάς κ.α., 2007).
Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων εκτείνεται πιο πέρα απ’ ότι απλώς η διοίκηση του εργατικού δυναµικού ή τα ζητήµατα των αµοιβών, των συνθηκών εργασίας, της πειθαρχίας και
της επίλυσης διαφορών. Όλο και περισσότερο έχει να κάνει µε την ανάπτυξη και τη διατήρηση των βασικών υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτό, διαµορφώνονται καινούριες προσεγγίσεις ως
προς την εκπαίδευση των εργαζοµένων, τις στάσεις τους απέναντι στην εργασία τους και την
επιχείρηση και την κατανόηση που προσδοκούν για το ρόλο και τη σηµασία της εργασίας
τους στο γενικότερο πλαίσιο της δραστηριότητας της επιχείρησης. Έχει επίσης να κάνει µε τη
διαδικασία επίτευξης των στόχων της επιχείρησης µέσω της απόκτησης, διατήρησης, αποδέσµευσης, ανάπτυξης και κατάλληλης χρήσης των ανθρώπινων πόρων. Με δεδοµένο το γεγονός ότι µια επιχείρηση δεν συνεχίζει να υπάρχει αν δεν επιτυγχάνει τους στόχους της, γίνεται
αντιληπτό πόσο σηµαντική λειτουργία είναι, από τη στιγµή που γνωρίζουµε ότι η επίτευξη
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των στόχων αποτελεί σηµαντικό τµήµα κάθε µορφής διοίκησης (Τερζίδης – Τζωρτζάκης,
2004: 25,26).

2.2. Ιστορική αναδροµή

Κάνοντας µια αναφορά στην ιστορική αναδροµή της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, θα προσπαθήσουµε να δείξουµε ορισµένα γεγονότα που συνέβαλαν στην εξέλιξη της
επιστήµης. Έτσι λοιπόν, η κίνηση για την επιστηµονική οργάνωση της εργασίας µε θεµελιωτή της τον F.Taylor ενδιαφέρθηκε για τα βασικά προβλήµατα της παραγωγικότητας. Ο Taylor
πίστευε ότι η διοίκηση θα πρέπει να έχει ως βασικό της σκοπό την εξασφάλιση της «µέγιστης
ευηµερίας» τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζόµενου. Η ευηµερία του εργοδότη δεν σήµαινε µόνο βραχυχρόνια κέρδη, κατά τον Taylor, αλλά και η δυνατότητά του να πληρώνει
υψηλούς µισθούς µέσω της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Από την άλλη,
για τον εργαζόµενο ευηµερία σηµαίνει όχι µόνο υψηλότερο µισθό, αλλά και προσωπική ανάπτυξη έτσι ώστε να κάνει την εργασία που ταιριάζει στις ικανότητές του κατά επιστηµονικό
τρόπο ενώ θα πληρώνετε ανάλογα (Ξηροτύρη, 2001: 6-13).
Η κίνηση για τη βιοµηχανική πρόνοια, έστρεψε το ενδιαφέρον της στον ανθρώπινο παράγοντα. Από αυτή θεωρείται ότι προήλθε και το επάγγελµα του διευθυντή προσωπικού. Η
κίνηση αυτή ήταν το αποτέλεσµα εθελοντικών προσπαθειών επιχειρηµατιών οι οποίοι πίστευαν ότι ήταν υποχρέωσή τους η βελτίωση των όρων απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων. Ο Rowntree, ο οποίος το 1897 ανέλαβε ως ‘διευθυντής εργασίας’
στη σοκολατοβιοµηχανία του πατέρα του, ίσως ήταν ο πρώτος βιοµήχανος που έδειξε ιδιαίτερη πρόνοια για τους εργαζόµενους των εργοστασίων του και ηγήθηκε της ανάπτυξης της
διοίκησης προσωπικού. Ως διευθυντής εργασίας εισήγαγε πρωτοπόρα για την εποχή προγράµµατα τα οποία αφορούσαν στη βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων. Τέτοια ήτανε για
παράδειγµα, το ιατρικό τµήµα, το ηµερήσιο σχολείο, η εβδοµάδα των πέντε ηµερών, η συµµετοχή στα κέρδη, η απασχόληση κοινωνικών λειτουργών και άλλα. Στην Αµερική ο βιοµήχανος Henry Ford το 1914, ανησυχώντας για τις συνεχείς προσλήψεις και απολύσεις του
προσωπικού του και παρατηρώντας την επίδραση των συστηµάτων αµοιβής µε το κοµµάτι
στους εργαζοµένους, ίδρυσε τµήµα προσωπικού το οποίο ονοµάστηκε «κοινωνιολογικό τµήµα». Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και στην αρχή της δεκαετίας του 1900, οι ψυχολόγοι
προσπαθούν να µελετήσουν και να αναπτύξουν τεχνικές πωλήσεων και µεθόδους επιλογής
προσωπικού στις επιχειρήσεις. Έτσι την περίοδο αυτή εµφανίζεται η βιοµηχανική ψυχολογία.
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Οι πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα αποτελούν σταθµό στην επιστηµονική µελέτη
της συµπεριφοράς του ατόµου και στις επιπτώσεις της στην επίδοσή του. Την εποχή εκείνη
αρχίζει µια σειρά ερευνών µε στόχο τη διερεύνηση της σχέσης ανθρώπου προς έργο. Οι έρευνες στράφηκαν στη διερεύνηση εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση και
συγκεκριµένα παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος. Το 1927 ο Elton Mayo, καθηγητής
στο πανεπιστήµιο Harvard, µετά την αρχική αποτυχία της εξήγησης των αποτελεσµάτων αυτών των ερευνών, ανέλαβε να συνεχίσει την έρευνα µαζί µε τους συνεργάτες του. Από τα αποτελέσµατα των ερευνών διαπιστώθηκε ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας οφείλονταν σε
κοινωνικούς παράγοντες όπως το ηθικό, οι ικανοποιητικές σχέσεις µεταξύ των µελών της οµάδας, η αίσθηση ότι το άτοµο ανήκει κάπου. Εποµένως, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η αποτελεσµατική διοίκηση είναι ένα είδος διοίκησης το οποίο θα έπρεπε να κατανοεί την ανθρώπινη συµπεριφορά των ατόµων που είναι µέλη µιας οµάδας. Οι έρευνες του Mayo και
απόψεις που δηµιουργήθηκαν βάση των αποτελεσµάτων τους, οδήγησαν σε ένα τρόπο σκέψης και διαµόρφωσαν τη σχολή των Ανθρωπίνων Σχέσεων. Η συγκεκριµένη σχολή δίνει έµφαση στους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτική συµπεριφορά του ατόµου. Το άτοµο θέλει να ενταχθεί σε µια οµάδα, να αισθανθεί ότι συµµετέχει στην επίτευξη
των στόχων και να εκτελέσει ένα έργο για το οποίο να είναι υπερήφανο. Σύµφωνα µε αυτή τη
θεώρηση ο εργαζόµενος είναι ένα πλάσµα µε ψυχικές ανάγκες οι οποίες τον συνοδεύουν και
στο εργασιακό του περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον Roethlisberger: «Ο εργαζόµενος είναι κοινωνικό ον καθώς και οικονοµικός άνθρωπος. Έχει ανάγκες ατοµικές και κοινωνικές. Η εργασία του αποτελεί γι’ αυτόν τρόπο ζωής καθώς και µέσο εξασφάλισης των µέσων για να ζήσει.
Για να κατανοήσουµε την ικανοποίηση ή δυσφορία του κατά τη διάρκεια της εργασίας, οφείλουµε να κατανοήσουµε το κοινωνικό καθώς και το φυσικό και οικονοµικό πλαίσιο µέσα στο
οποίο εκτυλίσσεται το έργο του».
Οι οργανώσεις, έπειτα και από τις παραπάνω απόψεις, θεωρήθηκαν ως «κοινωνικά συστήµατα». Σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση όπως σε κάθε κοινωνία έτσι και στην οργάνωση
ισχύουν κανόνες και πρότυπα κοινωνικής συµπεριφοράς. Ο εργαζόµενος δεν είναι ένα απλά
ένα εργαλείο αλλά µια προσωπικότητα σε αλληλεξάρτηση µε άλλα άτοµα και οµάδες (Ξηροτύρη, 2001: 6-12).
Μετά από τα όσα αναφέρθηκαν για τις διάφορες σχολές και τις απόψεις τους, θα ήταν
χρήσιµο να κάνουµε µια αναφορά στον Gantt, συνεργάτη του Taylor, ο οποίος υποστήριξε
την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ της διοίκησης και των
εργαζοµένων. Τόνισε επίσης τη σηµασία της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου παράγοντα σε
όλα τα διοικητικά προβλήµατα (Μπουραντάς κ.α., 2007: 58). Τέλος η σχόλη της Ανθρώπινης
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Συµπεριφοράς έδωσε έµφαση στη µελέτη της συµπεριφοράς µέσα στις οργανώσεις. Ασχολήθηκε µε τους µηχανισµούς και τα προβλήµατα υποκίνησης του ατόµου, λειτουργίας των οµάδων, ηγεσίας, τρόπου διοίκησης και επικοινωνίας. Όλα τα παραπάνω διαµόρφωσαν τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων (Ξηροτύρη, 2001: 13).
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι ιστορικά η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού αναπτύχθηκε το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, βασιζόµενη κυρίως στην ικανοποίηση των αναγκών
των εργαζόµενων. Σε πρώτο στάδιο, βασίστηκε σε έναν απλό οδηγό για την βελτίωση των
δυσµενών, για εκείνη την εποχή, συνθηκών εργασίας. Σε δεύτερο στάδιο, µε την βιοµηχανική
ανάπτυξη σε Ευρώπη και Αµερική, δόθηκε έµφαση στις σχέσεις εργοδότη εργαζόµενου και
έγινε απαραίτητη η σύσταση και ανάπτυξη τµήµατος διοίκησης προσωπικού. Σε τρίτο στάδιο
λόγω της αλµατώδους εξέλιξης σε όλους τους τοµείς, η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού ενσωµατώνοντας και τις αρµοδιότητες της διοίκησης προσωπικού, αναπτύχθηκε στους περισσότερους τοµείς µιας επιχείρησης από την στελέχωση και εκπαίδευση µέχρι τον εργασιακό
σχεδιασµό, την αξιολόγηση και τη χάραξη στρατηγικής (www.econ.uoi.gr)

2.3. ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

2.3.1. Έννοιες, Ορισµοί

Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί πλέον µια σηµαντική λειτουργία της επιχείρησης και περιλαµβάνει διάφορες δραστηριότητες µε στόχο τη διαχείριση των ανθρώπινων
πόρων της. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για το τι είναι η ∆ιοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων αλλά και διάφορες έννοιες που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη λειτουργία. Έτσι, σύµφωνα µε την Χατζηπαντελή (1999: 20), «η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων
Πόρων είναι µια ιδιαίτερη προσέγγιση της διοίκησης της απασχόλησης, η οποία επιδιώκει να
δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσω της στρατηγικής ενεργοποίησης ενός πιστού
και ικανού εργατικού δυναµικού, χρησιµοποιώντας ένα ολοκληρωµένο φάσµα πολιτισµικών,
διαρθρωτικών και προσωπικών τεχνικών»
Σε αυτό το σηµείο θα παρουσιάσουµε τους παρακάτω ορισµούς που δείχνουν και τις
επικρατέστερες τάσεις:


Έτσι σύµφωνα µε την πρώτη τάση, διοίκηση ανθρώπινων πόρων ονοµάζεται η διοικητική λειτουργία που µελετά και εφαρµόζει δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα.
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Ο ορισµός που εστιάζει στο περιεχόµενο και αποτελεί τη δεύτερη τάση, αναφέρει ότι
η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων περιλαµβάνει την προσέλκυση, επιλογή, αξιοποίηση και
προσαρµογή των ανθρωπίνων πόρων µε σκοπό την αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης και της αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων



Ένας άλλος ορισµός, είναι αυτός που τονίζει περισσότερο τις σύγχρονες τάσεις στη
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, που περιλαµβάνουν τη σηµασία των εργαζοµένων ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την επιχείρηση και το διπλό ρόλο που πρέπει να εκπληρώσουν τα στελέχη, εννοώντας την εξυπηρέτηση τόσο των συµφερόντων της επιχείρησης
όσο και της ευηµερίας των εργαζοµένων. Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό η διοίκηση των
ανθρωπίνων πόρων δίνει έµφαση στα εξής:
o

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποτελούν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη συνεχούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

o

Οι πρακτικές της διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού πρέπει να είναι εναρµονισµένες µε την επιχειρησιακή στρατηγική και

o

Οι υπεύθυνοι πρέπει να βοηθούν την ανώτατη διεύθυνση να καλύπτει στόχους που έχουν να κάνουν τόσο µε την αποτελεσµατικότητα όσο και µε την
κοινωνική δικαιοσύνη (Παπαλεξανδρή – Μπουραντάς, 2003: 18).

Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να δώσουµε τον εξής ορισµό: «Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι η διοικητική λειτουργία της επιχείρησης που σχεδιάζει και εφαρµόζει όλες
τις δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα ως το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης» (Παπαλεξανδρή – Μπουραντάς, 2003: 19).

2.3.2. ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και ∆ιοίκηση Προσωπικού

Πολλοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί µε την διερεύνηση της έννοιας των όρων «∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» και «∆ιοίκηση Προσωπικού». Είναι δύο έννοιες που δηλώνουν
κατ’ αρχήν τη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα σε µια επιχείρηση-οργανισµό. Πριν συνεχίσουµε όµως, ας αναφερθούµε στο περιεχόµενο των εννοιών αυτών και στις µεταξύ των
διαφορές. Όπως µας πληροφορούν οι Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή (2003: 26), η ∆ιοίκηση
Προσωπικού ασχολείται µε τα άτοµα και τον κύκλο ζωής τους µέσα στην επιχείρηση. Τα εργαλεία της είναι: η προσέλκυση, η επιλογή, η εκπαίδευση, οι αµοιβές και η αποχώρηση. Οι
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λειτουργίες αυτές γίνονται επαναληπτικά χωρίς τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητάς τους,
την αλλαγή τους και τη σύνδεσή τους µε τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.
Από τη άλλη, η ∆ιοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων αν και περιλαµβάνει τις παραπάνω
λειτουργίες, δίνει έµφαση στην αλληλεπίδραση ατόµου, εργασίας και οργανισµού. Αποτελείται από ρόλους και λειτουργίες που αναγνωρίζουν τη σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα
στην εργασία και έχουν στόχο τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της
στρατηγικής ανάπτυξης ενός ικανού και αφοσιωµένου ανθρώπινου δυναµικού αλλά και µε τη
χρήση τεχνικών διοίκησης που στόχο έχουν τη διαµόρφωση της κουλτούρας και της δοµής
της επιχείρησης Μπαυραντάς-Παπαλεξανδρή (2003: 27).
Ο όρος «∆ιοίκηση προσωπικού» επικεντρώνεται, όπως είπαµε, σε θέµατα που αφορούν
τις κατώτερες και µεσαίες βαθµίδες του προσωπικού µιας επιχείρησης και συγκεκριµένα στην
επιλογή του προσωπικού, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την αµοιβή του. Έτσι, ο ρόλος
του υπεύθυνου προσωπικού είναι ρόλος µεσολαβητή µεταξύ εργαζοµένων και διοίκησης. Ο
όρος «∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», δείχνει τη συστηµατική και µακροχρόνια αντιµετώπιση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης ή οργάνωσης, το οποίο αντιµετωπίζεται ως «πόρος». Έτσι ο ρόλος του υπεύθυνου για τους ανθρώπινους πόρους παύει σιγά
σιγά να είναι αυτός του µεσολαβητή όπως εξηγήθηκε παραπάνω, αλλά προσανατολίζεται
προς αυτόν του εκτιµητή, του συµβούλου. Στόχος του είναι η στελέχωση της οργάνωσης µε
τον απαιτούµενο αριθµό εργαζοµένων οι οποίοι θα κατέχουν τις δεξιότητες και γνώσεις που
είναι απαραίτητες, η εκπαίδευση και αξιοποίηση των ικανοτήτων τους και η αµοιβή τους έτσι
ώστε να είναι αφοσιωµένοι και αποτελεσµατικοί σε ένα περιβάλλον αµοιβαίας εκτίµησης
(Ξηροτύρη, 2001: 5,6).
Ορισµένες από τις κυριότερες διαφορές των δύο εννοιών που εξετάζονται είναι :
 Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων -σε συντοµία ∆ΑΠ- τονίζει τη σηµασία της ανάπτυξης
των εργαζοµένων αλλά και των διοικητικών στελεχών, ενώ η ∆ιοίκηση Προσωπικού -σε
συντοµία ∆Π- αποτελεί διοικητική διαδικασία που έχει ως στόχο τους υφιστάµενους.
 Η ∆ΑΠ θεωρεί πιο σηµαντικά τα αποτελέσµατα της αποδοτικότητας, της ποιότητας, και
της σύνδεσής τους µε τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, ενώ η ∆Π έχει ως στόχο την επίλυση καθηµερινών προβληµάτων.
 Η ∆ΑΠ δίνει έµφαση στην διαµόρφωση της επιχειρησιακής κουλτούρας, την κατανόησή
της από τα στελέχη και στην ενσωµάτωση των εργαζοµένων µέσα στην επιχείρηση.
 Η ∆ΑΠ καλλιεργεί το οµαδικό πνεύµα, την καινοτοµία και την ευελιξία, ενώ η ∆Π είναι
περισσότερο προσανατολισµένη στην ατοµική εργασία, στην ιεραρχία και τα οριοθετηµένα καθήκοντα.
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 Η ∆ΑΠ θα λέγαµε ότι λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ψυχολογικού συµβολαίου µεταξύ δύο
µερών: της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναµικού της. Το ένα µέρος εξαρτάται από
το άλλο και έχουν ως κοινό στόχο την επιβίωση της επιχείρησης. Έτσι εξηγείται και το
γεγονός ότι πολλές από τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις επενδύουν στο δυναµικό τους ακόµη
και σε περιόδους οικονοµικών δυσκολιών (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 27).
«Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων είναι µια ιδιαίτερη προσέγγιση της διοίκησης της
απασχόλησης, η οποία επιδιώκει να δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσω της
στρατηγικής ενεργοποίησης ενός πιστού και ικανού εργατικού δυναµικού, χρησιµοποιώντας
ένα ολοκληρωµένο φάσµα πολιτισµικών διαρθρωτικών και προσωπικών τεχνικών». Η ∆ΑΠ
αντιµετωπίζει το προσωπικό ως περιουσιακό στοιχείο και όχι ως κόστος, δίνοντας έµφαση
στην :
-

αµοιβαιότητα

-

ανάπτυξη του αισθήµατος της δέσµευσης απέναντι στους στόχους της επιχείρησης

-

στρατηγική ολοκλήρωση επιχειρησιακών στόχων και στόχων που αφορούν στους
ανθρώπινους πόρους

-

αναγκαιότητα ύπαρξης ισχυρής οργανωτικής παιδείας και στην ενίσχυσή της µε
την επιµόρφωση, την επικοινωνία και την διαχείριση της απόδοσης

Οι επικριτές της ∆ιοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων υποστηρίζουν ότι αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συναίνεσης των εργαζοµένων και αγνοεί το γεγονός ότι τα συµφέροντά τους δεν
συµπίπτουν πάντα µε αυτά της διοίκησης. Την κατηγορούν τέλος για προσπάθεια µείωσης
της ισχύς των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Χατζηπαντελή, 1999: 20).
Τέλος, οι σύγχρονες απαιτήσεις για την αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα απαιτούν υπηρεσίες που να διαµορφώνουν την οργανωσιακή κουλτούρα, τη διάθεση για απόδοση,
την οµαδική συνεργασία, τη διαχείριση της γνώσης και την επικοινωνία, την εφαρµογή προγραµµάτων ολικής ποιότητας, την αλλαγή του στυλ ηγεσίας των προϊσταµένων και τη φιλοσοφία της ανώτατης ηγεσίας προς ένα πιο ανθρωποκεντρικό πρότυπο. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, αποτελούν το διευρυµένο περιεχόµενο της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων
(Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 28)

2.3.3. Περιεχόµενο της ∆ιοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων

Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το περιεχόµενο της ∆ιοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων, παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες λειτουργίες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
και η µορφή αλληλεξάρτησής τους (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 21).
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Λειτουργίες ∆ΑΠ
Εξωτερικό
Περιβάλλον

Ανάλυση και Περιγραφή Θέσεων
Εργασίας

Οργανωσιακό
Περιβάλλον
Προγραµµατισµός
Ανθρώπινου ∆υναµικού

Προσέλκυση
Εργασιακές Σχέσεις
Επιλογή

Εκπαίδευση Ανάπτυξη

Αξιολόγηση
Εργαζοµένων

Αµοιβές - Παροχές

∆ιοίκηση Απόδοσης
Οργανωσιακή και ∆ιοικητική Ανάπτυξη

Εσωτερική Επικοινωνία

Στόχοι ∆ΑΠ
∆ιαρκής Ανταγωνιστικότητα
Βελτίωση Ποιότητας και Παραγωγικότητας
Τήρηση Νοµικών και Κοινωνικών Υποχρεώσεων
Εργασιακή Ικανοποίηση και Ανάπτυξη Προσωπικού
 Επίτευξη Επιχειρησιακών Στόχων





∆ιάγραµµα 2: Το περιεχόµενο της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (∆ΑΠ)
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Για την κατανόηση του παραπάνω διαγράµµατος ακολουθεί η διευκρίνιση των όρων
που χρησιµοποιούνται σ’ αυτό:
Εξωτερικό και Οργανωσιακό Περιβάλλον: Περιβάλλον τόσο εξωτερικό προς την επιχείρηση όσο και ενδοεπιχειρησιακό, που επηρεάζει και διαµορφώνει την πολιτική της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.
Ανάλυση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας: Λειτουργία της ∆ΑΠ που αναλύει και
προβαίνει σε αναλυτική περιγραφή των θέσεων εργασίας, για διάφορα τµήµατα της επιχείρησης.
Προγραµµατισµός Ανθρώπινου ∆υναµικού: ∆ιατυπώνει τις µελλοντικές ανάγκες της
επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναµικό και προγραµµατίζει τον τρόπο κάλυψης των αναγκών
αυτών.
Στρατολόγηση προσωπικού (Recruitment): ∆ιαδικασίες που χρησιµοποιούνται ώστε
να ενηµερωθούν , να ενδιαφερθούν και να πεισθούν να κάνουν αίτηση για τη συγκεκριµένη
θέση οι πιο κατάλληλοι υποψήφιοι.
Επιλογή ( Selection): Επιλογή του προσώπου που θα στελεχώσει µια συγκεκριµένη
θέση στην επιχείρηση
Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (Development): Περιλαµβάνει την εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και την ανάθεση µεγαλύτερων ευθυνών, ως µέσο για την απόκτηση αυξηµένων
ικανοτήτων.
Αξιολόγηση απόδοσης Εργαζοµένου (Performance Appraisal): Αξιολόγηση της απόδοση του εργαζοµένου µε βάση τους στόχους που του έχουν ανατεθεί
Αµοιβές και παροχές (Rewards): Στον όρο αυτό δεν περιλαµβάνεται µόνο ο µισθός
του εργαζόµενου αλλά και τα στοιχεία που λειτουργούν σαν ανταµοιβή για την καλή του επίδοση. Bonus, αµοιβή µε το κοµµάτι, συµµετοχή στα κέρδη αλλά και άυλες ανταµοιβές όπως
έπαινοι, αναγνώριση και προαγωγές.
∆ιοίκηση Απόδοσης (Performance Management): Σηµείο κλειδί στον κύκλο της
∆ΑΠ αφού όλες οι λειτουργίες συνδέονται µε αυτή. Συγκεκριµένα, σκοπός της προσέλκυσης
και της επιλογής είναι η πλήρωση θέσεων µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης. Επίσης
όπως φαίνεται και από την σύνδεση της εκπαίδευσης-ανάπτυξης και των αµοιβών µε την αξιολόγηση της απόδοσης, απώτερος σκοπός και των τριών αυτών λειτουργιών είναι η βελτίωση
της απόδοσης για το σύνολο της επιχείρησης.
Εργασιακές σχέσεις (Employment Relationships): Η ∆ΑΠ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των σχέσεων της επιχείρησης µε τις ενώσεις συνδικάτων των εργαζοµένων.
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Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communication): Περιλαµβάνει το σχεδιασµό και
την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν την επικοινωνία της επιχείρησης µε τους εργαζόµενους. Στόχοι της εσωτερικής επικοινωνίας είναι η καλύτερη ενηµέρωση των εργαζοµένων και
της διοίκησης, οι κοινές αντιλήψεις και η ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας.
Οργανωσιακή και ∆ιοικητική Ανάπτυξη (Business Development): Συµµετοχή της
∆ΑΠ στο σχεδιασµό και την υποστήριξη δράσεων για την προσαρµογή της επιχείρησης στις
αλλαγές, µε τη συνεχή οργανωσιακή και διοικητική ανάπτυξη. Αφορά δραστηριότητες όπως
την ανάπτυξη του µάνατζµεντ και της ηγεσίας, την οργανωσιακή µάθηση και τη διαχείριση
της γνώσης (Μπαυραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 22-23).
Τέλος, θα έπρεπε να προσθέσουµε ότι δεν υπάρχουν απόλυτα πρότυπα πρακτικής για τη
διοίκηση προσωπικού και ούτε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις ίδιες µεθόδους σε όλες τις
επιχειρήσεις. ∆ιαφορετικές µέθοδοι χρειάζεται να εφαρµόζονται κατά κλάδους δραστηριότητας αλλά και µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων (Παπαβασιλείου -Τζεκίνης, 1988: 10).

2.3.4. Στόχοι της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων

Όπως είπαµε και σε άλλο σηµείο, ξεχωριστή θέση µεταξύ των πόρων µιας οργάνωσης
κατέχει το ανθρώπινο δυναµικό της, το οποίο θεωρείται από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για την επιτυχία. Ιδιαίτερα, εποµένως, σηµαντική λειτουργία αποτελεί η διοίκηση του
ανθρώπινου παράγοντα, στην οποία έχουµε ήδη αναφερθεί ως ∆ιοίκηση Ανθρώπινων πόρων.
Βασικές συνιστώσες της επιστήµης αυτής, µερικές από τις οποίες αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, είναι:
 η οργάνωση,
 η στελέχωση,
 η διαχείριση της απόδοσης,
 η παρακίνηση των εργαζοµένων,
 ο καθορισµός των αµοιβών,
 η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού,
 η εκπαίδευση και η επιµόρφωση,
 ο χειρισµός του ανθρώπινου παράγοντα,
 οι εργασιακές σχέσεις και
 η φροντίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας (Χατζηπαντελή,
1999: 15-16).
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Έτσι, στο ερώτηµα ‘που στοχεύει η ∆ιοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων’ και σύµφωνα
µε την παραπάνω πηγή, µπορούµε να πούµε ότι µέσω των παραπάνω λειτουργιών ένα σύστηµα διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού στοχεύει πρώτα στην επιλογή και ανάπτυξη εκείνου
του ανθρώπινου δυναµικού που οι γνώσεις και δεξιότητές του ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επιχείρησης και αποτελούν γι’ αυτήν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Με τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις και τα κατάλληλα κίνητρα, στοχεύει στη δηµιουργία εκείνων των
συνθηκών εργασίας που ευνοούν την απόδοση. Τέλος µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
των εργαζοµένων, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της επιχείρησης-οργάνωσης να
λειτουργεί και να προσαρµόζεται σε ένα περιβάλλον που διαρκώς µεταβάλλεται.
Βασικοί στόχοι του τµήµατος των ανθρωπίνων πόρων θεωρούνται:
Α) Η βελτίωση της παραγωγικότητας.
Η βελτίωση της παραγωγικότητας αποτελεί πρωταρχικό στόχο για κάθε επιχείρηση. Το
τµήµα των ανθρωπίνων πόρων µπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση α) µε τη συµµετοχή της στις αποφάσεις που επηρεάζουν την πετυχηµένη εφαρµογή της επιχειρησιακής
στρατηγικής, β) επισηµαίνοντας και λύνοντας τα προβλήµατα του προσωπικού πριν την εισαγωγή νέων πολιτικών, προγραµµάτων ή διαδικασιών και γ) µε την ανάπτυξη της επικοινωνίας
και της συνεργασίας µε τα στελέχη και την ανάθεση αρµοδιοτήτων σε αυτά, έπειτα από την
εκπαίδευσή τους.

Β) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στον εργασιακό χώρο.
Το τµήµα ανθρωπίνων πόρων συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση µε το σχεδιασµό
των εργασιών, µε τρόπο που ενθαρρύνει την επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων της επιχείρησης και σχεδιάζοντας συστήµατα συµµετοχής µέσω των οποίων οι εργαζόµενοι θα µπορούν
να αξιοποιούν τις καινοτόµες ιδέες τους.

Γ) Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία.
Το τµήµα ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να γνωρίζει την εργατική νοµοθεσία για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εργαζοµένων, την ίση µεταχείριση των δύο φύλλων, την
αµοιβή, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, τα συνδικαλιστικά τους δικαιώµατα. Η
µη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τη νοµοθεσία είναι δυνατό να της στοιχίσει υψηλά πρόστιµα ή αποζηµιώσεις, κάτι που κάνει επίσης αναγκαία τη γνώση από την επιχείρηση των
σχετικών δικαστικών αποφάσεων, των εγκυκλίων του υπουργείου εργασίας και της επιθεώρησης εργασίας και τέλος τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα εργασίας.
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∆) Η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.
Υποστηρίζεται ότι η αποτελεσµατική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση. Μέσα διαφοροποίησης της επιχείρησης
από τους ανταγωνιστές της, αποτελούν η εκπαίδευση, η αξιολόγηση, η ανταµοιβή και η άµεση συµµετοχή µε σκοπό, όπως είπαµε, την αξιοποίηση των καινοτόµων ιδεών των εργαζοµένων. Βασικός σκοπός του τµήµατος των ανθρωπίνων πόρων είναι να δηµιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να αποκτήσει αυτό το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα.

Ε) Η ευελιξία του εργατικού δυναµικού.
Η εξασφάλιση ενός ευέλικτου εργατικού δυναµικού, από την άποψη των ικανοτήτων
και των γνώσεων, των ωρών εργασίας και του αριθµού µέσα στα πλαίσια της σχετικής νοµοθεσίας αποτελεί έναν ακόµη σκοπό του τµήµατος των ανθρωπίνων πόρων (Ξηροτύρη, 2001:
64-66).

