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Περίληψη 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις που συµβαίνουν στον κόσµο µε τάση όλο και περισσότερο προς 

την παγκοσµιοποίηση, επηρέασαν τις επιχειρήσεις να κινηθούν προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές 

οδήγησαν τους ερευνητές να µελετήσουν τον τρόπο που θα ανταποκριθούν στις νέες 

προκλήσεις και ανάγκες. 

Οι ανθρώπινοι πόροι, αποτελούν σηµαντικό πόρο της επιχείρησης που συµβάλλει στην 

επιτυχία της (Brewster et al., 2008, Farndale and Paauwe, 2007, Khatri, 2006, Glinow et 

al., 2002, Almond, 2011, Geringer et al., 2002 , Brewster et al., 2011, Rowley and 

Jackson, 2011, Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010, Mendenhall and Oddou, 2000). Εποµένως, 

πρέπει και το τµήµα αυτό να προσαρµόσει κατάλληλα τις ενέργειες του, προκειµένου 

να βοηθήσει την επιχείρηση στην επίτευξη των στόχων της. 

Η παρούσα εργασία πραγµατοποιεί µια βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία 

πραγµατεύεται την έννοια, δηµιουργία και τρόπο λειτουργίας ενός τµήµατος 

ανθρωπίνων πόρων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε µια ξένη χώρα. 

Επίσης, πραγµατεύεται το κατά πόσο συµβάλλει η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων 

στην επιτυχία της επιχείρησης σε µία ξένη χώρα. 

Η προστιθέµενη αξία της εργασίας, είναι ότι συγκεντρώνει την µέχρι τώρα 

βιβλιογραφία που έχει ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο θέµα και εντοπίζει πιθανά κενά. 

Επίσης, προτείνει επιπλέον πεδία έρευνας στο θέµα. 

Τα βασικά ευρήµατα της παρούσας, ήταν ότι παρόλο που υφίστανται µελέτες επί του 

θέµατος, παρ’ όλα αυτά είναι περιορισµένες και δεν έχει βρεθεί έως σήµερα ένα 

ολοκληρωµένο µοντέλο διεθνούς διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Επίσης, δεν έχει 

προταθεί συγκεκριµένος τρόπος µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και της απόδοσής 

του. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

Ο σύγχρονος κόσµος ολοένα και περισσότερο αντιµετωπίζει ριζικές και ταχύτατες 

αλλαγές στην φύση του διεθνούς σκηνικού (Alas and Kooskora, 2007, Rowley and 

Jackson, 2011). Καθώς ραγδαίες αλλαγές συµβαίνουν µε ένα ολοένα αυξανόµενο 

ρυθµό, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρµοστούν προς αυτή την κατεύθυνση (Alas and 

Kooskora, 2007, Rowley and Jackson, 2011) και γίνονται ολοένα και πιο διεθνείς 

(Brewster et al., 2011). Αντίστοιχα, πρέπει να αλλάξουν και οι εργαζόµενοι και η 

διοίκησή τους (Alas and Kooskora, 2007, Briscoe, 1995). 

Όλα αυτά, αλλά και οι συµφωνίες ∆ιεθνούς Εµπορίου, έχουν επιπτώσεις στον τρόπο 

που διοικούνται οι ανθρώπινοι πόροι των εταιρειών, ειδικά στη διεθνή αρένα, όπου 

τέτοιες επιπλοκές παίρνουν σηµαντικές διαστάσεις (Alas and Kooskora, 2007, Fischer 

and Southey, 2005). 

Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι διευθυντές προσωπικού θα αντιµετωπίσουν αργά ή 

γρήγορα θέµατα, που αφορούν στη ∆ιεθνή ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Fischer and 

Southey, 2005). 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται αυτό το σύγχρονο θέµα που προκύπτει στη 

∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Σκοπός της είναι να συγκεντρώσει τις µελέτες που 

έχουν διεξαχθεί στο θέµα, να συγκρίνει τα ευρήµατά τους και τέλος να επισηµάνει 

πιθανά κενά που υφίστανται. 

Αρχικά, εξετάζει τη δοµή και τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

παραγωγικά σε διάφορες χώρες (πολυεθνικές επιχειρήσεις).  

Στη συνέχεια, γίνεται µια αναφορά σχετικά µε το παραδοσιακό τµήµα της ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων και τη σηµαντικότητά του. Επίσης, γίνεται µια σύντοµη αναφορά 

στις λειτουργίες που επιτελεί το τµήµα. 

