
 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 

ΤΖΙΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΙΧΑΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

Φεβρουάριος    2011 

 



 

 

ii

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση της διαδικασίας διαχείρισης 

ταλέντου και η παρουσίαση των πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί και µπορούν να 

συµβάλλουν στη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις. Η εισαγωγική ενότητα αναφέρεται στα αίτια εµφάνισης και ραγδαίας 

εξάπλωσης ενώ στην ενότητα της θεωρητικής επισκόπησης ορίζεται η έννοια της 

διαχείρισης ταλέντου και αναλύονται τα βασικά στοιχεία που την αποτελούν. Το 

κυρίως σώµα της εργασίας χωρίζεται σε 2 µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται η 

µελέτη των Claire McCartney & Valerie Garrow “The Talent Management Journey” 

όπου αναλύονται τα στάδια που απαιτούνται για τη δηµιουργία ενός µοντέλου 

διαχείρισης ταλέντου και γνώσης. Το δεύτερο µέρος αναφέρεται στα αποτελέσµατα της 

έρευνας του Gunter Stahl και της οµάδας του µε τίτλο “Global Talent Management: 

How Leading Multinationals Build and Sustain Their Talent Pipeline” σχετικά µε τους 

τρόπους διαχείρισης του παγκόσµιου ταλέντου ενώ παρουσιάζονται και παραδείγµατα 

βέλτιστων πρακτικών που εφαρµόζουν µε επιτυχία οι ηγέτιδες πολυεθνικές ανά τον 

κόσµο. Τέλος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας και προτείνονται ιδέες 

για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του εργαλείου της διαχείρισης ταλέντου από τις 

επιχειρήσεις.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα πραγµατοποιήθηκαν σταδιακά σηµαντικές 

αλλαγές που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων. Υπήρξε µια µεταστροφή από την 

έµφαση στα οικονοµικά στοιχεία και την παραδοσιακή ∆ιοίκηση Προσωπικού στη 

δηµιουργία µιας φιλοσοφίας ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, δίνοντας µεγαλύτερη 

προσοχή στις ικανότητες και τις ανάγκες των εργαζοµένων. Μάλιστα αναπτύχθηκε και 

η έννοια του Στρατηγικού Προγραµµατισµού Ανθρωπίνων Πόρων αναγνωρίζοντας τη 

σηµαντική συµβολή των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων για την επίτευξη 

των οργανωσιακών στόχων. 

 Μόλις στις αρχές της νέας χιλιετίας άρχισε να αναπτύσσεται η έννοια του talent 

management που έχει κερδίσει µεγάλη αναγνωρισιµότητα σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα. Έναυσµα για τη δηµιουργία της αποτέλεσε η έρευνα των Chambers et al το 

1998 µε τίτλο “The war for talent” σε 77 µεγάλες Αµερικανικές επιχειρήσεις, βγάζοντας 

το συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να “πολεµήσουν” για να αποκτήσουν το 

καλύτερο ταλέντο. Τα στελέχη των επιχειρήσεων ανέφεραν ως βασικό πρόβληµα την 

έλλειψη ικανών και ταλαντούχων ανθρώπων, κυρίως ανώτερων στελεχών, για τη 

διοίκηση των τµηµάτων και τη διαχείριση κρίσιµων λειτουργιών. 

 Κάποιοι πίστεψαν ότι η αιτία του φαινοµένου ήταν απλά η κυκλικότητα της 

παγκόσµιας οικονοµίας δεδοµένου ότι είχαµε φτάσει στην κορυφή του κύκλου. Οι 

συγγραφείς όµως αναφέρθηκαν στην παρουσία ισχυρών δηµογραφικών τάσεων που θα 

επηρέαζαν τη λειτουργία των επιχειρήσεων για τις επόµενες δεκαετίες. Παρά τη συνεχή 

ανάπτυξη της Αµερικανικής οικονοµίας, η προσφορά ταλέντου περιορίζεται συνεχώς 

και υπολογίζεται ότι ο αριθµός των εργαζοµένων ηλικίας 35-44 ετών στις ΗΠΑ θα 
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µειωθεί κατά 15% µέχρι το 2015. Σε συνδυασµό µε την παύση ραγδαίας εισροής των 

γυναικών στον εργασιακό στίβο, τη σταθεροποίηση των επιπέδων µετανάστευσης και 

την άρνηση των στελεχών να παρατείνουν την καριέρα τους δηµιουργείται ένα 

ιδιαίτερα απαισιόδοξο σκηνικό για το µέλλον. 

 Το σηµαντικότερο στοιχείο είναι ότι και οι µεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν 

σοβαρά προβλήµατα στελέχωσης αν και διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της 

κατοχής ενός ισχυρού brand name. Οι ερευνητές παρουσίασαν τις 3 ποσοτικές 

προκλήσεις που αντιµετωπίζουν. 

 Πρώτον, η σύνθετη οικονοµία απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευµένου ταλέντου µε 

παγκόσµια ευφυΐα, δυνατότητα προσαρµογής σε διαφορετικές κουλτούρες, άριστη 

τεχνολογική γνώση και δυνατότητες διοίκησης ενός πιο αποκεντρωµένου οργανισµού. 

 ∆εύτερον, η ανάδυση αποδοτικών κεφαλαιαγορών στις ΗΠΑ βοήθησε στην 

ανάπτυξη πολλών µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται µε τις 

µεγάλες για το ίδιο ταλέντο προσφέροντας κίνητρα ανάπτυξης και πλούτου που 

αδυνατούν να προσφέρουν οι άλλες. 

 Τρίτον, η αύξηση της εργασιακής κινητικότητας και η συχνότερη αλλαγή 

εργοδοτών θέτει τις επιχειρήσεις σε κατάσταση συνεχούς απειλής από τους 

ανταγωνιστές για τη διατήρηση του υπάρχοντος ταλέντου. 

 Έτσι, σύµφωνα µε τους ερευνητές, καθίσταται αναγκαία η ανύψωση της 

διαχείρισης ταλέντου ως καυτής εταιρικής προτεραιότητας που θα ξεκινήσει να 

εφαρµόζεται από την ηγεσία και θα κατευθύνεται σταδιακά προς τα κατώτερα 

στρώµατα. Μετά τη δηµιουργία της δήλωσης αξίας εργαζοµένων και ενός 

αποτελεσµατικού προγράµµατος προσέλκυσης ταλέντου αυτό που έχουν να κάνουν οι 

επιχειρήσεις είναι απλώς να αναπτύσσονται συνεχώς. 
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 Την τελευταία δεκαετία, η διαχείριση ταλέντου αποτελεί ένα πεδίο εκτεταµένης 

µελέτης από διάφορους συγγραφείς. Κάποιοι υποστηρίζουν τη σηµασία της, θεωρώντας 

τη ως ένα βασικό εργαλείο για την απόκτηση ενός µη αντιγράψιµου στρατηγικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, ενώ άλλοι θεωρούν υπερβολική την προβολή της. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο Pfeffer που υποστηρίζει ότι ο πόλεµος ταλέντου είναι 

µια λανθασµένη µεταφορά καθώς παραβλέπεται η αποτελεσµατική λειτουργία των 

οµάδων σε σχέση µε την απλή συσσώρευση ατόµων ως πηγές ταλέντου. Επειδή 

βρισκόµαστε µόλις στο αρχικό στάδιο της έρευνας, είναι σίγουρο ότι θα 

επακολουθήσουν πολλές ακόµα µελέτες και διαφωνίες γύρω από τη χρησιµότητά της.  
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1. ∆ιαχείριση ταλέντου 

Ως διαχείριση ταλέντου ορίζεται “η χρήση ενός ολοκληρωµένου σετ 

δραστηριοτήτων που εξασφαλίζει ότι ένας οργανισµός προσελκύει, διατηρεί, παρακινεί 

και αναπτύσσει τους ταλαντούχους ανθρώπους που χρειάζεται και θα χρειαστεί στο 

µέλλον” (Armstrong, 2006). Βασικός σκοπός της είναι η εξασφάλιση της ροής 

ταλέντου λαµβάνοντας υπόψη ότι το ταλέντο αποτελεί έναν καθοριστικό επιχειρησιακό 

πόρο. 

 Συνήθως υποθέτουµε ότι αναφέρεται µόνο στους “high flyers”, δηλαδή τους 

ανθρώπους κλειδιά µέσα στην επιχείρηση. Ο Smilansky (2005) αναφέρει ότι η 

διαχείριση ταλέντου “στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων, της διαθεσιµότητας και 

της ευέλικτης αξιοποίησης των εξαιρετικών εργαζοµένων (high potentials), οι οποίοι 

επηρεάζουν δυσανάλογα µε τους υπόλοιπους την οργανωσιακή απόδοση”. Όµως όλοι 

οι εργαζόµενοι σε έναν οργανισµό έχουν ταλέντο, άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο, 

οπότε οι διαδικασίες δεν πρέπει να περιορίζονται στους λίγους εκλεκτούς. 

 Η διαχείριση ταλέντου ξεκινάει από την επιχειρησιακή στρατηγική και τη 

δήλωση της για τους ανθρώπους που απαιτούνται έτσι ώστε να αναπτυχθεί µια 

δεξαµενή ταλέντου που θα αποτελείται από ικανό και αφοσιωµένο εργατικό δυναµικό. 

Τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης ταλέντου καθώς και η αλληλεπίδραση µεταξύ τους 

παρουσιάζονται στο σχήµα 2.1. 
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Σχήμα 2.1. Στοιχεία διαχείρισης ταλέντου  

  

 Το επιχειρηµατικό πλάνο παρέχει τη βάση για τον προγραµµατισµό ανθρώπινου 

δυναµικού (resourcing strategy), ορίζοντας τις απαιτήσεις και οδηγώντας στην 

ανάπτυξη πολιτικών προσέλκυσης και διατήρησης. Αυτές οι πολιτικές έχουν ως σκοπό 

να εξασφαλίσουν ότι η επιχείρηση λαµβάνει και κρατάει το ταλέντο που χρειάζεται έτσι 

ώστε στο τέλος να δηµιουργηθεί µια συνεχής ροή που οδηγεί στη δηµιουργία της 

δεξαµενής ταλέντου. Οι πολιτικές προσέλκυσης οδηγούν σε προγράµµατα εξωτερικής 

στρατολόγησης ενώ οι πολιτικές διατήρησης εξασφαλίζουν τον υψηλό βαθµό 

αφοσίωσης των εργαζοµένων στην επιχείρηση. 

 Ο έλεγχος ταλέντου (talent audit) αναγνωρίζει τους εργαζοµένους που έχουν 

δυνατότητες και παρέχει τη βάση για τον προγραµµατισµό καριέρας τους, 

εξασφαλίζοντας την αλληλουχία εµπειριών που απαιτούνται ώστε να µπορούν να 

εκτελέσουν πιο απαιτητικούς ρόλους στο µέλλον. Επίσης µπορεί να λειτουργήσει ως 
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δείκτης του πιθανού κινδύνου φυγής των ανθρώπων και των µέτρων που πρέπει να 

ληφθούν για την αντιµετώπιση µιας τέτοιας κατάστασης. 

 Η διαχείριση ταλέντου ασχολείται ενεργά µε την εκτέλεση των ρόλων. Σε αυτήν 

περιλαµβάνεται η ανάπτυξη ρόλου, δηλαδή να παρέχεται η απαιτούµενη ευθύνη και 

αυτονοµία στους εργαζοµένους να µαθαίνουν και να αναπτύσσονται µέσα από τους 

ρόλους τους. Σηµαντική έµφαση δίνεται και στην έννοια της ευελιξίας ρόλων µέσω της 

καλύτερης και εκτεταµένης χρήσης του ταλέντου. 

 Η διαχείριση σχέσεων ταλέντου (talent relationship management) είναι η 

διαδικασία δηµιουργίας αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων και των 

ρόλων που εκτελούν. Αναφέρεται στη δίκαιη αντιµετώπιση του προσωπικού ως προς 

τις ευκαιρίες ανάπτυξης και την αναγνώριση της αξίας τους έχοντας ως κύριο στόχο την 

επίτευξη της δέσµευσης ταλέντου (talent engagement). 

 Οι διαδικασίες διαχείρισης απόδοσης λειτουργούν ως µέσο αναγνώρισης του 

ταλέντου και προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για 

να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την επιχείρηση. Μπορούν να 

βοηθήσουν και ως µέσο υποκίνησης των εργαζοµένων αν εφαρµοστούν σωστά 

ενσωµατωµένες σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αµοιβών (total reward system). 

 Οι στρατηγικές ολικών ανταµοιβών, χρηµατικών και µη, συνεισφέρουν στη 

µεγαλύτερη δέσµευση του προσωπικού καθώς η επιχείρηση δείχνει ότι αντιλαµβάνεται 

την αξία της εργασίας που παρέχουν λειτουργώντας µε δικαιοσύνη και συνέπεια. 

Σύµφωνα πάντως µε τον Cappelli (2000), οι ανταγωνιστικές αµοιβές µπορούν να 

επηρεάσουν την προσέλκυση και διατήρηση των ατόµων αλλά υπάρχουν όρια στη 

δυνατότητα της επιχείρησης να ανταγωνιστεί τη δύναµη της αγοράς (pull of the 

market). 
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 Τέλος, οι πολιτικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης αποτελούν απαραίτητα 

συστατικά της διαδικασίας γιατί εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι αποκτούν και 

επαυξάνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται. Ο σχηµατισµός τους αναφέρεται στα 

προφίλ επιτυχηµένων εργαζοµένων (employee success profiles), τα οποία καθορίζουν 

τις ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν. 

 

2.2. ∆ιαχείριση καριέρας  

 Η διαχείριση καριέρας αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία του talent 

management. Αναφέρεται στην παροχή ευκαιριών προώθησης και ανάπτυξης της 

καριέρας των εργαζοµένων και την εξασφάλιση της απαιτούµενης ροής ταλέντου. Τα 

κύρια µέρη της είναι η πρόνοια για εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες, ο 

προγραµµατισµός καριέρας και η διαχείριση προγραµµατισµού διαδοχής. Τα στάδια 

της διαδικασίας παρουσιάζονται στο σχήµα 2.2. 

 

 

Σχήμα 2.2. Διαδικασία διαχείρισης καριέρας 

 

 Η διαχείριση καριέρας απαιτεί µια προσέγγιση η οποία ρητά λαµβάνει υπόψη 

της τόσο τις οργανωσιακές ανάγκες όσο και τα ενδιαφέροντα των εργαζοµένων. Ο 
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σκοπός του οργανισµού είναι η επίτευξη των στόχων των πολιτικών διαχείρισης 

ταλέντου για εξασφάλιση συνεχούς ροής και δηµιουργία δεξαµενής ταλέντου. Οι 

σκοποί των εργαζοµένων είναι δύο. Πρώτον, η εξασφάλιση της απαιτούµενης 

καθοδήγησης και υποστήριξης για την προώθηση της καριέρας και την εκπλήρωση των 

προσδοκιών τους. ∆εύτερον, η παροχή µιας ακολουθίας µαθησιακών δραστηριοτήτων 

και εµπειριών ως εφόδια για τα ανώτερα επίπεδα υπευθυνότητας. 

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών. 

Ο οργανισµός οφείλει να αποφασίσει σε ποιο βαθµό θα φτιάξει ή θα αγοράσει το 

ταλέντο, αν θα βασιστεί σε εσωτερική ή εξωτερική στρατολόγηση. Μια πολιτική θα 

µπορούσε να είναι η πρόσληψη εξωτερικών “high performers” οι οποίοι θα είναι καλοί 

στην παρούσα θέση τους λαµβάνοντας αντίστοιχες αµοιβές. Αν είναι πραγµατικά 

καλοί, θα προαχθούν και η επιχείρηση θα βρει αυτό που θέλει. 

 Πολιτικές όµως πρέπει να αναπτυχθούν και για τους managers οι οποίοι έχουν 

φτάσει στο υψηλότερο σηµείο της καριέρας τους και δεν µπορούν να προχωρήσουν 

περαιτέρω. Κάποιοι συµφιλιώνονται µε την κατάσταση και συνεχίζουν ενώ άλλοι 

εκνευρίζονται και γίνονται αντιπαραγωγικοί. Ο οργανισµός οφείλει να αναµορφώσει 

την καριέρα τους αυξάνοντας τις εργασιακές προκλήσεις του επιπέδου στο οποίο 

βρίσκονται χωρίς να περιλαµβάνεται πιθανή προαγωγή. Εναλλακτικά µπορεί να τους 

ενθαρρύνει να ξεκινήσουν νέα καριέρα εκτός οργανισµού µε την παροχή καθοδήγησης 

και συµβουλών από εξωτερικούς συνεργάτες. 