2.3.5. Ρόλος του τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων

Ο ρόλος της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο σχεδιασµό της διοίκησης µιας επιχείρησης είναι σηµαντικός και βοηθά τις επιχειρήσεις στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Η
σηµασία της αποτελεσµατικής διοίκησης είναι πιθανό να αναγνωριστεί περισσότερο στο µέλλον. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µιας επιχείρησης είναι εφικτή µόνο όταν η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού είναι αποτελεσµατική και αν βέβαια έχει ρόλο τόσο στο στρατηγικό προγραµµατισµό, όσο και στην υλοποίηση των προγραµµάτων. Σηµαντικό µέρος της
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, πέρα από τις αρµοδιότητες και το περιεχόµενό της στο οποίο
έχουµε αναφερθεί, αποτελούν (Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 2004: 27).
 Η πρόσληψη εξειδικευµένων, ταλαντούχων εργαζοµένων που διαθέτουν κίνητρα
 Η διατήρηση των ικανών ατόµων
 Η παροχή ικανοποιητικών αµοιβών
 Η δυνατότητα ανάπτυξης στους εργαζοµένους
 Η παροχή κινήτρων στους εργαζοµένους
 Η παρακολούθηση της προόδου των ατόµων και της επίτευξης των στόχων
Γενικότερα ο ρόλος του τµήµατος της διοίκησης ανθρώπινων πόρων είναι «να βοηθά
την οργάνωση να πετύχει τους στόχους της, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλία, κάνοντας παρεµβάσεις και παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε θέµα που αφορά στους υπαλλή52

λους της». Ο γενικός αυτός ρόλος µπορεί να έχει πολλές διαστάσεις και έτσι το τµήµα ανθρώπινων πόρων να λειτουργεί ως:


Επιτελείο στρατηγικής



Συναρµόδια υπηρεσία



Εσωτερικός σύµβουλος



Υπηρεσία υποστήριξης



Υπηρεσία εποπτείας (Χατζηπαντελή, 1999: 21).

Προκύπτει λοιπόν, από όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα, ότι στη σύγχρονη επιχείρηση το
τµήµα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων επιτελεί ένα ευρύ πεδίο ρόλων. Έτσι το τµήµα ανθρωπίνων πόρων:
Α) Συνδέει τη λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων µε την επιχειρησιακή
στρατηγική. Ο ρόλος του τµήµατος αυτού αναβαθµίζεται λόγω της σηµασίας που αποδίδεται
πλέον στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µε αποτέλεσµα να µετέχει στον προσδιορισµό των αναγκών της επιχείρησης και να σχεδιάζει πολιτικές διοίκησης και αξιοποίησης
του ανθρώπινου δυναµικού σύµφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης.
Το συγκεκριµένο τµήµα λειτουργεί σε τρία επίπεδα:
 Λειτουργικό επίπεδο (Βραχυπρόθεσµα)
Καταρτίζει προγράµµατα προσλήψεων, οργανώνει, συλλέγει και τηρεί τα απαραίτητα
στοιχεία και αρχεία, διεξάγει εκπαιδευτικά προγράµµατα και δίνει λύσεις στα καθηµερινά
προβλήµατα των εργαζοµένων.
 ∆ιοικητικό επίπεδο (Μεσοπρόθεσµα)
Αναπτύσσει σχέδια επιλογής και αξιολογεί τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού,
αναπτύσσει σχέδια επαγγελµατικής εξέλιξης και διαδοχής των στελεχών και δηµιουργεί κέντρα αξιολόγησης.
 Στρατηγικό επίπεδο (Μακροπρόθεσµα)
Συµµετέχει στις αποφάσεις που αφορούν τη µελλοντική πορεία της επιχείρησης και την
επιχειρησιακή στρατηγική.
Συµµετέχοντας λοιπόν στη διαµόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής, ο ρόλος του
τµήµατος των ανθρωπίνων πόρων διαµορφώνεται στο να προβλέπει τις ανάγκες και όχι στο
να ακολουθεί τις ανάγκες.
Β) ∆ιευκολύνει τα στελέχη γραµµής και τους εργαζόµενους. ∆ηµιουργεί το περιβάλλον εκείνο µέσα στο οποίο οι εργαζόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν τους ατοµικούς στόχους αλλά και τους στόχους της επιχείρησης. Έτσι, για το σκοπό αυτό :
 Θεωρεί τους εργαζόµενους ‘πελάτες’, στους οποίους πρέπει να προσφέρει
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λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν (customerization) και
 Μελετά τους ανταγωνιστές και τον τρόπο αξιοποίησης του προσωπικού
τους, µε στόχο να προσαρµόσει ανάλογα τις πολιτικές διοίκησης που εφαρµόζει (benchmarking).
Γ) Καινοτοµεί. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τους ανταγωνιστές εφαρµόζει καινοτόµες µεθόδους αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων, έτσι ώστε να δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, στα πλαίσια των οικονοµικών προϋπολογισµών της επιχείρησης (Ξηροτύρη, 2001: 70-72).

2.3.6. ∆οµή του τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων

Οι δραστηριότητες που συνθέτουν τη λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων εκτελούνται σε κάθε οργάνωση, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησης. Στην πολύ µικρή
επιχείρηση ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή ο βοηθός του συντονίζει τις δραστηριότητες. Στη µικρή,
µέχρι 100 άτοµα, ορίζεται ένα στέλεχος υπεύθυνο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή των
πολιτικών που αφορούν τους εργαζόµενους. Στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, άνω των 150 ατόµων, δηµιουργείται ειδικό τµήµα ανθρωπίνων πόρων στελεχωµένο µε εξειδικευµένα άτοµα
(Ξηροτύρη,2001:78).
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετά οργανογράµµατα που, αν και διαφέρουν µεταξύ
τους σε ορισµένες λεπτοµέρειες, δείχνουν τη δοµή ενός τµήµατος ανθρωπίνων πόρων. Η
διοίκηση ανθρώπινων πόρων, σε µεγάλες εταιρίες, όπως π.χ. την Cosmote, επιτελείται σε ανάπτυξη προσωπικού όπως φαίνεται στο παράδειγµα του διαγράµµατος 3 που βλέπουµε παρακάτω (Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 2004: 28,29). Από την άλλη στο ξενοδοχείο Elounda, ο ιδιοκτήτης του ανέλαβε ο ίδιος την πρόσληψη εργαζοµένων, την εκπαίδευση του σεφ σε σχολή
ώστε να µάθει συνταγές µε θαλασσινά, και την κατάλληλη ανάπτυξη βοηθού µάνατζερ ώστε
να αναλάβει τα καθήκοντα του µάνατζερ όταν εκείνος, έπειτα από έξι µήνες, αποσυρθεί. Στην
συγκεκριµένη, εποµένως, περίπτωση ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Τέλος, να συµπληρώσουµε ότι η κάθε επιχείρηση οργανώνει το τµήµα αυτό ανάλογα µε τις δικές της ανάγκες, τους δικούς της στόχους και το ανάλογο µέγεθός της (Τερζίδης-Τζωρτζάκης,2004:29,30).
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Τµήµα απασχόλησης
• Ανάλυση θέσεων
εργασίας
• Προγραµµατισµός
ανθρωπίνων πόρων
• Συνεντεύξεις
• ∆οκιµασίες
• Τοποθετήσεις
• Παραιτήσεις
• Λήξεις συνεργασιών
• Αρχεία

Τµήµα µισθών και
ηµεροµισθίων
• Ανάλυση θέσεων
εργασίας
• Αξιολόγηση θέσεων εργασίας
• Έρευνες µισθών
και ηµεροµισθίων

Τµήµα εργασιακών
σχέσεων
• Συλλογικές διαπραγµατεύσεις
• Νοµικές διαφορές
• Προγράµµατα
προτάσεων
• Συµβάσεις

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τµήµα εκπαίδευσης και
ανάπτυξης

Τµήµα πρόσθετων παροχών και υπηρεσιών
των εργαζοµένων

• Ανάλυση αναγκών της
επιχείρησης
• Προγραµµατισµός σταδιοδροµίας
• Ανάπτυξη και εκπαίδευση
• Αξιολόγηση

• Υγειονοµικές υπηρεσίες
• Ασφάλιση
• Ασφάλεια
• Προγράµµατα ψυχαγωγίας
• Συντάξεις

∆ιάγραµµα 3: ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και εργασίες του κάθε τµήµατος.
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2.3.7. Η σηµασία της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων

Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί µια από τις λειτουργίες του Μάνατζµεντ.
Από τον ορισµό του Μάνατζµεντ, σύµφωνα µε τον οποίο: Μάνατζµεντ είναι το σύνολο των
δραστηριοτήτων-προγραµµατισµός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος-που έχουν ως σκοπό την
επίτευξη των στόχων µιας επιχείρησης ή οργανισµού µέσω της αξιοποίησης των υλικών και ανθρώπινων πόρων, βλέπουµε ότι οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν έναν από τους δύο παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε η επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 19).
Σήµερα πολλοί είναι αυτοί που τονίζουν τον καθοριστικό ρόλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Σύµφωνα µε τον Jack Welch της General Electric Company, «οι καλύτερες επιχειρήσεις γνωρίζουν τώρα, χωρίς αµφιβολία, ότι η πραγµατική και χωρίς όρια παραγωγικότητα πηγάζει από την ύπαρξη οµάδων ανθρώπων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις, είναι
ενθουσιώδεις, αφοσιωµένοι και κατάλληλα αµειβόµενοι. Η πρόοδος έρχεται αν ο κάθε εργαζόµενος αξιοποιηθεί από τον οργανισµό, ενταχθεί στη δράση του και του επιτραπεί να έχει
µια φωνή-ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης. Αυτό αυξάνει την παραγωγικότητα όχι απλώς
αριθµητικά, αλλά γεωµετρικά». Επίσης, σύµφωνα µε τον Jim Alef, διευθυντή ανθρώπινων
πόρων της First Chicago Corporation, «αν εξετάσουµε τις πηγές σταθερού ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος κατά την τελευταία δεκαετία, η µόνη που έχει διατηρηθεί είναι οι ποιότητα
των ανθρώπων που δουλεύουν για σένα». Το περιοδικό Fortune, επίσης, θεωρεί ότι η ικανότητα προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης ικανών ανθρώπων είναι ένας πρωταρχικής
σηµασίας παράγοντας για την επιχειρηµατική επίδοση, της ίδιας σηµασίας µε τη µακροπρόθεσµη αξία των επενδύσεων, την οικονοµική ακεραιότητα την ποιότητα του Μάνατζµεντ, την
ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών και την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 19,20).
Το πόσο σηµαντικοί είναι οι ανθρώπινοι πόροι για τις επιχειρήσεις αποδεικνύεται και
από τον όλο και πιο σηµαντικό ρόλο που αποδίδεται στις θέσεις ειδικών σε θέµατα διοίκησης
ανθρωπίνων πόρων. Μια παγκόσµια έρευνα της εταιρίας συµβούλων Korn/Ferry International η οποία ειδικεύεται στην προσέλευση στελεχών, συµπεραίνει ότι η εµπειρία στη διοίκηση
των ανθρωπίνων πόρων θα αναδειχθεί σε δεύτερο πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό για τους
γενικού διευθυντές στη δεκαετία του 2010, αµέσως µετά την ικανότητα στρατηγικού σχεδιασµού (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 20).
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3. Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

3.1. Γενικά

Οι εξελίξεις, οι αλλαγές και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήµερα δηµιουργούν πιέσεις οι οποίες απαιτούν από τις επιχειρήσεις την
ριζική αναθεώρηση των παραδοσιακών τρόπων διοίκησής τους. Έτσι η παγκοσµιοποίηση του
ανταγωνισµού και των πολυεθνικών συµµαχιών που αναπτύσσονται, η σταδιακά µειούµενη
καταναλωτική ζήτηση, η διαφοροποίηση των αγορών εργασίας και οι πολιτικές ανακατατάξεις, αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αλλάξουν τη στρατηγική τους. Η διαφοροποίηση µιας
επιχείρησης απαιτεί διαφορετική ‘σκέψη’ από τις άλλες. Οι G. Hamel και C.K. Prahalad στο
βιβλίο τους «Competing for the Future» διευκρινίζουν, ότι τα στελέχη µιας επιχείρησης που
ηγείται και προσβλέπει στο µέλλον, εκπαιδεύονται όχι στο ‘πώς να εκτελούν κάτι’ αλλά στο
‘πώς να σκέπτονται’ (Ξηροτύρη, 2001: 61,62).

3.2. Αλλαγές και εξελίξεις που επηρεάζουν τη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων
Πόρων και ο ρόλος της ∆ΑΠ απέναντι σε αυτές.

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί κατέβαλαν µεγάλες προσπάθειες για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Για το σκοπό αυτό άρχισαν συστηµατικές προσπάθειες για την βελτίωση των µεθόδων διοίκησης. Ένα σηµαντικό
µέρος των προσπαθειών αυτών είχε να κάνει µε την αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να αναπτυχθούν σταδιακά τεχνικές και µέθοδοι εκπαιδευτικού κυρίως χαρακτήρα, µε τις οποίες θα βελτιωθεί η διοίκηση των επιχειρήσεων (ΚανελλόπουλοςΠαπαλεξανδρή,1990:63). Οι αλλαγές και οι εξελίξεις όµως που λαµβάνουν χώρα καθηµερινά,
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται νέες συνθήκες για τις ίδιες
που τις αναγκάζουν να θέτουν διαφορετικές προτεραιότητες και να προσαρµόζονται στο νέο
περιβάλλον που συνεχώς δηµιουργείται. Πριν δούµε όµως πως έχει διαµορφωθεί σήµερα η
κατάσταση και ποιοι είναι οι παράγοντες που δηµιουργούν τις νέες κατευθύνσεις για την
διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων σήµερα, ας δούµε ποιες είναι οι αλλαγές και οι εξελίξεις
στο περιβάλλον της επιχείρησης που επηρεάζουν τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων.
Χωρίς να παραβλέπεται η επίδραση των αλλαγών που συντελούνται στο ατοµικό επίπεδο του κάθε εργαζοµένου, όσον αφορά στην επιχείρηση, οι αλλαγές αυτές συντελούνται σε
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δύο επίπεδα: στο εξωτερικό και στο οργανωσιακό περιβάλλον της επιχείρησης. Στον παρακάτω πίνακα 1 βλέπουµε τις αλλαγές αυτές (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 30).

Πίνακας 1 : Αλλαγές στο Εξωτερικό και Οργανωσιακό Περιβάλλον

Αλλαγές στο Εξωτερικό

Αλλαγές στο Οργανωσιακό

Περιβάλλον

Περιβάλλον

 Ταχύτητα Αλλαγών

 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας

 ∆ιεθνοποίηση–Παγκοσµιοποίηση
(Globalization)

(Total Quality Management)
 Ανασχεδιασµός επιχειρησιακών διαδικασιών

 Αλλαγές στη νοµοθεσία
 ∆ιαφορετικότητα
εργαζοµένων (Labour Diversity)

(Business process reengineering)
 Ενδυνάµωση Προσωπικού (empowerment)
 Συγκριτική Προτυποποίηση/Αξιολόγηση

 Μεταβαλλόµενοι ρόλοι στην οικογένεια και την εργασία

(Benchmarking)
 Οργανωσιακή Μάθηση-∆ιαχείριση Γνώσης

 Έλλειψη επαγγελµατικών δεξιοτήτων

(knowledge management)

και απότοµη ανάπτυξη του τριτογε-

 Οργανωσιακή Κουλτούρα/Κλίµα

νούς τοµέα

 Εξωτερίκευση Λειτουργιών (Outsourcing)

 Ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογίας

 Προστιθέµενη Αξία (EVA- Economic Value

 Ανάπτυξη των Μικρών και Μεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
 Συγκεντροποίηση-Συγχωνεύσειςεξαγορές

Added)
 Μείωση ιεραρχικών επιπέδων (Delayering)
 Αποκέντρωση
 Μείωση Προσωπικού (Downsizing)
 Ενδο-Επιχειρηµατικότητα (Intrapreneurship)

Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθούµε στις αλλαγές αυτές του παραπάνω πίνακα, είτε µέσω παραδείγµατος είτε µε την ανάλυσή τους, και στο ρόλο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
σε σχέση µε αυτές. Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης:
Ταχύτητα Αλλαγών: Ο παγκόσµιος ανταγωνισµός αναγκάζει τις επιχειρήσεις να είναι
ευέλικτες, δυναµικές και αποτελεσµατικές. Ο ρόλος της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων
στην αντιµετώπιση των γρήγορων αλλαγών είναι πολύ σηµαντικός, αφού µπορεί να αποδειχτεί σηµαντική λειτουργία στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε τη µείωση του
κόστους εργασίας ή µε την εξασφάλιση και τη διατήρηση εργαζοµένων υψηλής ποιότητας.
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∆ιεθνοποίηση/Παγκοσµιοποίηση: Μεγάλη εξάπλωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων
που αντιµετωπίζουν τον κόσµο σαν µια ενιαία αγορά. Η ∆ΑΠ αναγκάζεται να προωθήσει µια
κοινή επιχειρησιακή κουλτούρα σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, ώστε να µειωθούν οι διαφορές
και οι αντιθέσεις ανάµεσα σε θυγατρικές που λειτουργούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Αλλαγές στη Νοµοθεσία: Σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη ∆ΑΠ, αφού η απασχόληση εργατικού δυναµικού υπόκειται σε µια σειρά αυστηρών νοµοθετικών ρυθµίσεων
ή περιορίζεται από τις Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Παράδειγµα αποτελούν οι
πρόσφατες ρυθµίσεις για ευέλικτες µορφές απασχόλησης.
∆ιαφορετικότητα εργαζοµένων: Αφορά την ηλικία, το φύλο και το µορφωτικό επίπεδο από τη µία και την εθνική και πολιτισµική προέλευση από την άλλη. Η ανάγκη σεβασµού
της διαφορετικότητας των ανθρώπων επηρεάζει άµεσα και τον τρόπο λειτουργίας της ∆ΑΠ.
Μεταβαλλόµενοι ρόλοι στην οικογένεια και την εργασία: Σήµερα και οι δύο γονείς
θέτουν υψηλούς στόχους σταδιοδροµίας, µε αποτέλεσµα µέτρα όπως ελαστικό ωράριο, γονικές άδειες και παροχή παιδικού σταθµού µέσα στην επιχείρηση που λαµβάνονται από τη
∆ΑΠ, να θεωρούνται ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.
Έλλειψη επαγγελµατικών δεξιοτήτων και απότοµη ανάπτυξη του τοµέα υπηρεσιών: Η αύξηση του τοµέα των υπηρεσιών απαιτεί εργαζόµενους µε διαφορετικές δεξιότητες
και νοοτροπίες και αυτήν την ανάγκη καλείται να αντιµετωπίσει η ∆ΑΠ.
Ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογίας: Η ανάπτυξη αυτή απαιτεί προσαρµογή των εργαζοµένων στις νέες, ταχύτατα αναπτυσσόµενες, εφαρµογές που θέτουν εκτός εργασίας µεγάλες
οµάδες εργαζοµένων.
Ανάπτυξη µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων: Πολλοί παράγοντες οδήγησαν, ακόµη
και χώρες µε παραδοσιακή υποδοµή σε µεγάλες επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων.
Συγκεντροποίηση-Συγχωνεύσεις-Εξαγορές: Τάση ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία χρόνια, µε συνέπεια την αύξηση του µεγέθους πολλών επιχειρήσεων και εποµένως του ανταγωνισµού.
Πριν αναφερθούµε και στο οργανωσιακό περιβάλλον της επιχείρησης, να πούµε ότι οι
παραπάνω αλλαγές, επηρεάζουν άµεσα το ανθρώπινο δυναµικό και έµµεσα τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων (Μπουραντά-Παπαλεξανδρή, 2003: 33,34). Για το οργανωσιακό περιβάλλον, όπως είδαµε και στον πίνακα 1. έχουµε:
∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας: Έχει στόχο τη συνεχή βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών µε βάση τις ανάγκες του πελάτη. Στηρίζεται στους εξής άξονες:
 Προσανατολισµός στον πελάτη
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 Συνεχή βελτίωση προϊόντων και διαδικασιών και
 Ενεργή συµµετοχή των εργαζοµένων
Για να εφαρµοστεί η διοίκηση ολικής ποιότητας απαιτείται:
o ∆έσµευση προς αυτόν το σκοπό από τη διοίκηση
o Υιοθέτηση των αρχών της από τους εργαζόµενους
o Οργάνωση
o Προγραµµατισµό
o Συµµετοχή των εργαζοµένων µε συνεχείς προτάσεις για βελτίωση
o Αναγνώριση της προσπάθειάς τους για εφαρµογή των βελτιώσεων
o Ύπαρξη κριτηρίων µέτρησης των αποτελεσµάτων
Επίσης, προϋποθέτει:
 Καλές εργασιακές σχέσεις
 Εκπαίδευση για την προετοιµασία των εργαζοµένων για συµµετοχή και εφαρµογή των
νέων διοικητικών πρακτικών
 Καλλιέργεια κλίµατος που τονώνει την ηθική δέσµευση στην εταιρεία.
Ανασχεδιασµός επιχειρησιακών διαδικασιών: Ανασχεδιασµός των διαδικασιών της
εταιρείας, µε στόχο τη βελτίωση κρίσιµων δεικτών µέτρησης της απόδοσης, όπως κόστος,
ποιότητα, εξυπηρέτηση και ταχύτητα.
Ενδυνάµωση Προσωπικού: Έχει ως σκοπό την ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης, της αφοσίωσης των εργαζοµένων στην επιχείρηση και τον ενθουσιασµό τους για το έργο
που έχουν αναλάβει.
Συγκριτική προτυποποίηση/Αξιολόγηση: Είναι µια µέθοδος βελτίωσης της λειτουργίας της επιχείρησης µέσω του προσδιορισµού και της υιοθέτησης των «άριστων πρακτικών».
Για παράδειγµα στις Η.Π.Α ο οργανισµός ASTD, για την εκπαίδευση και ανάπτυξη, βραβεύει
τις επιχειρήσεις που υπερέχουν στην εκπαίδευση των εργαζοµένων τους.
∆ιαχείριση γνώσης: Είναι η καταγραφή των γνώσεων που υπάρχουν στην επιχείρηση,
η απόκτηση νέων γνώσεων, η κατανοµή της πληροφόρησης και η ερµηνεία των πληροφοριών. Πολλές επιχειρήσεις, τα τελευταία χρόνια, έχουν δηµιουργήσει ∆ιευθυντή Γνώσης ο
οποίος προσπαθεί µέσω των λειτουργιών που αναφέραµε να διατηρηθεί η ικανότητα της επιχείρησης να παραµείνει ανταγωνιστική.
Οργανωσιακή κουλτούρα/Κλίµα: Περιλαµβάνει το σύνολο των απόψεων, νοοτροπιών, τρόπων συµπεριφοράς αλλά και τον τρόπο συνεργασίας των εργαζοµένων µέσα στην
επιχείρηση. Θεωρείται ήδη ένα σηµαντικό µέσο για την αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης.
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Εξωτερίκευση Λειτουργιών: Με την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, επιµέρους
δραστηριοτήτων που παλαιότερα ήταν ενσωµατωµένες µέσα στην επιχείρηση, η επιχείρηση
στοχεύει στην µείωση του κόστους και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, αφού οι επιχειρήσεις µπορούν έτσι να κερδίσουν µερίδιο σε όλες τις αγορές, όπου έχει γίνει
πιο εύκολη η πρόσβαση µέσω εξωτερικών συνεργατών.
Προστιθέµενη αξία: Σύµφωνα µε την αρχή αυτή πρέπει να εξετάζεται αν και κατά πόσο µια δραστηριότητα προσθέτει οικονοµική αξία στο τελικό αποτέλεσµα. Έτσι η διοίκηση
ανθρωπίνων πόρων αξιολογεί τις επιµέρους δραστηριότητες ώστε να αποφασισθεί ποιες πρέπει να ενισχυθούν και ποιες να καταργηθούν.
Μείωση ιεραρχικών επιπέδων: Βοηθά στην καλύτερη επικοινωνία, στην επιτάχυνση
των διαδικασιών, στη µεγαλύτερη συµµετοχή των εργαζοµένων και στη µείωση του κόστους
της διοίκησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το καλά εκπαιδευµένο και επιλεγµένο ανθρώπινο δυναµικό. Για τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων η µείωση των ιεραρχικών επιπέδων σηµαίνει έµφαση στην εκπαίδευση και καλή επιλογή εργαζοµένων ώστε να αποδίδουν χωρίς
στενά όρια ελέγχου.
Αποκέντρωση: Η µεταφορά της ευθύνης και της λήψης αποφάσεων, από την κεντρική
διοίκηση στους ανθρώπους που έχουν στενότερη επαφή µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους. Απαιτεί ικανότητες, εκπαίδευση και διάθεση για απόδοση.
Μείωση προσωπικού: Γίνεται λόγω της ανάγκης περιορισµού του κόστους ή της ανάγκης για οργάνωση της παραγωγής σε διαφορετική βάση, λόγω των νέων τεχνολογιών. Ο ρόλος της ∆ΑΠ είναι καθοριστικός, µε την έννοια της δίκαιης µεταχείρισης και της προσπάθειας για µείωση των αρνητικών επιπτώσεων από τη µείωση του προσωπικού.
Ενδο-επιχειρηµατικότητα: Η ανάπτυξη της ικανότητας κάποιων ανθρώπων, ώστε να
ενθαρρύνονται στο να προτείνουν νέες ιδέες από τις οποίες θα προκύψουν κερδοφόρες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, µε την ανάληψη επιχειρηµατικού ρίσκου.
3.3. Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον 21ο αιώνα. Πώς διαµορφώνεται
ο ρόλος της;

Παρατηρώντας κανείς την εξέλιξη των συστηµάτων διοίκησης τα τελευταία χρόνια θα
καταλάβει ότι η προσέλκυση του πελάτη, είναι ο τοµέας στον οποίο επικεντρώνουν όλη τους
την προσπάθεια οι επιχειρήσεις. Έτσι στην προσπάθειά τους, οι επιχειρήσεις, να προσελκύσουν πελάτες, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη συνεργασία τους µαζί τους, εµπλέκονται σε διαδικασίες όπως:
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 Μείωση µεγέθους (downsizing)
 Ανασχεδιασµό (re-engineering)
 ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας (total quality management) (Ξηροτύρη,2001:361).
Η απόφαση από την πλευρά της επιχείρησης για δραστική µείωση του προσωπικού της,
στη προσπάθειά της για την αποφυγή σπατάλης αφορά στην διαδικασία της µείωσης του µεγέθους των επιχειρήσεων. Μια επιχείρηση οδηγείται στο να απασχολεί τόσο προσωπικό όσο
της χρειάζεται και να αξιοποιεί όλες τις ικανότητές του, για τους εξής λόγους:
 Βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης των
χρησιµοποιηθέντων µέσων ένα από τα οποία είναι και το εργατικό δυναµικό.
 Ανάγκη χρησιµοποίησης νέας τεχνολογίας. Με την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας αλλάζει η φύση και ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται η ανάγκη για ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων και απαρχαίωση άλλων που σηµαίνει ότι ορισµένες κατηγορίες προσωπικού δεν χρειάζονται στην επιχείρηση.
Ο ανασχεδιασµός των διαδικασιών αφορά στην προσπάθεια της επιχείρησης για την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους. Ο αυξηµένος ανταγωνισµός «δεν αντιµετωπίζεται µε
το να υποχρεωθούν οι άνθρωποι να δουλέψουν σκληρά αλλά να µάθουν να δουλεύουν διαφορετικά, υιοθετώντας νέες τεχνικές κατάλληλες τις συγκεκριµένες κάθε φορά περιπτώσεις»
(Ξηροτύρη, 2001: 364). Η τελευταία διαδικασία, αναφέρεται στη διοίκηση της ολικής ποιότητας, η οποία αποτελεί µια προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που
παράγει ή των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση. Οι εργαζόµενοι είναι αυτοί που διασφαλίζουν την ποιότητα, αφού η διασφάλιση της ποιότητας είναι µια φιλοσοφία, η οποία στηρίζεται στις καλές ανθρώπινες σχέσεις και στις διαδικασίες µείωσης κόστους µε την εφαρµογή
της να απαιτεί αυτοέλεγχο, αυτονοµία και δηµιουργικότητα (Ξηροτύρη, 2001: 365).
Έτσι θα λέγαµε ότι, έπειτα από τις εξελίξεις που αναφέραµε µέχρι τώρα, διαφαίνεται ο
απαιτητικός ρόλος της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων και των στελεχών που την εφαρµόζουν. Ο ρόλος είναι απαιτητικός γιατί η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων καλείται να πάρει αποφάσεις για την εξισορρόπηση τάσεων που συγκρούονται µεταξύ τους. Είδαµε π.χ. ότι µια επιχείρηση πρέπει να συνδυάσει τη µείωση του µεγέθους της, µέσω της µείωσης του αριθµού
των εργαζοµένων, µε την ανάπτυξη µιας φιλοσοφίας που να έχει στόχο αφοσίωση των εργαζοµένων στην επιχείρηση και τους στόχους της.
Από την άλλη, κάνοντας µια αναφορά στο ρόλο των διευθυντών της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, αυτός έχει γίνει πολυδιάστατος, αφού όπως φάνηκε και από τα παραπάνω,
πρέπει να είναι καινοτόµοι και µεσολαβητές ταυτόχρονα. Έτσι, µελλοντικά η έµφαση θα
πρέπει να δοθεί πιο πολύ στην αποτροπή εκδήλωσης δυσαρέσκειας και σύγκρουσης παρά
62

στην επίλυση των προβληµάτων, όταν αυτά παρουσιαστούν (Παπαβασιλείου-Τζεκίνης, 1988:
16). Σε αυτό το σηµείο και µε αφορµή τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο νέος ρόλος που
καλούνται να παίξουν τα διευθυντικά στελέχη της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, απαιτεί την
εκπαίδευση και κατάρτιση. Εποµένως η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, στην οποία θα
αναφερθούµε εκτενέστερα σε επόµενη ενότητα, αφορά όχι µόνο τις οµάδες εργαζοµένων που
εµπλέκονται στην παραγωγή αλλά και τα στελέχη.

4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

4.1. Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα

4.1.1. Η Έννοια του ∆ιατηρήσιµου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος και οι
απαραίτητοι παράγοντες για την δηµιουργία του

Εάν η επιχείρηση δεν διαθέτει ένα πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της, το οποίο
δεν αντιγράφεται ούτε αντικρούεται, η µακροπρόθεσµη κερδοφορία της είναι αµφίβολη. Η
στρατηγική µιας επιχείρησης περιλαµβάνει στην ουσία µια ποικιλία στρατηγικών των λειτουργικών της περιοχών, όπως: στρατηγική διανοµής, στρατηγική τοποθέτησης, στρατηγική
τιµολόγησης, παγκόσµιες στρατηγικές κ.λπ. Επιπλέον, απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως: σε
ποια βάση, που και εναντίον ποιων ανταγωνίζεται η επιχείρηση, αποτελούν εκτός από την
στρατηγική της επιπρόσθετους παράγοντες - κλειδιά, που οδηγούν στην επιτυχία µέσω της
δηµιουργίας ενός διατηρήσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.
Συγκεκριµένα, ο τρόπος µε τον οποίο η επιχείρηση ανταγωνίζεται (way of competing)
είναι ο παράγοντας που περιλαµβάνει τις διάφορες στρατηγικές. Η βάση του ανταγωνισµού
(basis of competition), ως άλλος παράγοντας, αναφέρεται στα περιουσιακά στοιχεία και ικανότητες της επιχείρησης, για τα οποία γίνεται εκτενής αναφορά στην επόµενη ενότητα. Το
που ανταγωνίζεται η επιχείρηση αναφέρεται ουσιαστικά στην επιλογή προϊόντων-αγορών,
όπου η επιχείρηση σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ή ήδη δραστηριοποιείται Τέλος, ακόµη ένας σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας και δηµιουργίας διατηρήσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, είναι η απόφαση εναντίον ποιων ανταγωνίζεται η επιχείρηση, δηλαδή η επιλογή
των ανταγωνιστών της. Γενικά, τα διατηρήσιµα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα πρέπει να εί63

ναι αρκετά σηµαντικά (substantial) ώστε να κάνουν κάποια διαφορά. Εννοείται επίσης ότι θα
πρέπει να είναι διατηρήσιµα (sustainable) ώστε να αντιµετωπίζονται µε επιτυχία οι περιβαλλοντικές αλλαγές και οι ενέργειες των ανταγωνιστών (http://web.auth.gr/econ).