Κατόπιν, γίνεται η εισαγωγή στο κεντρικό ζήτηµα της παρούσας µελέτης, το οποίο 

είναι η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Σε αυτό το σηµείο, γίνεται µία 

εµβάθυνση στο τι ακριβώς είναι, πως λειτουργεί, αλλά και ποιες είναι οι ιδιοµορφίες 

του τµήµατος σε σχέση µε το παραδοσιακό τµήµα ανθρωπίνων πόρων. 

Πιο αναλυτικά, η µελέτη ξεκινάει στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέροντας τη µεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε, και τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, γίνεται µια σύντοµη περιγραφή του παραδοσιακού 

τµήµατος στο τρίτο κεφάλαιο.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο συνεχίζει εξηγώντας τις διαφορές, που υπάρχουν ανάµεσα στο 

παραδοσιακό τµήµα ανθρωπίνων πόρων και στο διεθνές. Έπειτα, εξετάζει τα πεδία 

έρευνας που καλύπτει το τµήµα, δηλαδή ποιες προσεγγίσεις έχουν χρησιµοποιήσει οι 

µελετητές στο θέµα.  

Στη συνέχεια, στο πέµπτο κεφάλαιο παραθέτονται οι λειτουργίες του τµήµατος και 

διαπιστώνεται κατά πόσο µοιάζουν ή όχι µε αυτές του παραδοσιακού τµήµατος. 

Αφιερώνεται δε, ξεχωριστό υποκεφάλαιο για τη δια-πολιτισµική κουλτούρα, που έχει 

εξέχουσα θέση στο τµήµα, αλλά και στα µοντέλα που έχουν προταθεί. 

Ακολουθεί η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο µπορεί να δηµιουργηθεί ένα 

αποτελεσµατικό τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και έπεται η αναφορά 

στο ποιες πρακτικές χρησιµοποιούνται για τη διοίκησή του. 

Η εργασία ολοκληρώνεται στο έκτο κεφάλαιο, περιγράφοντας µε ποιο τρόπο η ύπαρξη 

ενός τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων συµβάλλει στην επιτυχία και 

εξέλιξη της πολυεθνικής επιχείρησης. 

Τέλος, ακολουθούν τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις στα οποία εντοπίζονται τα κενά 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στο θέµα, καθώς και οι προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

 

Η µέθοδος βιβλιογραφικής έρευνας που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία 

βασίστηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, που σχετίζεται µε το θέµα. Μετά από 

προσεκτική µελέτη στη θεωρία και τις αρχές που διέπουν τις διεθνείς επιχειρήσεις, τη 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και τη διεθνή διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, διεξάχθηκε η 

ακόλουθη έρευνα. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά κύριο λόγο από τις εξής πηγές: Business Source 

Complete, Scopus και EconLit. Βασίζεται επίσης, σε άρθρα που δηµοσιεύθηκαν σε 

επιστηµονικά περιοδικά. 

Αρχικά, η έρευνα ξεκίνησε µε τις φράσεις: «∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και 

συµβολή στην επιτυχία της επιχείρησης» (International Human Resource Management 

and its contribution to the success of the company) και «∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις» (International Human Resource Management in 

the multinational corporations). Τα ευρήµατα αρχικά ήταν λίγα. 

Γι’ αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκαν ξεχωριστές λέξεις κλειδιά, όπως: ∆ιεθνής ∆ιοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων (International Human Resource Management), ∆ιοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management), Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

(Multinational Corporations).  

 Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν και οι αναφορές από τα ευρήµατα της πρώτης έρευνας για 

επιπλέον έρευνα. 

Η έρευνα στο κάθε επιµέρους θέµα σταµατούσε, όταν δε βρισκόταν άλλα ευρήµατα για 

το συγκεκριµένο θέµα. 

Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκαν και βιβλία για τη διεξαγωγή της εργασίας. Κυρίως, 

χρησιµοποιήθηκαν βιβλία µε τίτλο: “International Human Resource Management”, τα 

οποία περιείχαν στοιχεία που αφορούν το κυρίως θέµα της παρούσας εργασίας. Αλλά, 

και βιβλία µε τίτλο: «∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων» και “Human Resource 

Management”, τα οποία παρείχαν τις πληροφορίες για το παραδοσιακό τµήµα 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

Η εργασία ξεκινά κάνοντας µια σύντοµη αναφορά σχετικά µε τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, τι είναι και ποια είναι η δοµή τους (2). Συνεχίζει, ερευνώντας το 

παραδοσιακό τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (3), καθώς και ποιες είναι οι 

λειτουργίες του (3.5). Ακολουθεί, η µελέτη του τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (4). Σε τι διαφέρει από το παραδοσιακό τµήµα (4.1), τι ακριβώς 
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µελετάει (4.2), τα πεδία έρευνας και τις προσεγγίσεις του θέµατος που έχουν προταθεί 

(4.3). Έπειτα, εξετάζει τις λειτουργίες του τµήµατος (5.1), η δια-πολιτισµική κουλτούρα 

(5.2), τα µοντέλα της ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (5.3), πως δηµιουργείται 

ένα αποτελεσµατικό τµήµα (5.4.) και ποιες πρακτικές ακολουθούνται για τη διοίκηση 

του (5.5). Τέλος, µελετάται η συµβολή του τµήµατος για στην επιτυχία της επιχείρησης 

(6). 

 

2.1 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

Η παγκοσµιοποίηση αποτελεί γενικό φαινόµενο της τελευταίας εικοσαετίας και έφερε 

επιπτώσεις και αλλαγές σε όλους τους τοµείς (Alas and Kooskora, 2007, Brewster et al., 

2011). Αναµενόµενα, οι επιχειρήσεις που επιθυµούσαν να παραµείνουν στο ολοένα 

ανταγωνιστικό- και παγκόσµιο πλέον- περιβάλλον, έπρεπε να προσαρµόσουν τις 

δραστηριότητες τους προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτέλεσµα, όλων αυτών ήταν οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις (multinational corporations).  

Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις µερικοί εκ 

των επικρατέστερων αναφέρονται παρακάτω: 

- Πολυεθνική επιχείρηση (multinational corporation, MNC) ορίζεται ως η 

επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται παραγωγικά σε περισσότερες από µία 

χώρες (Βall et al., 2008, Χατζηδηµητρίου, 2003). 

- Πολυεθνική επιχείρηση είναι το δίκτυο των µεταφορών πόρων µεταξύ 

θυγατρικών, που είναι τοποθετηµένες σε διαφορετικές χώρες (Myloni et al., 

2007). 

- Ως πολυεθνική επιχείρηση ορίζεται µία εταιρεία που δραστηριοποιείται σε 

διαφορετικές χώρες, αλλά διοικείται από µία, στη χώρα προέλευσης (τη 

µητρική) (Brewster et al., 2011). Στην πράξη δηλαδή, όταν παραπάνω από το 

ένα τέταρτο των εσόδων µιας επιχείρησης προέρχεται από δραστηριότητες έξω 

από τη µητρική χώρα, τότε είναι πολυεθνική (Brewster et al., 2011). 

Επίσης, χρησιµοποιείται στη βιβλιογραφία, εκτός από τον όρο πολυεθνική επιχείρηση 

(Multinational Corporation, MNC) και ο όρος πολυεθνική εταιρεία (Multinational 

Enterprise, MNE), επειδή η λέξη επιχείρηση υπονοεί επιχειρησιακούς οργανισµούς, 

ενώ και πολλές άλλες µορφές οργανισµών, όπως δηµόσιες υπηρεσίες, φιλανθρωπικές 

οργανώσεις, µπορεί να έχουν πολυεθνικά χαρακτηριστικά (Brewster et al., 2011). 
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Ακόµη, υπάρχει και ο όρος ∆ιεθνική εταιρεία (Transnational Corporation, TNC), ο 

οποίος χρησιµοποιείται για να περιγράψουν πιο πολύπλοκους οργανισµούς, που έχουν 

επενδύσεις σε ξένες εταιρείες, έχουν µία κεντρική διοίκηση, αλλά έχουν αναθέσει τη 

λήψη αποφάσεων, την έρευνα και ανάπτυξη και το µάρκετινγκ σε ξεχωριστές εταιρείες 

(Brewster et al., 2011). 