 Οι έλεγχοι ταλέντου αναθεωρούν το διαθέσιµο απόθεµα ταλέντου και τις ροές 

που απαιτούνται µε βάση τις προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης και τις αξιολογήσεις 

απόδοσης και δυνατοτήτων για να βελτιώσουν τον προγραµµατισµό καριέρας και 

διαδοχής. 
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 Ο σκοπός των αξιολογήσεων δυνατοτήτων και απόδοσης είναι ο εντοπισµός 

των εκπαιδευτικών αναγκών, η παροχή καθοδήγησης για τις πιθανές κατευθύνσεις της 

ατοµικής καριέρας και η παρουσίαση των εργαζοµένων µε δυνατότητες εξέλιξης. 

Μπορούν να εκτελεστούν από τους managers οι οποίοι καλούνται να κατατάξουν τους 

υφισταµένους τους σε οµάδες ανάλογα µε τις δυνατότητες και το βαθµό ετοιµότητας 

για προαγωγή. Το πρόβληµα που προκύπτει είναι η αδυναµία των managers να 

προβλέψουν το µέλλον των ανθρώπων τους και των προσόντων που θα χρειαστούν για 

µακροπρόθεσµη εξέλιξη. Η καλή απόδοση στην παρούσα θέση δεν εγγυάται 

επιτυχηµένη παρουσία και σε ρόλους αυξηµένων αρµοδιοτήτων και υπευθυνότητας. Ο 

οργανισµός πάντως έχει ανάγκη από τέτοια πληροφόρηση οπότε οι αξιολογητές πρέπει 

να ενθαρρύνονται να εκφέρουν την άποψη τους. 

 Οι προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης προσφέρονται από την εφαρµογή του 

προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού και τεχνικών µοντελοποίησης. Στις µεγάλες 

επιχειρήσεις η µοντελοποίηση επιτρέπει µάλιστα και τη διενέργεια ανάλυσης 

ευαισθησίας για την επίδραση του κάθε σεναρίου. Εξειδικευµένα συστήµατα (expert 

systems) καθορίζουν τη σχέση ανάµεσα στις διαθέσιµες ευκαιρίες καριέρας και τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούν, ώστε το ταίριασµα τους να ενσωµατωθεί 

στη διαδικασία διαχείρισης καριέρας. 

 Ο προγραµµατισµός διαδοχής (succession planning) ορίζεται ως η διαδικασία 

αξιολόγησης και ελέγχου του ταλέντου στον οργανισµό µε σκοπό να απαντηθούν 3 

θεµελιώδεις ερωτήσεις: 

1) Υπάρχουν διαθέσιµοι µελλοντικοί διάδοχοι? 

2) Είναι αρκετά καλοί? 

3) Έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το µέλλον? 
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Ο Hirsh (2000) επισηµαίνει ότι η έµφαση του προγραµµατισµού διαδοχής έχει 

µετατοπιστεί από την απλή αναγνώριση των διαδόχων για κάθε θέση στην ανάπτυξή 

τους µέσω της δηµιουργίας δεξαµενής ταλέντου. Αυτό συµβαίνει γιατί οι επιχειρήσεις 

δυσκολεύονται να αναπτύξουν αξιόπιστες αξιολογήσεις δυνατοτήτων και να 

προβλέψουν τις απαιτήσεις για διαδοχή, ως συνέπεια του συνεχώς µεταβαλλόµενου 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται. 

 Τέλος, ο προγραµµατισµός καριέρας χρησιµοποιεί τις πληροφορίες από τις 

αξιολογήσεις των επιχειρησιακών απαιτήσεων και της απόδοσης και από τα σχέδια 

διαχείρισης διαδοχής και τα µεταφράζει σε µορφή προγραµµάτων ανάπτυξης ατοµικής 

καριέρας. Η προώθηση καριέρας (career progression) µπορεί να αναπτυχθεί σε όρους 

απαιτήσεων γνώσης από τα άτοµα για να εκτελέσουν την εργασία τους σε προοδευτικά 

στάδια ευθύνης τα οποία περιγράφονται ως περιοχές ικανοτήτων (competency bands). 

Για κάθε περιοχή καθορίζεται το αντίστοιχο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται και 

δηµιουργείται ένας χάρτης που ενσωµατώνει τα κρίσιµα σηµεία στόχων (aiming 

points). Έτσι ο εργαζόµενος ξέρει τι χρειάζεται για να φτάσει στο επόµενο σηµείο-

στόχο και προσαρµόζει το προσωπικό του πλάνο ανάπτυξης. Το υπόδειγµα ενός τέτοιου 

χάρτη παρουσιάζεται στο σχήµα 2.3. 
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Σχήμα 2.3. Περιοχές ικανοτήτων  

 

 

2.3. Προσέλκυση ταλέντου 

 Η προσέλκυση ταλαντούχων ανθρώπων που θα συνεισφέρουν σηµαντικά στη 

δηµιουργία αξίας για µια επιχείρηση αποτελεί παράγοντα κλειδί για την επιτυχία. Οι 3 

βασικοί στόχοι της είναι η καθιέρωση της εικόνας της επιχείρησης (employer 

branding), η µετατροπή της σε εργοδότη επιλογής (employer of choice) και η 

στοχευµένη στρατολόγηση και επιλογή των ανθρώπων που χρειάζεται. 

 Η έννοια του employer branding αναφέρεται στην εικόνα που αντιλαµβάνονται 

οι εργαζόµενοι για την επιχείρηση τόσο για τη φήµη της στην παροχή υπηρεσιών όσο 

και τη φήµη της ως εργοδότη. Ο Reed (2001) προτείνει τις ακόλουθες προσεγγίσεις που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου brand name: 
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� Ανάλυση απαιτήσεων και επιθυµιών των ιδανικών υποψηφίων και 

χρησιµοποίησή τους ως βάση για τις αποφάσεις παροχών 

� Ενσωµάτωση των βασικών αξιών του οργανισµού στη δηµιουργία της 

εικόνας διασφαλίζοντας την ενεργό χρήση τους από το προσωπικό 

� Καθορισµός των χαρακτηριστικών της εικόνας σε άµεση συνάρτηση µε αυτό 

που αντιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι ως εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον 

� ∆ιερεύνηση ανταγωνιστικών προσεγγίσεων άλλων οργανισµών για την 

απόκτηση νέων ιδεών 

� Ειλικρίνεια και ρεαλισµός   

 

Ο βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι η µετατροπή τους σε εργοδότη 

επιλογής, δηλαδή ένα µέρος όπου οι άνθρωποι προτιµούν να δουλεύουν. Ο Sears 

(2003) αναπτύσσει την έννοια της δήλωσης αξίας (value proposition), η οποία 

αναφέρεται στην επικοινώνηση του τι προσφέρει ο οργανισµός ως εξαιρετικό 

εργασιακό περιβάλλον. Οι παράγοντες που συνεισφέρουν στη δηµιουργία ενός 

εργοδότη επιλογής είναι: 

� Ενδιαφέρουσα εργασία 

� Ευκαιρίες ανάπτυξης και προώθηση καριέρας 

� Ασφάλεια 

� Καλύτερες εγκαταστάσεις για τους εργάτες γνώσης 

� Εργασιακές συνθήκες που ευνοούν την ισορροπία εργασιακής και 

προσωπικής ζωής 

� Σύστηµα αµοιβών που αναγνωρίζει τη συνεισφορά και παρέχει 

ανταγωνιστικές πληρωµές 
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Ο τελευταίος στόχος είναι η στοχευµένη στρατολόγηση και επιλογή του 

προσωπικού. Το πρώτο βήµα είναι η αναγνώριση του είδους των ανθρώπων που 

χρειάζεται η εταιρία ανάλογα µε τα προσόντα και το βαθµό στον οποίο µπορούν να 

ταιριάξουν στην κουλτούρα της. Το δεύτερο βήµα είναι ο καθορισµός των 

σηµαντικότερων χαρακτηριστικών των εργαζοµένων που ήδη ευηµερούν ώστε να 

στρατολογηθούν και άλλοι που να µοιάζουν σε αυτούς. 

 

2.4. ∆ιατήρηση ταλέντου 

 Η αποχώρηση σηµαντικών εργαζοµένων µπορεί να έχει καταστροφικές 

συνέπειες και συνήθως αυτοί τους οποίους ο οργανισµός επιθυµεί να κρατήσει έχουν 

τις περισσότερες τάσεις φυγής. Για τη διατήρηση των ταλαντούχων ανθρώπων 

απαιτείται συντονισµένη προσπάθεια αλλά υπάρχουν όρια για το τι µπορεί να κάνει µια 

επιχείρηση. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η προσπάθεια υποκίνησης για µέγιστη 

συνεισφορά του υπάρχοντος ταλέντου µε την αντίστοιχη ανταµοιβή. 

 Οι στρατηγικές διατήρησης πρέπει να βασίζονται στην κατανόηση των 

παραγόντων που την επηρεάζουν όπως η εικόνα της επιχείρησης, οι πολιτικές 

στρατολόγησης και ανάπτυξης, το στυλ ηγεσίας, οι ευκαιρίες µάθησης και η 

αναγνώριση της απόδοσης. Π.χ. οι νέοι εργαζόµενοι κάτω των 30 ετών θεωρούν 

ιδιαίτερα σηµαντική την πρόοδο της καριέρας τους. Οι εργαζόµενοι που ανήκουν στην 

κατηγορία των 31-50 ετών επιθυµούν την άντληση ικανοποίησης από τη δουλειά τους 

και τη δυνατότητα να διαχειριστούν οι ίδιοι την πορεία τους ενώ οι άνω των 50 ετών 

δίνουν µεγάλη έµφαση στην εργασιακή ασφάλεια. 

 Μια στρατηγική διατήρησης λαµβάνει υπόψη της τα συγκεκριµένα θέµατα που 

αντιµετωπίζει κάθε επιχείρηση και ψάχνει τρόπους για να τα αντιµετωπίσει. Υπάρχει 

όµως και η περίπτωση όπου η επιχείρηση απλά αποδέχεται την πραγµατικότητα, 
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δηλαδή ότι η αγορά καθορίζει την κινητικότητα των εργαζοµένων. Σύµφωνα µε τον 

Cappelli (2000) “ Ο παλιός στόχος της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων-η ελαχιστοποίηση 

του συνολικού ποσοστού αποχωρήσεων- πρέπει να αντικατασταθεί από έναν καινούριο: 

η επιρροή του ποιος φεύγει και πότε”. 

 Για την επίτευξη του νέου στόχου απαιτείται η διενέργεια µιας ανάλυσης ρίσκου 

η οποία ποσοτικοποιεί τη σοβαρότητα της φυγής ανθρώπων-κλειδιά και της 

δηµιουργίας κενών θέσεων (Bevan et al, 1997). Αρχικά αναγνωρίζονται οι πιθανές 

περιοχές κινδύνου, δηλαδή οι εργαζόµενοι που µπορεί να φύγουν και υπολογίζονται η 

πιθανότητα της φυγής, οι επιπτώσεις που θα έχει στον οργανισµό και η ευκολία και το 

κόστος αντικατάστασης. Κάθε ένας από αυτούς τους δείκτες εκφράζεται σε µια σκάλα- 

πολύ χαµηλό µέχρι πολύ υψηλό- και η τελική κατάταξη υποδεικνύει τα µέτρα που θα 

ληφθούν. 

 Η ανάλυση ρίσκου προσφέρει µόνο συγκεκριµένη πληροφόρηση για τις 

περιοχές ανησυχίας. Για µια πιο ολοκληρωµένη και δραστική αντιµετώπιση του 

προβλήµατος απαιτείται η διενέργεια ανάλυσης των λόγων αποχώρησης µέσω των 

συνεντεύξεων εξόδου και ερευνών συµπεριφοράς των εργαζοµένων που υποδεικνύουν 

πιθανές περιοχές δυσαρέσκειας. 

 

2.5. ∆ηµιουργία εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος 

 Η εξασφάλιση της θεώρησης ενός οργανισµού ως εξαιρετικού εργασιακού 

περιβάλλοντος (great place to work) ουσιαστικά σηµαίνει τη µετατροπή του σε 

εργοδότη επιλογής. Υπάρχει η επιθυµία των εργαζοµένων να γίνουν µέλη και να 

παραµείνουν στην εταιρία αναπτύσσοντας υψηλό αίσθηµα δέσµευσης προς τους 

στόχους της. Το βασικό στοιχείο της δηµιουργίας ενός εξαιρετικού εργασιακού 

περιβάλλοντος είναι η ανάπτυξη της εικόνας του οργανισµού ο οποίος αναγνωρίζεται 
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για την επίτευξη αποτελεσµάτων, την παράδοση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

την ηθική συµπεριφορά και την παροχή καλών εργασιακών συνθηκών. Έχοντας ένα 

ξεκάθαρο όραµα και ένα σετ θεσπισµένων αξιών, µπορεί να προωθήσει την εικόνα ενός 

οργανισµού για τον οποίο αξίζει κανείς να εργαστεί. 

 Οι Financial Times, σε έρευνα τους το 2005 για τα καλύτερα εργασιακά 

περιβάλλοντα, χρησιµοποίησαν τους ακόλουθους παράγοντες καθορισµού: 

� Εύρος πρακτικών διοίκησης που βοηθούν το προσωπικό να αισθάνεται 

χρήσιµο και παραγωγικό 

� Υποστήριξη στο σπίτι 

� ∆ιατήρηση ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής 

� Αποτελεσµατικό πρόγραµµα ανάπτυξης εργαζοµένων 

� Εµπιστοσύνη για σωστή εκτέλεση της εργασίας 

 

2.6. Εργάτες γνώσης  

 Υπάρχει µια εξειδικευµένη κατηγορία εργαζοµένων η οποία απαιτεί µια πιο 

λεπτή και ιδιαίτερη προσέγγιση σχετικά µε τη διαδικασία διαχείρισης του ταλέντου της 

η οποία αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως εργάτες γνώσης (knowledge workers). Σε 

αυτούς περιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι των οποίων οι γνώσεις και οι δεξιότητες είναι 

αδιευκρίνιστα δεµένες µε το προϊόν ή την υπηρεσία της επιχείρησης π.χ. δικηγόροι, 

λογιστές, σχεδιαστές λογισµικών, στελέχη του µάρκετινγκ και ακαδηµαϊκοί.  

Οι Swart & Kinnie (2004) υποστηρίζουν ότι οι οργανισµοί αντιµετωπίζουν 

σοβαρά διλήµµατα. Πρέπει να γίνουν επιλογές ανάµεσα στη διατήρηση των 

εργαζοµένων και της γνώσης τους και την επιθυµία των εργαζοµένων να αυξήσουν την 

εργασιµότητά τους. Σύγκρουση υπάρχει και ανάµεσα στην ανάγκη της επιχείρησης να 

αναπτύξει εξειδικευµένη γνώση που θα παραµείνει µέσα και στην επιθυµία των 
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εργαζοµένων να τη διαδώσουν και στους υπόλοιπους. Η επιχείρηση µπορεί να θέλει να 

οικειοποιηθεί τα οφέλη της γνώσης αλλά οι εργαζόµενοι να επιµείνουν στη διατήρηση 

ιδιοκτησίας της γνώσης τους. Για την κατανόηση τέτοιων διληµµάτων είναι χρήσιµη η 

καλύτερη εκτίµηση της πρωταρχικής πηγής αναγνώρισης του εργάτη γνώσης, δηλαδή 

αν είναι το επάγγελµα του, ο οργανισµός στον οποίο απασχολείται ή ακόµα οι πελάτες 

που εξυπηρετεί.  