4.1.2. Στρατηγικές ώθησης: Οι δρόµοι προς ένα διατηρήσιµο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα

Πολλοί είναι οι δρόµοι που οδηγούν σε ένα διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τρεις από τους πλέον βασικούς: (α) την διαφοροποίηση Μάρκετινγκ (Marketing Differentiation), (β) την συνολική ηγεσία κόστους (overall cost leadership)
και (γ) την εστίαση (focus) ή niche. Οι δρόµοι αυτοί αντιστοιχούν σε «γενικές» στρατηγικές.
Οι στρατηγικές αυτές αναφέρονται σε δύο ικανότητες της επιχείρησης: (1) η ικανότητα να
προσφέρει προϊοντικά οφέλη που οι ανταγωνιστές δεν µπορούν και (2) η ικανότητα να προσφέρει ισοδύναµα µε των ανταγωνιστών της προϊοντικά οφέλη, σε τιµές όµως που οι ανταγωνιστές
αδυνατούν να ακολουθήσουν (http://web.auth.gr/econ).

Στρατηγικό πλεονέκτηµα

Ανταγωνιστικός
στρατηγικός
στόχος

Ιδιαιτερότητα

Θέση

προϊόντος

χαµηλού κόστους

Ολόκληρη

∆ιαφοροποίηση

Συνολική ηγεσία

η αγορά

Μάρκετιγκ

κόστους

Ένα συγκεκριµένο

Εστίαση (Αγορά Niche)

τµήµα

Πίνακας 2: ∆ρόµοι που Οδηγούν σε Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα
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Πιο συγκεκριµένα, ο κάθε ένας από τους βασικούς αυτούς δρόµους οδηγεί σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, τα οποία και στηρίζει µέσω ορισµένων παραγόντων, όπως φαίνετε
και στον πίνακα 3., µε αποτέλεσµα να τα κάνει διατηρήσιµα (http://web.auth.gr/econ).

Βάση Ανταγωνιστικού

Παράγοντες που το ∆ηµιουργούν

Πλεονεκτήµατος

 Ιδιαιτερότητα προϊόντος
 Υποστήριξη µετά την πώληση
 Ποιότητα προϊόντος

∆ιαφοροποίηση ΜΚΤ

 Όνοµα µάρκας
 ∆ιανοµή
 Τεχνολογία
 Γραµµή προϊόντος

 Αποτελέσµατα κλίµακας

Ηγεσία Κόστους

 Αποτελέσµατα εµπειρίας
 Έλεγχος κόστους
 Παραγωγικότητα

 Τµήµα πελατών
 Γραµµή προϊόντος

Εστίαση – Αγορά Niche

 Γεωγραφική περιοχή
 Τιµή
 Τεχνολογία

Πίνακας 3: Παράγοντες που Στηρίζουν Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα
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4.2. Ο ρόλος της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη δηµιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

Σε προηγούµενη ενότητα, αναλύοντας το ρόλο και τη σηµασία της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, φαίνεται η σχέση που υπάρχει µεταξύ της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
και της δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Αναφέρθηκε, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ότι η πραγµατική αύξηση της παραγωγικότητας πηγάζει από την ύπαρξη οµάδων ανθρώπων που είναι ενθουσιώδεις, αφοσιωµένοι αλλά και κατάλληλα αµειβόµενοι. Επίσης, διατυπώθηκε ότι η ικανότητα προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης στην επιχείρηση ικανών
ανθρώπων, είναι παράγοντας που έχει µεγάλη σηµασία για την επίδοση των επιχειρήσεων.
Η σχέση εποµένως της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και της δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, φαίνεται και από την ανάλυση του περιεχοµένου της ∆ΑΠ όπου είδαµε την προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των εργαζοµένων σε µία επιχείρηση, να αποτελούν ορισµένες από τις βασικές λειτουργίες της ∆ΑΠ. Οι παραπάνω λειτουργίες είναι σηµαντικές για τις επιδόσεις της επιχείρησης, κάτι που δείχνει και τη σηµασία τους για τη αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.
Το τµήµα ανθρωπίνων πόρων βοηθάει σηµαντικά σε όλα τα στάδια του στρατηγικού
σχεδιασµού (Ξηροτύρη, 2001: 29). Συγκεκριµένα, συµβάλει:
• Στο στάδιο του προσδιορισµού της αποστολής, η οποία πρέπει να καταγραφεί και να εκφρασθεί ουσιαστικά, έτσι ώστε να εµπνεύσει τους εργαζόµενους αλλά και να µπορέσει να
πραγµατοποιηθεί
• Στο στάδιο της διερεύνησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, όπου το τµήµα
ανθρωπίνων πόρων µπορεί να προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες όπως για τις αµοιβές της
αγοράς, την εξέλιξη των ειδικοτήτων και της εκπαιδευτικής πολιτικής, την προσφορά εργασίας, την επαγγελµατική κατάρτιση, τις εξελίξεις για τους όρους απασχόλησης, το ηθικό
των εργαζοµένων και το βαθµό αφοσίωσής τους αλλά και το επίπεδο των γνώσεων των εργαζοµένων και τις προθέσεις των εργατικών σωµατείων.
Έρευνες σε επιχειρήσεις που βασίζονται στην ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών και
προϊόντων δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές, βασίζονται στις ικανότητες και την απόδοση
των εργαζοµένων που απασχολούν, ώστε να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα. Επίσης σηµειώνεται ότι η εξεύρεση κατάλληλων εργαζοµένων µε τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και στάσεις και δεξιότητες δεν είναι καθόλου εύκολη (Ξηροτύρη,2001:29).
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Αν και η εµπλοκή της λειτουργίας διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στο σχεδιασµό της
στρατηγικής δεν εξασφαλίζει από µόνη της την επιτυχία της επιχείρησης, αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα. Έρευνες, που αναφέρονται από την Ξηροτύρη (2001:29,30), για τη σχέση αποτελεσµατικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και απόδοσης των επιχειρήσεων αποτελούν αυτές
των:
 Huselid (1995): θετική σχέση µεταξύ αποτελεσµατικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και
παραγωγικότητας,
 Ichniowski κ.α (1997): Χαλυβουργεία που υιοθετούσαν καινοτόµους τρόπους διοίκησης
πετύχαιναν υψηλότερη παραγωγικότητα,
 Barney κ.α. (1998): Οι σύγχρονες τεχνικές διοίκησης φέρνουν αξία στην επιχείρηση,
 Wright κ.α (1998): Η συµβολή των διευθυντών ανθρωπίνων πόρων στο στρατηγικό σχεδιασµό εκτιµάται από τα στελέχη και από τους διευθυντές διαδικασιών.
Τέλος, και πριν αναφερθούµε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και τη συµβολή της στην δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τις επιχειρήσεις, να πούµε ότι
σήµερα επειδή ο ρόλος των εργαζοµένων είναι βασικός για την επίτευξη ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος, οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το στρατηγικό µάνατζµεντ των
ανθρωπίνων πόρων (Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 2004: 36). Ενδιαφέρονται µε άλλα λόγια, για τη
«σύνδεση της διοίκηση ανθρωπίνων πόρων µε στρατηγικούς στόχους έτσι ώστε να αυξηθεί η
απόδοση της επιχείρησης και να αναπτυχθεί η κουλτούρα που ευνοεί την καινοτοµία και την
ευελιξία». Το στρατηγικό µάνατζµεντ των ανθρωπίνων πόρων είναι ο προγραµµατισµός της
ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων και των δραστηριοτήτων που έχουν ως σκοπό την υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης. Οι ανθρώπινοι πόροι, σύµφωνα µε πολλά στελέχη επιχειρήσεων, αποτελούν ισότιµο εταίρο στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού. Ο ρόλος της
διοίκησης ανθρώπινων πόρων δεν είναι µόνο η διεκπεραίωση καθηµερινών καθηκόντων, όπως για παράδειγµα η εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής των αµοιβών. Ο ρόλος της είναι
να µετατρέψει το εργατικό δυναµικό της επιχείρησης σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Ο ρόλος των ανθρώπινων πόρων είναι, ως ισότιµοι εταίροι, να συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση και την εκτέλεση του στρατηγικού σχεδιασµού της επιχείρησης (ΤερζίδηςΤζωρτζάκης,2004:38).
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Εισαγωγή

Στην προηγούµενη ενότητα, αναφερθήκαµε στο περιεχόµενο και στο ρόλο της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων µε σκοπό να γίνει αντιληπτή η σηµασία της επιστήµης αυτής,
ιδιαίτερα τη σηµερινή εποχή, στη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τις επιχειρήσεις. Είδαµε, πρώτα απ’ όλα το ρόλο των ανθρωπίνων πόρων ως ισότιµων εταίρων που
συµµετέχουν στη διαµόρφωση και την εκτέλεση της στρατηγικής της επιχείρησης. Από την
άλλη, είπαµε ότι ο ρόλος της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων είναι να µετατρέψει τους πόρους αυτούς σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Για να γίνει όµως το ανθρώπινο δυναµικό µιας
επιχείρησης πιο παραγωγικό, θα πρέπει, από τη µια, να βελτιώσει τις ικανότητές του, δηλαδή
να ‘µπορεί’, αλλά και από την άλλη, να ‘θέλει’ να βελτιώσει τις ικανότητές του και να γίνει
πιο παραγωγικό. Με άλλα λόγια, για να αποτελέσει το εργατικό δυναµικό µιας επιχείρησης
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα γι’ αυτήν, θα πρέπει από τη µία να αποκτήσει νέες δεξιότητες
αλλά και από την άλλη να νιώθει ικανοποίηση από την διαδικασία αυτή. Είναι λοιπόν διπλός
ο στόχος που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις σε ότι αφορά στη διαδικασία µετατροπής του
ανθρώπινου δυναµικού τους σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Να δηµιουργήσουν ένα ικανό
προσωπικό που θα αναπτύσσεται διαρκώς παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αλλά και ένα προσωπικό που θα συνδέει τους δικούς του στόχους µε τους στόχους της επιχείρησης. Σε µια εποχή εξελίξεων, νέων συνθηκών και µια εποχή ευελιξίας µε τους όρους απασχόλησης να χειροτερεύουν για τους εργαζόµενους αλλά και τις επιχειρήσεις να πιέζουν ολοένα και περισσότερο για µεγαλύτερη ευελιξία στον τοµέα της αγοράς εργασίας µε βελτίωση των όρων για τις
ίδιες, η δηµιουργία ενός εργατικού δυναµικού που θα νοιάζεται για τους στόχους της επιχείρησης και θα προσπαθεί να βελτιώνεται από άποψη δεξιοτήτων ώστε να γίνει πιο παραγωγικό, είναι µια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία.
Οι επιχειρήσεις, µέσω της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, προσπαθούν µε την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζοµένων τους να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες
που θα συµβάλουν ώστε να αποτελέσουν οι ανθρώπινοι πόροι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για αυτές. Για το σκοπό αυτό, όπως είδαµε άλλωστε, η εκπαίδευση και ανάπτυξη αποτελεί
ξεχωριστό τµήµα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Το περιεχόµενο, το ρόλο αλλά και τη
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σηµασία αυτού του τµήµατος θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε σε αυτή την ενότητα µε
σκοπό να δούµε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων και της
δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τις επιχειρήσεις.

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

1.1. Έννοια, Ορισµοί

Στο πρώτο µέρος αναφερθήκαµε στις έννοιες εκπαίδευση και ανάπτυξη, στις διαφορές
τους και στη σηµασία τους. Σε αυτό το σηµείο θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά σε ορισµούς της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, έτσι ώστε
να δώσουµε µια καλύτερη εικόνα για τον ορισµό της έννοιας αυτής.
«Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού είναι οι συστηµατικές και εντατικές προσπάθειες της οργάνωσης µε σκοπό τη βελτίωση της παρούσας και της µελλοντικής επίδοσης µέσω αύξησης των ικανοτήτων». Πολλές φορές χρησιµοποιείται και ο όρος «ανάπτυξη ηγετικών στελεχών», για να τονιστούν τα µέσα µε τα οποία ένα στέλεχος καλλιεργεί τις απαραίτητες εκείνες ικανότητες που πρέπει να διαθέτει για την επίτευξη των στόχων σε ένα τοµέα. Τέτοιες ικανότητες είναι:
 η συγκέντρωση της προσοχής στις κατάλληλες λεπτοµέρειες
 η σφαιρική αντίληψη των πραγµάτων
 η ενθάρρυνση των εργαζοµένων ώστε να δείχνουν ζήλο στη δουλειά τους
 η δυνατότητα συνεργασίας
 η εκτίµηση του παρόντος και του µέλλοντος
 η σωστή κατανοµή του χρόνου κ.λ.π. (Ξηροτύρη, 2001: 156).
Σύµφωνα µε την παραπάνω πηγή, αντίστοιχοι µε τον όρο της ανάπτυξης είναι και οι
όροι, ‘επαγγελµατική εκπαίδευση’, ‘µετεκπαίδευση’, οι διαφορές των οποίων είναι µικρές,
αφού στην ουσία όλοι οι παραπάνω όροι σηµαίνουν εφοδιασµό µε γνώσεις και εµπειρία. Όλοι οι παραπάνω όροι, χρησιµοποιούνται όταν θέλουµε να αναφερθούµε στα µέσα εκείνα µε
τα οποία βελτιώνονται οι ικανότητες και αυξάνονται οι γνώσεις του ανθρώπινου δυναµικού.
Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού είναι η διαδικασία µάθησης που έχει ως σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζοµένων. Είναι µε άλλα λόγια µια προγραµµατισµένη
διαδικασία που σκοπεύει στην απόκτηση και βελτίωση των γνώσεων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και επαγγελµατικών δεξιοτήτων και στην αλλαγή της στάσης και της συµπεριφοράς
των εργαζοµένων µιας επιχείρησης. Επίσης, «σκοπός της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυ69

ναµικού στο εργασιακό περιβάλλον είναι να βελτιώσει την απόδοση των εργαζοµένων ώστε
να ικανοποιήσει τις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες του οργανισµού για ανθρώπινο δυναµικό» (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 206). Εποµένως, αν και σε πολλούς η λέξη εκπαίδευση φέρνει στο νου µια οµάδα ανθρώπων που κάθονται σε µια αίθουσα και παρακολουθούν µια διάλεξη, η εκπαίδευση προσωπικού είναι πολύ πλατύτερη έννοια. Αποτελεί κάθε
δραστηριότητα που έχει στόχο τη βελτίωση της απόδοσης ενός ατόµου σε κάποιον τοµέα
(Peel.1994:6).
Σε προηγούµενο σηµείο αναφέραµε ότι πολλές φορές χρησιµοποιούµε τη φράση ‘εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού’, προσπαθώντας να κάνουµε µια διάκριση ανάµεσα στις
έννοιες ‘εκπαίδευση’ και ‘ανάπτυξη’. Αν και στο πρώτο µέρος αναφερθήκαµε σε αυτές τις
δύο έννοιες, να υπενθυµίσουµε ότι η εκπαίδευση είναι ένα µέσο ανάπτυξης, όχι όµως το µοναδικό. Ο τοµέας της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων περιλαµβάνει πέρα από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την αξιολόγηση και την προετοιµασία του προσωπικού για διάφορες
θέσεις εργασίας (Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 2004: 28). Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι σηµαντικές για την οικονοµική και ψυχολογική ανάπτυξη των εργαζοµένων. Μια επιχείρηση ή οργανισµός ο οποίος δεν διαθέτει ενεργό πρόγραµµα ανάπτυξης εργαζοµένων, δεν ικανοποιεί
την ανάγκη για προσωπική εξέλιξη. Από την άλλη, προϋπόθεση για την κατάλληλη χρησιµοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού είναι η κατανόηση των αναγκών τόσο των εργαζοµένων
όσο και της επιχείρησης. Ανεξάρτητα από το µέγεθός τους, οι επιχειρήσεις θα πρέπει από τη
µια να παρέχουν ικανοποιητικές αµοιβές, δυνατότητες ανάπτυξης και κίνητρα στους εργαζόµενους που προσλαµβάνονται και από την άλλη, µε τη βοήθεια του τµήµατος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, να αντιστοιχούν µέσα στο χρόνο, τα άτοµα µε τις µεταβαλλόµενες ανάγκες
της επιχείρησης.

1.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις και σκοπός της ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού.

Όσον αφορά στο σκοπό της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, διακρίνεται µια µεγάλη συζήτηση στην οποία δεν θα επεκταθούµε, αλλά θα αναφέρουµε ορισµένες απόψεις που
θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε τις διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες διαµορφώνουν
και τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν. Έτσι πίσω από τις συζητήσεις σχετικά µε τη φύση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, υπάρχει και ένα σύνολο συζητήσεων σχετικά
µε το σκοπό της. Σύµφωνα µε ορισµένους ο σκοπός της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων
επικεντρώνεται στις εξής δύο έννοιες: µάθηση και απόδοση. Θα έπρεπε δηλαδή η ανάπτυξη
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των εργαζοµένων να εστιάσει στην ευηµερία του ατόµου ή στα συµφέροντα της επιχείρησης;
Από την άλλη, προτείνεται η έρευνα για τα ζητήµατα της ανάπτυξης και εκπαίδευσης του
προσωπικού να εστιάσει στα οικονοµικά οφέλη, στη θεωρία συστηµάτων, στις κοινωνικές
παροχές αλλά και στην ηθική της ανάπτυξης του προσωπικού, προσπαθώντας για ένα συνδυασµό όλων των παραπάνω. Στην προσπάθεια να διευκρινιστεί η φύση της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή έχει να κάνει µε τη θεωρία και την πράξη
σχετικά µε την κατάρτιση, την ανάπτυξη και την εκµάθηση µέσα στις οργανώσεις, τόσο για
τα άτοµα όσο και για την διαµόρφωση µιας ανταγωνιστικής επιχειρησιακής στρατηγικής.
Άλλοι, αρθρώνουν τρεις προοπτικές της ανάπτυξης του προσωπικού, που έχουν να κάνουν µε
το ενδιαφέρον που δείχνει αυτή για τις ικανότητες, το ψυχολογικό συµβόλαιο και τη µάθηση
στην οργάνωση/οργανισµός µάθησης. Κάθε ένα από τα παραπάνω οδηγεί και σε διαφορετικό
σκοπό και διαφορετική προοπτική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. Είναι λοιπόν οι θεωρητικές αρχές που προσδιορίζουν και το σκοπό της ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού. Οι αρχές αυτές περιλαµβάνουν την εκπαίδευση ενηλίκων, την ψυχολογία, την επιχείρηση και τα οικονοµικά, την κοινωνιολογία, την πολιτιστική ανθρωπολογία, τη θεωρία
οργάνωσης και την επικοινωνία, τη φιλοσοφία, και τη θεωρία των ανθρώπινων σχέσεων
(McGoldrick κ.α, 2002:5-6).
Τέλος, όπως φάνηκε και από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι ο σκοπός της ανάπτυξης
των ανθρωπίνων πόρων εξαρτάται από τις φιλοσοφικές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Οι συζητήσεις σχετικά µε το πεδίο της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων και τα όρια που αυτή
έχει, εξαρτώνται από τα επιχειρήµατα που διατυπώνονται εξ’ αρχής για τη θεωρητική βάση
της. Ανεξάρτητα όµως από τη θεωρητική βάση και το ενδιαφέρον της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, που κατά πολλούς όπως είπαµε διαφέρει, είναι φανερό ότι η εκπαίδευση και
η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων βοηθάει στη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τις επιχειρήσεις, µέσω της βελτίωσης του επιπέδου των εργαζοµένων. Η βελτίωση
των ικανοτήτων τους ή η απόκτηση νέων αλλά και το αίσθηµα ικανοποίησης που έχουν, όταν
βέβαια σε αυτό συµβάλλει και η φιλοσοφία της επιχείρησης, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και εποµένως και της ανταγωνιστικότητας
της επιχείρησης. Αυτό δείχνουν οι στόχοι της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και οι τοµείς
που µπορούν να βελτιωθούν µε την εκπαίδευση και στους οποίους θα αναφερθούµε παρακάτω. Αυτό τέλος αναφέρεται και από τα στελέχη και τους υπεύθυνους τµηµάτων ανάπτυξης
ανθρωπίνων πόρων διαφόρων επιχειρήσεων, τις απόψεις των οποίων θα παρουσιάσουµε επίσης παρακάτω.
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1.3. Στόχοι της ανάπτυξης προσωπικού

Στόχος της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού µιας επιχείρησης είναι «να βοηθάει την επιχείρηση να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους, προσθέτοντας αξία στην
εργασία των ανθρώπων που απασχολεί». Η εκπαίδευση σηµαίνει «επένδυση στους ανθρώπους ώστε να αποδίδουν καλύτερα και να κάνουν καλύτερη χρήση των φυσικών τους ικανοτήτων». Στόχοι της εκπαίδευσης µπορεί να είναι οι:
 Ανάπτυξη των επαγγελµατικών δεξιοτήτων που ήδη έχουν οι εργαζόµενοι, µε σκοπό να
βελτιωθεί η επίδοσή τους
 Ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων, για την ανάληψη νέων καθηκόντων και ικανοποίηση µελλοντικών αναγκών της επιχείρησης από τους υπάρχοντες εργαζόµενους
 Γρήγορη προσαρµογή στα νέα καθήκοντα µετά την ανάληψη νέας θέσης εργασίας, µετάθεση ή προαγωγής µε παράλληλη µείωση του χρόνου µάθησης. (ΜπουραντάςΠαπαλεξανδρή, 2003: 267)
Σε µια επιχείρηση και γενικότερα σε έναν οργανισµό δηµιουργούνται οργανωτικά προβλήµατα για την επίλυση των οποίων χρησιµοποιείται η εκπαίδευση του προσωπικού. Έτσι
µε στόχο την επίλυση αυτών των προβληµάτων, η εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού υπόσχεται να:
• Βελτιώσει την ατοµική και συλλογική απόδοση
• Αυξήσει την παραγωγικότητα
• Βελτιώσει την ποιότητα του παραγόµενου έργου
• Μειώσει τις δαπάνες, τη σπατάλη και τις καθυστερήσεις
• Συµβάλει στη σωστή και πλήρη χρήση του εξοπλισµού
• Αυξήσει το ζήλο και να ανυψώσει το ηθικό των εργαζοµένων
• Μειώσει το κόστος της επίβλεψης
• Προετοιµάσει τις αντικαταστάσεις και τις προαγωγές
• Βοηθήσει στην αντιµετώπιση των αλλαγών του περιβάλλοντος
• ∆ιευκολύνει την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων και νέων διαδικασιών ή πολιτικής
• ∆ιευκολύνει την αλλαγή της οργανωτικής παιδείας (Χατζηπαντελή, 1999: 123).
Τα παραπάνω οφέλη στα οποία στοχεύει η ανάπτυξη του προσωπικού προκύπτουν από
τη µετάδοση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αλλαγή στάσεων που αποτελούν
τοµείς τους οποίους µπορεί να βελτιώσει η εκπαίδευση και τους οποίους θα δούµε παρακάτω.
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1.4. Τοµείς που βελτιώνει η εκπαίδευση προσωπικού

Η επαγγελµατική εκπαίδευση επιδιώκει τη βελτίωση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας του προσωπικού και ιδιαίτερα:
- βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσής του
- διαµόρφωση στάσεων για καλύτερη συνεργασία και µεγαλύτερη αφοσίωση στην επιχείρηση
- λύση λειτουργικών προβληµάτων, όπως µειώσεις εργατικών ατυχηµάτων, µείωση σπατάλης
υλικού, καλύτερη αντιµετώπιση των πελατών κ.λ.π.
- δυνατότητα άµεσης αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών από απουσίες υπαλλήλων
- απόκτηση γνώσεων, δεξιοτεχνιών που βοηθούν τους εργαζόµενους στην προώθηση τους,
στην σταδιοδροµία τους και στην ενίσχυση της σιγουριάς τους για το µέλλον τους στην επιχείρηση (∆ήµου, 2003: 168).
Με την εκπαίδευση οι εργαζόµενοι µπορούν να βελτιώσουν διάφορους τοµείς, ανάλογα
βέβαια και µε τα έµφυτα ή επίκτητα προσόντα που ήδη υπάρχουν. Τέτοιοι τοµείς, στους οποίους θα αναφερθούµε παρακάτω, είναι οι:





Γνώσεις
Ικανότητες
Στάσεις )
Επαγγελµατικές δεξιότητες (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 267,268)

1.4.1. Γνώσεις
Οι Γνώσεις αποτελούνται από ένα σύνολο παρατηρήσεων και πληροφοριών, που έχει
να κάνει µε την θέση εργασίας, τις διαδικασίες, τα πρόσωπα και τα καθήκοντά της.

1.4.2. Ικανότητες
Η ανάπτυξη των Ικανοτήτων περιλαµβάνει τη βελτίωση των διανοητικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων, µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των εργαζοµένων. Τέτοιες ικανότητες είναι:
 Η ανάλυση προβληµάτων
 Η λήψη αποφάσεων
 Ο χειρισµός προβληµάτων
 Η διαπροσωπική επικοινωνία κ.λ.π.
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1.4.3. Στάσεις
Οι Στάσεις περιλαµβάνουν την προδιάθεση του ατόµου να δρα ή να αντιδρά µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Η αλλαγή στις στάσεις, τροποποιεί τη συµπεριφορά και επιδιώκει τον αποτελεσµατικότερο τρόπο µε τον οποίο οι εργαζόµενοι ανταποκρίνονται σε διάφορους παράγοντες του περιβάλλοντος. Στάσεις που επιδιώκεται να ενισχυθούν µε συγκεκριµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι:
• οι στάσεις έναντι των άλλων, όπως για παράδειγµα απέναντι σε πελάτες και συναδέλφους,
• η ανοχή πολιτιστικών διαφορών όταν µάλιστα πρόκειται για απασχόληση στο εξωτερικό,
• η εµπιστοσύνη στον εαυτό µας και
• η επιθυµία ανάληψης ευθυνών.

1.4.4. Επαγγελµατικές δεξιότητες
Οι Επαγγελµατικές δεξιότητες αφορούν στο σύνολο των επαγγελµατικών προσωπικών
χαρακτηριστικών, γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική εκτέλεση της εργασίας από τον εργαζόµενο.