Οι λόγοι που οδήγησαν στη ραγδαία αύξηση του όγκου των πολυεθνικών είναι πολλοί 

και ποικίλοι (Briscoe, 1995). Οι σηµαντικότεροι από αυτούς, όπως τους εξέφρασε ο 

Briscoe (1995) στη µελέτη του είναι: 

- «Αυξηµένη πίεση στα κόστη (έτσι οι εταιρείες µεταφέρονται εκεί που τα 

εργατικά και λοιπά κόστη είναι φθηνότερα) 

- Έρευνα για νέες αγορές (για ανάπτυξη και για καλύτερη ανταπόκριση στους 

διεθνείς ανταγωνιστές) 

- Κυβερνητική πολιτική (όταν ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις για τοπική 

ανάπτυξη ή όταν οι τοπικές αγορές ιδιωτικοποιούνται και υπάρχει άνοιγµα µιας 

νέας αγοράς οι κυβερνήσεις ενθαρρύνουν τις εξαγωγές για την επίτευξη 

καλύτερου εµπορικού ισοζυγίου και την απόκτηση συναλλάγµατος) 

- Τεχνολογική ανάπτυξη (οι πολυεθνικές οφείλουν να ψάχνουν τις καλύτερες 

τεχνολογίες που υπάρχουν στον κόσµο, καθώς οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν 

µικρότερες κατασκευαστικές εταιρείες που µπορούν να εγκατασταθούν κοντά 

στις ενδιαφερόµενες αγορές) 

- Η παγκόσµια ροή επικοινωνίας και πληροφορίας, η οποία δηµιουργεί 

παγκόσµια ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες 

- Η αλληλεξάρτηση χωρών λόγω των εµπορικών συνθηκών και ενώσεων, π.χ. 

NAFTA, Ευρωπαϊκή Ένωση 

- Η ολοκλήρωση των πολιτισµών και αρχών διαµέσου της παγκόσµιας 

επικοινωνίας και την εξάπλωση προϊόντων και υπηρεσιών όπως το φαγητό, η 

µουσική, τα ρούχα, που έχουν οδηγήσει σε κοινές καταναλωτικές ανάγκες σε 

όλο τον κόσµο». 

Ακόµη, σύµφωνα µε τους µελετητές δεν υπάρχει µόνο ένα είδος πολυεθνικής 

επιχείρησης (Brewster et al., 2011). Οι Brewster et al. (2011) διέκριναν 4 είδη 

πολυεθνικών επιχειρήσεων: 

1) Μία αποκεντρωµένη εταιρεία (decentralized corporation), που έχει µια δυνατή 

παρουσία στη χώρα προέλευσης. 



11 

 

2) Μία διεθνή και κεντρική εταιρεία (global and centralized corporation), που 

µπορεί να αποκτήσει πλεονέκτηµα κόστους µέσω της κεντρικής παραγωγής. 

3) Μία διεθνείς εταιρεία (international company), που αναπτύσσεται πάνω στην 

τεχνολογία ή την έρευνα και ανάπτυξη της µητρικής. 

4) Μία δια-πολιτισµική εταιρεία (transnational enterprise), που συνδυάζει όλα τα 

προηγούµενα. 

Οι Rosenzweig and Nohria (1994) και οι Brewster et al. (2008) υποστηρίζουν πως οι 

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (MNCs), για την ακρίβεια ο προσανατολισµός τους, µπορεί 

να κατηγοριοποιηθεί στις παρακάτω τρεις επιµέρους κατηγορίες: 

- Εθνοκεντρικές (Ethnocentric) Επιχειρήσεις: είναι οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

(MNCs), των οποίων οι θυγατρικές/υποκαταστήµατα ακολουθούν κατά κύριο 

λόγο τις πρακτικές διοίκησης της µητρικής εταιρείας, ανεξάρτητα από τον τόπο 

που αυτές είναι εγκατεστηµένες  (Rosenzweig and Nohria, 1994). Η µητρική 

εταιρεία εποµένως, έχει µεγάλη επίδραση στον τρόπο διοίκησης. 

- Πολυκεντρικές (Polycentric) Επιχειρήσεις: είναι οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

(MNCs), όπου οι θυγατρικές εναρµονίζονται και ακολουθούν κυρίως τις 

πρακτικές που εφαρµόζονται στον τόπο εγκατάστασης της θυγατρικής 

(Rosenzweig and Nohria, 1994). Συγκεκριµένα, όπως αναφέρουν οι  Brewster et 

al. (2008): «Οι οργανισµοί που µοιράζονται το ίδιο περιβάλλον, σταδιακά θα 

υιοθετήσουν κοινά χαρακτηριστικά» (isomorphism). 