 

2.7. Η διαχείριση ταλέντου στην πράξη  

 Όπως περιγράψαµε µέχρι εδώ, η διαδικασία διαχείρισης ταλέντου αποτελείται 

από µια ευρεία γκάµα δραστηριοτήτων. Οι οργανισµοί διαφέρουν σηµαντικά στους 

τρόπους τους οποίους επιλέγουν για να διοικήσουν το ταλέντο τους. Κάποιες από αυτές 

επιλέγουν να ενσωµατώσουν την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων τους στον 

οργανωσιακό σχεδιασµό ενώ άλλες συγκεντρώνουν τις δυνάµεις τους σε αυτή που 

θεωρούν κρισιµότερη όπως για παράδειγµα τον προγραµµατισµό διαδοχής. Η εταιρία 

Centrica µας παρουσιάζει τη δική της περιεκτική προσέγγιση όπως αυτή απεικονίζεται 

στο σχήµα 2.4 (Armstrong, 2006). 
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Σχήμα 2.4. Πρόσληψη και ανάπτυξη ταλέντου στη Centrica 
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3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

 

3.1. Η Περίπτωση 

 Οι Mc Cartney and Garrow διενήργησαν τη µελέτη αυτή µε σκοπό τη 

δηµιουργία  ενός µοντέλου διαχείρισης ταλέντου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα στάδια 

της οργανωσιακής διαδροµής που απαιτείται για την ανάπτυξή του. Η συλλογή 

στοιχείων πραγµατοποιήθηκε από 11 µεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες είτε έχουν έδρα 

είτε δραστηριοποιούνται στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

 Το πρώτο ερώτηµα που τίθεται είναι γιατί είναι τόσο σηµαντική η έννοια του  

talent management. Οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο τοπίο 

στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν το ταλέντο 

που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία τους. Η τάση αναδιοργάνωσης και  

downsizing, σε συνάρτηση µε τις δηµογραφικές αλλαγές που οδηγούν σε µείωση του 

εργατικού δυναµικού και έλλειψη µελλοντικών ηγετών, µειώνουν δραµατικά την 

διαθέσιµη δεξαµενή ταλέντων και ενισχύουν τον ανταγωνισµό. Έτσι δικαιολογείται και 

η ολοένα αυξανόµενη έµφαση που παρατηρείται στην ανάπτυξη αντίστοιχων 

στρατηγικών. Π.χ. η Royal & SunAlliance θεωρεί τη διαχείριση ταλέντου ως βασικό 

στρατηγικό συστατικό για την εξασφάλιση και συντήρηση της µελλοντικής ανάπτυξής 

της µέσω της εξωτερικής ανίχνευσης ταλέντων. Η National Audit Office επιθυµεί 

µείωση του ποσοστού αποχωρήσεων και διατήρηση των top ταλέντων ενώ η Lloyds 

TSB συνδέει τη διαχείριση ταλέντου µε το βασικό στόχο της να λειτουργεί σε επίπεδα 

υψηλής απόδοσης (high performance organisation). 

 Το δεύτερο ερώτηµα αναφέρεται στη διαδικασία δηµιουργίας µιας 

ολοκληρωµένης στρατηγικής που θα συνδέεται µε τις υπόλοιπες λειτουργίες της 

επιχείρησης. Η διαχείριση ταλέντου δεν είναι απλά µια δέσµη πρακτικών του ΗR αλλά 
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στοχεύει στην ανίχνευση σπάνιων πόρων για τη µεγιστοποίηση της απόδοσης. Το 

πρώτο βήµα είναι ο ορισµός της έννοιας του ταλέντου που δεν είναι µια απλή 

διαδικασία αλλά απαιτεί σκέψη και συζήτηση από τα εµπλεκόµενα µέρη (stakeholders) 

για καλύτερη κατανόηση. Ένας ελεύθερος ορισµός θα αναφερόταν σε εκείνους τους 

εργαζοµένους που µπορούν ή έχουν τις προοπτικές να επηρεάσουν δυσανάλογα µε τους 

υπόλοιπους τη λειτουργία της επιχείρησης. Πολλές εταιρίες πάντως επιλέγουν τη 

δηµιουργία ενός δικού τους ορισµού που ανταποκρίνεται στην κουλτούρα και τις 

επιχειρησιακές τους ανάγκες. 

 Το δεύτερο βήµα είναι η τµηµατοποίηση ταλέντου όπως φαίνεται και στο 

ακόλουθο σχήµα. 

 

 

Σχήμα 3.1. Τμηματοποίηση ταλέντου   

 

 Παραδοσιακά οι επιχειρήσεις στήριζαν τις προσπάθειες τους στην ανάπτυξη της 

ηγεσίας και των αποφοίτων, δηλαδή στηρίζοντας συγκεκριµένες οµάδες εργαζοµένων 

που προορίζονται για ηγετικές θέσεις όπως συνεχίζουν να πράττουν οι Legal Services 

Commission και National Audit Office. Οι περισσότερες από αυτές σήµερα δίνουν 

έµφαση σε εξειδικευµένες περιοχές ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν σε 

στρατηγικό επίπεδο. Άλλες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι δεν µπορούν όλοι οι 

εργαζόµενοι να προαχθούν σε διοικητικές θέσεις και γι’ αυτό δηµιουργούν εναλλακτικά 

µονοπάτια καριέρας µέσω σχεδιασµού ευρύτερων οµάδων θέσεων εργασίας (broad job 

families). Πολλές άλλες πάντως ακολουθούν µια ισχυρή και περιεκτική προσέγγιση 
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ανάπτυξης ανεξάρτητη της διαχείρισης ταλέντου όπως η Siemens µε το πρόγραµµα 

“People Excellence” το οποίο στηρίζεται στο συνδυασµό προσωπικής και 

οργανωσιακής υπεροχής µε τελικό στόχο τη δηµιουργία κουλτούρας υψηλής απόδοσης 

(High Performance culture). 

 Το επόµενο βήµα είναι η επιλογή ανάµεσα σε εσωτερική ανάπτυξη ταλέντου ή 

εξωτερική προσέλκυση µε την πλειοψηφία των επιχειρήσεων να αναζητούν την χρυσή 

τοµή. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ιδανική αναλογία θα ήταν 60:40 υπέρ της εσωτερικής 

ανάπτυξης, στην πραγµατικότητα όµως η εξωτερική προσέλκυση είναι πολύ 

µεγαλύτερη καθώς αρκετές επιχειρήσεις αισθάνονται ότι δεν έχουν τους ανθρώπους 

που χρειάζονται. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της Siemens η οποία δίνει µεγάλη 

έµφαση στην εσωτερική κάλυψη των στελεχιακών της θέσεων έχοντας ως σλόγκαν “ 

Top people must be grown from within and understand the Siemens way”. 

 Τέλος, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παγκόσµια χρειάζονται συνεχή 

παρακολούθηση του ταλέντου που υπάρχει σε ολόκληρο τον οργανισµό, γι’ αυτό 

χρησιµοποιούν την τεχνική της χαρτογράφησης ταλέντου (talent mapping). Οι εταιρίες 

της έρευνας χρησιµοποιούν διάφορες προσεγγίσεις για την συλλογή αυτών των 

στοιχείων. Η Lilly UK έχει δηµιουργήσει παγκόσµια βάση δεδοµένων που 

ενσωµατώνει τα CVs όλων των εργαζοµένων ενώ η Lloyds TSB έχει φτιάξει χάρτη σε 

µορφή πλέγµατος µε εννιά τετράγωνα στα οποία κατανέµονται οι εργαζόµενοι ανάλογα 

µε τις αξιολογήσεις και τις προοπτικές τους. Όλες πάντως αναγνωρίζουν τη σηµασία 

του να αντιλαµβάνεσαι τη γενικότερη εικόνα. Η κατοχή τέτοιων λεπτοµερών εταιρικών 

πληροφοριών σχετικά µε το ταλέντο µπορεί να αποβεί καθοριστική ειδικά σε περιόδους 

αλλαγών όπως στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή οικονοµικής ύφεσης. 
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3.2. Ευθυγράµµιση συστηµάτων και διαδικασιών 

 Πολλοί ερευνητές αναρωτιούνται αν το talent management διαφέρει πραγµατικά 

από µια σωστή στρατηγική διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Η προστιθέµενη αξία 

παρουσιάζεται στην παράδοση µιας πιο εξιδανικευµένης µεθόδου και η πρώτη 

απόφαση που πρέπει να πάρει µια επιχείρηση που ακολουθεί µια στρατηγική 

προσέγγιση αφορά τον τρόπο ενσωµάτωσης και ευθυγράµµισης των διαφόρων 

συστατικών µιας δραστηριότητας talent management. Η αντιπαραβολή δεδοµένων και 

η κατανόηση της γενικότερης εικόνας βοηθά στη θέσπιση στόχων σχετικά µε 

εσωτερική ή εξωτερική ανάπτυξη ταλέντου καθώς και στον καθορισµό  των 

εργαζοµένων που αναγνωρίζονται ως “high flyers”. 

 Ενώ κάποιοι οργανισµοί διαθέτουν µια ξεχωριστή λειτουργία talent 

management, το τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων παραµένει το φυσικό σπίτι της διαχείρισης 

ταλέντου µέσω ενός ευρύτερου προγράµµατος αλλαγής κουλτούρας. Π.χ. στη Bristol-

Myers Squibb έχει αναπτυχθεί µια οµάδα talent management η οποία αναφέρεται στον 

∆ιευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων για τον καταµερισµό των ευθυνών. Έτσι ο ∆ιευθυντής 

παραµένει υπεύθυνος για το σχεδιασµό ανταµοιβών και αναγνώρισης, διατήρησης και 

διαδοχής καθώς και τις ανασκοπήσεις ταλέντου. 

 Το κυριότερο θέµα αυτής της ενότητας αφορά την αντιπροσώπευση και ανάµιξη 

όλων των εµπλεκοµένων µερών σε αυτή τη διαδικασία όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Σχήμα 3.2. Εμπλοκή όλων των μερών 

 

 Η υποστήριξη του senior management είναι καθοριστική για την επιτυχία των 

πρωτοβουλιών διαχείρισης ταλέντου. Σύµφωνα και µε τον Ashton (2002) «η διαχείριση 

ταλέντου πρέπει να τοποθετείται ως στρατηγικό θέµα µε την ώθηση να δίνεται από το 

γραφείο του προέδρου αλλά η ευθύνη να κατανέµεται σε κάθε manager». 

 Αντίστοιχα, είναι σηµαντική και η εύρεση ρόλων για τα στελέχη γραµµής που 

µπορούν να επηρεάσουν καταστάσεις προς όφελος της εταιρίας. Θα έπρεπε να 

αναλάβουν την ευθύνη της διαχείρισης απόδοσης, αναγνώρισης και ανάπτυξης 

ταλέντου στα τµήµατά τους, αντιµετωπίζοντας παράλληλα το ταλέντο ως εταιρικό και 

όχι ατοµικό πόρο, µε καλύτερη αντίληψη της ατοµικής υποκίνησης και των 

δυνατοτήτων ανάπτυξης. 

 Τέλος, κάθε εργαζόµενος ξεχωριστά θα πρέπει να έχει γνώση της θέσης του 

στον οργανωσιακό σχεδιασµό και να µπορεί να κατανοεί τα κριτήρια επιλογής και τη 

δυνατότητα ελέγχου ή επηρεασµού της διαδικασίας. Όσο περισσότερες πληροφορίες 

έχει στη διάθεσή του για την αυτοαξιολόγησή του, τόσο µεγαλύτερο το όφελος για τον 

ίδιο και την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. 
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3.3. Επικοινωνία στρατηγικής ταλέντου   

 Ένα µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την εφαρµογή 

τέτοιων διαδικασιών είναι η τοποθέτησή τους στην επιχείρηση και ο τρόπος 

επικοινωνίας τους στους εργαζοµένους. Οι µεγαλύτερες ανησυχίες αφορούν αυτούς που 

δεν επιλέγονται σε τέτοια σχήµατα και πώς θα αντιδράσουν, πιθανόν κατηγορώντας την 

επιχείρηση για ελιτισµό και προκατάληψη. 

 Γι’αυτό πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να 

αντιληφθούν ότι πρόκειται για µια δίκαιη διαδικασία χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα 

τύχουν της ίδιας συµπεριφοράς. Οι ανοιχτές συζητήσεις, σε συνδυασµό µε καλό 

σχεδιασµό και αποτελεσµατική εφαρµογή µπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την 

κατεύθυνση. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή και να καθοριστούν δικλείδες ασφαλείας 

ως προς τη γλώσσα και τις ταµπέλες που θα χρησιµοποιηθούν για να µην υπάρξει 

αλλοίωση της διαδικασίας. 

 Η επιλογή του βαθµού διαφάνειας και των οµάδων στις οποίες θα επικοινωνηθεί 

η διαδικασία διαχείρισης ταλέντου επαφίεται στην κάθε επιχείρηση και µπορεί να 

αντιστοιχεί σε κάποια από τις περιπτώσεις που βλέπουµε στο ακόλουθο σχήµα. 

 

 

Σχήμα 3.3. Βαθμός διαφάνειας 

 

 Για παράδειγµα, η Royal & SunAlliance αξιοποιεί τους εξωτερικούς συνεργάτες 

της σε θέµατα HR για να επικοινωνήσουν το µήνυµα της διαχείρισης ταλέντου γιατί 

αυτοί κάθονται στο ίδιο τραπέζι µε τους ηγέτες. Παράλληλα στοχεύουν στην 
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εξασφάλιση µιας αναπτυξιακής διαδικασίας και υποστηρικτικού µηχανισµού για όσους 

εργαζοµένους µείνουν έξω από τη δεξαµενή ταλέντου. Η Lilly UK προσπαθεί να 

εξασφαλίσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διαφάνεια παρέχοντας λεπτοµερή 

πληροφόρηση για τη διαδικασία διαδοχής, πιστεύοντας ότι είναι κάτι που αγγίζει 

µεγάλο αριθµό εργαζοµένων. Η National Audit Office αντίθετα έχει αποφασίσει να 

διατηρήσει ένα χαµηλό προφίλ µε το σχήµα διαχείρισης ταλέντου να είναι ανοιχτό µόνο 

σε όσους εργάζονται µέσα στην επιχείρηση. 

 Η αντίληψη περί δικαιοσύνης είναι σηµαντική αλλά όχι αρκετή από µόνη της 

για την σωστή επικοινωνία. Τα σχήµατα διαχείρισης ταλέντου πρέπει να είναι αποδεκτά 

και να ακολουθούν τους κανόνες και τα ήθη της κουλτούρας της επιχείρησης για να 

έχει µεγαλύτερο βαθµό επιτυχίας η ενσωµάτωσή τους. Π.χ. η Legal Services 

Commission είναι πλήρως αφοσιωµένη στην αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης οπότε 

όλες οι διαδικασίες της θεωρούνται ως ηθικές και διαφανείς. Το πρόγραµµα διαχείρισης 

ταλέντου της λοιπόν όφειλε να εξισορροπήσει την ανάγκη για συνετή επένδυση των 

λιγοστών αναπτυξιακών πόρων µε την ανάγκη παροχής σε όλους τους εργαζόµενους 

των απαιτούµενων ευκαιριών ανάπτυξης. 

 

3.4. Στρατολόγηση ταλέντου  

 Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να προσδιορίσει τον τρόπο δηµιουργίας των 

δεξαµενών ταλέντου (talent pools) και τοποθέτησης των εργαζοµένων µέσα σε αυτές. 

 Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της διαδικασίας στρατολόγησης και 

αξιολόγησης αποτελεί η εξασφάλιση ενός ηγετικού προφίλ το οποίο θα είναι έγκυρο 

και θα ανταποκρίνεται στις µελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης. Παραδοσιακά, η 

τάση στον προγραµµατισµό διαδοχής ήταν η πρόσληψη και ανάπτυξη διαδόχων που να 

ταιριάζουν σε εικόνα µε τους υπάρχοντες ηγέτες. Οι αλλαγές όµως στο επιχειρησιακό 
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περιβάλλον είναι ραγδαίες. Αρκετές από τις τωρινές ικανότητες και αξίες θα 

χρειαστούν µελλοντικά αναθεώρηση, φέρνοντας το θέµα της ηγεσίας στο προσκήνιο. Η 

National Audit Office πραγµατοποίησε µια έρευνα για να ανακαλύψει τις ικανότητες 

που θα χρειαστεί στα επόµενα 3-5 χρόνια σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες, δηµιούργησε ένα µοντέλο ηγεσίας το 

οποίο καλύπτει 4 οµάδες ικανοτήτων: 

� Inspiring people 

� Business thinking 

� Unlocking potential 

� Driving results 

 

Ένα ακόµα θέµα που απασχολεί πολλές επιχειρήσεις είναι αν η αξιολόγηση του 

ταλέντου θα πρέπει να στηριχθεί στην απόδοση του εργαζοµένου ή στην προοπτική του 

και ποια θα είναι η βαρύτητα που θα δοθεί σε καθεµιά από αυτές. Η Abbey για 

παράδειγµα χρησιµοποιεί ένα ψυχολογικό µοντέλο σε αντίθεση µε κάποιο 

συµπεριφορικό µοντέλο ικανοτήτων, πιστεύοντας ότι παρέχει ένα αντιληπτικό πλαίσιο 

το οποίο βοηθά ώστε να ξεχωρίζουν οι εργαζόµενοι µε βάση τις δυνατότητες και όχι 

την απόδοσή τους. Σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα απόδοσης, ο βαθµός δέσµευσης του 

ατόµου και ετοιµότητας για αλλαγή παρέχει µια ολοκληρωµένη άποψη των δυνάµεων 

και της συνεισφοράς του στην επιχείρηση. 