Συχνά, στη βιβλιογραφία, αναφέρεται ο όρος competency-based training, ο οποίος αφορά στην εκπαίδευση που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις και είναι ειδικευµένη στις απαιτούµενες
επαγγελµατικές δεξιότητες κάθε θέσης. Σε έρευνα που έγινε το 1996 σε 126 επιχειρήσεις οι
δέκα επικρατέστερες κατηγορίες επαγγελµατικών δεξιοτήτων ήταν:
 Επικοινωνία
 Προσανατολισµός στα αποτελέσµατα
 Επικέντρωση στον πελάτη
 Οµαδική εργασία
 Ηγεσία
 Προγραµµατισµός και οργάνωση
 Κατανόηση επιχειρησιακού περιβάλλοντος
 Ευελιξία και προσαρµοστικότητα
 Ανάπτυξη άλλων
 Επίλυση προβληµάτων (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 268,269).
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1.5. Φιλοσοφία της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων

Πριν συνεχίσουµε µε την αναφορά των πλεονεκτηµάτων και τη σηµασία της ανάπτυξης
των ανθρώπινων πόρων, θα ήταν χρήσιµο να κάνουµε µια αναφορά στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης προσωπικού. Όταν αναφερόµαστε στην έννοια φιλοσοφία εκπαίδευσης µιας επιχείρησης, εννοούµε τις απόψεις της επιχείρησης για το ζήτηµα της εκπαίδευσης των εργαζοµένων της και γενικότερα τη σηµασία που αποδίδει στην εκπαίδευση του προσωπικού της.
«Η φιλοσοφία εκπαίδευσης µιας επιχείρησης εκφράζει τη σηµασία που αποδίδει η επιχείρηση
στην εκπαίδευση» (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003: 272). Οι επιχειρήσεις π.χ. µε θετική
φιλοσοφία εκπαίδευσης αντιλαµβάνονται ότι σήµερα το συγκριτικό πλεονέκτηµα επιτυγχάνεται µέσω της απασχόλησης ανθρώπων µε περισσότερα και υψηλότερα προσόντα από αυτούς που απασχολούν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα αποκτάται µέσω της δυνατότητας προσφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών σε τιµές φθηνότερες από άλλα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να γίνει επένδυση στην ανάπτυξη
των ικανοτήτων και των αρµοδιοτήτων των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις αφού αυτοί είναι
που µε την αύξηση της παραγωγικότητάς τους θα συµβάλουν στη µείωση του κόστους των
προϊόντων. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις µε θετική φιλοσοφία εκπαίδευσης, αντιµετωπίζουν την εκπαίδευση σαν µια επένδυση µε µελλοντική απόδοση. Ο υπολογισµός της απόδοσης αυτής της επένδυσης, µπορεί να είναι δύσκολος αλλά οι ωφέλειες από την εκπαίδευση
υπερκαλύπτουν το κόστος.
Από την άλλη πλευρά, ορισµένες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι οι εργαζόµενοι µπορούν
από µόνοι τους να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. Το γεγονός όµως που δείχνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση, είναι ότι και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν θετική φιλοσοφία
εκπαίδευσης, όταν διαπιστώσουν την έλλειψη ικανοτήτων, επιχειρούν να προσελκύσουν
προσωπικό από επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στην εκπαίδευση. Όµως «επειδή δεν φτάνει
µόνο η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση βοηθάει, η εφαρµογή της θα πρέπει να υποστηρίζεται και
από µια θετική εκτίµηση για το πώς η εκπαίδευση συνεισφέρει στα τελικά αποτελέσµατα».
Πρέπει, δηλαδή, να θέτονται υψηλοί στόχοι για την εκπαίδευση σε όρους απόδοσης, µε τον
ίδιο τρόπο που άλλες επενδύσεις πρέπει να δείχνουν αποπληρωµή. Έτσι οι αρχές στις οποίες
µπορεί να βασιστεί µια φιλοσοφία εκπαίδευσης που εστιάζει στα αποτελέσµατα, είναι οι εξής:
 Εκπαίδευση η οποία σχετίζεται µε ην απόδοση
 Συνεχής εκπαίδευση
 Πολιτικές εκπαίδευσης (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή,2003:272).
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Τέλος, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, περιλαµβάνει δραστηριότητες οι οποίες
επηρεάζουν και το µελλοντικό πραγµατικό εισόδηµα, σαν αποτέλεσµα της απόκτησης εκπαίδευσης από τους εργαζόµενους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εκπαίδευση και
κατάρτιση αποτελεί µια από τις δραστηριότητες, που έχουν αντίκτυπο και στη δυνατότητα
απόκτησης διαφόρων πλεονεκτηµάτων, και σε προσωπικό επίπεδο, από τους εργαζόµενους.
Η ανάλυση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της εκπαίδευσης, εστιάζεται στη σχέση αποτελεσµάτων και εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις (on-the-job training), επειδή φαίνεται καθαρά πως
οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο έχουν επιπτώσεις στα εισοδήµατα, την παραγωγικότητα, τις µορφές απασχόλησης και σε άλλες οικονοµικές µεταβλητές (Ericson,2005)

1.6. Τα πλεονεκτήµατα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού

Όσα προηγήθηκαν δείχνουν τη σηµασία που έχει η εκπαίδευση για µια επιχείρηση. Τα
τελευταία χρόνια επίσης, η αυτοµατοποίηση, η τεχνολογία και η ταχύτητα των αλλαγών ενισχύουν ακόµη περισσότερο τη σηµασία της εκπαίδευσης για την εξασφάλιση της επιβίωσης
των επιχειρήσεων και της δυνατότητας των εργαζοµένων να παραµείνουν στην αγορά εργασίας. Τα οφέλη για την επιχείρηση από την εκπαίδευση των εργαζοµένων είναι πολλά, µερικά
από τα οποία αναφέρονται παρακάτω (Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή,2003:270,271):
 Αυξηµένη παραγωγικότητα: Η ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων, µέσω της
εκπαίδευσης, οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας του παραγόµενου
προϊόντος, αλλά και στη µείωση των λαθών, των παρεξηγήσεων και των καθυστερήσεων. Βελτιώνεται, µέσω της εκπαίδευσης, η προσωπική, οµαδική και επιχειρησιακή απόδοση σε όρους παραγόµενης ποσότητας, ποιότητας, ταχύτητας και συνολικής παραγωγικότητας. Ιδιαίτερα σήµερα, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας,
η οποία στις µέρες µας είναι βασικό µέσο για την αύξηση της παραγωγικότητας, απαιτεί συστηµατική εκπαίδευση.
 Ανύψωση του ηθικού των εργαζοµένων: ∆εδοµένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητο µέσο για την επίτευξη επαγγελµατικής ανάπτυξης, µε την παροχή της από τις
επιχειρήσεις ικανοποιούνται ανώτερες ανάγκες ανάπτυξης και αυτό-ολοκλήρωσης των
εργαζοµένων, όπως αυτές εµφανίζονται στην πυραµίδα αναγκών του Maslow.
Να σηµειωθεί ότι ο Maslow, Αµερικανός ψυχολόγος, ασχολήθηκε µε τους ψυχολογικούς παράγοντες της οργάνωσης, µε την προσωπικότητα και την κοινωνική συµπεριφορά των
εργαζοµένων και µε τους παράγοντες υποκίνησής τους (Χολέβας,1992:34). Η θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών, που προτάθηκε από τον A.Maslow, «προτείνει µια ιεραρχία αναγκών
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µε βάση την οποία µπορούν να ταξινοµηθούν τα κίνητρα της ανθρώπινης συµπεριφοράς». Η
πυραµίδα των αναγκών του Maslow, στην οποία φαίνεται και η ιεραρχία που προτείνει, ταξινοµεί τις ανάγκες για τις οποίες ο άνθρωπος εργάζεται, από τη βάση προς τα πάνω ως εξής:
φυσιολογικές ανάγκες, ανάγκες για ασφάλεια, κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες αναγνώρισης και
τέλος ανάγκες για αυτοπραγµάτωση και αυτό-ολοκλήρωση (Μ. Πλατσίδου & Ε. Γωνιδά,
2005).


Μείωση της επίβλεψης των εργαζοµένων και της εργασίας τους: Η εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόµενο να εκτελέσει τα καθήκοντα της εργασίας του µε
µειωµένη επίβλεψη. Η µειωµένη επίβλεψη του έργου των εργαζοµένων είναι θετικό γεγονός τόσο για τον ίδιο τον εργαζόµενο λόγω της µεγαλύτερης ευχέρειας για ανάληψη
πρωτοβουλιών, όσο και για την επιχείρηση λόγω της µείωση του κόστους επίβλεψης.

 Μείωση ατυχηµάτων: Η εκπαίδευση που αναπτύσσει ικανότητες που αφορούν τη
δουλειά και τη σωστή συντήρηση του εξοπλισµού, ενώ παράλληλα ενηµερώνει για τα
µέτρα ασφαλείας, µπορεί να συµβάλλει στη µείωση του ποσοστού των ατυχηµάτων.
 Αύξηση της οργανωσιακής σταθερότητας και της ευελιξίας: Η ικανότητα µιας επιχείρησης να διατηρεί την αποτελεσµατικότητά της παρά την απώλεια έµπειρου προσωπικού, µπορεί να ενισχυθεί µε την ύπαρξη εκπαιδευµένων υπαλλήλων που να µπορούν
άµεσα να αναπληρώσουν τις απώλειες. Από την άλλη, η ικανότητα άµεσης προσαρµογής σε αλλαγές δηλαδή η ευελιξία, προϋποθέτει την ύπαρξη εργαζοµένων µε πολλαπλές
ικανότητες ώστε να είναι δυνατή η µετακίνηση τους σε τοµείς εργασίας µε διαφορετικές απαιτήσεις.
 Αυξηµένη ελκυστικότητα της επιχείρησης ως εργοδότη: Μια επιχείρηση που εφαρµόζει ένα πρόγραµµα εκπαίδευση για τους εργαζοµένους είναι ελκυστική για άτοµα
που ψάχνουν εργασία και προσελκύει υψηλής ποιότητας εργαζοµένους. Αυτό συµβαίνει γιατί οι εργαζόµενοι εκτιµούν το γεγονός ότι η επιχείρηση τους προσφέρει µαθησιακές και αναπτυξιακές ευκαιρίες και αυξάνει το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς τους.
 Αύξηση της αφοσίωσης των εργαζοµένων: Η εκπαίδευση, µε την ενθάρρυνση του
ανθρώπινου δυναµικού να ταυτιστεί µε τους στόχους της επιχείρησης, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αυξήσει την αφοσίωση και την υποκίνηση των εργαζοµένων
της.
 Ανάπτυξη κουλτούρας προσανατολισµένης στη βελτίωση της απόδοσης: η συνεπής
και εξειδικευµένη προσφορά εκπαίδευσης βοηθά στην ανάπτυξη µιας κουλτούρας προσανατολισµένης προς τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης.
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Τέλος, η εκπαίδευση έχει αξία για τον εκπαιδευόµενο, τον εργοδότη και την κοινωνία
στο σύνολό της. Πριν απ’ όλα η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για το άτοµο. Τις περισσότερες
φορές, θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση και προσόντα είναι
κακοπληρωµένες. Οι εργοδότες από την άλλη, χρειάζονται καλά εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό. Οι εκπαιδευµένοι εργαζόµενοι δουλεύουν πιο γρήγορα και κάνουν λιγότερα λάθη. Οι
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό τους αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο
να µπουν στο περιθώριο από ανταγωνιστές τους που το κάνουν. Η κοινωνία επίσης έχει ανάγκη από σωστή εκπαίδευση αφού η εκπαίδευση και η επιµόρφωση θεωρούνται οι πιο πρόσφοροι για ανάπτυξη τοµείς κάθε οικονοµίας. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι στην Ευρώπη, κυβερνήσεις όλου του πολιτικού φάσµατος, προσπαθούν τα τελευταία τριάντα, σαράντα χρόνια, να τονώσουν τους τοµείς αυτούς µε µια σειρά από µέτρα και πρωτοβουλίες (Peel,
1994: 11,12).

2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

2.1. Παράγοντες που καθορίζουν την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης του

προσω-

πικού

Στο προηγούµενο µέρος είδαµε ότι η διοίκηση ανθρώπινων πόρων έχει ως σκοπό την
αποτελεσµατική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης. Η δηµιουργία ξεχωριστού τµήµατος για την ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού αποτελεί σήµερα µια σηµαντική προτεραιότητα για την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων σε µια επιχείρηση. Μέσω του
τµήµατος εκπαίδευσης και ανάπτυξης συµβάλλει στην προσπάθεια δηµιουργίας και ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων. Η επιβίωση ενός οργανισµού συνδέεται µε
την ικανότητα που έχει να µαθαίνει πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές του. Η εκπαίδευση
του προσωπικού, όταν µάλιστα γίνεται συστηµατικά, «οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, ενώ επίσης βελτιώνει την ατοµική απόδοση των
εργαζοµένων και συνεισφέρει στη συνολική ανάπτυξη του οργανισµού» (ΠαπαλεξανδρήΜπουραντάς, 2003: 265). Το κόστος της εκπαίδευσης, πρέπει να θεωρείται σαν επένδυση και
όχι σαν έξοδο, αν βέβαια η εκπαίδευση σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης.
Στις επιχειρήσεις όπου παρέχεται σωστή εκπαίδευση, η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων αναπτύσσεται, βοηθώντας τους έτσι να µαθαίνουν πώς να αντιδρούν
και µε ποιο τρόπο να αντιµετωπίζουν πιο γρήγορα τις αλλαγές και να προσαρµόζονται στις
συνθήκες του νέου περιβάλλοντος. Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς, το περιβάλλον αποκτά
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νέες δοµές, η παγκοσµιοποίηση ολοκληρώνεται και συνεπώς οι εργαζόµενοι σε κάθε επιχείρηση υποχρεώνονται από τις περιστάσεις να µπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα και να αποδώσουν τα επιθυµητά επίπεδα παραγωγικότητας, ποιότητας και καινοτοµιών (Παπαλεξανδρή-Μπουραντάς,2003:265,266).
Είναι γεγονός ότι η συµβολή του παραγωγικού συντελεστή1 εργασία2 στην παραγωγική
διαδικασία, εξαρτάται από το µέγεθος του πληθυσµού µιας χώρας, την κατάσταση της υγείας
του και από το επίπεδο της εκπαίδευσής του. Έτσι η ποιοτική στάθµη της υγείας και το επίπεδο της εκπαίδευσης του πληθυσµού µιας χώρας συµβάλλουν θετικά στην άνοδο της παραγωγής, µέσω της αποφυγής της απώλειας ανθρωποωρών απασχόλησης και µέσω την βελτίωση της παραγωγικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από το εργατικό δυναµικό της χώρας,
αποτελώντας έτσι τους λεγόµενους ανθρώπινους πόρους ή ανθρώπινο κεφάλαιο3 (Μάρδας,
2000: 48).
Πιο συγκεκριµένα η ανάγκη για διαρκή επαγγελµατική εκπαίδευση και επιµόρφωση
των εργαζοµένων των επιχειρήσεων προέρχεται από:
-

Τις διαφορές µεταξύ των γνώσεων που έχουν οι νεοπροσλαµβανόµενοι υπάλληλοι
και των απαιτήσεων του επαγγέλµατος που θα ακολουθήσουν. Ο ρυθµός αλλαγής
των εκπαιδευτικών προγραµµάτων της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης υπολείπεται πάντα της µακροχρόνιας τάσης και της εξέλιξης των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.

-

Την πρόοδο της τεχνολογίας, η οποία διαφοροποιεί συνεχώς τις ικανότητες και το
απαιτούµενο είδος γνώσεων δε κάθε ειδικότητα

1. Τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία τα ονοµάζουµε παραγωγικούς συντελεστές.
Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης των οικονοµικών φαινοµένων οι παραγωγικοί συντελεστές ταξινοµούνται σε
τρεις κατηγορίες, που σε παραπάνω υποσηµείωση αναφέρθηκαν και ως εισροές της επιχείρησης στην παραγωγική διαδικασία, και προσδιορίζονται µε τους όρους εργασία, έδαφος (γη) και κεφάλαιο (Λιανός κ.α., 2004,: 16).
Από πολλούς υποστηρίζεται ότι υπάρχει και ένας τέταρτος παραγωγικός συντελεστής, που ονοµάζεται επιχειρηµατικότητα.
2. Η εργασία ως παραγωγικός συντελεστής περιλαµβάνει, «το σύνολο των ικανοτήτων του ανθρώπου
που ενσυνείδητα καταβάλλονται για την παραγωγή αγαθών που ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες. Η εργασία
περιλαµβάνει και τις σωµατικές και τις πνευµατικές δυνάµεις του ανθρώπου» (Γεωργακόπουλος κ.α., 1991: 29).
3. Η εργασία ως συντελεστής παραγωγής, διακρίνεται, «σε ανειδίκευτη και εξειδικευµένη (ανθρώπινο
κεφάλαιο). Ενώ οι άλλοι δύο βασικοί συντελεστές της παραγωγής δεν είναι ενσωµατωµένοι µε τους κατόχους
και κύριους αυτών, ο συντελεστής εργασία είναι συνδεδεµένος µε τον προσφέροντα το συντελεστή αυτον»
(Μάρδας, 2000: 48).
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-

Τις προαγωγές των εργαζοµένων σε θέσεις µε µεγαλύτερες ευθύνες, οι οποίες κάνουν απαραίτητη την εκπαίδευση σε θέµατα υποκίνησης, ηγεσίας, επικοινωνίας,
δυναµικής των οµάδων κ.α.

-

Τις αναπροσαρµογές και αναδιαρθρώσεις, στη λειτουργία της επιχείρησης, οι οποίες επιβάλλονται από τον αναπροσανατολισµό των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης

-

Τον αναγκαίο εµπλουτισµό των γενικότερων γνώσεων των εργαζοµένων µε τις νέες εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνολογίας και µε τις αλλαγές που συντελούνται στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον (Λυµπερόπουλος, 1990: 131).

2.2. Επένδυση στην εκπαίδευση και ποιοι εκπαιδεύονται από τις επιχειρήσεις

Είναι σε όλους µας γνωστό ότι η δηµόσια εκπαίδευση είναι γενική και αφορά περισσότερο την προπαρασκευή του ατόµου ως πολίτη και λιγότερο ως εργαζόµενου. Η εκπαίδευση
του ατόµου σε θέµατα που αφορούν την εργασία, επαγγελµατική εκπαίδευση όπως την αναφέραµε στο πρώτο µέρος, είναι απαραίτητη και από τη στιγµή που δεν παρέχεται από τη δηµόσια εκπαίδευση αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων. Βλέποντας άλλωστε τους ετήσιους
προϋπολογισµούς των επιχειρήσεων θα δούµε ότι η εκπαίδευση αποτελεί ουσιώδη επένδυση
για τις επιχειρήσεις, αφού γίνεται πρόβλεψη για σηµαντικό ποσό που θα διατεθεί για εκπαίδευση των νέων, µετεκπαίδευση των παλαιών και επιµόρφωση των στελεχών (∆ήµου, 2003:
165). Με την εκπαίδευση επιτυγχάνεται η συµµόρφωση του νέου προσωπικού µε τους υπάρχοντες κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης και αναπτύσσεται η δυνατότητα εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων παραγωγής και καινοτοµιών που µε τη σειρά τους συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης αλλά και των κερδών της. Επιτυγχάνεται επίσης
αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων. Από την άλλη µε την αύξηση της απόδοσής
τους οι εργαζόµενοι βελτιώνουν τις αποδοχές τους και µειώνουν τις πιθανότητες απολύσεων.
Με την εκπαίδευση, όπως ήδη αναφέραµε, απλοποιείται η εργασία και µειώνεται ο χρόνος
επίβλεψης (Μάντζαρης, 2003: 248). Από την άλλη, µια σωστή πολιτική διοίκησης προσωπικού πρέπει να συµβάλλει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη όλων των εργαζοµένων µε σκοπό
την αύξηση του αισθήµατος ασφάλειας και τη µεγαλύτερη συµµετοχή στις δραστηριότητες
της επιχείρησης. Η εκπαίδευση συντελεί στην υποκίνηση των εργαζοµένων για εντατικότερη
και αποτελεσµατική εργασία. Μια σοφή κινέζικη παροιµία λέει: «εάν θέλεις δουλεία για ένα
χρόνο σπείρε σιτάρι, για δέκα φύτεψε δέντρο και για τριάντα εκπαίδευσε ανθρώπους» (∆ήµου, 2003: 166).
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Σε αυτό το σηµείο να πούµε ότι η εκπαίδευση και ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού,
πέρα των όσων έχουν αναφερθεί, περιλαµβάνει τον καθορισµό των εκπαιδευτικών αναγκών,
τα αναπτυξιακά προγράµµατα, την οργάνωση εσωτερικής εκπαίδευσης, τον προγραµµατισµό
και παρακολούθηση εξωτερικής εκπαίδευσης αλλά και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης µε
νέα συστήµατα εργασίας και κύκλους ποιότητας (Παπαβασιλείου-Τζεκίνης, 1988: 12).
Το προσωπικό που εκπαιδεύεται στην κάθε επιχείρηση, είναι δυνατό να ταξινοµηθεί
στις εξής κατηγορίες (Μάντζαρης, 2003: 249):
-

Στο νέο προσωπικό χωρίς πείρα.

Γίνεται προσπάθεια µέσω της εκπαίδευσης , πριν την τοποθέτηση τους στα διάφορα
τµήµατα της επιχείρησης, να ενηµερωθούν οι εργαζόµενοι για τις πολιτικές της επιχείρησης
σε διάφορους τοµείς όπως π.χ. κανόνες ασφαλείας, χρηµατοοικονοµικά, εκπτώσεις, αποθέµατα αλλά και να δοθεί πρώτα µια γενική εικόνα για την οργάνωση της επιχείρησης.
-

Στο προσωπικό που διαθέτει πείρα.

Για τους νεοπροσληφθέντες µε πείρα δεν απαιτείται το ίδιο πρόγραµµα εκπαίδευσης
όπως παραπάνω. Συνήθως ο υπεύθυνος του τµήµατος στο οποίο θα τοποθετηθούν, αναλαµβάνει σε συνεργασία µε το τµήµα εκπαίδευσης την εκπαίδευσή του σε θέµατα οργάνωσης,
πολιτικών και µεθόδων της επιχείρησης.
-

Στο κανονικό προσωπικό.

Η εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό πρέπει να είναι διαρκής και να αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της. Είτε γίνεται µέσα στην επιχείρηση είτε έξω από αυτήν,
όπως για παράδειγµα µε την αποστολή µέρους του προσωπικού σε εκπαιδευτικά σεµινάρια,
εκθέσεις και εκπαιδευτικά ταξίδια, η εκπαίδευση έχει ως σκοπό να διευρύνει τους ορίζοντες
των εργαζοµένων προς όφελος τόσο της επιχείρησης όσο και του ίδιου του εργαζόµενου.

2.3. Προκλήσεις για το µέλλον

Τα τελευταία χρόνια όλες οι βιοµηχανικές χώρες αντιµετωπίζουν µια περίοδο γρήγορων
αλλαγών. Ο ανταγωνισµός εντείνεται, όχι µόνο µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και στις αναδυόµενες νέες οικονοµίες της ανατολικής Ευρώπης, της Ιαπωνίας και των
ταχύτατα αναπτυσσόµενων χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Επίσης πολλές νέες χώρες,
που τώρα ξεκινούν την εκβιοµηχάνισή τους, αποδεικνύονται σταδιακά εξίσου σοβαροί οικονοµικοί αντίπαλοι. Τα επόµενα χρόνια οι αλλαγές και οι εξελίξεις που θα επηρεάσουν και τις
πολιτικές των επιχειρήσεων σε διάφορους τοµείς είναι πολλές. Η ανάπτυξη στη νέα τεχνολογία και σε νέες µεθόδους παραγωγής θα είναι ουσιαστική µε αποτέλεσµα την παράλληλη α81

νάπτυξη νέων αγαθών αλλά το κυριότερο νέων ικανοτήτων που θα απαιτούνται από το ανθρώπινο δυναµικό. Το ενδιαφέρον επίσης για το περιβάλλον είναι ένας άλλος λόγος της ανάπτυξης νέων προϊόντων και διαδικασιών. Οι δηµογραφικές αλλαγές θα έχουν επίσης σηµαντική επίδραση. Η υπογεννητικότητα που παρατηρείται στις αναπτυγµένες χώρες έχει ως αποτέλεσµα τη µικρή αύξηση του εργατικού δυναµικού σε αυτές τις χώρες. Σε αντίθεση, ο
πληθυσµός στις αναπτυσσόµενες χώρες θα αναπτύσσεται µε µεγαλύτερο ρυθµό. Έτσι, φθηνά
εργατικά χέρια θα βρίσκονται σε άφθονη προσφορά στις παγκόσµιες αγορές και οι ηγέτιδες
αναπτυγµένες χώρες θα χρειαστεί να επενδύσουν ακόµη περισσότερο στις εξειδικευµένες και
υψηλής προστιθέµενης αξίας δραστηριότητες (Prior, 2000: 15).
Οι προκλήσεις που δηµιουργούνται από τα παραπάνω ζητήµατα, σηµαίνουν ότι οι εταιρίες που θέλουν να παραµείνουν ανταγωνιστικές σε διεθνείς, περιφερειακές ή ακόµη και τοπικές αγορές, πρέπει να επενδύσουν στην ανάπτυξη ενός περισσότερο εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, προς την καλλιέργεια εξειδικευµένων ικανοτήτων σε νέους τοµείς και προς
την απόκτηση ενός υψηλότερου επιπέδου βασικής µόρφωσης και εκπαίδευσης, έτσι ώστε να
αυξήσουν την ευελιξία. Αυτό θα σηµαίνει, κατά τον Prior (2000:16), «αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των ικανοτήτων, βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα και
διαβεβαίωση ότι όλες οι ικανότητες των µεµονωµένων µελών του εργατικού δυναµικού θα
χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά».
2.4. Τεχνολογική ανάπτυξη και ανάγκη για εκπαίδευση ανθρώπινου
δυναµικού
Σήµερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, παρά το γεγονός ότι δεν µπορούµε να θεωρούµε
δεδοµένα τα οφέλη της εκπαίδευσης, η καλή εκπαίδευση είναι σηµαντική. Κανείς δεν µπορεί
να γνωρίζει όσα είναι απαραίτητα για τη δουλειά του από την αρχή. Όπως αναφέραµε και στο
πρώτο µέρος για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης, οποιαδήποτε δουλειά εξελίσσεται στο
πέρασµα του χρόνου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται και η ανάγκη για την εκµάθηση των
νέων γνώσεων που απαιτεί η εξέλιξη αυτής της δουλειάς από τον εργαζόµενο που την ασκεί.
Η τεχνολογική ανάπτυξη, από µόνη της, δηµιουργεί µια συνεχή ανάγκη για µάθηση.
Κάποτε οι πιο πολλές εργασίες απαιτούσαν ελάχιστα προσόντα. Αυτό όµως δεν συµβαίνει
πλέον. Η είσοδος της τεχνολογίας από τη µία, αντικαθιστώντας την ανθρώπινη εργασία µε
αυτή των µηχανών, µείωσε τον αριθµό των ανειδίκευτων θέσεων εργασίας αλλά παράλληλα
αύξησε την προσφορά θέσεων που απαιτούν περισσότερα προσόντα. Τα σύγχρονα µηχανήµατα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις τόσο για την κατα-
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σκευή τους όσο και για τον χειρισµό τους(Peel,1994:9). Η ίδια η τεχνολογία επίσης, αλλάζει
µε όλο και πιο γρήγορους ρυθµούς. Μέχρι σήµερα µπορούσε κανείς να µάθει τη δουλειά του
από την αρχή, χωρίς να χρειάζεται κάποια µετεκπαίδευση. Σήµερα αυτό έπαψε να ισχύει, µε
τις περισσότερες εργασίες να απαιτούν εκπαίδευση πέρα από την αρχική, αφού µόλις αποκτηθεί µια δεξιότητα η εξέλιξη της τεχνολογίας δηµιουργεί την ανάγκη για εκµάθηση νέων
τεχνικών και την απόκτηση νέων προσόντων. Εποµένως, όσο αφορά στην αναγκαιότητα της
εκπαίδευσης, αυτή γίνεται ολοένα πιο σηµαντική και συνεχής. Αν δεν αποκτήσουµε τις νέες
τεχνικές και τα καινούρια προσόντα που χρειάζονται, θα είµαστε ξεπερασµένοι. Έτσι η εκπαίδευση γίνεται συνέχεια και σε όλη τη διάρκεια της ζωής µας.
Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση, σε σχέση µε όσα αναφέρθηκαν για την τεχνολογία, είναι
απαραίτητη για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ηγηθούν στην αγορά και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι προϋπόθεση για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η εφαρµογή της τεχνολογίας γενικότερα αλλά και η νέες ειδικές
εφαρµογές της σε συγκεκριµένους τοµείς έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου για τη
δηµιουργία ενός αποτελέσµατος και εποµένως την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης. Είναι λοιπόν απαραίτητη η, µέσω της εκπαίδευση και ανάπτυξης,
δηµιουργία ενός εργατικού δυναµικού που θα ξέρει να εφαρµόζει αυτές τις νέες τεχνολογίες
έτσι ώστε και η επιχείρηση µε την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και την είσοδο της
καινοτοµίας, που η εφαρµογή της τεχνολογίας θα επιτρέψει, να αποκτήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις.
2.4.1. Η τεχνολογική πρόκληση και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν ταυτόχρονα
σηµαντική πρόκληση και µεγάλη ευκαιρία για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προβλέπει τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας της προσφερόµενης απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα χάρη στον αντίκτυπο
των ΤΠΕ. Η ανακοίνωση του Ιουνίου του 2005 µε τίτλο « Η στρατηγική i2010 - Ευρωπαϊκή
κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση »4 καθορίζει τις βασικές
4. Το i2010 είναι το νέο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις για την κοινωνία της πληροφορίας και τα µέσα ενηµέρωσης. Αυτή η νέα ενοποιηµένη πολιτική αποσκοπεί κυρίως να ενθαρρύνει τη γνώση και την καινοτοµία, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη καθώς και η
δηµιουργία περισσότερων και καλύτερης ποιότητας θέσεων απασχόλησης. Εντάσσεται στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας.
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πολιτικές κατευθύνσεις. Σε γενικότερο πλαίσιο, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αυτή η κοινωνία
των πληροφοριών είναι προσιτή σε όλους, χωρίς διάκριση κοινωνικής κατηγορίας, φυλής,
θρησκείας ή φύλου. Αυτή η ψηφιακή οικονοµία, που επιτρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα της
ζωής, είναι ένας παράγοντας βελτιωµένης ανταγωνιστικότητας και δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
Πρέπει ωστόσο να εξασφαλιστεί ότι αυτός ο οικονοµικός και κοινωνικός µετασχηµατισµός - όσο ταχύς και αν είναι - δεν θα αφήσει στο περιθώριο καµία κατηγορία πολιτών και
ότι τα οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη θα κατανεµηθούν δίκαια. Αυτός είναι ακριβώς ο στόχος πρωτοβουλιών όπως η « eΕυρώπη »5, η οποία είναι έργο της Επιτροπής. Η
πρωτοβουλία αυτή, εξάλλου, δίνει έµφαση στην παραγωγικότητα της οικονοµίας και στη
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών, στηριζόµενη σε µια υποδοµή ταχύτητας (ευρυζωνική) και
ασφαλούς

πρόσβασης

στο

∆ιαδίκτυο

και

διαθέσιµης

στον

πιο

πολύ

κόσµο

(http://europa.eu/scadplus/leg).