- Παγκόσµιες (Global) Επιχειρήσεις: είναι οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (MNCs), 

οι οποίες ακολουθούν ένα παγκοσµίως κοινό πρότυπο διοίκησης, το οποίο 

εµπεριέχει στοιχεία από τις κουλτούρες και τα συστήµατα διοίκησης τόσο του 

τόπου της µητρικής αλλά και των τόπων όπου είναι εγκατεστηµένες οι 

θυγατρικές της (Rosenzweig and Nohria, 1994). Αυτό συµβαίνει επειδή οι 

εταιρείες αντιµετωπίζουν αντίθετες πιέσεις για διεθνή ολοκλήρωση (global 

integration) και τοπική προσαρµογή (local adaptation) (Duality Theories) 

(Brewster et al., 2008). 

 

2.2 Στάδια διαμόρφωσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

Για να γίνει µια επιχείρηση πολυεθνική, δε γίνεται άµεσα, αλλά περνάει από ενδιάµεσα 

στάδια που την οδηγούν από την εσωτερική αγορά στη διεθνή (Briscoe, 1995).  
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Αρχικά είναι το στάδιο των εξαγωγών (export) (Briscoe, 1995). Αυτό είναι το πρώιµο 

στάδιο της διεθνοποίησης, το οποίο λαµβάνει χώρα όταν η επιχείρηση είναι ακόµα 

µικρή και έχει στη διάθεσή της λίγο προσωπικό (Briscoe, 1995). Συνήθως, ξεκινάει 

όταν βρίσκονται κάποιοι πελάτες από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για τα είδη, ή 

όταν η ίδια η επιχείρηση θέλει να επεκταθεί σε ξένες αγορές (Briscoe, 1995). Οι 

εξαγωγές πετυχαίνονται µε άµεσες εξαγωγές, µέσω πράκτορα εξαγωγών, µε το 

franchising, ή ακόµα και µε αγορές/εξαγορές και ενώσεις µε τοπικές επιχειρήσεις 

(Briscoe, 1995). Επίσης, το προσωπικό το οποίο χρησιµοποιεί είναι κατά κύριο λόγο 

από την ξένη χώρα (Briscoe, 1995). 

Ακολουθεί το στάδιο της θυγατρικής πωλήσεων (sales subsidiary) (Briscoe, 1995). Το 

τµήµα αυτό δηµιουργείται όταν η επιχείρηση έχει σηµαντικές πωλήσεις στο εξωτερικό 

και θέλει να δηµιουργήσει δικό της τµήµα πωλήσεων εκεί (Briscoe, 1995). Στο 

συγκεκριµένο, το προσωπικό προέρχεται από τη µητρική χώρα και στη συνέχεια να 

προσλάβει από τη χώρα φιλοξενίας (Briscoe, 1995). 

Στη συνέχεια, η επιχείρηση δηµιουργεί το διεθνές τµήµα (international division), το 

οποίο µπορεί να δηµιουργηθεί εφόσον οι πωλήσεις του εξωτερικού ξεπερνούν το 10-

20% των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης (Briscoe, 1995). Όλες οι 

δραστηριότητες που αφορούν το εξωτερικό διοικούνται από αυτό το τµήµα και η 

επιχείρηση ξεκινά να εξετάζει τη δηµιουργία παραγωγικών µονάδων στο εξωτερικό 

(Briscoe, 1995). 

Το επόµενο στάδιο είναι αυτό της πολυεθνικής επιχείρησης (Multinational Enterprise, 

MNE), όπου πλέον οι δραστηριότητες στις ξένες χώρες είναι τόσο µεγάλες που 

απαιτείται µια ενοποίηση από τα κεντρικά (Briscoe, 1995). Σε αυτή την περίπτωση είτε 

χωρίζει τις περιοχές όπου δηµιουργεί κεντρικά τµήµατα ανά περιοχή ή δηµιουργεί 

τµήµατα προϊόντων/υπηρεσιών που απευθύνονται σε συγκεκριµένες περιοχές 

διατηρώντας κοινά κάποια τµήµατα, όπως µάρκετινγκ, οικονοµικό, διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων (Briscoe, 1995). 

Έπειτα είναι η διεθνοποίηση (globalization), όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 

επιχείρησης είναι παγκοσµίως γνωστά (Briscoe, 1995). Τα τµήµατα τοποθετούνται στο 

µέρος του κόσµου, όπου προσφέρουν τα χαµηλότερα κόστη µε τη µεγαλύτερη ποιότητα 

(Briscoe, 1995).  