 ∆ηµιουργείται παράλληλα όµως το δίληµµα για το ποιος θα έπρεπε να 

υποδεικνύει τους υποψηφίους που θα ενταχθούν στα σχήµατα διαχείρισης ταλέντου. Σε 

µια  ιδεατή κατάσταση, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι θα έθεταν υποψηφιότητα µε την στήριξη 

και των προϊσταµένων τους. Αυτό δυστυχώς δε συµβαίνει, είτε γιατί οι εργαζόµενοι 

υπερεκτιµούν τις πραγµατικές τους δυνατότητες είτε γιατί πιστεύουν ότι οι 
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προϊστάµενοί τους µπλοκάρουν την επιλογή τους. Άλλες φορές υπάρχει πολύ µεγάλη 

ζήτηση όπως στην περίπτωση της Fujitsu.  Η Fujitsu Services είχε αναγγείλει την 

κάλυψη θέσεων εσωτερικά για την κατηγορία των Account Managers που έπαιζαν 

ζωτικό ρόλο στη λειτουργία της επιχείρησης µε τις αρχικές αιτήσεις να ξεπερνούν τις 

300. Έτσι προχώρησε στη δηµιουργία ενός εσωτερικού ερωτηµατολογίου για να 

φτιάξει µια λίστα των 40 επικρατέστερων. Μετά από προσεκτική αξιολόγηση της 

συναισθηµατικής και στρατηγικής ευελιξίας, καθώς και της δυνατότητας µάθησης και 

ανάπτυξης των υποψηφίων, επέλεξε τους 10 από αυτούς οι οποίοι προωθήθηκαν σε ένα 

ένα εντατικό 12-µηνο πρόγραµµα δίνοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη 

αναπληροφόρηση σε όλους τους συµµετέχοντες για το βαθµό ετοιµότητάς τους. 

 Τέλος θα ήταν χρήσιµη η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης γιατί οι δεξαµενές 

ταλέντων αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά τις δυνάµεις και τις αδυναµίες της επιχείρησης,  

προσφέροντας παράλληλα άφθονες ευκαιρίες ανάπτυξης και στα άτοµα αλλά και στον 

οργανισµό. Απαιτείται όµως προσοχή στην αντιµετώπιση των διαφόρων οµάδων 

εργαζοµένων και σεβασµός στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους για να αποφευχθούν 

τυχόν δυσλειτουργίες και παρεξηγήσεις. Η διαφοροποίηση ηλικίας για παράδειγµα 

αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση καθώς τα προγράµµατα διαχείρισης ταλέντου 

µπορεί να αποβούν πολύ σύντοµα (fast-tracking) για τους νεότερους σε ηλικία 

εργαζοµένους σε σχέση µε τις υπόλοιπες οµάδες. 

 

3.5. Ανάπτυξη ταλέντου   

 Κάθε οργανισµός ακολουθεί τη δική του µέθοδο για την ανάπτυξη των 

εργαζοµένων του, παρόλα αυτά η έρευνα των συγγραφέων οδήγησε σε κάποιες κοινές 

διαπιστώσεις. 
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 Κατ’αρχάς δεν υπάρχει ένα µέγεθος που να ταιριάζει σε όλες τις περιστάσεις. 

Το πρόγραµµα που θα επιλέξει η επιχείρηση µπορεί να είναι ενιαίο (generic) και να 

αφορά όλους τους εργαζοµένους ή να είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά συγκεκριµένων ατόµων ή οµάδων. Οι κατηγοριοποιήσεις φαίνονται 

στο παρακάτω σχήµα. 

 

 

 

Σχήμα 3.4. Γενικό ή προσαρμοσμένο πρόγραμμα 

 

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις της έρευνας προτιµούν ένα πιο ειδικό (tailored) 

πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα επίπεδα εµπειρίας των 

εργαζοµένων µε αρκετές από αυτές να επιλέγουν τη µέθοδο της αυτοδιαχείρισης 

ταλέντου όπως συµβαίνει και στη Lilly UK. Εκεί κάθε εργαζόµενος εξοπλίζεται µε το 

προσωπικό του πρόγραµµα ανάπτυξης, που καλύπτει περίοδο 2-3 ετών, έχοντας 

πρόσβαση σε έναν πλήρη κατάλογο προγραµµάτων της εταιρίας και δικτυακούς πόρους  

(careers website). 

 Οι επιχειρήσεις οφείλουν να λάβουν αποφάσεις και για το αν θα παρέχουν 

γρήγορη ανάπτυξη στους εργαζοµένους (fast track) µε άµεση ανάθεση στελεχιακών 

ρόλων ή πιο σταδιακή ανάπτυξη επιτρέποντας την απόκτηση εµπειριών µέσω της 

ενασχόλησης σε διάφορες θέσεις (slow pipeline). Αυτός ο διαχωρισµός φαίνεται στο 

σχήµα 3.5. 
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Σχήμα 3.5. Γρήγορη ανάπτυξη ή σταδιακή ροή 

 

 Συνήθως επιλέγονται συγκεκριµένες οµάδες για fast-tracking όταν προκύψει µια 

εταιρική ανάγκη. Η Royal & SunAlliance τρέχει ένα διεθνές Fast Track πρόγραµµα για 

την πρόσληψη δυναµικών και φιλόδοξων εργαζοµένων- κυρίως απόφοιτοι ΜΒΑ- σε 

συγκεκριµένους ρόλους µε παροχή πακέτου ανάπτυξης και συµµετοχή σε διεθνή  

εξάµηνη ανάθεση εργασίας. Οι πτυχιούχοι και οι απόφοιτοι ΜΒΑ αποτελούν 

κατηγορίες που επιλέγονται συχνά σε fast track προγράµµατα αν και ορισµένες 

επιχειρήσεις θεωρούν ότι το ποσοστό απόδοσης της επένδυσης δεν είναι αρκετό. 

Αντίθετα, δίνουν έµφαση στην ανάπτυξη και καθοδήγηση των ανθρώπων που 

βρίσκονται ήδη στην επιχείρηση στηριζόµενες στην εσωτερική πρόοδο. 

 Το κόστος της υιοθέτησης ενός τέτοιου προγράµµατος είναι ακόµα ένας 

παράγοντας που απασχολεί τις επιχειρήσεις µε αρκετές από αυτές να έχουν επενδύσει 

σηµαντικά ποσά. Υπάρχουν όµως και επιλογές χαµηλού ή και µηδενικού κόστους που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Το µόνο που χρειάζεται είναι να συγκεντρώσει η 

επιχείρηση τις προσπάθειές της σε δραστηριότητες που παρουσιάζουν θετική σχέση 

ωφέλειας-κόστους όπως για παράδειγµα δικτυακές ευκαιρίες ή καθοδήγηση από τα 

ανώτερα στελέχη της επιχείρησης. 

 Επιπλέον όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ενθαρρύνουν τους συµµετέχοντες 

στα προγράµµατα να µοιράζονται ιδέες και εµπειρίες µε τους συναδέλφους τους για τον 

εµπλουτισµό της ατοµικής τους δυναµικής. Μάλιστα, τα ευρήµατα της έρευνας 

δηλώνουν ότι η συνεργασία µε άλλα υποκινηµένα άτοµα αποτελεί παράγοντα 
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υποκίνησης για τον εργαζόµενο. Έτσι η Virgin Holidays έχει δηµιουργήσει µία 

πρωτοποριακή αίθουσα εκµάθησης όπου οµάδες εργαζοµένων συναντιούνται για να 

συζητήσουν και να δουλέψουν σε επιχειρησιακά προβλήµατα. 

 Παράλληλα η εκµάθηση στα προγράµµατα δε θα πρέπει να είναι ξεχωριστή από 

την πραγµατικότητα του καθηµερινού ρόλου των εργαζοµένων. Αρκετοί από τους 

εργαζόµενους δήλωσαν στους ερευνητές ότι αντιµετώπιζαν δυσκολίες στον 

εναρµονισµό των θεωρητικών γνώσεων που διδάχτηκαν µε τις απαιτήσεις της θέσης 

εργασίας τους, µην µπορώντας να αναπτύξουν τις “πραγµατικές δεξιότητες” που θα 

χρειαστούν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. 

 Μια ιδιαίτερα χρήσιµη προσέγγιση θα ήταν η µίξη και το ταίριασµα (mix and 

match) διαφορετικών τύπων ανάπτυξης που θα ταιριάζει στις ανάγκες των 

συµµετεχόντων. Κάποια από τα εργαλεία που µπορούν να αξιοποιηθούν µε αυτό τον 

τρόπο είναι η δηµιουργία κέντρων ανάπτυξης, η ανάθεση νέων ρόλων σε άγνωστες 

επιχειρησιακές περιοχές, η δηµιουργία δικτύου υποστήριξης µε την παροχή βοήθειας 

από senior mentors ή δυνατότητα παρακολούθησης του έργου τους καθώς και η 

απόκτηση επιπλέον προσόντων (qualifications) µε εγγραφή σε µεταπτυχιακά ή 

προγράµµατα επαγγελµατικής εξειδίκευσης σε πανεπιστήµια ή άλλους οργανισµούς. 

 Η National Audit Office θεωρεί τη διαχείριση ταλέντου ως έναν ιδιαίτερα 

κρίσιµο παράγοντα για να εξασφαλίσει ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι θα βρίσκονται στην 

κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγµή. Γι’αυτό αποφάσισε να προωθήσει ένα 

πρόγραµµα ανάπτυξης ταλέντου που ονοµάστηκε “Future Leaders Development 

Programme”. Το πλάνο τους περιελάµβανε τη δηµιουργία 2 δεξαµενών ταλέντου για 

διαφορετικά επίπεδα βαθµών: 
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1. Emerging talent pool: Περιλαµβάνονται οι κατηγορίες των ελεγκτών, των 

αναλυτών και των executive officers µε προοπτική να προσεγγίσουν τις θέσεις 

των ∆ιευθυντών. 

2. High potential pool: Περιλαµβάνονται οι managers µε προοπτική να φτάσουν 

στο επίπεδο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Στην πρώτη φάση του προγράµµατος δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην πρώτη 

δεξαµενή (emerging talent pool) και µέσα σε δύο χρόνια προωθήθηκαν στο πρόγραµµα 

2 οµάδες των 12 ατόµων. Έµφαση δόθηκε σε αναπτυξιακές δραστηριότητες µε 

απώτερο σκοπό το µακροπρόθεσµο όφελος του οργανισµού ενώ παράλληλα υπήρχε η 

δυνατότητα της παροχής εξωτερικής καθοδήγησης σε αυτούς που δεν κατάφεραν να 

µπουν στο πρόγραµµα. 

 Στον πρώτο χρόνο του προγράµµατος, υπήρχε µεγαλύτερη παρέµβαση από το 

ανώτερο management ενώ το δεύτερο χρόνο επικρατούσε µια προσέγγιση 

αυτοδιαχείρισης από τον συµµετέχοντα. Για τις ανάγκες του προγράµµατος, υπήρξε και 

διαχωρισµός των δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε αυτές που προορίζονται για όλους 

(external assessment centre, mentoring, masterclasses, action-learning & personal 

development planning) και σε προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

ατόµων (carefully selected secondments, further education, challenging projects & new 

job roles). Έτσι δηµιουργήθηκε το πρόγραµµα ανάπτυξης, του οποίου τα διάφορα 

στάδια παρουσιάζονται λεπτοµερώς στο ακόλουθο σχήµα. 
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Σχήμα 3.6. Σχεδιασμός του πακέτου ανάπτυξης 

 

 Ένα τελευταίο θέµα που χρήζει αναφοράς είναι η παγκόσµια ανάπτυξη 

ταλέντου που αφορά τις επιχειρήσεις αυτές που δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο 

επίπεδο.  Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα µε 

την κουλτούρα και τα δοµικά χαρακτηριστικά της χώρας δραστηριοποίησης τα οποία 

επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι Sinclair and Agyemon (2004), στην έρευνα 

τους για το χτίσιµο παγκόσµιας ηγεσίας σε 4 παγκόσµιες επιχειρήσεις, αναφέρουν µια 

ποικιλία µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν από αυτές για την ανάπτυξη ηγετών και οι 

οποίες είναι: 

� Training and development programmes 

� Formal qualifications 

� Experiential learning 

� Longer-term global assignments 

� International teams and forums 

� Mentoring and coaching 
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� Increasing self-awareness 

� Tailoring development 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην έρευνα των  Mc Cartney and Garrow 

αποτελεί η περίπτωση της Henkel Group. Η Henkel δραστηριοποιείται σε περισσότερες 

από 75 χώρες παγκοσµίως και λειτουργεί σε 3 στρατηγικές περιοχές 

ανταγωνιστικότητας. Έχοντας ως στόχο να αναπτύξει µια οµάδα από 150 περίπου 

senior global managers, εισήγαγε ένα σχέδιο µε ονοµασία “the Triple Two Concept” το 

οποίο αναπτύσσει το παγκόσµιο ταλέντο δηµιουργώντας εργαζόµενους οι οποίοι: 

� Είναι πολυδιάστατοι έχοντας δουλέψει σε τουλάχιστον 2 διαφορετικές 

λειτουργίες 

� Έχουν ευρεία εργασιακή εµπειρία έχοντας δουλέψει σε τουλάχιστον 2 τµήµατα 

� Είναι προσαρµόσιµοι σε διαφορετικό πολιτισµικό περιβάλλον έχοντας ζήσει σε 

τουλάχιστον 2 διαφορετικές χώρες. 

 

Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους managers κατά τη διάρκεια της καριέρας τους 

να γνωρίσουν την εταιρία από διαφορετικές οπτικές, να δουν τη γενικότερη εικόνα 

αλλά και να µάθουν να διαχειρίζονται καταστάσεις συνεχών αλλαγών σε ποικίλα 

περιβάλλοντα. Εξάλλου, πέρα από την ξεκάθαρη επιχειρησιακή απαίτηση να έχεις 

ανθρώπους µε ευρείες δεξιότητες για τη διοίκηση µιας παγκόσµιας επιχείρησης, 

αποτελεί προαπαιτούµενο για την επιτυχηµένη εφαρµογή των αλλαγών. 

 

3.6. Εκτιµήσεις και αξιολόγηση 

 Μετά την ανάπτυξη ενός προγράµµατος διαχείρισης ταλέντου πρέπει να 

ακολουθήσει η εκτίµηση για την αποτελεσµατικότητά του. Μια διαδικασία που 
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δυσκολεύει αρκετές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να βρουν απτές αποδείξεις 

επιτυχίας και να µετρήσουν µε ακρίβεια το ποσοστό απόδοσης µιας τέτοιας επένδυσης 

σε συνάρτηση µε την οργανωσιακή απόδοση. Γι’αυτό είναι απαραίτητη η θέσπιση 

συγκεκριµένων και ξεκάθαρων κριτηρίων επιτυχίας, στο ξεκίνηµα της διαδικασίας, για 

την αξιολόγηση του βαθµού εκπλήρωσης των στόχων. 

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν τη δηµιουργία κάποιων γενικών 

µετρητών (metrics) και δεικτών επιτυχίας για την αξιολόγηση των προγραµµάτων τους. 