2.5. Η αναφορά του Συνδέσµου Βρετανικών Βιοµηχανιών και τα
συµπεράσµατά της

Στη Βρετανία, οι αλλαγές που αναφέρθηκαν παραπάνω, οδήγησαν σε αυξηµένο ενδιαφέρον τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων, µε αποκορύφωµα την αναφορά του Συνδέσµου
Βρετανικών Βιοµηχανιών (CBI), προς µια επανάσταση δεξιοτήτων. Το CBI, αναγνωρίζοντας
ότι τα άτοµα αποτελούν τώρα τη µόνη πηγή ουσιώδους ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, έβγαλε το συµπέρασµα ότι χρειάζεται µια επανάσταση δεξιοτήτων ώστε να διατηρηθεί και να
βελτιωθεί η θέση των επιχειρήσεων έναντι αυτών των ανταγωνιστριών χωρών. Οι προσπάθειες πρέπει να έχουν σκοπό στο να δοθούν κίνητρα για την αφοµοίωση των υπαλλήλων και
στην ενθάρρυνση της αυτό-ανάπτυξης και της δια βίου µάθησης. Οι µελλοντικές προκλήσεις
είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν µε την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης ώστε να δηµιουργηθούν οικονοµικά, κοινωνικά και προσωπικά οφέλη που θα ικανοποιούν τα άτοµα και έτσι θα
5. Η µετάβαση στην ψηφιακή οικονοµία της γνώσης θεωρείται ότι θα αποτελέσει ισχυρό παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Θα συντελέσει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος. Για τη δηµιουργία αυτής της «κοινωνίας της πληροφορίας για
όλους» η Επιτροπή δροµολόγησε το 1999 την πρωτοβουλία eEurope, ένα φιλόδοξο πρόγραµµα που αποσκοπεί
στην ευρύτερη δυνατή διάδοση της τεχνολογίας πληροφοριών.
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προσδοκούν και θα απαιτούν να εκπαιδεύονται σε όλη τη ζωή τους από τη µία, και από την
άλλη µε τη διαβεβαίωση ότι οι ευκαιρίες για τη δια βίου µάθηση υπάρχουν. Το CBI, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι για ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και ότι οι στόχοι αυτοί θα έπρεπε να καθοριστούν καλύτερα µε αποτελέσµατα σε
όρους διεθνώς αναγνωρισµένων επαγγελµατικών προσόντων (Prior, 2000: 17).
Η αναφορά του Συνδέσµου των Βρετανικών Επιχειρήσεων Προς µια Επανάσταση Ικανοτήτων, όπως αναφέρεται από την ίδια βιβλιογραφική πηγή, αναγνωρίζει ότι στις επόµενες
δεκαετίες το µέλλον θα ανήκει σε εταιρίες που ανταγωνίζονται στη βάση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων και της ικανότητας για καινοτοµία. Η τεχνολογία µπορεί να αγοραστεί ή να αντιγραφεί, όπως επίσης και η ικανότητα παραγωγής και η πρόσβαση στην αγορά. Η χρηµατοδότηση επίσης σπάνια αποτελεί περιορισµό. Από την άλλη, και λόγω της απουσίας προστατευτικών µέτρων, η ευχερής πρόσβαση σε πρώτες ύλες και τα πλεονεκτήµατα της γεωγραφικής
θέσης σπάνια θα αποτελέσουν αντιστάθµισµα για ανταγωνιστικές αδυναµίες. Όµως οι οµάδες
ικανών, έµπειρων και αφοσιωµένων ανθρώπων δεν συµβαίνουν τυχαία. Είναι σχεδιασµένες,
αναπτυγµένες και έρχονται σαν αποτέλεσµα συστηµατικής µακροπρόθεσµης επένδυσης.
Είναι αναγνωρισµένο ότι όταν οι εργοδότες θεωρούν την εκπαίδευση ως µέρος µιας ευρύτερης στρατηγικής ανθρώπινου δυναµικού, που περιλαµβάνει σχεδιασµό σταδιοδροµιών
και επιβράβευση, δύσκολα χάνουν ανθρώπους από το δυναµικό τους και είναι πιο εύκολο να
κάνουν νέες προσλήψεις. Έτσι, τα οφέλη στην επιχειρηµατική απόδοση από τη δηµιουργία
ενός εκπαιδευτικού κέντρου µέσα στην λειτουργία της επιχείρησης είναι σηµαντικά. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πλέον ότι το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί κλειδί για τη µελλοντική επιτυχία τους αλλά και της επιτυχίας της οικονοµίας γενικότερα. Η ποιότητα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισµα που πουλάει αγαθά και υπηρεσίες, και οι ικανοί άνθρωποι είναι αυτοί που
εξασφαλίζουν την ποιότητα. Η εκπαίδευση, σύµφωνα µε αναγνωρισµένα πρότυπα και προσόντα, αποτελεί το δρόµο για την ποιοτική απόδοση και η ποιοτική απόδοση φέρνει κέρδος.
Έτσι για να πετύχουν οι επιχειρήσεις πρέπει να εκπαιδεύσουν και να δώσουν κίνητρα στο ανθρώπινο δυναµικό τους (Prior,2000:20).
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2.6. Η εκπαίδευση των ανθρώπινων πόρων προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Οι πολιτικές, οι δράσεις και η χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική δείχνουν ότι αναγνωρίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό η σηµασία της εκπαίδευσης, κατάρτισης και συνεχιζόµενης εκπαίδευσης για το άτοµο, την κοινωνία
και την οικονοµία. Αυτό γίνεται πρακτικά αντιληπτό, από τις συνθήκες, τα προγράµµατα και
τις πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
ανάπτυξη, άλλωστε, προγραµµάτων συγκεκριµένων δράσεων, που στόχο έχουν την αντιµετώπιση προβληµάτων στρατηγικής σηµασίας, όπως της ανεργίας των νέων και της επίτευξης
στόχων όπως της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της επιµόρφωσης των πολιτών
για τις τεχνολογικές εξελίξεις, βεβαιώνουν τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των Ευρωπαίων πολιτών προς στόχους που επηρεάζονται πιο άµεσα
από την οικονοµία.
Ήδη από το 1951, στην ιδρυτική της πράξη, διαπιστώνεται από το θεσµικό πλαίσιο και
την ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση, η σπουδαιότητα της επαγγελµατικής κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης. Τα υψηλά
επίπεδα ανεργίας, η εµφάνιση των νέων τεχνολογιών και η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία,
που άρχισαν να χαρακτηρίζουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δεκαετία του 1980,
οδήγησαν στην αναγκαιότητα της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. Άρχισε να δίνεται έµφαση
στις βελτιωµένες µορφές κατάρτισης και να θεωρείται η συνεχιζόµενη εκπαίδευση προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή, την µείωση των ανισοτήτων, την προώθηση της οικονοµικής
ανάπτυξης και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, µέσω της καλύτερης αξιοποίησης του
ανθρώπινου δυναµικού και της επάνδρωσης των επιχειρήσεων µε ένα καλύτερα καταρτισµένο προσωπικό. Αργότερα, στη δεκαετία του 1990, δόθηκε έµφαση στην αναβάθµιση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και την πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτά, και
έγινε έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κοινή συνείδηση ότι η εκπαίδευση συνιστά σηµαντική πολιτική για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης, της κοινωνικής συνοχής και
της απασχόλησης (Σιπητάνου, 2005: 195,196).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε λοιπόν, να επενδύει στην εκπαίδευση και την συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, κάτι που φαίνεται µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ και µε βάση
τα δύο Λευκά Βιβλία που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο Λευκό Βιβλίο, το
1994, αφορούσε την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, και το δεύτερο,
το 1995, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το Ευρωπαϊκό Έτος της ∆ια βίου εκπαίδευσης
86

και κατάρτισης, το 1996, τόνισε τη σηµασία που έχει η συνεχής εκπαίδευση και η ενεργός
συµµετοχή όλων σ’ αυτή, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέµηση της
ανεργίας, τη συµµετοχή των πολιτών στην κοινωνική ζωή και την ανάπτυξη της καινοτοµίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη συνθήκη του Άµστερνταµ το 1997, δείχνει αποφασισµένη να αναπτύξει µια συντονισµένη στρατηγική για την απασχόληση και να συµβάλει στη δηµιουργία
ενός εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, µε την προσφορά σε όλους της δυνατότητας
πρόσβασης στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση. Αργότερα και µε την αρχή της νέας χιλιετίας, στη
Λισαβόνα το Μάρτιο του 2000, αναδεικνύεται η συνεχιζόµενη αλλά και η βασική εκπαίδευση, µε στόχο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο αναπτυγµένη κοινωνία της γνώσης στον κόσµο. Αν και η παραπάνω πολιτική έδινε την αποκλειστική αρµοδιότητα στα κράτη-µέλη να
ασκούν τις δικές τους πολιτικές, παράλληλα ενίσχυε τον συντονιστικό ρόλο της Ένωσης, ενώ
έθετε και τους µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ως το
2010 (Σιπητάνου,2005:198-200).

2.6.1. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000): προς την Ευρώπη
της καινοτοµίας και της γνώσης
Στις 23 και 24 Μαρτίου του 2000 το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας
προέκυψε από τη βούληση να δοθεί µια νέα ώθηση στις κοινοτικές πολιτικές, σε µια περίοδο
κατά την οποία η οικονοµική συγκυρία ήταν η πλέον ευοίωνη στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτές τις προβλέψεις, ήταν σκόπιµο να ληφθούν µακροπρόθεσµα µέτρα. ∆ύο πρόσφατες εξελίξεις µεταβάλλουν ριζικά τη σύγχρονη οικονοµία και κοινωνία. Η
παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας σηµαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πρωτοπόρα σε όλους τους τοµείς στους οποίους εντείνεται σε µεγάλο βαθµό ο ανταγωνισµός. Η απότοµη εµφάνιση και η αυξανόµενη σηµασία, στη συνέχεια, των τεχνολογιών των πληροφοριών και
των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον επαγγελµατικό και στον ιδιωτικό χώρο απαιτεί, αφενός, να
προταθεί µια πλήρης αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήµατος και, αφετέρου,
να εξασφαλιστεί διά βίου η πρόσβαση στην επαγγελµατική κατάρτιση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας προσπάθησε συνεπώς να δώσει κατευθυντήριες γραµµές για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η νέα οικονοµία, µε σκοπό, µεταξύ άλλων, να εξαλειφθεί η κοινωνική µάστιγα της ανεργίας. Η στρατηγική προέβλεπε την προσαρµογή και την
ενίσχυση των υφιστάµενων διαδικασιών για να δοθεί η δυνατότητα πλήρους ανάδειξης του
οικονοµικού αναπτυξιακού δυναµικού - για παράδειγµα εφοδιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση
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µε αξιόπιστους και συγκρίσιµους µεταξύ των κρατών µελών δείκτες, ώστε να είναι σε θέση
να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα (http://europa.eu/scadplus/leg).
Λόγω της ευνοϊκής οικονοµικής κατάστασης, η πλήρης απασχόληση φαινόταν στόχος
εφικτός το 2000. Ωστόσο, εξαιτίας της επιβράδυνσης της οικονοµίας και των διαρθρωτικών
δυσκολιών που αντιµετώπισαν τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί να επιτύχει
αυτόν το στόχο.
Οι αδυναµίες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας εξακολουθούν να δηµιουργούν προβλήµατα:
•

η ανεπαρκής δηµιουργία θέσεων εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών, ενώ αυτός ο
τοµέας είναι, µε µεγάλη διαφορά από τους άλλους, ο σηµαντικότερος σε ότι αφορά
την απασχόληση

•

σηµαντικές περιφερειακές ανισορροπίες, ιδίως µετά τη διεύρυνση του 2004

•

υψηλό ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας

•

αναντιστοιχία µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού δυναµικού, γεγονός
που συµβαίνει συχνά σε περιόδους οικονοµικής ανάκαµψης

•

ανεπαρκής συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

•

η ευρωπαϊκή δηµογραφική εξέλιξη, κυρίως η γήρανση του πληθυσµού.
Όλες αυτές οι αδυναµίες είναι δυνατόν να εξαλειφθούν, εφόσον διατεθούν πόροι. Τα

περιθώρια ευελιξίας διευρύνονται χάρη στην οικονοµική ανάκαµψη και πρέπει να προβλεφθούν οι τεχνολογικές και κοινωνικές προκλήσεις που θα εµφανιστούν. Αυτές οι τελευταίες
πρέπει όχι µόνο να αντιµετωπιστούν αλλά, κυρίως, να χρησιµοποιηθούν ως στήριγµα για την
επίτευξη το στόχου της πλήρους απασχόλησης.

2.6.2. Νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβόνας

Πέντε χρόνια µετά την έναρξη της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβόνας το
2000, η Επιτροπή προβαίνει σε έναν όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό απολογισµό των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων. Οι προβλεπόµενες επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονοµίας σε θέµατα
ανάπτυξης, παραγωγικότητας και απασχόλησης δεν επιτεύχθηκαν. Ο ρυθµός δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης επιβραδύνθηκε και οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη εξακο-
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λουθούν να είναι ανεπαρκείς. Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει το
µεγαλύτερο βάρος στις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν και όχι στους αριθµητικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Η καταληκτική χρονολογία του 2010 και οι στόχοι που συνδέονται µε τα διάφορα ποσοστά απασχόλησης παύουν να χαρακτηρίζονται προτεραιότητες. Η
ανακοίνωση παρουσιάζεται στο πλαίσιο αυτό ως µια προσπάθεια επανακαθορισµού των πολιτικών προτεραιοτήτων κυρίως σε θέµατα οικονοµικής µεγέθυνσης και απασχόλησης. Η νέα
πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 αντιπροσωπεύει µια αλλαγή στόχευσης προς όφελος της οικονοµικής µεγέθυνσης και της απασχόλησης.
Για να δηµιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας καλύτερης ποιότητας, η Επιτροπή
προβλέπει :
•

να προσελκύσει µεγαλύτερο αριθµό ατόµων στην αγορά εργασίας και να εκσυγχρονίσει τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας. Τα κράτη µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι
καλούνται να εφαρµόσουν πολιτικές που θα παρακινούν τους εργαζόµενους να παραµένουν στην ενεργό επαγγελµατική ζωή και θα τους αποτρέπουν από το να εγκαταλείπουν πρόωρα την αγορά εργασίας. Πρέπει επίσης να µεταρρυθµίσουν το σύστηµα
κοινωνικής προστασίας για την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας µεταξύ ασφάλειας και
ευελιξίας

•

να βελτιώσει την ικανότητα προσαρµογής των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και
να αυξήσει την ευελιξία των αγορών εργασίας προκειµένου να µπορέσει η Ευρώπη να
προσαρµοστεί στις αναδιαρθρώσεις και στην εξέλιξη των αγορών. Η απλούστευση
της αµοιβαίας αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων θα διευκολύνει την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κράτη µέλη θα πρέπει
να καταργήσουν το ταχύτερο δυνατό όλους τους περιορισµούς στον εν λόγω τοµέα

•

να επενδύσει περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Η Επιτροπή προβλέπει ιδίως την έγκριση κοινοτικού
προγράµµατος για τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τέλος, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το Μάρτιο του
2006, έπρεπε πριν το τέλος του 2007 να δοθεί προτεραιότητα στο στόχο για µεγαλύτερη επένδυση στη γνώση και την καινοτοµία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί την ταχεία σύσταση
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του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας µε βάση κριτήρια λειτουργίας που θα αποσκοπούν
στην περαιτέρω ενίσχυση του επιπέδου αριστείας των καλύτερων ευρωπαϊκών ερευνητικών
οµάδων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να
στηρίξει την καινοτοµία και να ενισχύσει τη δράση της στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επιβεβαιώνει επίσης, ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να καταλαµβάνουν
κεντρική θέση στο θεµατολόγιο µεταρρυθµίσεων της Λισσαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραµµα διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 2007-20136 έχει κεφαλαιώδη σηµασία. Οι εθνικές στρατηγικές διά βίου εκµάθησης πρέπει να επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες να αποκτούν τις δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα που έχουν ανάγκη, και να λαµβάνουν όλο και
µεγαλύτερη στήριξη από κοινοτικά προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως είναι τα
προγράµµατα Erasmus7 και Leonardo8.

6. Με τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προσεγγίζει άµεσα έναν µεγάλο αριθµό των πολιτών της. Γενικός στόχος του προγράµµατος της διά βίου µάθησης είναι
να συµβάλει στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας της γνώσης, σύµφωνα µε τους στόχους
της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Το πρόγραµµα πρέπει να υποστηρίξει και να συµπληρώσει τις ενέργειες των
κρατών µελών και να ενισχύσει τις ανταλλαγές, τη συνεργασία και την κινητικότητα µεταξύ των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα, έτσι ώστε να καταστούν αυτά παγκόσµιο σηµείο αναφοράς ως
προς την ποιότητα.
7. Η ενέργεια Erasmus απευθύνεται είτε στους σπουδαστές για την ενθάρρυνση της κινητικότητάς τους
είτε στους διδάσκοντες, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα για συµµετοχή σε ανταλλαγές, κατάρτιση µαθηµάτων
από κοινού, προγραµµατισµό εντατικών µαθηµάτων, συµµετοχή στην κατάρτιση θεµατικών δικτύων. Στόχος
είναι η ενθάρρυνση της κινητικότητας και της εκµάθησης γλωσσών.
8. Το πρόγραµµα Leonardo da Vince έχει σκοπό να συµβάλει στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου µε την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και την εξασφάλιση της συνέχισης της συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο µεταξύ των συντελεστών της επαγγελµατικής κατάρτισης.
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3. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.1. Οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο περιβάλλον

Σήµερα το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο που ίσχυε πριν λίγα χρόνια. Υποχρεώνονται λοιπόν οι επιχειρήσεις να
ενηµερωθούν για τις αλλαγές και τους τρόπους αντιµετώπισης έτσι ώστε να προσαρµοστούν
στα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται και καλούνται να αντιµετωπίσουν. Οι επιχειρήσεις,
στις µέρες µας, λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο διεθνοποιείται µε
γρήγορους ρυθµούς. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις µπαίνουν στις διεθνείς αγορές µέσω
των εξαγωγών των προϊόντων τους και της συνεργασίας τους µε άλλες επιχειρήσεις. Η είσοδος των επιχειρήσεων σε άλλες αγορές οφείλεται στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µέσω της αύξησης των κερδών τους
από τις πωλήσεις των προϊόντων τους στις νέες αγορές ή µέσω της µείωσης του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους από την εκµετάλλευση της χαµηλής τιµής της εργασίας στις
νέες χώρες όπου εγκαθιστούν την παραγωγή τους (Τερζίδης-Τζωρτζάκης,2004:273). Έτσι,
αυτές οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές επιτάχυναν τις εξελίξεις προς τον διεθνή ανταγωνισµό. Οι αλλαγές αυτές, δηµιουργούν στις επιχειρήσεις την ανάγκη να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσω της αποτελεσµατικής διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων.
Η απάντηση στελεχών της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στο ερώτηµα ερευνητών για
το ‘ποιες είναι οι βασικές παγκόσµιες πιέσεις που επηρεάζουν τις πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην επιχείρηση σήµερα και στο εγγύς µέλλον’ δείχνει τη σηµασία της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις οι πιέσεις αυτές είναι:
∆ιεθνής ανάπτυξη: εύκολη απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων εκεί που χρειάζονται ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης
∆ιάχυση γνώσεων και καινοτοµίας: εξάπλωση της γνώσης και των νέων µεθόδων, ανεξαρτήτως του σηµείου από το οποίο ξεκίνησαν
Αναγνώριση και ανάπτυξη ταλέντων σε παγκόσµια βάση: αναγνώριση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των εργαζοµένων σε µια διεθνή επιχείρηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων
τους (Τερζίδης-Τζωρτζάκης,2004:273,274).
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Τέλος, γίνεται αντιληπτό ότι η στελέχωση σε διεθνές επίπεδο είναι πολύπλοκη και δύσκολη. Αυτό έχει ως συνέπεια, την ανάγκη για εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού έτσι
ώστε να γίνει εφικτή η στελέχωση µιας επιχείρησης. Προβλήµατα στη στελέχωση µιας επιχείρησης, στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης και της λειτουργίας της επιχείρησης σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά, αποτελούν η επιλογή των υποψηφίων, η εκπαίδευση σε πολιτισµό
και γλώσσα µιας άλλης χώρας όταν πρόκειται για εγκατάσταση επιχείρησης σε άλλη χώρα
και η εναρµόνιση µε το θεσµικό, νοµικό, πολιτικό και φορολογικό πλαίσιο της χώρας στην
οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

3.2. Ευελιξία

3.2.1. Έννοια και προβληµατισµοί

Είδαµε ότι βασικός σκοπός της λειτουργίας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι να
συµβάλει στην αποτελεσµατική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης.
Αυτό σηµαίνει είτε να βοηθήσει στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του δυναµικού ανάλογα
µε τις ανάγκες παραγωγής ή να βελτιώσει την ποιότητα και την προσπάθεια των εργαζοµένων. Η δυνατότητα αυτή της επιχείρησης να προσαρµόζει τις εισροές σε ανθρώπινο δυναµικό, ανάλογα µε τις ανάγκες της παραγωγής ώστε να µην επιβαρύνεται µε επιπλέον δυναµικό
ονοµάζεται ‘ευελιξία’. Η δυνατότητα αυτή που θέλει να έχει η επιχείρηση, δηµιουργεί προβλήµατα στις σχέσεις εργοδοτών – εργαζοµένων, αφού η ευελιξία απαιτεί απορύθµιση των
ωρών εργασίας (Ξηροτύρη, 2001: 97).
Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, η έννοια της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, ως αποτέλεσµα των απαιτήσεων της εργοδοσίας για µεγαλύτερη ελευθερία στη ρύθµιση των όρων απασχόλησης, εµφανίζεται στην Ευρώπη στις δεκαετίες του ΄70 και ΄80. Οι αλλαγές και οι οικονοµικές συγκυρίες εκείνης της περιόδου αφορούν στην µακροχρόνια ανεργία, στην αβεβαιότητα και την αστάθεια των αγορών, στην ταχύτητα της εξέλιξης της τεχνολογίας, στον αυξανόµενο ανταγωνισµό από χώρες µε χαµηλότερο κόστος εργασίας όπως αυτές της Ασίας. Η
σύνδεση που γίνεται µεταξύ της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και της ευελιξίας ως δυνατότητα που θέλει να έχει η επιχείρηση είναι άµεση. Οι πιέσεις του περιβάλλοντος µε τις πιέσεις
των επιχειρήσεων οδηγούν στην ευελιξία των όρων απασχόλησης, αλλά και σε ανακατατάξεις οι οποίες επηρεάζουν το ‘ψυχολογικό συµβόλαιο’ του εργαζόµενου.
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Η ευελιξία στελέχωσης, χρησιµοποιείται σαν στρατηγική µείωσης του κόστους, διατήρησης του ελέγχου και αντιµετώπισης της ανεργίας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, η ευελιξία αυτή
θα συνεχίσει να αποτελεί κεντρικό σηµείο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. ∆ιαπιστώνονται, από την άλλη, δυσλειτουργίες και προκαλούνται κοινωνικά και άλλα προβλήµατα. Φαίνεται ότι οι αµοιβαίες προσδοκίες µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου, δηλαδή το ‘ψυχολογικό
συµβόλαιο’ διαφοροποιείται και τα βασικά χαρακτηριστικά του διαµορφώνονται ως εξής:

- άµεσα αποτελέσµατα
- ευελιξία
- αβεβαιότητα, ανησυχία, φόβος
- ατοµικότητα
- υψηλό ρίσκο
- συνεχής αλλαγή
- ατοµικά επιτεύγµατα
- ανάπτυξη ικανοτήτων
- αυτό-υποκίνηση
- αµοιβή µε βάση τα αποτελέσµατα, την βελτίωση και την απόκτηση νέων
ικανοτήτων
- συνεχής προσπάθεια βελτίωσης (Ξηροτύρη, 2001: 118).

3.2.2. Πιέσεις του περιβάλλοντος και ευελιξία

Όπως επισηµάνθηκε και παραπάνω οι πιέσεις του περιβάλλοντος οδηγούν σε αλλαγές
που επηρεάζουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τις αποφάσεις τους και κατ’ επέκταση τις εργασιακές σχέσεις. Έτσι υπάρχουν παράγοντες του σύγχρονου περιβάλλοντος, που µαζί µε τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των εργοδοτών για συνθήκες που θα βοηθήσουν στην επίτευξη
των στόχων τους, όπως για παράδειγµα την αύξηση των κερδών τους αλλά και την αύξηση
της ανταγωνιστικότητάς τους στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οδηγούν στην ευελιξία. Οι παράγοντες που οδηγούν στην ευελιξία αναφέρονται και στο παρακάτω διάγραµµα
όπου φαίνεται και ο τρόπος αλλαγής των εργασιακών σχέσεων.
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ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

∆ιεθνοποίηση

- Βελτίωση Παραγωγικότητας

Ανταγωνισµός

- Βελτίωση Ποιότητας
- Εκσυγχρονισµός

- Επέκταση
Συγχώνευση
- ∆οµές
- Φιλοσοφία

∆ιοίκησης

-Ευελιξία Οργάνωσης
-Ευελιξία όρων εργασίας

Ψυχολογικό Συµβόλαιο

Εργασιακές Σχέσεις

∆ιάγραµµα 4.: Παράγοντες που οδηγούν στην ευελιξία (Ξηροτύρη, 2001: 98)

Πιο συγκεκριµένα όσο αφορά στις πιέσεις του περιβάλλοντος θα µπορούσαµε να αναφέρουµε, ότι η διεθνοποίηση, δηλαδή η διάχυση του οικονοµικού εκσυγχρονισµού σε όλο τον
κόσµο και οι πολιτικές και πολιτισµικές προσαρµογές που έπονται αλλά και η ανταγωνιστικότητα που ορίζεται µε βάση την ικανότητα δηµιουργίας µακροχρόνιας προστιθέµενης αξίας
στις οικονοµικές δραστηριότητες απαιτούν άµεση προσαρµογή των επιχειρήσεων. Έτσι όπως
είπαµε και σε άλλο σηµείο δηµιουργείται µια απαίτηση από το µέρος των επιχειρήσεων και
των εργοδοτών για ευελιξία αφού προϋπόθεση για την αντιµετώπιση των παραπάνω αλλαγών
θεωρήθηκε η δυνατότητα του εργοδότη να µπορεί να διαµορφώνει την εργατική του δύναµη
τόσο σε µέγεθος όσο και σε ικανότητες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ζήτησης των προϊόντων ή υπηρεσιών. Άλλες πιέσεις που οδήγησαν στην απαίτηση για ευελιξία είναι η βελτίωση
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της παραγωγικότητας, της ποιότητας και ο εκσυγχρονισµός. Η Ευρώπη, και οι επιχειρήσεις
της βρίσκονται σε συνεχή πίεση για βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και για
συγκράτηση του κόστους εργασίας το οποίο σε σχέση µε άλλες χώρες θεωρείται υψηλό. Θεωρείται επίσης ότι σε Ευρώπη και Αµερική απαιτούνται προϊόντα ποιότητας, λόγω και της
βελτίωσης του βιοτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου των καταναλωτών στις χώρες αυτές. Αναγκάζονται λοιπόν οι επιχειρήσεις να µειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την ποιότητα.
Απαιτείται έτσι, αναδιάρθρωση των τρόπων εκτέλεσης των εργασιών µε βελτίωση γνώσεων
για νέες µεθόδους και υιοθέτηση νέων τεχνικών και µεθόδων διοίκησης που θα εφαρµοσθούν
έπειτα από εκπαίδευση (Ξηροτύρη, 2001: 99,100).
Τέλος, οι εξελίξεις στην τεχνολογία επηρεάζουν σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις και καθορίζουν την ανταγωνιστική τους θέση. Οι εξελίξεις αυτές που άρχισαν να εκδηλώνονται γύρω
στα 1960, και εντάθηκαν τις επόµενες δεκαετίες δηµιούργησαν έναν έντονο προβληµατισµό
ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις της Ευρώπης οι οποίες αργότερα συνειδητοποίησαν την τεχνολογική τους διαφορά µε τις Αµερικανικές και Ιαπωνικές επιχειρήσεις. Οι τεχνολογικές εξελίξεις
όπως για παράδειγµα τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα σχεδιασµού και η κατασκευή µε την
βοήθεια Η/Υ, η ροµποτική και η πληροφορική τεχνολογία που εφαρµόζεται στον τοµέα των
υπηρεσιών (ATMs, phone-banking κ.α.), είναι ταχύτατες µε αποτέλεσµα ο εξοπλισµός και οι
γνώσεις να παλαιώνονται µε γρήγορους ρυθµούς. Ο εκσυγχρονισµός λοιπόν αυτός µε την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και την γρήγορη εξέλιξή της διαφοροποιεί τον σχεδιασµό, τον
τρόπο εκτέλεσης των εργασιών αλλά και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε δεξιότητες, έτσι
ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται (Ξηροτύρη,
2001: 100).

3.3. Οι αλλαγές στη φιλοσοφία της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και
η εκπαίδευση ως αναγκαιότητα για την επίτευξη των στόχων της
επιχείρησης

Οι αλλαγές που αναφέραµε παραπάνω, έχουν ως συνέπεια τις αλλαγές στις επιχειρήσεις
και το εσωτερικό τους. Αλλάζουν έτσι οι σκοποί των επιχειρήσεων, η λειτουργία τους, οι οργανωτικές δοµές τους και ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας. Αλλάζει επίσης και η φιλοσοφία
της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων.
Η τάση για ευελιξία εκδηλώνεται σε δυο τοµείς:
- στην ευελιξία οργάνωσης της επιχείρησης και
- στην ευελιξία των όρων απασχόλησης
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Το αποτέλεσµα των οργανωσιακών αλλαγών που εµφανίζονται και των τεχνολογικών
εξελίξεων είναι η αλλαγή της φιλοσοφίας της διοίκησης στο χώρο της παραγωγής. Οι ελεγχόµενες από τους Η/Υ µηχανές διαφοροποιούν τη φύση της εργασίας, µεταφέροντας τις «οικονοµίες κλίµακας της µαζικής παραγωγής στα τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης ή εµπορίας».
Η εξέλιξη όµως αυτή απαιτεί πολυειδίκευση και γνώσεις υψηλού επιπέδου. Στη νέα αυτή οργάνωση της παραγωγής, µε την παρουσία της ψηφιακής τεχνολογίας, δεν απαιτείται σωµατική εργασία αλλά πνευµατική. Οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών. Η υλοποίηση της νέας αυτής φιλοσοφίας της διοίκησης είναι εφικτή µόνο µε την ύπαρξη ικανοποιηµένων εργαζοµένων και ανθρώπινου δυναµικού που θα
µπορεί και θα θέλει να δεσµευτεί µε τους στόχους της επιχείρησης.
Όσον αφορά στις αλλαγές στην φιλοσοφία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, «δίνεται
έµφαση στη δηµιουργία ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας που βασίζεται στη δέσµευση και
αφοσίωση των εργαζοµένων, στη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και έκφρασης καινοτόµων ιδεών, στη συµµετοχή, στην ανταµοιβή όσων αποδίδουν και βελτιώνουν τις ικανότητές
τους, στην πρόβλεψη και επίλυση προβληµάτων , στην αποκέντρωση των αποφάσεων». Ο
συγκεντρωτισµός των εξουσιών και η άρνηση στην πρωτοβουλία δεν έχουν θέση στη σύγχρονη επιχείρηση (Ξηροτύρη, 2001: 104,105).
Από τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι η εκπαίδευση είναι σηµαντική, πέραν της βελτίωσης των γνώσεων και της ανάπτυξης συγκεκριµένων δεξιοτήτων που αφορούν ένα εξειδικευµένο τοµέα στην εργασία, και για έναν άλλο λόγο. Οι αναφερόµενες παραπάνω, αλλαγές
στη φιλοσοφία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων απαιτούν εκπαίδευση των εργαζοµένων,
ώστε αυτοί να ανταπεξέλθουν αποτελεσµατικά στους νέους ρόλους που τους ανατίθενται.
Έτσι η συµµετοχή, η επίλυση προβληµάτων, η έκφραση καινοτόµων ιδεών και η λήψη αποφάσεων, που είδαµε παραπάνω, είναι ορισµένοι από τους ρόλους που απαιτούν γνώση, ικανότητες, που η εκπαίδευση, µέσω της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας του ατόµου, µπορεί
να προσφέρει. Άλλωστε και η δηµιουργία οργανωσιακής κουλτούρας µε βάση την δηµιουργία αφοσιωµένων εργαζοµένων είναι εφικτή όταν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι νιώθουν ικανοποιηµένοι. ∆ίνουν στην επιχείρηση και νοιάζονται για την επίτευξη των στόχων της όταν νιώθουν
ότι και η επιχείρηση προσφέρει στην ολοκλήρωσή τους, όχι µόνο µε την παροχή εκπαίδευσης
που αφορά µόνο στην εργασία αλλά και µε παροχή εκπαίδευσης για την προσωπική τους ανάπτυξη, η οποία θα συµβάλει στην επίτευξη και των ατοµικών στόχων.
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3.4. Από τον οικονοµικό στον κοινωνικό ισολογισµό

3.4.1. Η κοινωνική διάσταση της επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση είναι, εκτός από µια οικονοµική οργάνωση, µια κοινωνική οργάνωση
που αναπτύσσεται σε ένα κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον µε το οποίο αναπτύσσει διάφορες σχέσεις. Έτσι οι επιχειρήσεις έχουν οικονοµική αλλά και κοινωνική διάσταση. Η επιχείρηση λοιπόν είναι µια κοινωνική οργάνωση, αφού αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων µε
στόχους και συµπεριφορές και οι οποίοι βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση µεταξύ τους. Στο
πλαίσιο της επιχείρησης αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις, διαπροσωπικές σχέσεις και σχέσεις αλληλεγγύης. Επίσης µέσα σ’ αυτή υπάρχουν διαφορετικά συµφέροντα διαφορετικών
οµάδων, τα οποία γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης. Τα µέλη της διακρίνονται από στόχους, ανάγκες, αντιλήψεις, συναισθήµατα και αξίες που έχουν µαζί τους και κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους. Οι σχέσεις µεταξύ των ατόµων και των οµάδων µέσα στο χώρο εργασίας
είναι καθοριστικές για το αποτέλεσµα.
Να σηµειωθεί επίσης, ότι ο λόγος δηµιουργίας και ύπαρξης µιας επιχείρησης, είναι η
αποτελεσµατική ικανοποίηση των αναγκών των µελών της και της κοινωνίας. Συγκεκριµένα,
«η ικανοποίηση των αναγκών τους δεν πρέπει να εξαντλείται στην απολαβή κάποιου µικρού
ή µεγάλου εισοδήµατος, αλλά χρειάζεται να επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες αναγκών
που όπως τις περιγράφει ο Maslow είναι οι βιολογικές, οι ανάγκες ασφάλειας ή σιγουριάς, οι
κοινωνικές, οι εγωιστικές και οι ανάγκες ολοκλήρωσης (Μπουραντάς, 1990: 588). Από την
άλλη, «σε ότι αφορά τις ανάγκες της κοινωνίας, η επιχείρηση δεν µπορεί να περιορίζεται απλά στην παροχή προϊόντων σε µια τιµή και ποιότητα, αλλά συγχρόνως πρέπει να συµβάλει
στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων όπως απασχόληση, υποδοµή, πολιτισµός, φυσικό
περιβάλλον κ.τ.λ.». Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι η οικονοµική και κοινωνική διάσταση της
επιχείρησης έχουν στενή σχέση µεταξύ τους. Οι εργαζόµενοι, µε τα στοιχεία της προσωπικότητας του καθενός και οι κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους προσδιορίζουν
τους στόχους, τη συµπεριφορά και την οικονοµική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης.