Τέλος, είναι οι συµµαχίες, συνεταιρισµοί και οι κοινοπραξίες (alliances, partnerships and 

consortia) (Briscoe, 1995). Αυτό δεν αντικαθιστά την πολυεθνική επιχείρηση, απλά 

είναι το επόµενο στάδιο, καθώς µε αυτόν τον τρόπο µπορούν να απολαµβάνουν τις 
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καλύτερες πρακτικές, την καλύτερη τεχνολογία και τα µεγαλύτερα κατ’ επέκταση 

κέρδη (Briscoe, 1995). 

 

2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα µε τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται 

έχουν να αντιµετωπίσουν τις δυνάµεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα 

να οργανώσουν το εσωτερικό τους οργανικό περιβάλλον (Brewster et al., 2008). Είναι 

εκτεθειµένες στις δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης και τείνουν να εναρµονιστούν µε τις 

τρέχουσες διεθνείς πρακτικές, που έχουν ως στόχο την αύξηση του ανταγωνισµού στις 

διεθνείς αγορές (Brewster et al., 2008). 

Στις Πολυεθνικές Εταιρείες (Multinational Corporations, MNCs) παίζει ιδιαίτερα 

σηµαντικό ρόλο η χώρα, στην οποία είναι εγκατεστηµένη η θυγατρική ή το 

υποκατάστηµα της µητρικής (Rosenzweig and Nohria, 1994), είναι καθοριστικής 

σηµασίας. Εποµένως, η χώρα, ο πολιτισµός και η κουλτούρα παίζουν πολύ σηµαντικό 

ρόλο (Rosenzweig and Nohria, 1994, Brewster et al., 2011).  

Πολλές φορές παρουσιάζονται οµοιότητες µεταξύ της µητρικής και της θυγατρικής 

εταιρείας, στις µεθόδους σύστασης των εταιρειών, το βαθµό εξάρτησης από τους 

τοπικούς επενδυτές και τις τοπικές πηγές (inputs) (Rosenzweig and Nohria, 1994).  

Στη σύσταση, την πορεία και την εξέλιξη των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (MNCs) 

επηρεάζει η εµπειρία της µητρικής να λειτουργεί σε ξένο περιβάλλον, αν έχει ήδη και 

άλλες θυγατρικές, αλλά κυρίως το πόσο στενές σχέσεις διατηρεί η θυγατρική µε τη 

µητρική (Rosenzweig and Nohria, 1994). 

 

2.4 Στρατηγικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

Ο διαχωρισµός που χρησιµοποιείται για τη διάκριση των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

ισχύει και για τη στρατηγική που ακολουθεί ολόκληρη η θυγατρική.  Αργότερα, όµως, 

οι Rosenzweig and Nohria, (1994) ισχυρίστηκαν πως κάθε επιµέρους τµήµα της 

επιχείρησης –Τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων, Οικονοµικό Τµήµα, κλπ- µπορεί να 

ακολουθήσει τη δική του τακτική υιοθετώντας µία από τις παραπάνω προσεγγίσεις. 

Όµως, όποια πρακτική κι αν ακολουθήσει προσπαθεί να πετύχει διεθνή αποδοτικότητα 

και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στις τοπικές απαιτήσεις (Rosenzweig and Nohria, 

1994, Brewster et al., 2008). 
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Παρόµοιο διαχωρισµό για τις στρατηγικές που ακολουθεί µία πολυεθνική εταιρεία 

έκαναν και οι Caligiuri and Stroh (1995), οι Dowling et al. (1998), οι Harzing and 

Ruysseveldt (2004), τον οποίο τον χρησιµοποιούν και οι Fischer and Southey (2005) 

στην έρευνα τους: 

1) Πολυκεντρική και περιφερειο-κεντρική (polycentric and regioncentric): αυτή η 

µορφή στρατηγικής επικεντρώνεται στο να ανταποκρίνεται περισσότερο στα 

µοντέλα διοίκησης της χώρας φιλοξενίας και εποµένως έχει µικρότερο βαθµό 

εταιρικής ολοκλήρωσης (corporate integration). Η περιφερειο-κεντρική 

προστέθηκε µετέπειτα (Dowling et al., 1998). 

2) Γεωκεντρική (geocentric): σε αυτή τη στρατηγική υπάρχει ισορροπία µεταξύ 

της διεθνούς ολοκλήρωσης και της ανταπόκρισης στα τοπικά µοντέλα. 

3) Εθνοκεντρική (ethnocentric): αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται στο να 

συµφωνεί η στρατηγική των θυγατρικών µε τη µητρική. 