Ο Morton (2003) στην έρευνά του για το The Careers Research Forum παραθέτει τους 

ακόλουθους δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν από τις εταιρίες: 

� Current talent inventories by type, capabilities and numbers, with future 

forecasts 

� Number of defined talented individuals in key roles 

� Succession cover for key roles 

� Regretted losses from key roles or business areas 

� Time and cost to fill key positions 

� Speed of induction-time for talent to reach peak effectiveness 

 

Μια από τις σηµαντικότερες µεθόδους αξιολόγησης αποτελεί η ανάµιξη των 

ενδιαφεροµένων µερών (stakeholders) στη διαδικασία δηµιουργίας ή αλλαγής των 

διαδικασιών. Ειδικότερα τα στελέχη γραµµής αποτελούν πολύτιµη πηγή πληροφοριών 

για να απαντήσουν αν οι κατάλληλοι άνθρωποι έκαναν αίτηση στο πρόγραµµα, αν έγινε 

σωστός διαχωρισµός αυτών σε ταλαντούχους ή λιγότερο ταλαντούχους καθώς και πόσο 

βελτίωσε το επιχειρησιακό προφίλ µάθησης και ανάπτυξης η εφαρµογή του 

προγράµµατος διαχείρισης ταλέντου. 
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 Ένα άλλο κριτήριο επιτυχίας είναι και η αντίληψη που σχηµατίζουν οι 

συµµετέχοντες στα προγράµµατα µε βάση την εµπειρία τους και πώς αισθάνονται οι 

ίδιοι όταν βρίσκονται στην κατάσταση “to be talent managed”. Μια λογική σκέψη είναι 

ότι η επιλογή τους σε τέτοια προγράµµατα αποτελεί θετικό στοιχείο και θα οδηγήσει  

σε καλύτερη εργασιακή απόδοση, τα στοιχεία των ερευνών όµως δεν επαρκούν για την 

απόδειξη µιας τέτοιας θεωρίας. Γι’αυτό το λόγο οι συγγραφείς προχώρησαν σε 

διαδικασία συνεντεύξεων των συµµετεχόντων και σε συνδυασµό µε στοιχεία από 

µελέτες των high performers, ανέπτυξαν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των 

προγραµµάτων όπως τα αντιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3.1. Τα υπέρ και τα κατά 

 

 

 Η πλειοψηφία των εργαζοµένων δήλωσαν ότι ένιωσαν πολύ ευχαριστηµένοι 

από την επιλογή τους σε ένα τέτοιο πρόγραµµα. Εξέφρασαν µάλιστα την ικανοποίηση 

για την αίσθηση αναγνώρισης της δουλειάς και των προοπτικών τους καθώς και την 

παροχή κινήτρων και προκλήσεων για περαιτέρω ανάπτυξη. Άλλοι ένιωσαν ότι 
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βελτιώθηκε η κοινωνική τους θέση µέσα στην επιχείρηση και η εµπιστοσύνη των 

συναδέλφων προς το πρόσωπό τους. Επίσης η δυνατότητα συµµετοχής σε εταιρικά 

projects και διαφορετικές προσεγγίσεις επίλυσης προβληµάτων, σε συνδυασµό µε την 

αλληλεπίδραση µε  συναδέλφους, ενίσχυσε την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθησή 

τους. Οι συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να χτίσουν ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης 

αποτελούµενο από διευθυντικά στελέχη, προϊσταµένους και συνεργάτες το οποίο 

παρέχει µια πρώτη ένδειξη για το αν θα καταφέρει ο εργαζόµενος να προχωρήσει και 

να προαχθεί σε υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις. Τέλος, κάποιοι από τους 

συµµετέχοντες εξίσωσαν την εµπειρία του προγράµµατος µε την προσπάθεια να 

ξεπεράσουν τα προσωπικά και επιχειρησιακά τους όρια, αλλάζοντας τρόπο σκέψης για 

τον εαυτό τους και τη δουλειά τους. 

 Υπάρχουν όµως και κάποια µειονεκτήµατα που αναφέρθηκαν. Το κυριότερο 

ήταν η επιπλέον δουλειά που καλούνταν να διεκπεραιώσει ο εργαζόµενος λόγω της 

συµµετοχής του στο πρόγραµµα σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες απαιτήσεις των 

ανθρώπων γύρω του που του δηµιουργούσαν µεγάλη πίεση. Κάποιοι άλλοι 

παραπονέθηκαν για δυσκολίες εφαρµογής της θεωρητικής γνώσης που έλαβαν στις 

καθηµερινές απαιτήσεις της δουλειάς τους. Μερικοί από τους συµµετέχοντες 

χαρακτήρισαν τα προγράµµατα τεχνητά και ότι συνέβαλλαν στην προσπάθεια 

χειραγώγησης των εργαζοµένων ενώ άλλοι κατηγόρησαν τους προϊσταµένους τους για 

έλλειψη υποστήριξης και ανεπαρκή γνώση του προγράµµατος. Τέλος κάποιοι 

εξέφρασαν την ενοχή τους για το γεγονός ότι η επιχείρηση πραγµατοποίησε µια µεγάλη 

επένδυση για χάρη τους χωρίς όµως να είναι ξεκάθαρο το τελικό όφελος προς αυτήν, 

ενώ υπήρχαν και αυτοί που δήλωσαν ότι ντρέπονταν να το αναφέρουν σε φίλους και 

συναδέλφους γιατί την θεωρούσαν µια διαδικασία κλειστής πόρτας. 
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 Για να έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη εκτίµηση, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη 

µας και τον αντίκτυπο που έχει και σε αυτούς οι οποίοι έµειναν εκτός του 

προγράµµατος και αν αυτό θα επηρεάσει την εργασιακή ικανοποίηση και το επίπεδο 

δέσµευσης στους στόχους της επιχείρησης. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα όποια 

οικονοµικά οφέλη από την αύξηση παραγωγικότητας των λίγων εκλεκτών µπορούν 

εύκολα να αντισταθµιστούν από τη δυσαρέσκεια των υπολοίπων. 

 Συλλέγοντας λοιπόν όλα τα στοιχεία, οι ερευνητές προχώρησαν στη δηµιουργία 

ενός διαγράµµατος προοπτικής του ταλέντου όπως φαίνεται στο σχήµα 3.7.    
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Σχήμα 3.7. Η προοπτική ταλέντου 
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 Σύµφωνα µε το σχήµα, η προοπτική ταλέντου (talent perspective) επηρεάζεται 

και καθορίζεται από 6 βασικά δοµικά στοιχεία που είναι ενσωµατωµένα σε αυτήν, 

δηλαδή από: 

� Το βαθµό οργανωσιακής υποστήριξης 

�  Την ύπαρξη ή µη χαρακτηριστικών του ιδανικού manager 

� Τα χαρακτηριστικά κάθε ρόλου στην επιχείρηση 

� Το όνοµα και τη φήµη του εργοδότη 

� Την ύπαρξη ή µη παραγόντων υποκίνησης των εργαζοµένων είτε προς  

θετική είτε προς αρνητική κατεύθυνση 

� Άλλες χρήσιµες ευκαιρίες ανάπτυξης. 

 

3.7. Το νέο µοντέλο  

 Παρακολουθήσαµε τη διαδικασία της εσωτερικής διαχείρισης ταλέντου από την 

αρχική φάση της ανάπτυξης του business case µέχρι και το στάδιο της αξιολόγησης. 

Όλες οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα συµφωνούν ότι πρόκειται για µια 

συνεχή διαδροµή µε σταθερά εξελισσόµενα οφέλη. Κάποιες από αυτές, µε το πέρασµα 

του χρόνου, έχουν αντιληφθεί αλλαγές στην κουλτούρα τους µέσω της αξιοποίησης 

µιας τέτοιας διαδικασίας. Π.χ. η διεύρυνση δεξαµενών ταλέντου και επέκταση των 

ευκαιριών καριέρας σε όλα τα στάδια, το σπάσιµο των σιλό που εµπόδιζαν την 

αρµονική συνεργασία και αλληλεπίδραση των εργαζοµένων και η δηµιουργία ενός 

περιβάλλοντος µάθησης µέσω της αξιοποίησης των δικτύων και των κέντρων 

αριστείας. 

 Η µεγάλη πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις που εµπλέκονται σε αυτή τη 

διαδροµή όµως είναι το πώς θα πετύχουν να χτίσουν µια σταθερή και αναπτυσσόµενη 

οργανωσιακή ανταγωνιστικότητα και όχι απλά η συσσώρευση ταλέντου. Οπότε, το 



 

 

39

µοντέλο που προτείνουν οι ερευνητές δίνει έµφαση στην καλλιέργεια του ταλέντου 

δρέποντας τα επιχειρησιακά οφέλη που µπορεί να προσφέρει το ταλαντούχο άτοµο 

χωρίς να επιστρέφει στην έννοια του ψυχολογικού συµβολαίου όπου η αφοσίωση 

συνεπάγεται µακρόχρονη παραµονή στην επιχείρηση. ∆ηλαδή όπως αναφέρουν οι Mc 

Cartney and Garrow « Ο οργανισµός παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης στο άτοµο για να 

λειτουργήσει σε βέλτιστο επίπεδο; το άτοµο προσφέρει άριστη απόδοση 

αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και γνώσεις του τις οποίες µοιράζεται µε τους 

υπόλοιπους για τη δηµιουργία νοητικού κεφαλαίου µέσα στον οργανισµό». Η 

µορφοποίηση του µοντέλου παρουσιάζεται στο σχήµα 3.8. 

 

     

Σχήμα 3.8. Το μοντέλο ταλέντου και διαχείρισης γνώσης 
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 Το µοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι η αποτελεσµατική διαχείριση ταλέντου 

αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διαχείρισης γνώσης και του νοητικού κεφαλαίου 

και πρέπει να αναλυθεί σε 3 διαφορετικές διαστάσεις. 

 Η πρώτη διάσταση αφορά τη σχέση ατόµου και οργανισµού. Η συµµετοχή σε 

ένα πρόγραµµα διαχείρισης ταλέντου είναι σηµαντικό κοµµάτι του ψυχολογικού 

συµβολαίου ανάµεσα στα δύο µέρη. Αν υπάρξουν οι σωστοί χειρισµοί θα αυξηθεί το 

επίπεδο αφοσίωσης στη σχέση εργοδότη-εργαζοµένου. Η επιχείρηση προσφέρει τους 

πόρους για την ανάπτυξη του ατόµου δηµιουργώντας αντίστοιχα την υποχρέωση από 

την πλευρά του για καλή απόδοση στην εργασία του και συνεχή ανάπτυξη, κάτι που 

πιθανόν µπορεί να οδηγήσει και σε µακροχρόνια παραµονή του. 

 Η δεύτερη διάσταση αφορά τη σύνδεση ατόµου και οµάδων µέσα στον 

οργανισµό. Οι ταλαντούχοι εργαζόµενοι επιλέγονται και κατανέµονται σε οµάδες και 

project groups έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των υπόλοιπων ατόµων της οµάδας µέσω 

της µετάδοσης γνώσης και καινοτοµιών. Η δηµιουργία των λεγόµενων δικτύων 

ταλέντου αποτελεί µορφή υποκίνησης για τα µέλη της οµάδας, προωθώντας την 

αµοιβαία εκµάθηση και ανάπτυξη µέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης για 

την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων της επιχείρησης. 

 Στην τρίτη διάσταση περιλαµβάνεται η σχέση των οµάδων µε τον οργανισµό. Οι 

οµάδες εργασίας, επίσηµες ή ανεπίσηµες, αποτελούν ουσιαστικά αποθήκες νοητικού 

κεφαλαίου ενώ µπορούν να µετατραπούν ακόµα και σε κέντρα αριστείας ή 

“Communities of practice” όπως αναφέρονται και στο µοντέλο. Σε αυτό το σηµείο είναι 

η ευκαιρία της επιχείρησης να εκµεταλλευτεί τα οφέλη από την εφαρµογή της 

οργανωσιακής µάθησης. Έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία των κατάλληλων οµάδων 

και δικτύων για τη µετάδοση της γνώσης, καθίσταται απαραίτητη η κεφαλαιοποίηση 
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του ταλέντου έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να µετατραπούν σε ευχάριστους και 

ελκυστικούς χώρους εργασίας και εκµάθησης.            
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4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

 

4.1. Η περίπτωση 

 Όλα τα στελέχη παγκοσµίως θεωρούν ως µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις 

των επιχειρήσεών τους το χτίσιµο και τη διατήρηση ισχυρών αγωγών ταλέντου για να 

εξασφαλίσουν τη µελλοντική ζήτηση του αναγκαίου αριθµού ηγετών. Ο Stahl και η 

οµάδα των συνεργατών του διενήργησαν τη συγκεκριµένη έρευνα σε 37 πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, που εδρεύουν σε 12 διαφορετικές χώρες, µε σκοπό να ανακαλύψουν και 

να σχολιάσουν κάποιες βέλτιστες πρακτικές που χρησιµοποιούνται και βοηθούν τις 

επιχειρήσεις στην προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη και διατήρηση του ταλέντου. Μια 

λεπτοµερής περιγραφή της διαδικασίας παρουσιάζεται στο σχήµα 4.1. 

 

 

Σχήμα 4.1. Γενική άποψη   

 

 Η πρώτη φάση της έρευνας περιελάµβανε µελέτες περιπτώσεων και συλλογή 

στοιχείων από συνεντεύξεις σε 312 στελέχη, προϊσταµένους γραµµής και 
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επαγγελµατίες του HR σε 20 επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό τον προσδιορισµό του 

τρόπου διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Στη δεύτερη φάση αναπτύχθηκε µια 

διαδικτυακή έρευνα σε 263 επαγγελµατίες του HR σε 20 εταιρίες από 3 µεγάλες 

γεωγραφικές περιφέρειες. 

 Στην παρούσα έρευνα, ο όρος talent management θεωρείται συνώνυµος µε τη 

διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου, υπονοώντας τη στρατηγική και σταθερή προσέγγιση 

των επιχειρήσεων στην προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη και µετακίνηση των 

εργαζοµένων στον οργανισµό (Ingham, 2007). Επίσης ενσωµατώνει τον τρόπο 

διοίκησης της απόδοσης και αναφέρεται σε µια επιλεγµένη οµάδα εργαζοµένων που 

αποτελείται από τους λεγόµενους “high potentials”. 

 

4.2. Η πρόκληση: Χάσµα ζήτησης-προσφοράς  

 Οι δηµογραφικές εξελίξεις καθορίζουν τη σηµερινή έλλειψη ταλέντου. 

Σύµφωνα µε την έρευνα των Chambers et al (1998), ο αριθµός των εργαζοµένων 

ηλικίας 35-44 ετών στις ΗΠΑ θα µειωθεί κατά 15% µέχρι το 2015 ενώ το πρόβληµα 

είναι εντονότερο στη Γερµανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία. Ο Cappelli (2005) 

αναφέρει ότι δεν θα οδηγηθούµε απαραίτητα σε στενότερες εργασιακές αγορές αν 

αυξηθεί η παραγωγικότητα, παρόλα αυτά θα είναι δύσκολη η αντικατάσταση των 

συνταξιούχων µε νεότερους εργαζοµένους. Στις αναδυόµενες αγορές της Ινδίας και της 

Κίνας είναι καλύτερα τα πράγµατα αλλά µεγάλο πρόβληµα εξακολουθεί να παραµένει 

η έλλειψη των κατάλληλων αποφοίτων που χρειάζονται οι πολυεθνικές. 

 Η κατάσταση περιπλέκεται περισσότερο µε την νέα τάση των εργαζοµένων που 

αναζητούν µια καλύτερη ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής (pickier 

workforce) και την αύξηση της εργασιακής κινητικότητας. Σε ένα περιβάλλον ραγδαίας 

βελτίωσης της τεχνολογίας, συγχωνεύσεων και µείωσης λειτουργιών (downsizing) οι 
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εργαζόµενοι ανταλλάσσουν την ασφάλεια µε την ευελιξία ενστερνιζόµενοι τις έννοιες 

της “καριέρας χωρίς σύνορα” και του “free agent learner” (Arthur & Rousseau, 1996). 

 

Σχήμα 4.2. Χάσμα ζήτησης-προσφοράς  

  

 Όπως φαίνεται στο σχήµα 4.2. η έλλειψη ταλέντου ακολουθεί κατά πόδας την 

αυξανόµενη ζήτηση των παγκόσµιων επιχειρήσεων. Η εταιρική επιβίωση στηρίζεται 

στην ταχύτητα ανταπόκρισης και συνεχή αυτο-ανανέωση και το ταλέντο αποτελεί 

κεντρικό στοιχείο των λειτουργιών του οργανισµού καθώς η διαδικασία διαχείρισής του 

καλείται να καλύψει τις απαιτήσεις της µεγαλύτερης προσφοράς παράλληλα µε την 

ανάπτυξη νέων κατηγοριών διοικητικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

 

4.3. Αναδυόµενες τάσεις  

 Οι εταιρίες που αριστεύουν στη διαχείριση ταλέντου τείνουν να εξασφαλίζουν 

µια εσωτερική συνέπεια και ενδυνάµωση των πρακτικών προσέλκυσης, επιλογής, 

ανάπτυξης και διατήρησης ταλέντου (internal fit). Επιπρόσθετα, οι πρακτικές αυτές 
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ευθυγραµµίζονται µε την εταιρική κουλτούρα (cultural fit) και συνδέονται µε τη 

στρατηγική και τους µακροπρόθεσµους στόχους του οργανισµού (strategic fit). Η 

σωστή εφαρµογή τους όχι µόνο οδηγεί στην τελειότητα αλλά συνεισφέρει στην 

οργανωσιακή µάθηση και διαχείριση γνώσης. Οι διεθνοποιηµένες επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζουν επίσης και την πρόκληση της εξισορρόπησης  µιας αποτελεσµατικής 

λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο µε τη διαχείριση διαδικασιών σε παγκόσµιο 

επίπεδο. 