3.4.2. Κοινωνικός Ισολογισµός: Έννοια, Στόχοι, Περιεχόµενο
Έννοια
Ενώ είναι εύκολο να γνωρίζει κανείς την οικονοµική διάσταση µιας επιχείρησης, είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να ξέρει στοιχεία που αφορούν την κοινωνική της διάσταση. Ενώ µπορεί
δηλαδή, να γνωρίζει κανείς τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη, την αποδοτικότητα, το κόστος κε97

φαλαίου, το κεφάλαιο κίνησης κ.λ.π. µιας επιχείρησης, είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζει τις
κοινωνικές σχέσεις, τις συνέπειες στο πολιτιστικό, οικολογικό περιβάλλον της, το βαθµό ικανοποίησης των µελών της, το κοινωνικό κόστος και την ωφέλεια. Αυτό, όπως υποστηρίζεται
από την ίδια πηγή, «έχει σαν συνέπεια την µη αντικειµενική γνώση της επιχειρησιακής πραγµατικότητας µε αποτέλεσµα τόσο οι αποφάσεις όσο και οι αντιλήψεις, οι στάσεις και οι συµπεριφορές των µελών της επιχείρησης και των κοινωνικών οµάδων έξω από αυτή να µην
είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι» (Μπουραντάς, 1990: 591).
Υπάρχει λοιπόν, αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός συστήµατος πληροφοριών των κοινωνικών µεγεθών που σχετίζονται µε την ύπαρξη και την λειτουργία της επιχείρησης. Η αναγκαιότητα αυτή άρχισε να συνειδητοποιείται στις βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες και έτσι
γίνονται προσπάθειες δηµιουργίας τέτοιων συστηµάτων που αναφέρονται µε τον όρο κοινωνικός ισολογισµός. Ο όρος κοινωνικός ισολογισµός θέλει να εκφράσει την έννοια του οικονοµικού ισολογισµού στον κοινωνικό τοµέα της επιχείρησης. Έτσι θα µπορούσαµε να πούµε
ότι ο κοινωνικός ισολογισµός µπορεί να ορισθεί σαν ένα σύστηµα πληροφοριών που αφορούν την κοινωνική διάσταση της επιχείρησης (Μπουραντάς, 1990: 592).
Στόχοι
Σκοπός του κοινωνικού ισολογισµού είναι να παρουσιάσει όσο το δυνατό αντικειµενικά
την κοινωνική διάσταση της επιχείρησης, ώστε να γίνεται αντιληπτή και κατανοητή από όλους τους ενδιαφερόµενους. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της θέσης
της επιχείρησης και όσων συνδέονται µε αυτή. Οι στόχοι του κοινωνικού ισολογισµού είναι
να αποτελεί:
α) µέσο πληροφόρησης. Έτσι πρωταρχικός στόχος του είναι να παρέχει ακριβείς και
συστηµατοποιηµένες πληροφορίες σε όλες τις κοινωνικές οµάδες που έχουν ενδιαφέρον για
την επιχείρηση (διοίκηση, εργαζόµενοι, κράτος, κοινότητα κ.λ.π.) όσον αφορά στην εξέλιξη
δεδοµένων της επιχείρησης που αφορούν (Μπουραντάς, 1990: 593,594):
- τους εργαζόµενους στην επιχείρηση (απασχόληση, εισόδηµα, συνθήκες εργασίας, ατυχήµατα, συµµετοχή)
- τις συνέπειες της λειτουργίας της επιχείρησης στο περιβάλλον της (συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνικές δραστηριότητες, µόλυνση του περιβάλλοντος)
β) µέσο διαµόρφωσης της κοινωνικής πολιτικής και του προγραµµατισµού της επιχείρησης. Ο κοινωνικός ισολογισµός έχει ως στόχο να εντοπίζει τα αδύναµα και τα δυνατά σηµεία της επιχείρησης στον κοινωνικό τοµέα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την αποτελεσµατική διαµόρφωση των κοινωνικών στόχων της επιχείρησης, τις στρατηγικές και τις πολιτικές
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και την ενσωµάτωσή τους στους γενικούς στόχους, στα προγράµµατα και τους προϋπολογισµούς.
γ) µέσο επικοινωνίας και διαπραγµάτευσης µεταξύ των διαφόρων οµάδων συµφερόντων της επιχείρησης (διοίκηση, συνδικάτα, κράτος)
δ) µέσο σύγκρισης των κοινωνικών δεδοµένων της επιχείρησης µε τα αντίστοιχα άλλων
επιχειρήσεων που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο αλλά και εκτός αυτού.
Όσον αφορά στον παραπάνω στόχο, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο θετικός ισολογισµός θα ενδιέφερε µια επιχείρηση η οποία για διάφορους λόγους θα ήθελε να γίνει πιο ‘ελκυστική’ είτε για την προσέλκυση εργαζοµένων είτε µετόχων είτε ακόµη και ανταγωνιστών που
θα ήθελαν να συνεργαστούν µαζί της. Έτσι θα λέγαµε ότι ο θετικός κοινωνικός ισολογισµός
µιας επιχείρησης βοηθάει και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, ιδιαίτερα σε µια περίοδο όπου οι επεκτάσεις, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές των επιχειρήσεων αποτελούν
στοιχεία της σύγχρονης οικονοµικής και επιχειρηµατικής πραγµατικότητας.
Περιεχόµενο
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο κοινωνικός ισολογισµός αποτελεί ένα ουσιαστικό
µέσο άσκησης της διοίκησης των επιχειρήσεων, επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των
διαφόρων οµάδων που δρουν ή έχουν σχέση µε την επιχείρηση. Όµως ποιους τοµείς αφορούν
οι πληροφορίες που αναφέρονται στον κοινωνικό ισολογισµό;
Οι πληροφορίες αυτές αφορούν:
 Την απασχόληση
 Τις αµοιβές, παροχές και άλλες εισφορές για τους εργαζόµενους
 Την υγιεινή της εργασίας και την πρόληψη των ατυχηµάτων
 Τις συνθήκες και την οργάνωση της εργασίας
 Τις σχέσεις µεταξύ των οµάδων συµφερόντων
 Την εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού
 Τις κοινωνικές συνέπειες (θετικές και αρνητικές) για το περιβάλλον (κοινωνική
δράση, µόλυνση κ.λ.π.) (Μπουραντάς, 1990: 594,596).
Κλείνοντας µε τη σύνδεση της εκπαίδευση της επιµόρφωσης και της ανάπτυξης του
προσωπικού µε την έννοια του κοινωνικού ισολογισµού και την σηµασία που έχει αυτός για
την εικόνα της επιχείρησης και κατ’ επέκταση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της,
πρέπει να τονιστεί ότι οι δαπάνες σε χρήµα και χρόνο και η ποιότητα των προγραµµάτων εκπαίδευσης αποτελούν δείκτες που δείχνουν τη φιλοσοφία µιας επιχείρησης σε σχέση µε τους
εργαζοµένους της και το βαθµό ικανοποίησης αυτής της ανάγκης των εργαζοµένων. Ιδιαίτερα
σε µία εποχή όπου η συµµετοχή των εργαζοµένων στις διαδικασίες και στη λήψη αποφάσε99

ων, αλλά και η, βασισµένη σε δηµοκρατικά πρότυπα ηγεσίας9, διοίκηση των επιχειρήσεων
αποτελούν την τάση που επικρατεί, η εκπαίδευση είναι προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση
των στόχων των επιχειρήσεων.

3.5. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού ως κίνητρο υποκίνησης των
εργαζοµένων

3.5.1. Η έννοια των κινήτρων ως µέσω υποκίνησης

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο θα ήτανε χρήσιµο να αναφερθούµε, για να εξακριβώσουµε τη σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, είναι η
υποκίνηση των εργαζοµένων. Υποκινώντας τους εργαζόµενους, µια επιχείρηση εξασφαλίζει
καλύτερα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορεί να αφορούν στην παραγωγικότητα
της εργασίας, στην βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, δηλαδή αποτελέσµατα που βελτιώνουν τη θέση της επιχείρησης στην αγορά, καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική. Το ερώτηµα που τίθεται λοιπόν, είναι πως η επιχείρηση θα µπορέσει να δώσει ευκαιρίες στους εργαζόµενους για την ικανοποίηση των εσωτερικών κινήτρων εργασίας. Πριν δούµε όµως, πως
µπορεί να γίνει αυτό µέσω της εκπαίδευσης των εργαζοµένων, θα πρέπει να πούµε τι είναι τα
κίνητρα. Τα κίνητρα, «είναι µια ψυχολογική διαδικασία η οποία διεγείρει, κατευθύνει και διατηρεί µια συµπεριφορά προς ένα στόχο». Για να παρατηρήσουµε τα κίνητρα ενός ατόµου,
βλέπουµε τη συµπεριφορά του και βγάζουµε συµπεράσµατα ανάλογα µε τις απαντήσεις σε
ερωτήµατα όπως ‘γιατί κάποιος κάνει κάτι;’, ‘γιατί κάνει αυτό και όχι κάτι άλλο;’ ή ‘γιατί
συνεχίζει να κάνει κάτι;’ (Πλατσίδου-Γωνιδά, 2005: 2).

9. ∆ηµοκρατικό πρότυπο ηγετικής συµπεριφοράς ονοµάζουµε εκείνο το πρότυπο κατά το οποίο λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι γνώµες και οι ανάγκες των εργαζοµένων-συνεργατών και συχνά ζητείται η συµµετοχή
τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Συνήθως, σύµφωνα µε τους Μπουραντά κ.α. (2007:126), «αφορά
τον τρόπο διοίκησης σε εργαζόµενους µορφωµένους, µε υψηλές δεξιότητες ή πολλή εµπειρία, που έχουν αναπτυγµένο αίσθηµα ευθύνης, βοηθούν στην εκτέλεση του έργου και είναι δεκτικοί σε νέες ιδέες και αλλαγές». Να
σηµειωθεί επίσης ότι «τα αποτελέσµατα από έρευνες δείχνουν ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης οδηγεί σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ικανοποίηση των µελών της οµάδας».
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3.5.2. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού ως κίνητρο για την αύξηση
της παραγωγικότητας

Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο µέρος, είναι η σχέση µεταξύ της παραγωγής και της εργασίας που χρησιµοποιήθηκε για αυτήν (ώρες
εργασίας, αριθµός εργαζοµένων). Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας µπορεί να γίνει
όταν αυξηθεί ο όγκος ή η αξία της παραγωγής µε την ίδια ποσότητα ή αξία εργασίας, χωρίς
να µειωθεί η ποσότητα (Χολέβας,1992:112). Η αύξηση της παραγωγικότητας, µειώνει το κόστος µε αποτέλεσµα να επιδιώκεται από τις επιχειρήσεις που µέσω της µείωσης του κόστους
αυξάνουν τα κέρδη τους. Όµως δεν είναι µόνο οι επιχειρήσεις που την επιθυµούν. Το κοινωνικό σύνολο και η οικονοµία µιας κοινωνίας, σύµφωνα µε την παραπάνω πηγή, ωφελούνται
από την αύξηση της παραγωγικότητας µέσω των θετικών επιπτώσεων στο γενικό επίπεδο των
τιµών.
Όµως η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας για να γίνει πραγµατικότητα πρέπει
να την θέλει και ο εργαζόµενος. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο όταν ο εργαζόµενος υποκινείται
µέσω διαφόρων κινήτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορούµε λοιπόν να πούµε, βάση της
παραπάνω προσέγγισης, ότι η παροχή γνώσεων µέσω της εκπαίδευσης, από την επιχείρηση
στους εργαζόµενους και η επιµόρφωσή τους συνιστά πολλές φορές ένα κίνητρο για τους εργαζόµενους. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων τους καθιστά ικανούς να διεκδικήσουν καλύτερες αµοιβές, µια καλύτερη θέση στην επιχείρηση, προαγωγή ή ακόµη και κύρος, ανάλογα πάντα µε τη
φύση της εκπαίδευσής τους (εξωτερικά κίνητρα)10. Από τη άλλη, όταν η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των εργαζοµένων της, δηµιουργείται ικανοποίηση από την πλευρά
των εργαζοµένων και νιώθουν ότι κάνουν κάτι που αξίζει τον κόπο (εσωτερικά κίνητρα)11.
Αυτό βέβαια συµβαίνει, όταν η εκπαίδευση δεν αφορά αποκλειστικά ζητήµατα που έχουν να
κάνουν µόνο µε την απόδοση στην επιχείρηση αλλά και µε την ατοµική εξέλιξή τους.

10. Είναι τα κίνητρα τα οποία δραστηριοποιούν ένα άτοµο λόγω και των εξωτερικών συνεπειών (χρήµατα, προνόµια, αύξηση, προαγωγή, κύρος, κοινωνική θέση κ.α.) (Πλατσίδου-Γωνιδά,2005:2).
11. Εσωτερικά είναι τα κίνητρα που προκαλούν τη δράση χωρίς εξωτερική αµοιβή. Αναφέρονται στην
απόλαυση για τη δραστηριότητα που κάνει κάποιος και «προκαλούν αισθήµατα ολοκλήρωσης και βαθιάς ικανοποίησης από το γεγονός ότι κάνει κάτι που αξίζει τον κόπο» (Πλατσίδου-Γωνιδά,2005:2)
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Εισαγωγή

Στο µέρος αυτό θα προσπαθήσουµε να δείξουµε τη σηµασία που αποδίδεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού τους και πως αυτή συµβάλει
στην ανταγωνιστικότητά τους. Θα δούµε τις απόψεις των ίδιων των στελεχών ορισµένων επιχειρήσεων µέσα από τις απαντήσεις τους σε µερικές ερωτήσεις. Στο δεύτερο µέρος αναφερθήκαµε στην έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη θεωρία για αυτό. Συµπληρώνοντας
ορισµένα στοιχεία ακόµη θα λέγαµε ότι ο Adam Smith πρότεινε τη θεωρία του ανθρώπινου
κεφαλαίου το 1776, αλλά σηµαντική ανάπτυξη έπρεπε να περιµένει διακόσια χρόνια µε τη
δουλειά των βορειοαµερικανών υποτρόφων όπως οι Mincer (1958), Schultz (1961), Becker
(1964). Ο Theodor Schultz, ο οποίος τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ το 1979, εκτίµησε το
ανθρώπινο και τη συνεισφορά του στην οικονοµική ανάπτυξη των Η.Π.Α. µεταξύ των ετών
1900 και 1957. Η ώθηση που υπήρξε µε τις εργασίες των παραπάνω, µειώθηκε στις µεταπολεµικές δεκαετίες. Όµως νέα ερωτήµατα, για τους µηχανισµούς της οικονοµικής ανάπτυξης,
αναδύθηκαν από τα µέσα του 1980 και η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων έγινε πολιτική
προτεραιότητα. Στη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου οι δαπάνες για την εκπαίδευση είναι
επένδυση. Οι δαπάνες για την εκπαίδευση είναι αποτελεσµατικός συντελεστής για την βελτίωση της παραγωγικότητας και προσδιορίζει το επίπεδο και τη διανοµή των ατοµικών απολαβών (Diebolt,2004:3,4).
Η οικονοµική ανάπτυξη, παράλληλα µε την ανάπτυξη των επενδύσεων σε έργα υποδοµής και βιοµηχανία, χρειάζεται επενδύσεις και σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, η ανεύρεση πηγών για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι
ένα από τα κλειδιά πρόκλησης ανάπτυξης. Η σηµασία άλλωστε των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή σε ανεπτυγµένες και
µεταβατικές οικονοµίες έχει αναγνωριστεί από χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα όπως για παράδειγµα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η παραδοχή αυτή έχει οδηγήσει σε µια αναγνώριση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο (Ottersten – Jennett,2004:139).
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1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

1.1. Ο ρόλος των επιχειρήσεων και η βασική οικονοµική αρχή

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί αποτελούν υποσυστήµατα του συνόλου της κοινωνίας. ∆ραστηριοποιούνται µέσα σ’ αυτή µε διάφορους ρόλους και δράσεις των οποίων το πεδίο
είναι ευρύ και αναφέρεται στο κοινωνικό, πολιτικό, συνδικαλιστικό, οικονοµικό και πολιτισµικό πεδίο. Λειτουργούν οι επιχειρήσεις ως υποσύνολα της κοινωνίας αφού για την ύπαρξη
κάθε οικονοµικής δραστηριότητας απαιτείται η ύπαρξη ενός συστήµατος οργάνωσης αλλά
και ένα επίπεδο οικονοµικού ελέγχου. Οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητο ένα σύστηµα οργάνωσης και ελέγχου για την οικονοµική δραστηριότητα είναι: «πρώτον η στενότητα των µέσων παραγωγής οδηγεί πολλές φορές σε συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ ατόµων, επιχειρήσεων, οµάδων ή και κρατών. Η κατοχή των µέσων αυτών ή των παραγόµενων αγαθών και
υπηρεσιών, από ένα άτοµο, επιχείρηση ή κράτος µειώνει αναπόφευκτα το µερίδιο που είναι
διαθέσιµο για τα άλλα πρόσωπα ή οµάδες». Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι «η αποδοτική
χρήση των εισροών απαιτεί οργανωµένη και συντονισµένη δράση όλων των εµπλεκόµενων
πλευρών στην παραγωγική διαδικασία, διότι εντός ενός οικονοµικού συστήµατος δηµιουργούνται δράσεις συνέργειας και αλληλεπίδρασης» (Μάντζαρης, 2003: 2).
Ο ρόλος των επιχειρήσεων- οργανισµών είναι η επιδίωξη οικονοµικών στόχων. Οι επιχειρήσεις είναι οργανωµένες µορφές δραστηριότητας οι οποίες, µέσω του συνδυασµού διαφόρων συντελεστών παραγωγής (γή, κεφάλαιο, εργασία, επιχειρηµατικότητα) προσπαθούν να
πετύχουν ένα οικονοµικό αποτέλεσµα. Κάθε οικονοµική µονάδα, πρέπει να λειτουργεί µε βάση την οικονοµική αρχή. Όµως η οικονοµική αρχή εξελίχθηκε µε το πέρασµα των χρόνων.
Ενώ λοιπόν, κατά την παραδοσιακή οικονοµική των επιχειρήσεων, η αρχή της µεγιστοποίησης του κέρδους θεωρείται ο πιο σηµαντικός επιχειρηµατικός στόχος, σήµερα στόχους αποτελούν και άλλα στοιχεία όπως η ανταγωνιστικότητα, η κατάκτηση µεγαλύτερου µεριδίου
στην αγορά, η παραγωγικότητα κ.α. Στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι, σύµφωνα µε την
παραπάνω πηγή, µελλοντικές οικονοµικές αρχές µπορούν να αποτελέσουν η ‘κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων’ και η ‘οικολογική ευαισθησία’. Υπάρχουν επίσης έννοιες που έρχονται να επισηµάνουν ότι η µεγιστοποίηση του κέρδους δεν µπορεί σήµερα πλέον να αποτελεί
το µόνο στόχο των επιχειρήσεων, και αυτές οι έννοιες είναι η ποσοτική µεγιστοποίηση και η
ποιοτική βελτιστοποίηση (Μάντζαρης, 2003: 4).
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1.2. Η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ως παράγοντας αύξησης της
παραγωγικότητας

Συχνά ακούµε τον όρο αποτελεσµατικότητα και τον συνδέουµε µε την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης. Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µε τις αλλαγές και το ταχύτατα µεταλλασσόµενο περιβάλλον που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, λόγω και της παγκοσµιοποίησης,
η αποτελεσµατικότητα είναι βασικό κριτήριο και προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα. Αν
και, όπως είδαµε και στην παρουσίαση των οικονοµικών εννοιών στο πρώτο µέρος, οι εισροές και οι εκροές είναι αυτές που ορίζουν την αποτελεσµατικότητας µιας παραγωγικής διαδικασίας αφού αυτή µπορεί να µετρηθεί, όταν στηριζόµαστε σε ποσοτικά µεγέθη, υπάρχουν
και ποιοτικές συνισταµένες, οι οποίες στηρίζονται και αυτές σε ποσοτικά µεγέθη. Τέτοιες είναι η εξειδικευµένη εργασία, το Μάνατζµεντ, το κατάλληλο περιβάλλον ως παράγοντας υποκίνησης και απόδοσης, το Know how κ.τ.λ. Μπαίνουν λοιπόν τα ερωτήµατα της ποσότητας
των εισροών που πρέπει να θυσιάσουµε, ώστε να πετύχουµε µια συγκεκριµένη ποσότητα εκροών και της καλύτερης αναλογίας της σχέσης εκροής και ποσότητας εισροών (Μάντζαρης,
2003: 108). Από την άλλη ένας άλλος παράγοντας που κάνει δύσκολη τη µέτρηση της παραγωγικότητας, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις το παραγωγικό αποτέλεσµα είναι δύσκολο να
µετρηθεί, όπως για παράδειγµα στους κλάδους παροχής υπηρεσιών. Θα αναρωτηθεί κάποιος
π.χ για τον τρόπο µέτρησης της παραγωγικότητας ενός υπαλλήλου στο τµήµα των πωλήσεων
ή ενός γιατρού. Είναι φανερό ότι η ποιοτική πλευρά εδώ είναι σπουδαιότερη, από οποιοδήποτε µέτρο της ποσότητας.
Όπως είδαµε λοιπόν παραπάνω, η τελική παραγωγή είναι συνάρτηση των ποσοτήτων
των εισροών που χρησιµοποιήθηκαν και των διαφόρων τεχνικών µεθόδων παραγωγής. Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη µέγιστη ποσότητα προϊόντος, που
µπορεί να παραχθεί σε ορισµένο χρόνο, µε συγκεκριµένες ποσότητες συντελεστών (εισροές)
και µε δεδοµένη την τεχνολογία παραγωγής. ∆ηλαδή στη συνάρτηση παραγωγής διακρίνεται
η «τεχνολογική σχέση ανάµεσα στις ποσότητες των συντελεστών που χρησιµοποιούνται και
στην ποσότητα του προϊόντος που παράγεται. Επίσης διακρίνεται η αποτελεσµατικότητα που
είναι η καλύτερη δυνατή, αφού επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η παραγωγή όσο το δυνατόν
µεγαλύτερων ποσοτήτων του προϊόντος, µε σκοπό το µεγαλύτερο κέρδος».
Η συνάρτηση παραγωγής ενός αγαθού µπορεί να έχει την εξής µορφή:

Q = f ( x1, x2…xν ),
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Όπου Q : η ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος
f : η συγκεκριµένη «συνάρτηση παραγωγής», δηλαδή ο τρόπος µετασχηµατισµού των συντελεστών παραγωγής σε προϊόν
x : η ποσότητα του συντελεστή παραγωγής i που χρησιµοποιείται (για i = 1,2,…ν)
Συνήθως υποθέτουµε ότι στη βραχυχρόνια περίοδο υπάρχει ένας µεταβλητός συντελεστής, η εργασία (L) και ένας τουλάχιστον σταθερός συντελεστής, για παράδειγµα το κεφάλαιο (K), οπότε η συνάρτηση παραγωγής θα είναι η εξής (Λιανός κ.α., 2004: 54):
Q = f (L,K)
Βλέπουµε λοιπόν από τα παραπάνω, ότι οι εισροές είναι καθοριστικές για το επίπεδο
της παραγωγής κάθε επιχείρησης. Στη µορφή της συνάρτησης παραγωγής που παρουσιάστηκε προηγουµένως, η εργασία, ως ο µόνος µεταβλητός συντελεστής, είναι προφανές ότι είναι
ιδιαίτερα σηµαντικός. Το κεφάλαιο επίσης έχει καθοριστικό ρόλο στη συνάρτηση παραγωγής, όπως φυσικά και άλλοι παραγωγικοί συντελεστές.
Οι πραγµατικές διαστάσεις της παραγωγικότητας δεν είναι µόνο οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, το κεφάλαιο και οι µισθοί, αλλά είναι επίσης και η διοίκηση (διοικητικές τεχνικές
που εφαρµόζονται), η οργάνωση, η δηµιουργικότητα, η στάση των εργαζοµένων (στη δουλειά τους και απέναντι στην επιχείρηση) κ.α. Η επίδραση των µεταβλητών αυτών στα επίπεδα
της παραγωγικότητας είναι σηµαντική (Μάντζαρης, 2003: 120). Άλλωστε να σηµειώσουµε
ότι η δηµιουργικότητα και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού έχουν και τα δύο στενή
σχέση µε τη γνώση και την εκπαίδευση. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού ενισχύει το
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η δηµιουργικότητα και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης ιδεών και καινοτοµιών (Gibb-Waight, 2005).
Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις οδηγούνται στην παραδοχή ότι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού τους, είναι απαραίτητη και πάρα πολύ σηµαντική για την ανάπτυξή τους και
για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Αφού η εργασία όπως είδαµε είναι σηµαντικός παράγοντας για την παραγωγή και η ποσότητα που χρησιµοποιείται
στην παραγωγική διαδικασία επηρεάζει την παραγωγικότητα τότε οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν την αναλογία της ως προς το παραγόµενο αποτέλεσµα. Αυτό µπορεί να
γίνει είτε µε την βελτίωση της ποσοτικής αναλογίας είτε µε την βελτίωση της ποιότητας της
εργασίας που χρησιµοποιείται. Η βελτίωση της ποιότητάς της είναι σηµαντική για µία επιχείρηση, αν σκεφτεί κανείς ότι η βελτίωση της ποσοτικής αναλογίας εργασίας και παραγωγής
δεν οδηγεί πάντα σε καλύτερα αποτελέσµατα και αν δούµε επίσης ότι, σήµερα ιδιαίτερα, η
ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας είναι σηµαντικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης.
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2. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

2.1. Ενδείξεις που δείχνουν στην επιχείρηση την ύπαρξη εκπαιδευτικών
αναγκών.

Όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης του ανθρώπινου
δυναµικού για την βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και κατ’ επέκταση της παραγωγικότητας, επιβεβαιώνονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους. Παρακάτω θα παρουσιασθούν οι απόψεις αυτές, όπως διατυπώθηκαν στις συνεντεύξεις. Θα αναφέρουµε τις
απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι οι υπεύθυνοι προσωπικού ορισµένων επιχειρήσεων για την
σχέση ανάµεσα στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού και την ανταγωνιστικότητα.
Από την άλλη, και πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των απόψεων των ίδιων των
επιχειρήσεων, πρέπει να πούµε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι θεµελιώνουν την αναγκαιότητα για εκπαίδευση των εργαζοµένων σε µια επιχείρηση. Αν µια επιχείρηση θέλει να
αντιµετωπίσει την αναγκαιότητα αυτή τότε θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάπτυξη του δυναµικού της. Οι ενδείξεις της αναγκαιότητας αυτής, είναι οι εξής (Λυµπερόπουλος, 1990:
132):
-

Χαµηλή παραγωγικότητα

-

Χαµηλή ποιότητα προϊόντων

-

Υπερβολικές σπατάλες πρώτων και βοηθητικών υλών

-

Υψηλό κόστος

-

Παράπονα πελατών για την ποιότητα των προϊόντων και τη συµπεριφορά του
προσωπικού της εταιρείας απέναντί τους

-

Υψηλός βαθµός αποχωρήσεων

-

Καθυστερήσεις παραδόσεων που οφείλονται σε λάθη υπαλλήλων

-

Υψηλός δείκτης εργατικών ατυχηµάτων

-

Κακή επικοινωνία µεταξύ διαφόρων τµηµάτων

-

Ανεπαρκώς πληροφορηµένοι εργαζόµενοι για θέµατα οργάνωσης και πολιτικής
της εταιρείας

-

∆υσκολίες χειρισµού νέων µηχανηµάτων

-

Έλλειψη ενδιαφέροντος του προσωπικού για την εργασία

-

Αδυναµία υποκατάστασης αντικατάστασης όσων απουσιάζουν

-

Έλλειψη οµαδικού πνεύµατος
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Αν και οι παραπάνω ενδείξεις είναι δυνατόν να οφείλονται και σε αποτυχηµένο, ανεπαρκές ή αναποτελεσµατικό Μάνατζµεντ, πρέπει να οδηγήσουν τη διοίκηση στην συνειδητοποίηση ότι χρειάζεται να γίνει έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών των ατόµων ή οµάδων
που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την αναµενόµενη συµπεριφορά ή απόδοση.
Αναφερόµενοι, σε αυτό το σηµείο στο ρόλο των πανεπιστηµίων, πρέπει να πούµε ότι
κατά κοινή παραδοχή η νέα οικονοµία είναι βασισµένη περισσότερο στη γνώση από ό,τι στο
κεφάλαιο ή την χειρωνακτική εργασία. Το γεγονός αυτό υποχρεώνει και τα πανεπιστήµια να
προσανατολιστούν στην παραγωγή νέων γνώσεων και ριζοσπαστικών καινοτοµιών αλλά και
στην εκπαίδευση εργαζοµένων που να µπορούν να απορροφηθούν άµεσα από την αγορά εργασίας. Παράλληλα όµως δηµιουργείται το ερώτηµα για το είδος της γνώσης την οποία είναι
σε θέση και επιθυµούν να παράγουν τα πανεπιστήµια αλλά και για τους συνεργάτες τους
στην διαδικασία (Butera, 2000: 403,404),.
Εκπαιδευτικές ανάγκες άλλωστε δηµιουργούνται και από το εκπαιδευτικό κενό που υπάρχει µεταξύ των προδιαγραφών των θέσεων εργασίας από τη µια και των ικανοτήτων, και
των γνώσεων των εργαζοµένων από την άλλη. Επίσης, αν µια επιχείρηση θέλει προετοιµασµένο το προσωπικό της για τις αλλαγές που θα έρθουν, τότε προγραµµατίζει από πριν την
εκπαίδευσή του. Υπάρχουν λόγοι, λόγω µελλοντικών αλλαγών, που δείχνουν στην επιχείρηση την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού της (Λυµπερόπουλος, 1990:135). Ορισµένες από αυτές είναι:

-

Σχεδιαζόµενη επέκταση σε νέες περιοχές

-

Προγραµµατιζόµενες συγχωνεύσεις ή ανέγερση νέων εργοστασίων, επιλογή νέων
αγορών-στόχων

-

Νέα είδη προϊόντων, νέες υπηρεσίες

-

Οργανωτικές, δοµικές και λειτουργικές αλλαγές

-

Αγορά µηχανηµάτων νέας τεχνολογίας

-

Νέες παραγωγικές µέθοδοι

-

Προγραµµατιζόµενες προσλήψεις, µετατάξεις, µεταθέσεις

-

Προβλεπόµενη αλλαγή θεσµικού πλαισίου (νοµοθεσίας, νοµισµατικών κανόνων,
προσαρµογή ή συµµόρφωση µε το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π.).
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2.2. Παραδείγµατα επιχειρήσεων που συνδέουν την ανταγωνιστικότητα µε
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού

2.2.1. Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ

2.2.1.1. Γενικά

Σε ένα γρήγορα εξελισσόµενο περιβάλλον όπου η γνώση αποτελεί κύρια αξία για έναν
οικονοµικό οργανισµό, οι εταιρίες πρέπει να είναι σε θέση να µάθουν γρήγορα, να προσαρµόζονται τακτικά στις νέες προκλήσεις, να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόµενοί τους µπορούν
να δηµιουργούν και να µοιράζονται στρατηγικά την πολύτιµη γνώση καθώς επίσης και να
αποκτήσουν τις τεχνικές και διαλογικές δεξιότητες, να βελτιώνονται συνεχώς και να καινοτοµούν. Με άλλα λόγια, τέτοιοι οργανισµοί πρέπει να είναι "οργανισµοί παραγωγής γνώσης".
Η διαδικασία της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού έχει την εξαιρετική δυνατότητα να
βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, αν και αποτελεί µια δυνατότητα που αγνοείται συχνά
(Harrison-Kessels, 2004: 4).
Υπάρχουν επιχειρήσεις, από την άλλη, οι οποίες αναγνωρίζουν στην πράξη τη σηµασία
της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, επενδύοντας στην εκπαίδευση των εργαζοµένων
τους. Οι περισσότερες µεγάλες επιχειρήσεις σήµερα, έχουν οργανωµένο τµήµα εκπαίδευσης
και ανάπτυξης προσωπικού. Μια τέτοια επιχείρηση, για την οποία αντλούµε στοιχεία από την
ιστοσελίδα της επιχείρησης (http://www.titan.gr), είναι η εταιρία τσιµέντων ΤΙΤΑΝ.
Η εταιρία τσιµέντων ΤΙΤΑΝ, µητρική εταιρία του Οµίλου ΤΙΤΑΝ, ιδρύθηκε το 1902.
Μετετράπη σε Ανώνυµη Εταιρία το 1911 και από το 1912 εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών. Η πλειοψηφία των µετοχών της ελέγχεται από τους ιδρυτές της. Η ετήσια παραγωγική ικανότητα του Οµίλου σε τσιµέντο, είναι περίπου 15 εκατοµµύρια τόνοι, σε 4 εργοστάσια στην Ελλάδα (Καµάρι, Ελευσίνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη), 2 στις ΗΠΑ (Βιρτζίνια και
Φλόριντα), 3 στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Σερβία και FYROM) και 2 στη Μέση Ανατολή (Αίγυπτος). Η εκπαίδευση στην επιχείρηση αυτή περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την ασφαλή εργασία, θέµατα διοίκησης, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, προστασία του περιβάλλοντος κ.α.
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2.2.1.2. Στρατηγική

Η στρατηγική του Οµίλου ΤΙΤΑΝ συνοψίζεται ως εξής:
•

Συνέχιση της διεθνούς επέκτασης στον κλάδο τσιµέντου µε σκοπό την ενδυνάµωση
της περιφερειακής παρουσίας στις 4 περιοχές που ήδη διατηρεί παραγωγική δραστηριότητα (Ελλάδα, ΗΠΑ, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή).

•

Περαιτέρω καθετοποίηση δραστηριοτήτων όπου οι συνθήκες αγοράς και ανταγωνισµού την ευνοούν.

•

Συνεχής βελτίωση κόστους και παραγωγικότητας.

•

Βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του και προσαρµογή του στην διεθνοποιηµένη µορφή του (http://www.titan.gr).
Παράλληλα, η Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν εφαρµόζει πρωτοποριακά συστήµατα διοίκησης

ανθρωπίνων πόρων, όπως συστήµατα αµοιβών και παροχών συνδεδεµένα µε την απόδοση
εταιρίας και εργαζοµένου, προγραµµατισµό σταδιοδροµίας στελεχών κ.α., που στοχεύουν
στην προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναµικού. Πέραν
αυτών, εφαρµόζει και µια ευρεία δέσµη µέτρων που έχουν στόχο το "ευ ζην" των εργαζοµένων στην Εταιρία, όπως:
•

Έµφαση στη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζοµένων µέσω ουσιαστικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης σε τεχνικά και διοικητικά θέµατα

•

Συνεχώς βελτιούµενες συνθήκες εργασίας

•

∆ιαρκής εκπαίδευση σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας

•

Θεσµός Κοινωνικών Λειτουργών στο χώρο εργασίας

•

Σταθερή και ουσιαστική παρουσία Ιατρών Εργασίας
2.2.1.3. Απασχόληση

Όπως αναφέρει η εταιρία, ο σεβασµός προς τους εργαζοµένους της και τις ανάγκες τους
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της πολιτικής για το ανθρώπινο δυναµικό της. Για να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού της, ασφαλών συνθηκών εργασίας και
συνεχούς βελτίωσης, εφαρµόζει σε όλο τον όµιλο προγράµµατα προς τις εξής κατευθύνσεις:
• Αναγνώριση της ενεργού συµµετοχής των εργαζοµένων στην επίτευξη επιχειρησιακών στόχων
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• Συστήµατα αµοιβών προσαρµοσµένα στις συνθήκες των τοπικών αγορών και στις τάσεις της βιοµηχανίας
• Συνεχείς επενδύσεις στην επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη
• Πρόσθετες παροχές –πέραν των προβλεποµένων από τη νοµοθεσία και από συλλογικές συµβάσεις– σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζοµένων
Ένα χαρακτηριστικό για τον όµιλο ΤΙΤΑΝ είναι η µακρόχρονη απασχόληση η οποία
αναγνωρίζεται σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου µε ειδικές εκδηλώσεις, επιδόµατα και αναµνηστικά για όσους συµπληρώνουν δέκα, είκοσι και τριάντα χρόνια υπηρεσίας. Το χαµηλό
ποσοστό κινητικότητας του προσωπικού ήταν από τα κύρια κριτήρια που εξετάστηκαν το
2004 και το 2005 κατά την επιλογή της επιχείρησης ως ενός από τους καλύτερους εργασιακούς χώρους της Ευρώπης

2.2.1.4. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού. Εκπαίδευση-Κατάρτιση

2005

Το 2005 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά περισσότερες από 90.000 ανθρωποώρες κατάρτισης των εργαζοµένων (µέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο σε επίπεδο οµίλου:
15), που σε όλες σχεδόν τις χώρες δραστηριοποίησης της εταιρίας ξεπέρασαν τους αντίστοιχους αριθµούς του 2004 (πίνακας 4).. Η υγιεινή και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας και η
πρόληψη ατυχηµάτων ήταν τα θέµατα των περισσοτέρων ωρών εκπαίδευσης και κατάρτισης
του προσωπικού του οµίλου, όπως φαίνεται και στον πίνακα 5. Επίσης έµφαση δόθηκε σε
θέµατα τεχνικής κατάρτισης µε στόχο την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά και τη διάδοση εξειδικευµένης τεχνογνωσίας σε όλους τους εργαζοµένους του
οµίλου.
Εκτός από τις νέες πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν, συνεχίσθηκε η υλοποίηση του
προγράµµατος “MENTOR – Ανάπτυξη δεξιοτήτων” που απευθύνεται στο στελεχικό δυναµικό της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου προγράµµατος, το 2005
πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 4.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης για 45 συνολικά
στελέχη.
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2006

Το 2006 υλοποιήθηκαν περισσότερες από 110.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε προγράµµατα που συµµετείχαν περισσότεροι από 4.400 εργαζόµενοι. Ο µέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο ανήλθε σε 18 παρουσιάζοντας αύξηση 30% έναντι του 2005.
Η κατάρτιση επικεντρώθηκε κυρίως, στην ασφάλεια, αλλά περιελάµβανε, επίσης τεχνικά και περιβαλλοντικά θέµατα, καθώς και θέµατα διοίκησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων κ.ά. Ο
σχεδιασµός διαδοχής, η επιµόρφωση κατά την εκτέλεση της εργασίας και η συµβουλευτική
υποστήριξη των νέων στελεχών συµβάλλουν στη δηµιουργία «δεξαµενής» ικανών ανθρώπων, έτοιµων να ανταποκριθούν στις στρατηγικές επιδιώξεις του Οµίλου.

Πίνακας 4. : Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο για τα έτη 2004, 2005
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Πίνακας 5. : Κατανοµή ανθρωποωρών εκπαίδευσης κατά θέµα

2.2.2. Alico AIG Life (American Life Insurance Company)

2.2.2.1. Γενικά

Το American International Group (AIG) είναι ένας διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός
µε δραστηριότητες σε περισσότερες από 130 χώρες. Έπειτα από µια επίσκεψη στην ιστοσελίδα http//:www.alico.gr βλέπουµε επίσης ότι οι εταιρίες του AIG παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρικούς, θεσµικούς και ατοµικούς πελάτες µέσα από διεθνή δίκτυα γενικών ασφαλειών και
ασφαλειών ζωής. Επιπλέον παρέχονται συνταξιοδοτικά αποταµιευτικά προγράµµατα, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων σε όλο τον κόσµο. Οι µετοχές
του AIG διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς και στα χρηµατιστήρια του Παρισιού και του Τόκυο.
Η Alico AIG Life, εταιρία του AIG, έχει συµπληρώσει περισσότερα από 40 χρόνια
δραστηριότητας στην Ελλάδα. Εφαρµόζοντας την διεθνή τεχνογνωσία της εταιρίας, η οποία
δραστηριοποιείται σήµερα σε περισσότερες από 50 χώρες, η American Insurance Company
(ALICO) διαθέτει ασφαλιστικά προγράµµατα ζωής, προσωπικών ατυχηµάτων, υγείας και συνταξιοδότησης.
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2.2.2.2. Συνέντευξη µε τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Βορείου και Κεντρικής
Ελλάδος της Alico AIG Life

Στην προσπάθεια να διερευνηθεί η σηµασία που δίνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού τους, για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος έναντι άλλων επιχειρήσεων, ο τρόπος που γίνεται η εκπαίδευση στην πράξη και ποια τα
αποτελέσµατα για την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης µετά την εκπαίδευση, θέτονται ορισµένα ερωτήµατα-µέσω συνέντευξης- στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή
Βορείου και Κεντρικής Ελλάδος της Alico AIG Life, κύριο Σ. Στυλιανίδη. Οι ερωτήσεις της
συνέντευξης βρίσκονται στο παράρτηµα.
Τµήµα εκπαίδευσης
Όσο αφορά στην εκπαίδευση των εργαζοµένων της εταιρίας, υπάρχει τµήµα εκπαίδευσης µε έδρα την Θεσσαλονίκη. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης διοργανώνονται από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και από το ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τη
διεύθυνση πωλήσεων. Η εκπαίδευση που παρέχεται έχει ως στόχο την ανάπτυξη των πωλητών και την αύξηση των πωλήσεων.
Τοµείς εκπαίδευσης – Συχνότητα – Αξιολόγηση - Πόροι
Ειδικότερα, οι τοµείς στους οποίους γίνεται η εκπαίδευση είναι δύο:
-Το ∆ίκτυο των Πωλήσεων και
-Το ∆ιοικητικό Προσωπικό.
Εκπαιδευτικά προγράµµατα που αφορούν το δίκτυο των πωλήσεων είναι :
-εξεύρεση νέων πελατών
-προβληµατισµού των πελατών
-παρουσίασης της ιδανικής λύσης για να τους καταστήσουν πελάτες
Από την άλλη, εκπαιδευτικά προγράµµατα για το διοικητικό προσωπικό είναι:
-εξυπηρέτηση πελατών
-υιοθέτηση των αναγκαίων διαδικασιών για την εκτέλεση των εργασιών
Η εκπαίδευση των εργαζοµένων είναι σηµαντική για την εταιρία και η συµµετοχή τους
κρίνεται αναγκαία και καθοριστική. Η συχνότητα της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων εξαρτάται από τις ανάγκες των εργαζοµένων και το ρόλο που αυτοί έχουν. Οι νέοι ασφαλιστές, για παράδειγµα έχουν πολύ συχνότερο σύστηµα εκπαιδευτικής υποστήριξης από
τους ώριµους ασφαλιστές, οι οποίοι χρειάζονται διαφορετικό και πιο εξειδικευµένο σύστηµα
εκπαίδευσης.

113

Από την άλλη η αξιολόγηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης, γίνεται από το Μάνατζµεντ της εταιρίας και από το διευθυντή εκπαίδευσης. Η επιτυχία κρίνεται από τον βαθµό
επίτευξης του αποτελέσµατος το οποίο έχει προκαθοριστεί. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται,
µετρώνται και βάση αυτών καθορίζονται οι στόχοι των επόµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Στοιχεία σε απόλυτους αριθµούς, δεν δόθηκαν από τον κ Στυλιανίδη, ο οποίος όµως θα
αναφερθεί σε ποσοστιαίες αυξήσεις σηµαντικών για την εταιρία κριτηρίων, τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω. Η εταιρία πιστεύοντας στην αξία της εκπαίδευσης, κάτι το οποίο επισηµαίνει και παρακάτω ο κ. Στυλιανίδης, δαπανά πολύ σηµαντικό ποσό το οποίο καταγράφεται,
σύµφωνα µε τον ίδιο, κάθε χρόνο στον ισολογισµό της εταιρίας όπου και µπορεί να ανατρέξει
κανείς. Το ποσό αυτό προέρχεται από ίδιους πόρους της επιχείρησης, καθιστώντας έτσι την
ενίσχυση της εκπαίδευσης οικονοµικά αυτόνοµη.
Ανάπτυξη εργαζοµένων – Παραγωγικότητα και Ανταγωνιστικότητα
Ο κ. Στυλιανίδης, του οποίου τα καθήκοντα στην εταιρία είναι η ανάπτυξη γενικών εργασιών της εταιρίας στην περιοχή και η διεύθυνση του προσωπικού, στις ερωτήσεις για τη
σηµασία που αποδίδεται από την εταιρία αλλά και τον ίδιο στην εκπαίδευση του προσωπικού
και στους στόχους που θέτονται από τα προγράµµατα της εκπαίδευσης όσον αφορά στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης απάντησε ότι: «Η εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και τη δηµιουργία εταιρικής κουλτούρας που είναι απαραίτητη για τις προοπτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης. Είναι σηµαντική για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, µέσα από
την ανάπτυξη της γνώσης των προϊόντων και της δεξιότητας. Από την άλλη, η δηµιουργία
εταιρικής κουλτούρας, µε τη δηµιουργία της αίσθησης της οικογένειας, είναι σηµαντική ώστε
µια εταιρία να πορεύεται µε συντεταγµένο τρόπο προς την ανάπτυξη»
Για το ίδιο θέµα, ο κ Στυλιανίδης, επανέρχεται και τονίζει ότι «οι εταιρίες του είδους
που θεωρούν ότι το πιο σηµαντικό δίκτυο πωλήσεων που διαθέτουν, είναι ανθρωποκεντρικό
(ο άνθρωπος πωλητής), επιδέχονται ανάπτυξη εφόσον ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κάτω
από µια συνεχή εκπαιδευτική διαδικασία η οποία καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
πωλητών, για να τους καταστήσει πιο αποτελεσµατικούς και παραγωγικούς στην αγορά. Ιδιαίτερα στον τοµέα των υπηρεσιών, η εκπαίδευση είναι σηµαντική γιατί οι ανάγκες της αγοράς εξελίσσονται και πρέπει να είµαστε κοντά και να τις παρακολουθούµε. Αυτό θα βοηθήσει
ώστε το δίκτυο να προσαρµοστεί σε αυτές τις εξελίξεις, είτε γιατί πρέπει να αντιµετωπίσει
κάτι καινούριο, είτε γιατί πρέπει να διορθώσει κάτι για το οποίο διαµορφώθηκαν νέα δεδοµένα, είτε γιατί πρέπει να κατακτήσει πιο δυναµικά τις ευκαιρίες όπως εξελίσσονται µέσα στην
αγορά.»
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Όσο αφορά στους στόχους που θέτονται από τα προγράµµατα εκπαίδευσης για την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, ο διευθυντής της εταιρίας στη βόρια
Ελλάδα ανέφερε ότι «αυτοί είναι ποσοτικοί και ποιοτικοί. Η παραγωγικότητα είναι το ζητούµενο. Η ενηµέρωση για το επίπεδο της παραγωγικότητας παρακολουθείται ηλεκτρονικά. Ένα
παράδειγµα παραγωγικότητας αποτελεί η σχέση µεταξύ πρώτων ραντεβού και τελικού ραντεβού. Αν π.χ. ένας ασφαλιστής πετυχαίνει ένα τελικό ραντεβού µετά από πέντε ραντεβού, η
επιδίωξη της εκπαιδευτικής υποστήριξης είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, δηλαδή στο
παράδειγµά µας, να πετύχει ο ασφαλιστής δύο ή τρία τελικά ραντεβού µετά από πέντε αρχικά. Από την άλλη ο αριθµός των πλήρως απασχολουµένων εργαζοµένων στην επιχείρηση
είναι σηµαντικός για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Έτσι σκοπός της εταιρίας είναι
η αύξηση των full time συνεργατών»
Ορισµένα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν το σηµαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στα
αποτελέσµατα της εταιρίας, σύµφωνα µε τον κ. Στυλιανίδη, «είναι ότι κλείνουµε τη φετινή
χρονιά µε έναν στους δύο συνεργάτες να είναι πλήρους απασχόλησης (full time), κάτι το οποίο αποτελεί µεγάλη επιτυχία για την εταιρία. Επιπλέον από αυτούς που είναι πλήρως απασχολούµενοι ένας στους τρεις είναι στον κύκλο των επιτυχηµένων ασφαλιστών (star agent).
Έτσι λοιπόν, στο σύνολο των συνεργατών της εταιρίας, το 60% γίνεται πλήρως απασχολούµενο προσωπικό και το 20% αυτού γίνονται επιτυχηµένοι ασφαλιστές. Επίσης υπήρξε αύξηση των πωλήσεων, σχεδόν 35% στα προϊόντα ζωής και 50% στων ατυχηµάτων, κατά το
2006, έτος µέχρι το οποίο είναι καταγραµµένα τα αποτελέσµατα της εταιρίας».
Τέλος, η άποψη του κ. Στυλιανίδη για το ρόλο και τη σηµασία της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα στην βελτίωση της παραγωγικότητας και της δηµιουργίας πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών είναι ότι µπορεί αυτός να εκτιµηθεί και από
το γεγονός ότι «κανένα κοµπιούτερ δεν µπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο. Αν το ανθρωποκεντρικό σύστηµα µπορεί να αποδεικνύει στην αγορά, την προστιθέµενη αξία της παρουσίας του, κανένα ηλεκτρονικό σύστηµα δεν θα µπορέσει ποτέ να το ανταγωνιστεί γιατί ο
πελάτης – καταναλωτής θα αναγνωρίζει ότι µπορεί να πληρώνω κάτι παραπάνω, αλλά έχω
αυτήν την προστιθέµενη αξία που δεν µπορεί να τη δώσει το ηλεκτρονικό σύστηµα. Το θέµα
είναι να µπορεί αυτό να αποδεικνύεται. Η εκπαίδευση είναι σηµαντική και τη χρειαζόµαστε
γιατί κριτής µας είναι η αγορά. Αν η αγορά καταλαβαίνει ότι το σύστηµα αυτό, των πωλητών
που διαθέτουµε είναι τόσο χρήσιµο, ώστε αξίζει τον κόπο να πληρώνει το αντίστοιχο κόστος
σε σχέση µε τις άλλες εναλλακτικές λύσεις που έχει στην απόκτηση του προϊόντος, τότε σωστά επενδύουµε στην εκπαίδευση».
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Μια τελευταία σηµείωση που θα ήταν χρήσιµο να κάνουµε σε αυτό το σηµείο, είναι για
την έννοια του ανθρωποκεντρικού συστήµατος πωλήσεων που αναφέρθηκε παραπάνω από
τον ∆ιευθυντή Βορείου και Κεντρικής Ελλάδος της Alico AIG Life. Όπως σηµειώνει, «το
ανθρωποκεντρικό σύστηµα πωλήσεων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της εταιρίας και πιο συγκεκριµένα είναι το πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης δυναµικό των πωλητών. Αν και η
τεχνολογία αποτελεί σήµερα συγκριτικό πλεονέκτηµα, από την άλλη η δηµιουργία ενός δικού
σου επαγγελµατικού ‘στρατού’ πωλήσεων, βασισµένου στην κουλτούρα σου, στην εκπαίδευσή σου, στις αξίες που εκπροσωπείς είναι κάτι ‘δικό σου’ που είναι καθοριστικός παράγοντας, κάτι σαν σπονδυλική στήλη της λειτουργίας σου στην αγορά. Αν ο ανταγωνιστής σου
ξέρει ότι για να φτιάξει ένα ανθρωποκεντρικό δίκτυο πωλητών, πρέπει να επενδύσει χρόνο,
χρήµα, τεχνολογία, ανθρώπινους πόρους, τότε όλος αυτός ο συνδυασµός τον αποθαρρύνει
από το να έρθει να σε ανταγωνιστεί»

2.2.3. Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως Α.Ε.

2.2.3.1. Γενικά

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως Α.Ε, γνωστή, επίσης, και ως Coca-Cola
Τρία Έψιλον, είναι ένας από τους µεγαλύτερους εµφιαλωτές µη αλκοολούχων ποτών στον
κόσµο και ένας από τους µεγαλύτερους εµφιαλωτές των προϊόντων της The Coca-Cola
Company. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, µε έδρα την Αθήνα, εξυπηρετεί ένα πληθυσµό άνω των
500 εκατοµµυρίων καταναλωτών σε 26 χώρες. Οι 25 από αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη και
οι 14 είναι κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία διαπραγµατεύεται στα χρηµατιστήρια της Αθήνας, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και του Σύδνεϋ.
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, µία σχετικά νέα εταιρεία, δηµιουργήθηκε το 2000 µετά τη
συγχώνευση της Ελληνικής Εταιρείας Εµφιαλώσεως µε έδρα την Αθήνα και της Coca-Cola
Beverages plc µε έδρα το Λονδίνο. Από τότε, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί και σήµερα απασχολεί περισσότερους από 37,000 εργαζόµενους, ενώ διαθέτει 78 εργοστάσια εµφιάλωσης. Η
γκάµα των προϊόντων της εταιρίας περιλαµβάνει ανθρακούχα αναψυκτικά, χυµούς, νερό, καθώς και έτοιµα ροφήµατα προς πόση, όπως τσάι και καφές. Ο µεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων, περίπου το 77%, προέρχεται από τα ανθρακούχα αναψυκτικά της The Coca-Cola
Company. Βάσει συµφωνιών εκχώρησης δικαιωµάτων, η Coca-Cola Τρία Έψιλον παράγει,
διανέµει και εµπορεύεται συγκεκριµένα προϊόντα της The Coca-Cola Company. Η The Coca116

Cola Company φέρει την κύρια ευθύνη για τις ενέργειες marketing στους καταναλωτές. Η
Coca-Cola Τρία Έψιλον παρασκευάζει περισσότερα από 145 ανθρακούχα και 240 µη ανθρακούχα ποτά. Το 2004 οι καθαρές πωλήσεις, σύµφωνα µε την εταιρία, ανήλθαν σε 4,248 εκατοµµύρια ευρώ.
Με γεωγραφική κάλυψη που εκτείνεται από την ∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας µέχρι το
ανατολικότερο άκρο της Ρωσίας, και από την Εσθονία έως τη Νιγηρία, η Coca-Cola Τρία Έψιλον στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών και των τοπικών προτιµήσεων και τάσεων
των καταναλωτών στις αγορές, όπου δραστηριοποιείται. Για να το επιτύχει αυτό, η εταιρεία
διακρίνει τις χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται σε τρεις κατηγορίες αγορών, στις "ανεπτυγµένες", τις "αναπτυσσόµενες" και τις "αναδυόµενες". Αυτή η οµαδοποίηση αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη των µονάδων της εταιρείας, αλλά και τα επίπεδα πολιτικής και οικονοµικής σταθερότητας και ανάπτυξης, το νοµοθετικό πλαίσιο, τις προοπτικές ανάπτυξης που
παρουσιάζουν, καθώς και την υποδοµή που διαθέτουν αναφορικά µε την εξυπηρέτηση πελατών και το δίκτυο διανοµής.
-

Οι "ανεπτυγµένες" αγορές περιλαµβάνουν έξι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία στη ∆υτική Ευρώπη: Ιταλία, Ελλάδα, ∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας,
Βόρειο Ιρλανδία, Αυστρία και Ελβετία.

-

Οι "αναπτυσσόµενες" αγορές περιλαµβάνουν εννέα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: Πολωνία, Ουγγαρία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Κροατία,
Σλοβακία, Σλοβενία, καθώς και τις βαλτικές δηµοκρατίες της Λιθουανίας, της Εσθονίας και της Λεττονίας.

-

Οι "αναδυόµενες" αγορές αποτελούνται από 11 χώρες, οι οποίες εκτείνονται από
τη Νιγηρία, που είναι η µοναδική αφρικανική χώρα στην οποία δραστηριοποιείται
η εταιρεία, στη Ρωσία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ΠΓ∆Μ (Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας), Λευκορωσία, Αρµενία και Μολδαβία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρίας
βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Coca-Cola Τρία Έψιλον (www.coca-colahbc.com), από όπου
και αντλούµε τη χρηµατοοικονοµική επισκόπηση του οµίλου και την οποία παρουσιάζουµε
παρακάτω στον πίνακα 6.
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Πίνακας 6: Χρηµατοοικονοµική επισκόπηση Οµίλου µεταξύ των ετών 2006 και 2007

2.2.3.2. Εκπαίδευση – Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

Η δηµιουργία µιας κουλτούρας υψηλών επιδόσεων

Η εκπαίδευση, η επαγγελµατική ανάπτυξη και η δηµιουργία προκλήσεων για τους εργαζόµενους της εταιρείας αποτυπώνονται στις θεµελιώδεις αξίες της Coca-Cola Τρία Έψιλον,
η οποία όπως αναφέρει στην ετήσια έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για το έτος 2004,
(www.coca-colahbc.com), «δεσµεύεται στη δηµιουργία ενός ανοικτού εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο τα υψηλά κίνητρα, η παραγωγικότητά του και η αφοσίωση των εργαζοµένων, οδηγούν στην επιτυχία της επιχείρησης, µέσω της υψηλής επίδοσής τους». Είναι γεγονός, σύµφωνα µε την έκθεση της εταιρίας, πως η εταιρεία δε θα πετύχει τους επιχειρηµατικούς της στόχους, αν οι εργαζόµενοί της δεν είναι άρτια εξειδικευµένοι, δεν έχουν κίνητρα
και κατάλληλη εκπαίδευση.

118

Το 2004, η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από 12 εκατοµµύρια ευρώ σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα. Για το 2005, είχε προϋπολογιστεί η επένδυση περισσότερων από 15 εκατοµµύρια ευρώ για τον ίδιο σκοπό. Η έµφαση της εταιρίας στην ανάπτυξη των εργαζοµένων και
στη χρηµατοδότηση για αυτό το σκοπό µπορεί άλλωστε να φανεί και από τον παραπάνω πίνακα της χρηµατοοικονοµικής επισκόπησης του οµίλου, όπου βλέπουµε την αύξηση των συνολικών λειτουργικών εξόδων της εταιρίας.
Όλοι οι εργαζόµενοι, από το επίπεδο του αρχηγού οµάδας και άνω, αξιολογούνται, ετησίως, ως προς τις τεχνικές, επαγγελµατικές και διοικητικές ικανότητες, καθώς και τη συµπεριφορά τους. Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί τη βάση του σχεδίου ανάπτυξης κάθε εργαζόµενου, το οποίο προσδιορίζει τους εκπαιδευτικούς στόχους και καθορίζει τα ετήσια εκπαιδευτικά προγράµµατα και δραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή σχεδιάστηκε, αποσκοπώντας να διευκολύνει τους εργαζόµενους, όχι µόνο να διαπρέψουν στους
σηµερινούς τους ρόλους, αλλά και για να αναπτύξουν τις δυνατότητες για την επαγγελµατική
τους ανάπτυξη.