Από αυτές σύµφωνα µε τη µελέτη τους, αποδείχθηκε πως οι δύο πρώτες είναι πιο 

κερδοφόρες µορφές στρατηγικής από την τελευταία (Caligiuri and Stroh, 1995). 

Σύµφωνα µε τους Farndale and Paauwe (2007) οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επιλέγουν 

τις πρακτικές και στρατηγικές, µε τις οποίες είναι περισσότερο γνώριµες ή που έχουν 

µεγαλύτερη απόδοση, ανεξάρτητα µε την τοποθεσία που έχει εγκατασταθεί η 

θυγατρική. 

 

2.5 Σύνοψη κεφαλαίου 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει αρχικά τον τρόπο µε τον οποίο µελετήθηκε το θέµα 

της παρούσας εργασίας και δίνει µια σύντοµη παρουσίαση του περιεχοµένου των 

κεφαλαίων της εργασίας. 

Στη συνέχεια, αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν στη δηµιουργία των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων αλλά και τι ορίζεται ως πολυεθνική επιχείρηση στη βιβλιογραφία, καθώς 

και τα είδη πολυεθνικών επιχειρήσεων που υπάρχουν. Έπειτα, γίνεται µια συνοπτική 

παρουσίαση των σταδίων εξέλιξης µιας επιχείρησης, µέχρι να γίνει πολυεθνική. 

Τέλος, περιγράφονται οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων και καταλήγει στις µορφές στρατηγικών που ακολουθούν. 
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Κεφάλαιο 3: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα τµήµατα για τη 

λειτουργία της επιχείρησης, καθώς προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Brewster et 

al., 2008, Farndale and Paauwe, 2007, Khatri, 2006, Glinow et al., 2002, Almond, 2011, 

Geringer et al., 2002 , Brewster et al., 2011, Rowley and Jackson, 2011, Ξηροτύρη – 

Κουφίδου, 2010, Mendenhall and Oddou, 2000).  

Το ίδιο ισχύει και για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Για να γίνει όµως κατανοητός ο 

τρόπος δηµιουργίας και λειτουργίας του τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, πρέπει πρώτα να γίνει µια σύντοµη αναφορά του παραδοσιακού τµήµατος. 

 

3.1 Σημασία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων για την επιχείρηση 

Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (∆ΑΠ) θωρείται από πολλούς οργανισµούς ως ο 

σπουδαιότερος παράγοντας/ πόρος της επιχείρησης, ενώ από κάποια µέλη των ίδιων 

οργανισµών ως ο µεγαλύτερος παράγοντας κόστους, όπως αναφέρουν οι Rowley and 

Jackson (2011). 

Όλες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (competitive 

advantage) (Farndale and Paauwe, 2007, Dowling et al., 1998). Το τµήµα ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων παρέχει στους οργανισµούς ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, καθώς 

δεν αντιγράφεται εύκολα (Brewster et al., 2008, Farndale and Paauwe, 2007, Khatri, 

2006, Glinow et al., 2002, Almond, 2011, Geringer et al., 2002 , Brewster et al., 2011, 

Rowley and Jackson, 2011), είναι σπάνιο, πολύτιµο και δεν υπάρχουν υποκατάστατα γι’ 

αυτό (Khatri, 2006, Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010, Mendenhall and Oddou, 2000). 

Επιπρόσθετα, συµβάλλει και στην επίτευξη των στόχων του οργανισµού (Rowley and 

Jackson, 2011).  

Για να πετύχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι 

διαφοροποιηµένες από τις ανταγωνιστικές, έτσι ώστε να πετυχαίνεται το  

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Farndale and Paauwe, 2007). Αυτό πετυχαίνεται µε την 

εφαρµογή διαφοροποιηµένων πρακτικών, διότι αν εφαρµοστούν κοινές πρακτικές µε 

τους ανταγωνιστές χάνεται εύλογα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Farndale and 

Paauwe, 2007). 
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3.2 Εξέλιξη του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αρχικά προήλθε από τη ∆ιοίκηση των Ανθρώπων 

(people management) µε τα πρώτα στοιχεία του µάλιστα να χρονολογούνται από τη 

Ρωµαϊκή εποχή (Rowley and Jackson, 2011). Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ∆ιοίκηση 

Προσωπικού (personnel management), η οποία µε τη σειρά της, αργότερα µετατράπηκε 

σε ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Rowley and Warner, 2007, Kidger, 1991, Brewster 

et al., 2011, Rowley and Jackson 2011, Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010). Αν και αρκετοί 

σήµερα ταυτίζουν αυτούς τους δύο όρους, πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο πως 

πρόκειται για δύο, συναφείς µεν, αλλά µε διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο (Rowley 

and Jackson, 2011). Οι διαφορές τους έγκεινται σε πολλά σηµεία όπως φαίνονται στον 

Πίνακα: 3.1 (Rowley and Jackson, 2011): 

Πίνακας: 3.1. Κύριες διαφορές µεταξύ ∆ιοίκησης Προσωπικού (Personnel 

Management, PM) και ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management, 

HRM). 