 

 

Σχήμα 4.3. Αρχές, Πρακτικές, Διαδικασίες  

  

 Στο σχήµα 4.3 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία ενός επιτυχηµένου 

συστήµατος διαχείρισης ταλέντου µαζί µε την αφοσίωση και την ανάµιξη των 

πολλαπλών ιδιοκτητών του-όχι µόνο το HR- σε αυτό. Τα ηγετικά στελέχη θέτουν ως 

κορυφαίες προτεραιότητές τους την ανάπτυξη ηγεσίας και τον προγραµµατισµό 

διαδοχής ενώ τα στελέχη γραµµής είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη των υφισταµένων 
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τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της Procter & Gamble (P&G) 

όπου η διαχείριση ταλέντου διαποτίζει ολόκληρη την κουλτούρα της και το σύστηµα 

ανάπτυξης ηγεσίας αποτελεί βασική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 Επίσης παρατηρείται η αξιοσηµείωτη τάση µιας παγκόσµιας σύγκλισης στις 

πρακτικές διαχείρισης ταλέντου. Φυσικά και οι επιχειρήσεις διατηρούν τη χρήση 

πρακτικών του HR εναρµονισµένων µε την κουλτούρα αλλά κατευθύνονται σε πιο 

επιτηδευµένες διαδικασίες διαχείρισης των “high potentials”. Π.χ. η Infosys, σε 

συνάρτηση µε τη δέσµευση δηµιουργίας ενός ισχυρού “employer brand”, 

προσλαµβάνει µόνο τους πιο ταλαντούχους και επενδύει σηµαντικά στην εκπαίδευση 

και την ανάπτυξή τους. 

 Αρκετοί είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την σύγκλιση. Πρώτον, ο 

αυξανόµενος ανταγωνισµός για την ίδια δεξαµενή ταλέντου ιδίως για αποφοίτους 

κορυφαίων πανεπιστηµίων. ∆εύτερον, η τάση µιας µεγαλύτερης παγκόσµιας 

ολοκλήρωσης (Palmisano, 2006) που ωθεί τις επιχειρήσεις στην τυποποίηση των 

διαδικασιών για την εξασφάλιση εσωτερικής συνοχής. Τέλος, η παγκόσµια παρουσία 

και επιτυχία άριστων σε απόδοση επιχειρήσεων όπως η General Electric-ηγέτης 

βέλτιστων πρακτικών- που ενισχύουν τις προσπάθειες µίµησης τους (Paauwe & 

Boselie, 2003). 

 

4.4. Βέλτιστες πρακτικές 

 Οι συγγραφείς της έρευνας διαχωρίζουν 3 σετ βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης 

ταλέντου σύµφωνα και µε το σχήµα 4.3: 

1) Στρατολόγηση, στελέχωση και διαδοχή 

2) Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

3) ∆ιατήρηση 
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Σε κάθε περιοχή δραστηριότητας, εµφανίστηκαν κάποιες κοινές πρακτικές για 

όλες τις επιχειρήσεις καθώς και άλλες που ήταν µοναδικές και πρωτοποριακές. Όλες 

πάντως παρουσιάζονται στην έρευνα ως βέλτιστες εφόσον λειτούργησαν καλά για την 

επιχείρηση που τις χρησιµοποίησε. 

 

4.4.1. Στρατολόγηση, στελέχωση και διαδοχή 

 Οι πρακτικές στρατολόγησης στις περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την 

στρατηγική της δεξαµενής ταλέντου. Η εταιρία προσελκύει τους καλύτερους και τους 

τοποθετεί στις θέσεις  αντί να στρατολογεί συγκεκριµένα άτοµα για συγκεκριµένες 

θέσεις. Οι επιχειρήσεις της έρευνας αξιοποιούν διάφορα κανάλια στρατολόγησης όπως 

απευθείας αιτήσεις µέσω διαδικτύου ή καλοκαιρινά εκπαιδευτικά προγράµµατα και οι 

περισσότερες από αυτές διατηρούν στενούς δεσµούς µε τα κορυφαία πανεπιστήµια του 

κόσµου για την απόκτηση των top ταλέντων. Συνήθως είναι πολύ εκλεκτικές, µε το 

ποσοστό επιλογής να µην ξεπερνάει το 1% των συµµετεχόντων, γι’αυτό και απαιτούν 

µεγάλες δεξαµενές ταλέντου και πολύ αποδοτικές διαδικασίες επιλογής. Η εύρωστη 

διαδικασία στρατολόγησης της Infosys για παράδειγµα της επέτρεψε να αναπτύξει το 

δυναµικό της από 10.000 σε 66.000 εργαζοµένους µέσα σε 5 χρόνια. 

 Στην προσπάθεια στρατολόγησης των καλύτερων, οι εταιρίες δίνουν µεγάλη 

έµφαση στην παγκόσµια φήµη τους. Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός σε πολλούς 

κλάδους τις ωθεί σε επαναπροσδιορισµό της εικόνας τους και την τοποθέτησή τους ως 

εργοδότες επιλογής (employer of choice). Οι Hieronimus et al (2005) υποστήριξαν ότι 

για να εκµεταλλευτεί το brand name της η επιχείρηση πρέπει να σκεφτεί τους πιθανούς 

προσληφθέντες ως πελάτες, να µελετήσει τον ανταγωνισµό και να κατανοήσει τα 

εταιρικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την προσέγγισή τους. Η συστηµατική 
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εφαρµογή τέτοιων τεχνικών έχει βοηθήσει την Infosys στην ανάπτυξη της εξαιρετικής 

αναγνώρισης του ονόµατος της και αξιών όπως επαγγελµατική ελευθερία και άριστη 

εκµάθηση που την κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισµό. 

 Κάποιες ηγέτιδες επιχειρήσεις έχουν επεκτείνει τον ορισµό του “κατάλληλου 

ανθρώπου στην κατάλληλη θέση” για να συµπεριλάβουν και το πολιτιστικό ταίριασµα 

ως κριτήριο επιλογής. Έτσι αξιολογούνται η προσωπικότητα και οι αξίες του 

υποψηφίου σε σύγκριση µε τις εταιρικές αξίες ενώ τα τυπικά προσόντα δεν θεωρούνται 

επαρκή να προβλέψουν την απόδοσή του. Η IKEA επιλέγει τους υποψηφίους 

χρησιµοποιώντας αντίστοιχα εργαλεία καθώς το τυπικό ερωτηµατολόγιο της αγνοεί τις 

βασικές δεξιότητες και προσόντα, προσπαθώντας να εξερευνήσει τις ατοµικές αξίες και 

τα πιστεύω του ενδιαφερόµενου. 

 Η δεύτερη φάση της έρευνας ανέδειξε µια ενδιαφέρουσα αποσύνδεση ανάµεσα 

στις αντιλήψεις των HR managers  και στις εφαρµοζόµενες πρακτικές όσον αφορούσε 

την αξιολόγηση των προσωπικών αξιών και το ταίριασµα µε την εταιρική κουλτούρα. 

Οι λόγοι δεν έχουν ξεκαθαριστεί αλλά πιθανά προβλήµατα που σχετίζονται µε την 

κατάσταση αναφέρθηκαν ως: 

� Η ανάγκη επένδυσης περισσότερων πόρων 

� Η έλλειψη ανάπτυξης τεχνολογίας επιλογής 

� Οι ανησυχίες για τη νοµιµότητα µιας τέτοιας µεθόδου και 

� Οι ανησυχίες ότι η υιοθέτηση ακραίων εκδόσεων της προσέγγισης θα οδηγήσει 

σε µια δεξαµενή ατόµων µε ίδια χαρακτηριστικά και αξίες, εξαλείφοντας τη 

δυνατότητα της διαφοροποίησης ταλέντου (Bowen et al., 1991). 

 

Όλες οι εταιρίες εγκαθιστούν συστήµατα για την αναγνώριση των “high 

potentials” που βασίζονται στις ηγετικές ικανότητες και άλλα εργαλεία αξιολόγησης. 
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Συνήθως προσπαθούν να αναγνωρίσουν το ταλέντο όσο νωρίτερα γίνεται βασιζόµενες 

σε εκτιµήσεις απόδοσης ή ανασκοπήσεις 360 µοιρών. Συχνά παρατηρείται η κατάταξη 

των εργαζοµένων απέναντι σε ένα προφίλ ικανοτήτων επιτυχηµένων ηγετών, αν και µια 

κοινή πρακτική των εταιριών του δείγµατος ήταν η χρήση µιας µήτρας απόδοσης-

δυνατοτήτων. Η Novartis  εφάρµοσε αυτή τη µήτρα για την ευθυγράµµιση της 

διοικητικής συµπεριφοράς µε τις εταιρικές αξίες έτσι ώστε οι managers να 

αξιολογούνται όχι µόνο για την απόδοση αλλά και για την ικανότητα τους να 

ανταποκριθούν σε αυτές τις αξίες (Chua, Engeli & Stahl, 2005).  

 Κοινές βέλτιστες πρακτικές αποτελούν και οι συνεχείς διαδικασίες ανάπτυξης 

δεξαµενής ταλέντου και χρησιµοποίησης των αποθεµάτων τόσο για σκοπούς επιλογής 

όσο και για σκοπούς διαδοχής στην ηγεσία. Αν και το ποσοστό των ανθρώπων που 

περιλαµβάνεται σε µια τέτοια λίστα διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, οι 

περισσότερες ακολουθούν το σκεπτικό ότι οι “A players” δεν ξεπερνούν το 10-20% του 

διοικητικού προσωπικού (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Η Unilever 

τοποθετεί το 15% των εργαζοµένων στη λίστα υπολογίζοντας ότι θα προαχθούν στο 

επόµενο επίπεδο µέσα σε 5 χρόνια. Άλλες, για να αποφύγουν έλλειψη παραγωγικότητας 

και εκνευρισµό, είναι πιο επιλεκτικές όπως η Infosys η οποία έχει χαρακτηρίσει ως 

“high potentials” µόλις 500 από τους 60000 εργαζοµένους της. 

 Τέλος, µια ακόµα κοινή πρακτική που παρατηρήθηκε ήταν η δηµιουργία 

ξεχωριστών δεξαµενών ταλέντου-ανά κατηγορίες εργαζοµένων- για διαφορετικά 

προφίλ ικανοτήτων που αντιπροσώπευαν διαφορετικά µονοπάτια καριέρας και 

αναπτυξιακές στρατηγικές. 

 

 

4.4.2. Εκπαίδευση και ανάπτυξη 
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 Ένα κοινό στοιχείο όλων των επιχειρήσεων της έρευνας ήταν ο υψηλός βαθµός 

δέσµευσης στην ανάπτυξη ηγεσίας. Οι περισσότερες είχαν προχωρήσει στη δηµιουργία 

“state-of-the-art” εκπαιδευτικών κέντρων σε συνεργασία µε τα κορυφαία πανεπιστήµια 

του κόσµου και αξιοποιούσαν πλήρως τις τελευταίες τεχνολογίες στην ανάπτυξη 

εργαλείων διαχείρισης ηγεσίας. Βέβαια, αν και όλες επενδύουν σηµαντικά ποσά, 

κάποιες πληρώνουν περισσότερα όπως η IBM µε ετήσιο προϋπολογισµό που ξεπερνάει 

τα 700.000.000$. Σε κάθε εργαζόµενο της αντιστοιχούν 50 ώρες επίσηµης εκπαίδευσης 

ενώ οι “high potentials” έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης εξωτερικών 

προγραµµάτων. Από την έρευνα πάντως προκύπτει ότι η χρήση τέτοιων εργαλείων από 

µόνη της είναι ανεπαρκής και απαιτείται η ενσωµάτωση της ανάπτυξης ηγεσίας στην 

εταιρική κουλτούρα παράλληλα µε την ενεργό ανάµιξη των ανώτερων στελεχών 

καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

 Η έµφαση στην ηγετική ανάπτυξη είναι συνεπής και µε την πολιτική 

εσωτερικής προώθησης προσωπικού που υιοθετούν οι επιχειρήσεις. Ο Pfeffer (1995) 

παρουσιάζει τα βασικά πλεονεκτήµατα των πολιτικών αυτών. Πρώτον, ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διατήρηση ταλέντου γιατί η διαθεσιµότητα ευκαιριών 

προαγωγής δένει τους εργαζόµενους µε την επιχείρηση. ∆εύτερον, προσφέρει κίνητρα 

για υψηλή απόδοση, αποκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών µέσω της δηµιουργίας 

εµπιστοσύνης ανάµεσα στα ιεραρχικά επίπεδα. Τέλος, ενισχύει την αίσθηση 

δικαιοσύνης στους εργαζοµένους βοηθώντας στη δηµιουργία µιας αξιοκρατικής 

κουλτούρας. Οι επιχειρήσεις πάντως δεν παραγνωρίζουν και το ρίσκο της δηµιουργίας 

στενοκεφαλιάς και αδράνειας χρησιµοποιώντας µόνο τις εσωτερικές ιδέες του 

υπάρχοντος προσωπικού. Οι GE και P&G βασίζονται στην εξωτερική προσέλκυση για 

την κάλυψη του 20-30% των στελεχιακών θέσεων µε στόχο την ανανέωση της σκέψης. 
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 Ένα ιδιαίτερα δραστικό εργαλείο είναι και η εµπλοκή των στελεχών γραµµής 

στη διαδικασία. Ασχολούνται µε τη στρατολόγηση ταλέντου και έχουν την ευθύνη της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων των υφισταµένων τους, ενώ η ανάπτυξη προσωπικού 

χρησιµοποιείται και ως δείκτης για την ετήσια αξιολόγησή τους. Λειτουργούν ως 

καθοδηγητές ή µέντορες, ενθαρρύνοντας τη µετακίνηση του προσωπικού µέσα στην 

επιχείρηση και αναδεικνύοντας την ατοµική τους ευθύνη για περαιτέρω ανάπτυξη. 

 Η έρευνα όµως υποδεικνύει την υποχρησιµοποίηση εργαλείων όπως η εναλλαγή 

θέσεων καθώς οι επιχειρήσεις αδυνατούν να προχωρήσουν στην εφαρµογή τους. Ένα 

βασικό πρόβληµα είναι η εµφάνιση του “silo thinking”, δηλαδή η τάση των managers 

να δίνουν έµφαση στα αποτελέσµατα του τµήµατός τους και όχι τα συνολικά 

εµποδίζοντας έτσι την κινητικότητα των εργαζοµένων τους. Μια πιθανή λύση είναι η 

εφαρµογή συστηµάτων “open job posting”. Η P&G, µέσω του εσωτερικού δικτύου της, 

δίνει τη δυνατότητα στους εργαζοµένους της να ανεβάσουν το προφίλ τους, 

διευκολύνοντας τα στελέχη στο ψάξιµο των διαθέσιµων υποψηφίων για την κάλυψη 

νέων θέσεων. Εποµένως γίνεται κατανοητό ότι τα τµήµατα που ενθαρρύνουν την 

εναλλαγή θέσεων δεν προδίδουν το προσωπικό τους αλλά προσελκύουν τα καλύτερα 

ταλέντα καθώς οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται ότι δεν θα “υποφέρουν” εξαιτίας µιας 

ενδεχόµενης µετακίνησης. 

 Οι Bryan et al (2006), αναφέρθηκαν στις εσωτερικές “αγορές ταλέντου” ως 

επέκταση των συστηµάτων “open job posting” µε την προσθήκη της εταιρικής 

απόδοσης και την πληρωµή των εργαζοµένων. Το πρώτο στοιχείο παρέχει 

τυποποιηµένες αξιολογήσεις εργασιακής εµπειρίας και απόδοσης για τον καθορισµό 

της καταλληλότητας των εργαζοµένων σε συγκεκριµένες θέσεις. Το ενσωµατωµένο 

σύστηµα αµοιβών εξειδικεύει την κλίµακα µισθών για κάθε θέση, εξασφαλίζοντας ότι 
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τα διάφορα τµήµατα δεν θα εµπλακούν σε διαδικασία πλειστηριασµού για να 

“κλέψουν” εσωτερικό ταλέντο πληρώνοντας περισσότερο για παρόµοιες θέσεις. 