∆ηµιουργία ηγετικών ικανοτήτων

Η εταιρεία εστιάζει τις προσπάθειές της στη δηµιουργία των διοικητικών και ηγετικών
ικανοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας. Ένα βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης της Coca-Cola Τρία Έψιλον, προσαρµοσµένο στις συγκεκριµένες ανάγκες των εργαζόµενων, εγγυάται ότι η εταιρεία θα αναπτύξει
υψηλές ηγετικές ικανότητες στα στελέχη της σε όλο τον όµιλο. Αυτό το ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα καλύπτει όλα τα επίπεδα εποπτείας και διοίκησης. Παρακάτω, στον
πίνακα 7, βλέπουµε τη συµµετοχή των εργαζοµένων, κατά εκπαιδευτικό πρόγραµµα, όπως
αυτή αναφέρεται από την εταιρία στην ετήσια έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για το
2004 (www.coca-colahbc.com).
Επιπλέον, λειτουργεί ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε τοµείς όπως είναι οι
πωλήσεις, η εφοδιαστική αλυσίδα, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, καθώς και οι οικονοµικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφορικής, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση εξειδικευµένων δεξιοτήτων. Το 2004, σύµφωνα µε τη θεµελιώδη αξία της οµαδικής προσπάθειας, η εταιρεία ξεκίνησε, επίσης, ένα µεγάλο διατµηµατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που καλύπτει όλες
τις πλευρές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τα προγράµµατα αυτά πραγµατοποιήθηκαν,
κατά τη διάρκεια του 2004, σε 10 χώρες.
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Πίνακας 7: Συµµετοχή εργαζοµένων ανά εκπαιδευτικό πρόγραµµα

∆έσµευση των εργαζοµένων

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον πιστεύει ότι όσο καλύτερα πληροφορηµένοι είναι οι εργαζόµενοι, τόσο περισσότερο παραγωγικοί και αφοσιωµένοι θα είναι στην επίτευξη των στόχων
της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, όσο καλύτερα πληροφορηµένη είναι η εταιρία για τις
απόψεις των εργαζοµένων, τόσο πιο επιτυχηµένη θα είναι η επιχειρηµατική δραστηριότητά
της. Προς το σκοπό αυτό, η εταιρία έχει αναπτύξει αµφίδροµα εσωτερικά συστήµατα επικοινωνίας σε όλες τις µονάδες της. Ένας από τους βασικούς τρόπους µε τους οποίους η εταιρεία
διερευνά και αξιολογεί τη στάση των εργαζοµένων είναι η διενέργεια της ετήσιας πολιτιστικής έρευνας σε ολόκληρο τον όµιλο. Το 2004 πραγµατοποιήθηκε η τρίτη έρευνα, που αφορούσε στη στάση των εργαζοµένων. Η έρευνα, που περιλαµβάνει απόρρητες και ανώνυµες
απαντήσεις, πραγµατοποιήθηκε σε 20 χώρες από ανεξάρτητο φορέα. Η συµµετοχή είναι ελεύθερη και εθελοντική για όλους τους εργαζόµενους. Το δε 2004, συµµετείχαν 14.669 άτοµα, που αποτελούσαν το 54% του συνόλου των εργαζοµένων της εταιρίας. Η έρευνα προσφέρει την ευκαιρία στους εργαζόµενους να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά µε τον τρόπο
λειτουργίας της εταιρίας, βάσει των αξιών της. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνά την άποψη και
γνώµη τους για την εταιρεία, τη διοίκησή της και τους ρόλους που οι ίδιοι έχουν. Οι ερωτή-
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σεις αξιολογούν, επίσης, την εφαρµογή των θεµελιωδών αξιών από την Coca-Cola Τρία Έψιλον. Για παράδειγµα, οι εργαζόµενοι ερωτώνται µέχρι ποιό βαθµό η εταιρεία, η διοίκηση και
το σύνολο των εργαζοµένων της δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα, δηµιουργούν κλίµα
εµπιστοσύνης και συµπεριφέρονται µε ακεραιότητα. Αξιολογούν, ακόµα, την εκτίµηση που
αποδίδει η εταιρεία στους εργαζόµενούς της, στη φροντίδα για τους πελάτες της και στην ανταπόκρισή της στις ανάγκες των καταναλωτών. Τέλος, η έρευνα περιλαµβάνει ερωτήσεις
σχετικά µε την παροχή κινήτρων στους εργαζόµενους, ώστε να συµπεριφέρονται ως οι ιδιοκτήτες της, να θέτουν υπό αµφισβήτηση την ισχύουσα κατάσταση στην εταιρεία, να προάγουν την καινοτοµία και να µοιράζονται τις γνώσεις µε τους συναδέλφους τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας του 2004 ήταν εξίσου ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά, αφού εξέφραζαν
σταθερά τη βασική συµπεριφορά που η Coca-Cola Τρία Έψιλον επιδιώκει να ενισχύει στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, για τον εντοπισµό τοµέων, που επιδέχονται βελτίωση και την εφαρµογή διορθωτικών
µέτρων.
Επιπλέον της προαναφερόµενης ετήσιας έρευνας κλίµατος, η Coca-Cola Τρία Έψιλον
εφαρµόζει µια ολοκληρωµένη στρατηγική εσωτερικής επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο οµίλου,
όσο και χώρας, ώστε να εξασφαλίζεται η ενηµέρωση και συµµετοχή των εργαζοµένων σε όλα
τα επίπεδα. Η έρευνα σχέσεων των εργαζοµένων της Coca-Cola Τρία Έψιλον καταγράφει την
πρόοδο της εταιρείας σε αυτόν τον τοµέα. Το 2004, διαπιστώθηκε ότι όλες οι µονάδες της
εταιρείας, σε διάφορες χώρες, διαθέτουν συστήµατα άµεσης επικοινωνίας, ενώ ακολουθείται
πολιτική ανοιχτής συµµετοχής των εργαζοµένων, λειτουργούν δίκτυα επικοινωνίας σε όλα τα
κλιµάκια, διεξάγονται εκδηλώσεις, όπου οι εργαζόµενοι µπορούν να εκφράσουν τη γνώµη
τους, εκδίδονται ενηµερωτικά δελτία, διενεργείται απόρρητη διερεύνηση των απόψεων τους,
διεξοδικές µελέτες καθώς και άλλες εµπιστευτικές έρευνες, µε στόχο την αµφίδροµη επικοινωνία.

2.2.3.3. Συνέντευξη µε τον Προϊστάµενο Προσλήψεων, Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης Προσωπικού της Coca-Cola Τρία Έψιλον
στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της σχέσης µεταξύ της ανάπτυξης του προσωπικού µιας
επιχείρησης και της ανταγωνιστικότητάς της, τίθενται ορισµένες ερωτήσεις στον προϊστάµε-
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νο προσλήψεων, εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού της Coca Cola Τρία Έψιλον, στη
Θεσσαλονίκη, κ. Χ. ∆εδούση.
Τα καθήκοντα του κ. ∆εδούση, στην εταιρία, είναι η επιµέλεια του ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης, του προϋπολογισµού της εταιρίας όσον αφορά την εκπαίδευση και της επιµέλειας
της αξιολόγησης του προσωπικού. Επίσης, είναι υπεύθυνος µε τη συνεργασία άλλων, για το
σχεδιασµό των προγραµµάτων εκπαίδευσης που υλοποιούνται στο τµήµα εκπαίδευσης της
εταιρίας. Η εκπαίδευση γίνεται σε δύο επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και κάθε
χρόνο. Το ένα επίπεδο είναι αυτό της εκπαίδευσης των πωλήσεων (sales training) και το άλλο
της εκπαίδευσης εξειδικευµένων ικανοτήτων (training of managerial skills).
Η εκπαίδευση προσανατολίζεται σε δύο τοµείς. ‘Πάθος για Ηγεσία’ (Passion to Lead) ο
ένας τοµέας και ‘Τελειότητα εκτός συνόρων’ (Excellence Across the Border) ο άλλος, ο οποίος λόγω της εξέλιξης της εταιρίας σε άλλες χώρες και της λογικής ότι πρέπει να αναπτυχθεί µια κοινή κουλτούρα και µια κοινή γλώσσα, περιλαµβάνει ενιαίες εκπαιδεύσεις. Συγκεκριµένα σεµινάρια που έχουν υλοποιηθεί στο εκπαιδευτικό τµήµα της εταιρίας είναι σεµινάρια:

Ηγεσίας
Προσωπικών δεξιοτήτων
Time Management
∆ιαπραγµάτευσης
Basic Sailing Skills
και άλλα όπως σεµινάρια µέσω ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόµενος µπαίνει σε µια ηλεκτρονική σελίδα, διαβάζει την ύλη και στη συνέχεια γίνονται οµάδες εργασίας σε µια αίθουσα οι οποίες δουλεύουν σε πραγµατικό χρόνο.
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν από τα ατοµικά πλάνα ανάπτυξης των εργαζοµένων τα οποία είναι ενταγµένα στο φάκελο της αξιολόγησής τους. Από την άλλη οι στόχοι των
προγραµµάτων εκπαίδευσης, είναι να αναπτυχθούν οι δεξιότητες που ήδη υπάρχουν και αν
δεν υπάρχουν να αναπτυχθούν έτσι ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγικότητας της
εταιρίας. Όπως αναφέρει ο υπεύθυνος ανάπτυξης του προσωπικού της εταιρίας, η µέτρηση
της αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζοµένων γίνεται ως εξής: «…υπάρχει ένα ατοµικό πλάνο ανάπτυξης το οποίο συµπληρώνει εκ των υστέρων ο εργαζόµενος. Βλέπει τι από
αυτά που διδάχθηκε εφαρµόζει, σε τι ποσοστό και τι πρέπει να αναπτύξει περισσότερο. Το
ατοµικό αυτό πλάνο που καταθέτει ο εργαζόµενος έρχεται σε παραλληλισµό µε την ετήσια
αξιολόγησή του και έτσι βλέπουµε την προστιθέµενη αξία της εκπαίδευσης. ∆ηλαδή στο κα122

τά πόσο αυτή έχει συµβάλει στην ανάπτυξη του εργαζόµενου, γιατί µέσα από αυτό θα είναι
έτοιµος να δεχθεί περισσότερα καθήκοντα και ανάπτυξη. Υπάρχει µε άλλα λόγια και αυτόαξιολόγηση».
Όσον αφορά στα προγράµµατα εκπαίδευσης βλέπουµε ότι «..αξιολογούνται και αυτά
από τους ίδιους τους εργαζόµενους. Υπάρχουν σηµεία όπου σηµειώνουν οι εργαζόµενοι όπως
για παράδειγµα, ‘κατά πόσο νοµίζετε ότι θα σας βοηθήσουν τα αντικείµενα της εκπαίδευσης
που παρακολουθήσατε στη δουλειά σας;’ ή ‘έχετε να προτείνετε κάτι για τη βελτίωση του
προγράµµατος;’. Έτσι κάνουµε συνεργούς τους ίδιους τους εργαζόµενους σε αυτή την προσπάθεια». Αναφορικά µε την αξιολόγηση προγραµµάτων και αποτελεσµάτων, εκτός από τον
υπεύθυνο προσλήψεων και εκπαίδευσης «γίνεται και από τους διευθυντές των τµηµάτων, το
τµήµα ανθρώπινων πόρων και τον διευθυντή του τµήµατος αυτού. Για να είναι ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης επιτυχηµένο θα πρέπει να µην επαναληφθεί η ίδια ενότητα ως ανάγκη για τον
ίδιο τον εργαζόµενο».
Τέλος, σύµφωνα µε τον κύριο ∆εδούση, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού είναι
πάρα πολύ σηµαντική γιατί δίνεται η ευκαιρία στους ανθρώπους να εκφραστούν και να λειτουργήσουν πραγµατικά στη βάση των δυνατοτήτων τους, µε αποτέλεσµα να προσθέτουν αξία µέσα στην επιχείρηση. Μέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, θα έρθουν και τα αποτελέσµατα της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας για την εταιρία. Η σηµασία που δίνεται από την επιχείρηση στην ανάπτυξη του δυναµικού της µέσω της εκπαίδευσης, πλην των
όσων αναφέρονται και στην έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για το 2004, φαίνεται και
από το γεγονός ότι η εταιρία, όπως αναφέρεται από τον κ. ∆εδούση, διαθέτει µεγάλο ποσό
ετησίως. Η εταιρία, επίσης, χρησιµοποιεί το λογαριασµό του Λ.Α.Ε.Κ για να ενισχύσει τη
χρηµατοδότηση προγραµµάτων εκπαίδευσης, αφού πιστεύει ότι «η εκπαίδευση προσθέτει
αξία µέσα στην επιχείρηση και στους ίδιους τους εργαζόµενους ώστε να είναι αποτελεσµατικοί στη δουλειά τους».
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ξεκινήσαµε την εργασία αυτή µε την περιγραφή της σύγχρονης πραγµατικότητας και
των νέων συνθηκών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις και συνεχίσαµε µε τη σηµασία που
αποδίδεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στους τρόπους µε τους οποίους θα καταφέρουν να
γίνουν πιο ανταγωνιστικές έτσι ώστε κατ’ αρχήν να επιβιώσουν στο δύσκολο περιβάλλον και
έπειτα να µπορέσουν να αναπτυχθούν. Έπειτα αναφερθήκαµε στους ανθρώπινους πόρους ως
έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες, των οποίων η βελτίωση, η ανάπτυξη και η κατάλληλη εκπαίδευση θα κάνει δύσκολη την αντιγραφή τους από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις τελευταία έχουν αντιληφθεί ότι αν θέλουν να αποκτήσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα θα πρέπει να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν το προσωπικό
τους.
Η σηµασία που αποδίδεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης, φαίνεται αρχικά από την αναγκαιότητα για διοίκηση των ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις. Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, µέρος της οποίας αποτελεί και η ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού είναι ιδιαίτερα σηµαντική και σήµερα πλέον υπάρχουν τµήµατα αυτής σε όλες τις µεγάλες επιχειρήσεις. Από την άλλη, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, βελτιώνει πολλούς τοµείς στην εργασία
των εργαζοµένων αλλά και αναπτύσσει νέες δεξιότητες που δεν υπάρχουν. Βοηθάει, µέσω
της βελτίωσης των ήδη υπαρχουσών αλλά και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, στην βελτίωση
της παραγωγικότητας των εργαζοµένων. Η αύξηση της παραγωγικότητας, όπως βλέπουµε και
από την παρουσίαση των παραµέτρων που την ορίζουν, οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα της
επιχείρησης. Και επειδή κάθε επιχείρηση έχει ως στόχο της την αύξηση της παραγωγικότητας, προσπαθεί να βελτιώσει όλους εκείνους τους παράγοντες που συµβάλουν σε αυτή. Ένας
τέτοιος παράγοντας είναι και το προσωπικό της επιχείρησης.
Κάθε επιχείρηση, ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριότητάς της, σχεδιάζει τα αντίστοιχα
εκπαιδευτικά προγράµµατα. Μια βιοµηχανική επιχείρηση π.χ. προσεγγίζει διαφορετικά την
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της µέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού της, από ότι
µια εµπορική επιχείρηση. Πιο συγκεκριµένα µια βιοµηχανική επιχείρηση ή µια κατασκευαστική εταιρία θα έχει ως προτεραιότητα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, τον περιορισµό των ατυχηµάτων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Κατά συνέπεια, ο στόχος
των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που υλοποιεί είναι η εκπαίδευση των εργαζοµένων της σε
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θέµατα ασφάλειας και εκµάθησης των νέων τεχνολογιών, ενώ αντίστοιχα ο στόχος των προγραµµάτων µιας εµπορικής επιχείρησης θα είναι βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων
στον τοµέα των πωλήσεων. Έτσι στο πλαίσιο της διερεύνησης της σηµασίας της ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναµικού, που αποδίδεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, παρουσιάζουµε τις
απόψεις των στελεχών του τµήµατος προσωπικού από µια εµπορική επιχείρηση, την Coca
Cola Τρία Έψιλον, και µια εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφάλισης, την Alico AIG Life. Παρουσιάζεται επίσης και η περίπτωση µιας βιοµηχανικής επιχείρησης, της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε., και οι πολιτικές της σε ζητήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η αβεβαιότητα και η ευελιξία ως παράγοντες µείωσης της αφοσίωσης των εργαζοµένων στην επιχείρηση
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια τάση διοίκησης των προσωπικού που στηρίζεται
στην «αφοσίωση» παρά στην παραδοσιακή προσέγγιση του «ελέγχου». Είδαµε ότι για να
συµβάλει ο εργαζόµενος, µε τον καλύτερο τρόπο, στην παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να
νιώθει ικανοποίηση από την εργασία του. Επίσης, είναι σηµαντικό για τον εργαζόµενο να
νιώθει ότι η εργασία του αναγνωρίζεται και ότι µέσω αυτής συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Μόνο έτσι ο εργαζόµενος θα είναι αφοσιωµένος στην επιχείρηση και
θα ενδιαφέρεται και αυτός για την πορεία της επιχείρησης. Από την άλλη, θα αναρωτηθεί κανείς πως είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί η αφοσίωση των εργαζοµένων σε µια επιχείρηση που
όπως είδαµε, και λόγω των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί,
προσπαθεί να αποκτήσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ευελιξία. Πως είναι δυνατόν, µε άλλα
λόγια να αφοσιωθεί ένας εργαζόµενος σε µια επιχείρηση όταν οι όροι εργασίας αποδεσµεύονται όλο και περισσότερο από θεσµικές νοµοθετικές ρυθµίσεις (Ξηροτύρη, 2001: 4).
Στον σύγχρονο καπιταλισµό έχουν αλλάξει πολλά πράγµατα. Όπως αναφέρει ο κοινωνιολόγος Ρίτσαρντ Σένετ στο βιβλίο του «the culture of the new capitalism», σύµφωνα µε άρθρο στην έκδοση της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας ‘Επτά’ (Γιαλκέτσης, 30/09/2007: 26),
τον κόσµο της σταθερότητας και της ασφάλειας τον αντικατέστησε εκείνος της ευελιξίας και
της αβεβαιότητας. Οι επιχειρήσεις γίνονται περισσότερο «οριζόντιες», µειώνεται ο αριθµός
των εργαζοµένων, αλλά κυρίως αυξάνει η έκταση της µερικής και προσωρινής απασχόλησης.
Όπως αναφέρεται «η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα µεγαλώνουν και γεννούν περισσότερο
άγχος στους εργαζόµενους. Νέες εντάσεις πηγάζουν και από την ταχεία απαξίωση των επαγγελµατικών τους γνώσεων, καθώς και από τη δυσκολία να προγραµµατίσουν µια συνεκτική
διαδροµή στην εργασία τους και τη ζωή τους. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια να ωθούν τους
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εργαζόµενους να ζουν περισσότερο στο παρόν, να µην αναλαµβάνουν δεσµεύσεις για το µέλλον και να µην αναπτύσσουν πρωτοβουλίες µέσα στην επιχείρηση».
Όπως όµως έχουµε δει εµείς µέχρι τώρα, στόχος της εκπαίδευσης που παρέχεται από τις
επιχειρήσεις στο προσωπικό τους είναι η βελτίωση των ικανοτήτων τους µε σκοπό την ανάληψη περισσότερων ευθυνών αλλά και πρωτοβουλιών, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη
καινοτοµιών για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Το ερώτηµα λοιπόν
είναι πως θα µπορέσουν να αντιµετωπιστούν αυτές οι αρνητικές συνέπειες που γεννά ο σύγχρονος καπιταλισµός έτσι ώστε, παρά τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ εργαζοµένων και
εργοδοτών, να γίνει εφικτή η υλοποίηση των στόχων και των δύο ή τουλάχιστον µέρος των
στόχων αυτών. Από την άλλη υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις των νέων συνθηκών που δηµιουργούνται. Πολλοί µελετητές υπογραµµίζουν την αύξηση της αυτονοµίας, της επαγγελµατικής γνώσης και της ποιότητας της
εργασίας στον ευέλικτο καπιταλισµό, αντίθετα µε άλλους, όπως ο Σένετ που αναφέραµε παραπάνω, που υποστηρίζουν ότι µειώνεται η εµπιστοσύνη στην επιχείρηση και η αφοσίωση
στην εργασία. Αποτέλεσµα αυτών η αστάθεια, η αποσταθεροποίηση και η ανασφάλεια που
χαρακτηρίζει τις εργασιακές και κοινωνικές σχέσεις.

Το άυλο κεφάλαιο ως παράγοντας αύξησης της παραγωγικότητας
Κλείνοντας θα αναφερθούµε σε µια πρόσφατη µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας, η οποία αναφέρεται στο «άυλο κεφάλαιο» και προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους οι µετανάστες αποδίδουν περισσότερο στις χώρες υποδοχής, όπου καταφεύγουν προκειµένου να αναζητήσουν εργασία, σε σχέση µε τη χώρα προέλευσης (Μίχας, 21/10/2007:
14).
Σύµφωνα µε αυτή τη µελέτη, το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι συνήθως οι µετανάστες αποκτούν πρόσβαση σε ένα «άυλο κεφάλαιο» το οποίο είναι πολύ µεγαλύτερο στη χώρα
υποδοχής από εκείνο της πατρίδας τους. Ο αλβανός εργαζόµενος π.χ. συναντά στην Ελλάδα
ένα «άυλο κεφάλαιο» που κατά κεφαλήν είναι 203 χιλ. δολάρια, ενώ στην Αλβανία περιορίζεται στα 11 χιλ. δολάρια. Και ο µεξικανός µετανάστης στις Η.Π.Α. έχει επίσης, για παράδειγµα, πρόσβαση σε ένα «άυλο κεφάλαιο» που στις Η.Π.Α. είναι 418 χιλ. δολάρια, ενώ στο
Μεξικό µόλις 34 χιλ. δολάρια.
Να σηµειώσουµε όµως, ποιο είναι αυτό το «κεφάλαιο» στο οποίο αναφερόµαστε και
γιατί το αναφέρουµε. Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει πέρα από τους φυσικούς πόρους (µεταλλεύµατα, δάση κ.λ.π.) και την παραγωγική υποδοµή (εργοστάσια, µηχανές κ.λ.π.) ενός
κράτους και ορισµένους άλλους παράγοντες. Πρόκειται για παράγοντες όπως η εµπιστοσύνη
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µεταξύ των συναλλασσόµενων, ένα αποτελεσµατικό δικαστικό σύστηµα, τα σαφώς καθορισµένα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα, η ποιοτική παιδεία και τέλος, µια αποτελεσµατική κυβέρνηση. Σύµφωνα µε το άρθρο, οι οικονοµολόγοι της Παγκόσµιας Τράπεζας κατάφεραν να µεταφράσουν το άυλο κεφάλαιο σε αριθµούς και να υπολογίσουν το µέγεθός του ανά περιοχές. Το
συµπέρασµά τους είναι ότι, όσο πιο πλούσια είναι µια χώρα, τόσο µεγαλύτερο ποσοστό του
πλούτου της είναι σε άυλο κεφάλαιο. Στις χώρες του ΟΟΣΑ ο µέσος κατά κεφαλήν πλούτος
είναι 440 χιλιάδες δολάρια. Απ’ αυτό τα 10 χιλ. αντιπροσωπεύουν το φυσικό κεφάλαιο, τα 76
χιλ. το παραγωγικό και τα 354 χιλ. δολάρια είναι το άυλο κεφάλαιο. Αντιστρόφως, τα χαµηλότερα ποσοστά του συγκεκριµένου δείκτη θα τα βρει κανείς στις αναπτυσσόµενες χώρες.
Με άλλα λόγια, οι πλούσιες χώρες φαίνεται ότι οφείλουν την οικονοµική τους ευµάρεια όχι
µόνο στις πρώτες ύλες ή ακόµα και στη βιοµηχανία τους, αλλά κυρίως στην ποιότητα των
θεσµών και της παιδείας τους.
Πρώτη χώρα στον κόσµο όσον αφορά στο «άυλο κεφάλαιο», σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, είναι η Ελβετία µε 542 χιλ. δολάρια, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτεύει η
∆ανία µε 482 χιλ., µε την Ελλάδα στην τελευταία θέση από τις «παλιές» χώρες της Ε.Ε. µε
203 χιλ. «άυλο κεφάλαιο». Όµως, αν και στην τελευταία θέση σε σχέση µε τις χώρες της δύσης, η Ελλάδα όπως αναφέρεται έχει σηµαντική θέση σε σχέση µε τις άλλες χώρες στα Βαλκάνια. Στην Αλβανία το κατά κεφαλήν ‘άυλο κεφάλαιο’ είναι 11 χιλ. δολάρια, στη Βουλγαρία 16 χιλ. όπως και στη Ρουµανία επίσης 16 χιλ. Ίσως για το λόγο αυτό, η Ελλάδα αποτελεί
µαγνήτη για τους µετανάστες από τα Βαλκάνια αφού ένας αλβανός, βούλγαρος ή ρουµάνος
εργάτης, όταν διασχίζει τα σύνορα, αυτοµάτως «πιστώνεται» µε ένα ‘άυλο κεφάλαιο’ 203
χιλιάδων δολαρίων (Μίχας, 21/10/2007: 14).

Η αναγνώριση της σηµασίας της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και οι
πιθανές µελλοντικές προεκτάσεις της εργασίας.
Όπως είδαµε µέχρι τώρα, η εκπαίδευση επιτελεί δύο βασικούς σκοπούς στις σύγχρονες κοινωνίες. Από τη µια συντελεί στη βελτίωση της ικανότητας του ατόµου να κατανοεί τον
κόσµο και να λαµβάνει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και από την άλλη, προετοιµάζει τα
νέα άτοµα για την επαγγελµατική τους ζωή και τα βοηθά να αυξήσουν την οικονοµική τους
αξία. Έτσι, η εκπαίδευση δεν έχει µόνο κοινωνικό και πολιτιστικό σκοπό αλλά και οικονοµική αξία. Η συµβολή της στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της παραγωγής
είναι σηµαντική. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι νέα αφού συγγραφείς όπως οι Adam Smith,
Alfred Marshall κ.α. επισήµαναν τη συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη
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µιας χώρας. Στο συµπέρασµα αυτό οδηγούν και οι εκτιµήσεις των συναρτήσεων παραγωγής
οι οποίες από τη µεταπολεµική περίοδο έδειχναν ότι σηµαντικό τµήµα της αύξησης του εθνικού προϊόντος δεν οφειλόταν στην ποσοτική αύξηση των συντελεστών παραγωγής αλλά σε
άλλους παράγοντες όπως στην πρόοδο της οργάνωσης της οικονοµίας, στην τεχνολογική
πρόοδο, στην αύξηση των γνώσεων, στον ανθρώπινο παράγοντα και στην εκπαίδευση. Με
άλλα λόγια, η οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας δεν εξαρτάται µόνο από το φυσικό κεφάλαιο
που η χώρα αυτή επενδύει στην οικονοµία της, αλλά και από τη γνώση και τις δεξιότητες του
εργατικού δυναµικού της (Σαΐτη, 2000: 145,146).
Το συνεχώς µεταβαλλόµενο κοινωνικο-οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον και ο
διεθνής ανταγωνισµός απαιτούν καλά εκπαιδευµένο προσωπικό, ικανό να προσαρµόζεται
στις εκάστοτε νέες συνθήκες εργασίας (Σαΐτη, 2000: 187). Η προετοιµασία των νέων γίνεται
κατά κύριο λόγο σε εξειδικευµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Το γεγονός όµως ότι η γνώση και
οι δεξιότητες δεν έχουν στατικό χαρακτήρα δηµιουργεί την ανάγκη για παροχή εκπαίδευσης
από τις επιχειρήσεις οι οποίες αναλαµβάνουν να καταρτίσουν τους εργαζόµενους µε τις νέες
γνώσεις που απαιτούν οι νέες συνθήκες που δηµιουργούνται. Έτσι θα µπορούσε να αποτελέσει πρόταση για µελλοντική προέκταση αυτής της εργασίας, η έρευνα των αναγκών των εργαζοµένων για εκπαίδευση και το είδος των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα βοηθούσαν τις επιχειρήσεις στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Τέλος, πρέπει να σηµειώσουµε ότι η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση για τις επιχειρήσεις. Ο Adam Smith είπε ότι η µόρφωση ή η κατάρτιση ενός εργαζοµένου για να γίνει ειδικευµένος, στοιχίζει στον εργαζόµενο ή την επιχείρηση ένα ποσό χρηµάτων, αλλά αυτά τα
χρήµατα επιστρέφουν µέσω του κέρδους των επιχειρήσεων επειδή ο ειδικευµένος εργάτης
είναι πιο παραγωγικός από τον ανειδίκευτο. Με άλλα λόγια, οι δαπάνες για εκπαίδευση αποτελούν µια επένδυση που δηµιουργεί ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο έχει µια αποδοτικότητα
όπως αυτή των επενδύσεων σε υλικό κεφάλαιο (Ψαχαρόπουλος, 1999: 13). Σύµφωνα µε τα
παραπάνω και κλείνοντας αυτή την εργασία, µια ακόµη πρόταση για έρευνα που ίσως βοηθούσε θα ήταν η διερεύνηση εκείνων των προγραµµάτων εκπαίδευσης που θα βελτίωναν τον
τοµέα των πωλήσεων των επιχειρήσεων και επίσης των προγραµµάτων που θα βελτιώνουν
την παραγωγικότητα των εργαζοµένων προσφέροντας παράλληλα και στους ίδιους τους εργαζόµενους ικανοποίηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Γενικές Ερωτήσεις

1. Ποιά είναι η θέση σας στην επιχείρηση; Ποια τα καθήκοντά σας;

2. Θεωρείτε σηµαντική την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού σε µια επιχείρηση; Αν ναι για ποιούς λόγους;

3. Υπάρχει τµήµα εκπαίδευσης στην εταιρεία;

4. Ποιος αναλαµβάνει την διοργάνωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης; Από ποιόν γίνεται ο
σχεδιασµός της εκπαίδευσης και η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών;

5. Κάθε πότε εκπαιδεύεται το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης; Από τι εξαρτάται η συχνότητα της εκπαίδευσης;

6. Σε ποιούς τοµείς γίνεται η εκπαίδευση; Μπορείτε να αναφέρετε ορισµένα από τα προγράµµατα εκπαίδευσης που έχει κάνει η επιχείρηση;

7. Με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η συµµετοχή των εργαζοµένων στα εκπαιδευτικά προγράµµατα;

Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραµµάτων – Μέτρηση αποτελεσµάτων -Αξιολόγηση

8. Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτονται από τα προγράµµατα εκπαίδευσης όσον αφορά στην :

α) παραγωγικότητα των εργαζοµένων;
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β) ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης;

9. Με ποιο τρόπο γίνεται η µέτρηση της αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζοµένων και
κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης µετά την υλοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης;

10. Υπάρχουν αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών;

11. Τι δείχνουν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης ων εργαζοµένων έπειτα από ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης; Πόσο σηµαντική είναι – σύµφωνα µε αυτά - η ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και τη δηµιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος; Τι δείχνουν τα αποτελέσµατα;

12. Από ποιόν γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων;
Από ποιόν γίνεται η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζοµένων έπειτα από ένα πρόγραµµα
εκπαίδευσης; Με ποιόν τρόπο γίνεται η αξιολόγηση;

13. Ποια είναι τα κριτήρια για την εκτίµηση ενός προγράµµατος εκπαίδευσης ως επιτυχηµένου;

14. Πόσο επηρεάζουν οι οικονοµικοί περιορισµοί την παροχή εκπαίδευσης; Πως γίνεται η
χρηµατοδότησή της; (Φορείς χρηµατοδότησης – ΛΑΕΚ;)

15. Τι ποσό δαπανάται από την επιχείρηση για την εκπαίδευση των εργαζοµένων;

16. Γνωρίζοντας ότι η βελτίωση της παραγωγής µπορεί να επέλθει έπειτα από εισαγωγή της
τεχνολογίας όπως π.χ. νέος εξοπλισµός, καλύτερα υλικά κτλ µε ποιο τρόπο νοµίζετε ότι είναι
εφικτή η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος;

Ευχαριστώ

Με εκτίµηση
Γιώργος Παπαγιάννης
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