 Τέλος, αυτές οι αγορές ταλέντου µπορούν να υποστηριχθούν και από 

ηλεκτρονικές αποθήκες ταλέντου, δηλαδή εξειδικευµένα πληροφοριακά προγράµµατα. 

Η ABB για παράδειγµα αποθηκεύει τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία 

αναγνώρισης ταλέντου σε µια παγκόσµια ηλεκτρονική πλατφόρµα, παρέχοντας σε 

πραγµατικό χρόνο πληροφορίες για αξιολογήσεις απόδοσης και “career plans” και 

δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα διεξαγωγής συγκριτικών αναλύσεων δεδοµένων 

ανά τον κόσµο. Η πλατφόρµα αυτή διευκολύνει επίσης και τη διαδικασία 

προγραµµατισµού διαδοχής καθώς παρέχει µια γενική άποψη για τις θέσεις-κλειδιά 

στον οργανισµό, ποιοι τις κατέχουν και ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοί τους. Έτσι, τα 

προφίλ των διαδόχων αξιολογούνται τόσο από τα στελέχη γραµµής όσο και σε σχέση 

µε κάποιο ανταγωνιστικό προφίλ ηγετικών ικανοτήτων. 

 

4.4.3. ∆ιατήρηση                

 Μια ακόµα πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις παγκοσµίως είναι η 

διατήρηση των ταλαντούχων εργαζοµένων. Το παράδοξο είναι ότι οι επιχειρήσεις που 

πρωτοπορούν στην ανάπτυξη ταλέντου κινδυνεύουν περισσότερο από τη λαθροθηρία. 

Έτσι έχασε και η GE το 2003 90 από τους εργαζοµένους της στη Βόρεια Καρολίνα. Αν 

και η εταιρία θεωρείται από τους µεγαλύτερους κυνηγούς κεφαλών, τα στελέχη της 

υποστηρίζουν ότι σχεδόν όλοι οι προσληφθέντες ανήκουν στην τάξη των εργαζοµένων 

υψηλής αξίας (70%) και όχι στο top 20%. Αν και το ποσοστό αποχωρήσεων παραµένει 

µικρότερο από τον Αµερικάνικο µέσο όρο, η GE θεωρεί ως βασική προτεραιότητά της 

τη διατήρηση ταλέντου. 
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 Παρόλο που οι εταιρίες της έρευνας έχουν βρει κάποιες ιδέες για την επίλυση 

του προβλήµατος, δεν υπάρχουν εγγυηµένες συνταγές. Η πρώτη κίνηση είναι η 

κατανόηση του λόγου για τον οποίο αποχωρούν τα καλύτερα στελέχη. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις, όπως και η Infosys, παρακολουθούν τους ρυθµούς φθοράς για να 

αναδείξουν τις εθελοντικές αποχωρήσεις αλλά αυτό δεν επαρκεί (Chambers et al., 

1998). Η φθορά πρέπει να ανιχνευτεί µέσω της απόδοσης για να καθοριστεί αν τα καλά 

στελέχη επιλέγουν τη φυγή ή όχι. 

 Όλες οι έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι για τη διατήρηση ταλέντου 

απαιτείται µια πολυδιάστατη προσέγγιση. Ένα ελκυστικό πρόγραµµα αµοιβών βοηθάει 

στην προσέλκυση ταλαντούχων ατόµων, αλλά τα οικονοµικά κίνητρα αποτελούν ένα 

από τα στοιχεία της επιτυχίας. Απαιτείται η ταυτόχρονη παροχή υλικών και άϋλων 

ανταµοιβών όπως ελκυστική κουλτούρα, υψηλός βαθµός ελευθερίας και αυτονοµίας 

και η παρουσία ενός ισχυρού µέντορα. Οι Michaels et al. (2001) διατύπωσαν την έννοια 

της δήλωσης αξίας του εργαζοµένου (employee value proposition) που περιλαµβάνει 

όλα τα παραπάνω. 

 Αυτή η ευρεία πρόταση όµως έρχεται σε αντίθεση µε την άποψη κάποιων 

συµβουλευτικών εταιριών ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν ότι χρειαστεί για να 

διατηρήσουν το προσωπικό τους. Πρόσφατες έρευνες πάντως δηλώνουν ότι τα στελέχη 

πέφτουν πολλές φορές θύµατα της προκατάληψης εξωτερικών κινήτρων (extrinsic 

incentives bias), δηλαδή δίνουν µεγάλη έµφαση στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της 

εργασίας χωρίς να υπολογίζουν στοιχεία εσωτερικής υποκίνησης όπως οι εργασιακές 

σχέσεις και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων. 

 Άλλες επιχειρήσεις αποφεύγουν την υπερβολική έµφαση σε χρηµατικές αµοιβές 

για να µην προσλάβουν τους λεγόµενους “walking floppy disks” όπως τους αποκαλεί ο 

Lawler (2003). ∆ηλαδή ανθρώπους που µπαίνουν σε έναν οργανισµό, “κατεβάζουν” 
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ακριβές πληροφορίες και γνώσεις και φεύγουν για καλύτερο µισθό. Οι Pfeffer & Sutton 

(2006) προτείνουν στις επιχειρήσεις να προσφέρουν επαρκείς οικονοµικές ανταµοιβές 

αλλά να δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη δηµιουργία αποδεκτής και ευχάριστης 

εταιρικής κουλτούρας και ενός οράµατος που να εµπνέει τους εργαζοµένους. 

Αντίστοιχα και ο Yeung (2007) συµβουλεύει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην Κίνα να εγκαταλείψουν τον οικονοµικό πόλεµο µισθών (financial arms race) και 

να στραφούν στην προώθηση µακροπρόθεσµων ευκαιριών καριέρας. 

 Επειδή όλο και περισσότεροι εργαζόµενοι επιδιώκουν µια υγιή ισορροπία 

ανάµεσα στην προσωπική και την επαγγελµατική τους ζωή, οι επιχειρήσεις στρέφονται 

σε πιο ευέλικτες πρακτικές και προγράµµατα “Work-Life Balance” πιστεύοντας ότι µε 

αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί η παραγωγικότητα µέσω µεγαλύτερης εργασιακής 

ικανοποίησης και προσωπικής υποκίνησης. Τα στοιχεία της έρευνας δηλώνουν ότι, αν 

και δεν είναι ευρεία η χρήση τέτοιων πρακτικών, ο αριθµός των εταιριών που τις 

εφαρµόζουν συνεχώς αυξάνεται. 

 Τα ίδια ισχύουν και για τις πρωτοβουλίες διαφοροποίησης που είναι αρκετά 

διαδεδοµένες στις επιχειρήσεις της έρευνας. Ο βαθµός δέσµευσης πάντως εξαρτάται 

από τη χώρα στην οποία εδρεύει κάθε επιχείρηση. Οι Αµερικανικές όπως η IBM, η 

P&G και η Oracle θέτουν τη διαχείριση διαφοροποίησης ως βασική προτεραιότητα για 

διάφορους δηµογραφικούς, ιστορικούς ή νοµικούς λόγους. Αντίθετα, οι Ευρωπαϊκές 

και οι Ασιατικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται λιγότερο προχωρηµένες στην ανάπτυξη 

αντίστοιχων µεθόδων µε κάποιες αξιοσηµείωτες εξαιρέσεις. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση της Matsushita Electric η οποία 

επέτυχε φυλετική ισότητα στις αµοιβές των νεοεισερχόµενων από τη δεκαετία του 1960 

και αντίστοιχη ισότητα στις αναπτυξιακές ευκαιρίες των αποφοίτων πανεπιστηµιακών 

σχολών στα µέσα της δεκαετίας του 1980. Πρόσφατα µάλιστα ανέπτυξε ένα νέο 
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περιεκτικό πρόγραµµα για τη διεύρυνση των ευκαιριών καριέρας των γυναικών µε 

στόχο την κεφαλαιοποίηση των δεξιοτήτων και γνώσεων του εργατικού δυναµικού της. 

Σύµφωνα πάντως µε την έρευνα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις εκτός των 

Ηνωµένων Πολιτειών αντιλαµβάνονται πλέον τη σηµασία της δηµιουργίας ενός 

περιβάλλοντος όπου όλοι νιώθουν άνετα και έτοιµοι να προσφέρουν. 

 Με βάση τη συλλογή στοιχείων από τις επιχειρήσεις της έρευνας, αυτές ήταν οι 

µέθοδοι και πρακτικές που αξιοποιήθηκαν και βοήθησαν στην απόκτηση και διατήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Μια συνοπτική και ολοκληρωµένη παρουσίασή τους 

εµφανίζεται στον πίνακα 4.1. 

 

Πίνακας 4.1. Σύνοψη βέλτιστων πρακτικών  

         

 

4.5. Τοπική ανάπτυξη ταλέντου και παγκόσµια φήµη 
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 Οι περισσότερες πολυεθνικές καλούνται να διαχειριστούν ταλέντα σε 

αναδυόµενες αγορές π.χ. Κίνα, Ινδία και Ανατολική Ευρώπη. Έτσι δηµιουργείται η 

ανάγκη ανταπόκρισης στις τοπικές ανάγκες διατηρώντας παράλληλα µια συνεκτική 

στρατηγική διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (Rosenzweig & Nohria, 1994). Οι λύσεις 

που επέλεξαν οι επιχειρήσεις του δείγµατος ποικίλουν όπως φαίνεται και στο σχήµα 

4.4. Για παράδειγµα, η Oracle δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην παγκόσµια ενσωµάτωση µε 

υψηλό βαθµό συγκέντρωσης και µικρή τοπική διασπορά ενώ η Matsushita εστιάζει 

στην ανταπόκριση των τοπικών συνθηκών επιτρέποντας τη δηµιουργία αυτόνοµων 

λειτουργιών. 

 

 

 

Σχήμα 4.4. Τυποποίηση ή τοπική αυτονομία  

  

 Οι Bartlett & Ghoshal (1989) είχαν προτείνει ότι η θέση κάθε επιχείρησης στο 

σχεδιάγραµµα εξαρτάται εν µέρει και από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. 

Επίσης, δεν παραµένει στατική αλλά εξελίσσεται για να ανταποκριθεί σε εσωτερικές 

και εξωτερικές πιέσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις της έρευνας πάντως κινούνται 

προς την παγκόσµια τυποποίηση αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα την πίεση για λήψη 
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αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Γι’αυτό οι επιχειρήσεις χρειάζονται µια παγκόσµια 

φόρµα που θα εξασφαλίζει τη συνοχή µέσα στον οργανισµό και θα επιτρέπει 

παράλληλα στις τοπικές θυγατρικές να την προσαρµόσουν στις δικές τους συνθήκες 

(Evans et al., 2002). 

 

  

Σχήμα 4.5. Ευθυγράμμιση ταλέντου  

Στο σχήµα 4.5 παρουσιάζεται µια µήτρα που περιγράφει πώς η παράδοση και ο 

συντονισµός των συστηµάτων διαχείρισης ταλέντου οδηγούν σε διαφορετικές 

ευθυγραµµίσεις. 

 Οι επιχειρήσεις που δεν αναγνωρίζουν την πραγµατικότητα της παγκόσµιας-

τοπικής έντασης θα αντιµετωπίσουν κάποια στιγµή έλλειψη ταλέντου καθώς ο 

παγκόσµιος ανταγωνισµός προσαρµόζεται στην ατοµική κουλτούρα (Talent shortage). 

Ακόµη και η GE, κορυφαία στο κυνήγι κεφαλών, αντιµετώπισε αυτό το πρόβληµα όταν 

άνοιξε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στη Γερµανία και την Ινδία, καθώς δεν υπήρχε 

τοπική αναγνώριση του ονόµατός της και δεν µπορούσε να προσλάβει στελέχη από 

ανταγωνιστές ή την περιορισµένη εξωτερική αγορά ενώ παράλληλα δεν ήταν δυνατή 

και η µετακίνηση ταλέντου από άλλες χώρες. 

 Η πίεση για παγκόσµια τυποποίηση σε βάρος της τοπικής αυτονοµίας επιτρέπει 

την δηµιουργία µιας µεγάλης δεξαµενής ταλέντου (Talent pool depth)  η οποία όµως θα 



 

 

58

στερείται της απαιτούµενης διαφοροποίησης για την προσαρµογή σε µεταβαλλόµενες 

καταστάσεις. 

 Η τοπική έµφαση δηµιουργεί ευκαιρίες για ποικιλία ταλέντου (Talent pool 

diversity) αλλά περιορίζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να κεφαλαιοποιήσει τις 

οικονοµίες κλίµακας στην πρόσληψη, εκπαίδευση και διατήρηση του ταλέντου. 

 Οι εταιρίες που µπορούν να εξισορροπήσουν ανάµεσα σε παγκόσµια 

τυποποίηση και την τοπική αυτονοµία (Global talent pool alignment), µπορούν να 

ευθυγραµµίσουν το ταλέντο τους µε βάση τις τοπικές και παγκόσµιες ανάγκες και να 

δηµιουργήσουν µια µεγάλη και παράλληλα διαφοροποιηµένη δεξαµενή ταλέντου. 

 Ένα κατατοπιστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση της διαχείρισης απόδοσης. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καθορίσει παγκόσµιες τακτικές για τα ηγετικά προφίλ 

ικανοτήτων και τα συστήµατα αξιολόγησης της απόδοσης. Αναγνωρίζοντας όµως τα 

πιθανά πολιτιστικά εµπόδια, στηρίζονται στη δυνατότητα των managers των ξένων 

θυγατρικών να προσαρµόσουν τις διαδικασίες στους τοπικούς κανόνες ενώ κάποιες 

λιγότερο στρατηγικές δραστηριότητες παραµένουν στη διακριτική ευχέρεια της τοπικής 

διοίκησης. Η επιχείρηση λοιπόν έχει τη δυνατότητα να χτίσει και να επηρεάσει το 

τοπικό ταλέντο σε συνέπεια µε τους τοπικούς κανόνες αλλά διατηρώντας την 

παγκόσµια τυποποίηση που θα εξασφαλίσει την προσέλκυση διαφοροποιηµένου και 

επαρκούς επαγγελµατικού ταλέντου. Π.χ. στην IBM το σύστηµα διαχείρισης απόδοσης 

είναι µη διαπραγµατεύσιµο και χρησιµοποιείται σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής 

της µε ελάχιστες προσαρµογές. Οι θυγατρικές της όµως διατηρούν τη δυνατότητα να 

µεταβάλλουν τις πολιτικές ανάλογα µε τις συνθήκες και τους ηθικούς κανόνες που 

επικρατούν στο τοπικό περιβάλλον. 

 Επίσης, και οι κυβερνήσεις των χωρών πιέζουν τις πολυεθνικές προς την 

εφαρµογή προγραµµάτων τοπικής έµφασης για την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και 
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του βαθµού δεξιοτήτων των πολιτών τους. Πολλές επιχειρήσεις πάντως αναγνωρίζουν 

τα οφέλη που προκύπτουν από τέτοιες στρατηγικές, όπως χαµηλότερο εργασιακό 

κόστος, καλύτερη κατανόηση των τοπικών πελατών και ανάπτυξη αξιοκρατικής 

παγκόσµιας κουλτούρας. Η Shell, για την προσέλκυση τοπικού ταλέντου, συνεργάζεται 

µε τις κυβερνήσεις και τα πανεπιστήµια των χωρών δραστηριοποίησης για να 

εξασφαλίσει ότι οι επιστήµονες και οι managers λαµβάνουν επαρκή εκπαίδευση ώστε 

να κριθούν ικανοί προς στρατολόγηση. Έτσι στο µέλλον θα στηρίζεται λιγότερο στον 

εκπατρισµό στελεχών από άλλες χώρες δρέποντας σηµαντικά οφέλη κόστους. 

 Η δηµιουργία τοπικών δεξαµενών ταλέντου, είτε απαρτίζονται αποκλειστικά 

από εγχώριο είτε από ένα συνδυασµό εγχώριου και εξωτερικού ταλέντου, επίσης 

αναδύεται ως µια βέλτιστη πρακτική. Για να αποδώσει όµως καρπούς πρέπει να 

συνδυαστεί µε υπερπόντιες εναλλαγές θέσεων. Οι διεθνείς αναθέσεις παρέχουν στο 

τοπικό ανθρώπινο δυναµικό µια διεθνή προοπτική, µέσω της έκθεσης στην εταιρική 

κουλτούρα και της δηµιουργίας δικτύου επαφών σε ολόκληρο τον οργανισµό. 

Επιπλέον, µπορούν να βοηθήσουν και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για άριστη χρήση της 

Αγγλικής γλώσσας που αποτελεί προαπαιτούµενο για την προώθηση της καριέρας τους. 

 Στην Κίνα, όπου η ζήτηση για ταλέντο ξεπερνάει κατά πολύ την προσφορά, οι 

επιχειρήσεις στρατολογούν αυτούς που έφυγαν από τη χώρα, είτε για να δουλέψουν 

είτε να σπουδάσουν σε άλλες χώρες, τοποθετώντας τους σε θέσεις κλειδιά. Η Price 

WaterhouseCoopers για παράδειγµα στρατολογεί Κινέζους αποφοίτους στις ΗΠΑ και 

αφού τους εκπαιδεύσει για 2-3 χρόνια τους στέλνει πίσω στην Κίνα (Filou, 2006). Έτσι, 

συνδυάζοντας την αφοσίωση στη µητρική τους χώρα και τη γνώση της τοπικής 

κουλτούρας µε την άριστη γνώση Αγγλικών και τα προσωπικά κίνητρα, αποδεικνύονται 

εξαιρετικά χρήσιµοι κατά τη διαδικασία τοπικοποίησης (localization) των ξένων 

επιχειρήσεων. Αυτή η πρακτική µπορεί να διευκολύνει το πρόβληµα της έλλειψης 
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ταλέντου όµως η προσφορά σε χώρες όπως η Κίνα είναι περιορισµένη και συνεπώς 

πολύ ακριβή για στρατολόγηση. Εποµένως, οι επαναπατρισθέντες εργαζόµενοι 

αποτελούν µόνο ένα µέρος της λύσης και απαιτείται η υιοθέτηση επιπρόσθετων 

µακροπρόθεσµων στρατηγικών για τη διατήρηση υγιών αγωγών ταλέντου στις 

αναδυόµενες αγορές. 

 Η Infosys έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη επιτυχηµένων πρακτικών για τη 

βελτίωση της αναγνωρισιµότητάς τους. Αρχικά προώθησε στην Ινδία το πρόγραµµα 

“Catch them young” το οποίο παρέχει εκπαίδευση 1 µηνός στους µαθητές των 

σχολείων και τη δυνατότητα δίµηνης εργασίας σε κάποιο project της εταιρίας υπό την 

επίβλεψη κάποιου στελέχους. Αν και το πρόγραµµα δεν στόχευε σε πιθανή µελλοντική 

στρατολόγηση, τελικά οδήγησε στη δηµιουργία µιας δεξαµενής ταλαντούχων 

µηχανικών λογισµικού, οι οποίοι είχαν ήδη αναπτύξει µια ιδιαίτερη σχέση αφοσίωσης 

και σεβασµού προς την εταιρία.  

Παράλληλα, ανέπτυξε και ένα διεθνές πρόγραµµα υποτροφιών µε την ονοµασία 

“InStep” που απευθύνεται σε σπουδαστές των κορυφαίων πανεπιστηµίων ανά τον 

κόσµο. Στόχος του είναι η προσέλκυση υποψηφίων από άλλες χώρες εκτός της Ινδίας 

για την ενσωµάτωσή τους σε µια παγκόσµια δεξαµενή ταλέντου. Πέρα από τα 

παραπάνω, τα στελέχη της εταιρίας συνεχίζουν µε αµείωτο ρυθµό την προσπάθεια 

ανακάλυψης και νέων αντίστοιχων πρακτικών. 

 Τέλος υπάρχουν και κάποιες εταιρίες για τις οποίες η βελτιωµένη προσέλκυση 

της φίρµας τους έρχεται ως επακόλουθο των φιλανθρωπικών τους δραστηριοτήτων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση της φαρµακευτικής GlaxoSmithKline 

(GSK), η οποία προσαρµόζει την τιµολογιακή πολιτική της παρέχοντας σηµαντικές 

εκπτώσεις στους φτωχούς πελάτες της. 
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4.6. Θέµατα προς συζήτηση     

  Η έρευνα αυτή, αν και παρέχει κάποιες χρήσιµες πληροφορίες για επιτυχηµένες 

πρακτικές διαχείρισης ταλέντου, αφήνει κάποια αναπάντητα ερωτήµατα για τα οποία 

θα αποφανθούν νεότερες έρευνες. 

 Το πρώτο θέµα αφορά τη χρησιµοποίηση γενικών ή εξειδικευµένων ανά εταιρία 

προφίλ ηγετικών ικανοτήτων. Η IBM αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

εσωτερικών ηγετών της και µε βάση αυτά δηµιουργεί ένα µοναδικό προφίλ απόλυτα 

προσαρµοσµένο στις δικές της ανάγκες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν έτοιµα 

εξωτερικά προφίλ. Π.χ. η ABB συµπληρώνει ένα γενικό προφίλ ικανοτήτων που έχει 

αναπτυχθεί από κάποια εταιρία συµβούλων και το συγκρίνει µε τις συγκεκριµένες 

απαιτήσεις κάθε θέσης. 

 ∆ιαφωνίες επίσης εγείρονται και για τη χρησιµοποίηση των συστηµάτων 

αναπληροφόρησης 360 βαθµών, τα οποία επιτρέπουν σε υφισταµένους, προϊσταµένους 

και εξωτερικούς συνεργάτες να αξιολογήσουν την απόδοση των στελεχών. Οι 

επιχειρήσεις της έρευνας τα αξιοποιούν σε µεγάλο βαθµό, ακόµα και για διαφορετικούς 

σκοπούς από αυτούς για τους οποίους αναπτύχθηκαν, οι µελέτες πάντως υποστηρίζουν 

ότι µπορούν να προκαλέσουν ζηµιά αντί για όφελος αν δεν εφαρµοστούν σωστά. Οι 

αµφιβολίες αυτές αναφέρονται στο αν θα λειτουργήσουν σε όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης ή µόνο αυτά των ανώτερων στελεχών, αν µπορούν να αξιοποιηθούν ως 

βάση για λήψη αποφάσεων ανταµοιβών και προαγωγών και στον τρόπο προσαρµογής 

της αναπληροφόρησης σε διαφορετικά πολιτιστικά και θεσµικά περιβάλλοντα. 

 Επίσης, ένα ακόµα στοιχείο είναι η αµφιλεγόµενη τάση της χρησιµοποίησης 

των συστηµάτων εξαναγκασµένης κατάταξης (forced ranking systems) τα οποία 

απαιτούν από τα στελέχη να προχωρήσουν σε συγκριτική κατάταξη των υφισταµένων 

τους και να καθοριστούν αντίστοιχα τα θέµατα των οικονοµικών αυξήσεων και των 
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προαγωγών. Αν και πολλές επιχειρήσεις αξιοποιούν αυτή τη µέθοδο, χωρίς πάντως να 

αποτελούν τον κανόνα, η θεωρία δεν έχει βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν το 

µακροπρόθεσµο όφελος της εφαρµογής τους. 

 Τέλος, ανακύπτει το θέµα του “casual benchmarking” που ανέπτυξαν οι Pfeffer 

& Sutton (2006) δηλαδή η άσκοπη µίµηση πρακτικών των ηγέτιδων επιχειρήσεων 

χωρίς να αντιλαµβανόµαστε γιατί λειτουργεί καλά σε αυτές χωρίς να είναι το ίδιο 

αποτελεσµατικές για τους υπόλοιπους. Οι πρακτικές αυτές θεωρούνται ως βέλτιστες 

µέσα σε ένα δεδοµένο πλαίσιο και δεν αποτελούν πανάκεια για κάθε πρόβληµα. Γι αυτό 

και οι περισσότερες επιχειρήσεις της έρευνας ενθαρρύνουν τη χρήση τους, αφού πρώτα 

τις προσαρµόσουν στις δικές τους συνθήκες. Υπάρχουν και άλλες όµως οι οποίες τις 

αποφεύγουν εντελώς, θεωρώντας ότι δεν ταιριάζουν στις ιδιαίτερες καταστάσεις και 

προκλήσεις που αντιµετωπίζουν. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί η 

περίπτωση της IKEA η οποία διατηρεί µια ιδιαίτερη φιλοσοφία οδηγούµενη από την 

κουλτούρα της που δεν αντιστοιχεί σε καµία από τις ήδη αναγνωρισµένες βέλτιστες 

πρακτικές. 

 

4.7. Συµπέρασµα  

 Όλες οι επιχειρήσεις σήµερα τοποθετούν τη διαχείριση ταλέντου ως διαδικασία 

υψηλής προτεραιότητας και εποµένως οι δραστηριότητές της χαρακτηρίζονται από 

υψηλό βαθµό επιτήδευσης. Τα περισσότερα στελέχη και επαγγελµατίες του HR πάντως 

υποστηρίζουν ότι δεν έχουν φτάσει ακόµα στην ολοκληρωµένη επίλυση αυτού του 

πάζλ, µε αρκετές περιοχές να παραµένουν στο σκοτάδι. Στην έρευνα αυτή 

παρουσιάζονται κάποιες αποτελεσµατικές και µη ευρέως αξιοποιηµένες πρακτικές που 

προσφέρουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις για στρατολόγηση, επιλογή, ανάπτυξη και 

διατήρηση του ταλέντου τους. Για να µπορέσουν όµως να λειτουργήσουν ως πηγές 
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ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος θα πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε όλα τα 

στοιχεία των συστηµάτων ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, να συνδεθούν στενά µε την 

επιχειρησιακή στρατηγική και να αφοµοιωθούν πλήρως στη φιλοσοφία ηγεσίας και το 

σύστηµα αξιών του οργανισµού.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, ελληνικές και µη, αναρωτιούνται γιατί 

χάνουν τους καλύτερους ανθρώπους τους. Αρχικά πίστεψαν ότι πρόκειται για κάποιο 

προσωρινό φαινόµενο όµως µε την πάροδο του χρόνου αντιλαµβάνονται τις 

µακροπρόθεσµες συνέπειες στη λειτουργία τους και στρέφονται σε µια πιο 

ολοκληρωµένη προσέγγιση αντιµετώπισης αξιοποιώντας το εργαλείο της διαχείρισης 

ταλέντου. 

 Παράγοντας κλειδί για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήµατος είναι η 

κατανόηση από το σύνολο των εργαζοµένων των λόγων και της χρησιµότητας 

εφαρµογής για να υπάρξει καθολική αποδοχή χωρίς γκρίνιες και απορίες. Σε 

διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος οι εργαζόµενοι να αντιληφθούν την 

προσπάθεια ως κίνηση εντυπωσιασµού από την επιχείρηση αναπτύσσοντας µια 

αρνητική προδιάθεση. Η σωστή επικοινώνηση και ο υψηλός βαθµός διαφάνειας, σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

χρήσιµες προσεγγίσεις. 

 Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των πρωτοβουλιών διαχείρισης 

ταλέντου απαιτείται η ενεργός συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων µερών. Η 

δηµιουργία του προγράµµατος δεν αποτελεί αποκλειστική δουλειά του HR. Οι γνώµες 

και οι ιδέες των στελεχών και των εργαζοµένων µπορούν να προσφέρουν µια πιο 

περιεκτική προσέγγιση, ενσωµατώνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ατόµων και 

οµάδων και ενισχύοντας το αίσθηµα αφοσίωσης και εµπιστοσύνης προς την 

επιχείρηση. 

 Πριν ξεκινήσει η διαδικασία δηµιουργίας του προγράµµατος, χρειάζεται η 

λεπτοµερής απεικόνιση του προβλήµατος που αντιµετωπίζει η επιχείρηση. ∆ηλαδή 
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γίνεται η καταγραφή της παρούσας κατάστασης και του υπάρχοντος δυναµικού και 

καθορίζονται οι ανάγκες της επιχείρησης σε ταλέντο. Παράλληλα διενεργείται έρευνα 

για τις ενδεχόµενες αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος οι οποίες θα επηρεάσουν 

τις µελλοντικές απαιτήσεις της επιχείρησης καθώς και τη δυνατότητα προσέλκυσης από 

τις εξωτερικές αγορές ταλέντου. 

 Κατά τη διαδικασία δηµιουργίας εµφανίζονται πολλά διλήµµατα που αφορούν 

τη µορφοποίηση του προγράµµατος. Πολλές επιχειρήσεις αναρωτιούνται αν θα 

αναπτύξουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ή θα δώσουν έµφαση σε συγκεκριµένες 

δραστηριότητές του. Άλλες αν το πρόγραµµα θα έχει µια ενιαία κατεύθυνση για όλους 

τους συµµετέχοντες ή θα προσαρµόζεται ανά κατηγορία εργαζοµένων. ∆εν υπάρχουν 

όµως σωστές ή λάθος απαντήσεις ούτε κάποια µαγική λύση που να εφαρµόζεται σε 

όλες τις περιστάσεις. 

 Ένα µοντέλο διαχείρισης ταλέντου για να αποδώσει πρέπει να είναι 

προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. Είναι 

απαραίτητη η ευθυγράµµισή του µε την εσωτερική δοµή και τον οργανωσιακό 

σχεδιασµό, η ταύτιση µε τους κανόνες και τις αξίες που αποτελούν την κουλτούρα της 

επιχείρησης καθώς και η ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. Αν δεν επιτευχθούν αυτές οι συνθήκες, το µοντέλο 

δύσκολα θα επιβιώσει. 

 Αρκετές επιχειρήσεις ακολουθούν την τακτική του benchmarking 

αντιγράφοντας τα προγράµµατα άλλων επιχειρήσεων που εφαρµόστηκαν µε επιτυχία. 

Στην έρευνα µας παρουσιάζονται διάφορες βέλτιστες πρακτικές από µεγάλες 

πολυεθνικές ανά τον κόσµο. Μια πρακτική θεωρείται ως βέλτιστη όταν εφαρµόζεται 

κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες που ευνοούν την πλήρη ανάπτυξή της. Η απλή 

µίµηση των ηγετών είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσµατα. Η 
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µελέτη και ανάλυση αυτών των πρακτικών για την αναγνώριση νέων ιδεών και 

καινοτοµιών που θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης αντίθετα θα ήταν πολύ πιο αποδοτική. 

 Το κόστος ανάπτυξης ενός προγράµµατος αποτελεί επίσης έναν παράγοντα προς 

συζήτηση. Η επένδυση που πραγµατοποιείται είναι αρκετά σηµαντική χωρίς να µπορεί 

να προσδιοριστεί επακριβώς το όφελος ενώ κάποιες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν την 

οικονοµική δυνατότητα για να προχωρήσουν σε µια τέτοια κίνηση. Υπάρχουν όµως 

πρακτικές όπως η καθοδήγηση των στελεχών προς τους υφισταµένους τους, η 

χρησιµοποίηση των πανεπιστηµίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ως πηγή 

προσέλκυσης ταλέντου και η ανάπτυξη ευέλικτων προγραµµάτων εργασίας οι οποίες 

έχουν ιδιαίτερα χαµηλό κόστος και µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά. Η 

συνεργασία και υποστήριξη από κάποια συµβουλευτική εταιρία που εξειδικεύεται σε 

θέµατα προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού επίσης θα µπορούσε να προσφέρει 

νέες κατευθύνσεις για δράση. 

 Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί η έννοια του νοητικού κεφαλαίου. Πολλοί 

ανησυχούν ότι η µεγάλη έµφαση και επένδυση για το ταλέντο θα οδηγήσει στην 

επιστροφή προς το ψυχολογικό συµβόλαιο το οποίο βασιζόταν στη µακρά παραµονή 

του εργαζοµένου στην επιχείρηση και στην ανάπτυξη αµοιβαίας αφοσίωσης. Η 

διαχείριση ταλέντου όµως δεν ενσωµατώνει µόνο τους παραδοσιακούς ρόλους του HR 

όπως πρόσληψη και ανάπτυξη, περιλαµβάνει και δραστηριότητες διαχείρισης της 

γνώσης. Οι επιχειρήσεις δεν βασίζονται απλά στη διατήρηση του ταλέντου αλλά 

επωφελούνται από τη συσσώρευση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανθρώπων τους-

το νοητικό κεφάλαιο- το οποίο παραµένει και ενσωµατώνεται στη λειτουργία τους. Το 

νοητικό κεφάλαιο άλλωστε αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος που θα εξασφαλίσει τη µελλοντική ευηµερία τους.  
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