 

Πηγή: Rowley and Jackson, 2011, “Human Resource Management: The key concepts”, 

Routledge, p: xxi 

Το τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τον Laurent  

(1986) ως εξής: οι διευθυντές των τµηµάτων ανθρωπίνων πόρων έχουν τα προσωπικά 

τους πιστεύω, ιδέες, προτιµήσεις και αρχές σχετικά µε τον τρόπο διοίκησης του 

εργατικού δυναµικού, προκειµένου να πετύχουν συγκεκριµένους στόχους (Laurent, 

1986). Με την πάροδο του χρόνου αυτά µετατρέπονται σε συγκεκριµένες πολιτικές, 

συστήµατα και πρακτικές, οι οποίες µε τη σειρά τους ενισχύουν τις αρχικές ιδέες. 

Επίσης, τα µέλη του οργανισµού έχουν προσδοκίες που σχετίζονται µε τις πρακτικές, 

και µπορούν αντίστοιχα να τις ενισχύσουν ή να τις αλλάξουν. Μέσω αυτής της 
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περίπλοκης διαδικασίας των συνεχών αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε διαφορετικές 

ιδέες, πράξεις και προτιµώµενους τρόπους διοίκησης, που τείνουν να εφαρµόζονται 

κατ’ εξακολούθηση δηµιουργείται η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Laurent, 1986).  

 

3.3 Ορισμός Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Η ∆ιοίκηση ανθρωπίνων Πόρων ορίστηκε από τους Delbridge and Keenoy (2008) ως η 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, ένα παγκοσµίως αναγνωρισµένο µοντέλο για την 

ανάλυση µιας µεγάλης ποικιλίας θεµάτων σχετικών µε την πολιτική και πρακτική της 

διοίκησης, το στρατηγικό σχεδιασµό, την οργανωσιακή κουλτούρα, την παρακίνηση 

και απόδοση, καθώς και τις σχέσεις των εργαζοµένων και την εργατική νοµοθεσία. 

Ο Sisson (1990) όρισε τη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ως: «το τµήµα που καλύπτει το 

πλήρες σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών και διεργασιών που αναµιγνύονται στη 

διοίκηση των ανθρώπων στους οργανισµούς». 

Ο Armstrong (2009) ορίζει τη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ως «µια στρατηγική, 

ενοποιηµένη και συναφή προσέγγιση στην απασχόληση, ανάπτυξη και ευηµερία των 

ανθρώπων που εργάζονται στους οργανισµούς».  

Οι Rowley and Jackson (2011) ανέφεραν στο βιβλίο τους, πως ένας ορισµός που µπορεί 

να δοθεί στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι: «µία στρατηγική και κατανοητή 

οπτική στη διοίκηση των πιο πολύτιµων περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισµού-τους 

ανθρώπους, που δουλεύουν εκεί, που προσωπικά και συλλογικά συµβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων», τον οποίο όµως ακόλουθα τον χαρακτηρίζουν ως ανεπαρκή. 

Παρά τις προσπάθειες εποµένως για να δοθεί ένας ορισµός δεν έχει βρεθεί ένας που να 

περιγράφει επαρκώς τη φύση και το µέλλον της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως ιδέα 

(Rowley and Jackson, 2011). 

Ο γενικότερος σκοπός της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι να διασφαλίζει ότι ο 

οργανισµός είναι ικανός να πετύχει µέσω των ανθρώπων (Armstrong, 2009). Στοχεύει 

να αυξήσει την οργανωσιακή αποτελεσµατικότητα και ικανότητα να πετυχαίνει τους 

στόχους κάνοντας την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων πηγών (Armstrong, 2009). 

 

3.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Για το σχεδιασµό του τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, πρέπει να λαµβάνεται 

υπ’ όψιν η στρατηγική της εταιρείας (Wright et al., 2005, Glinow et al., 2002, Rowley 
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and Jackson, 2011). Υπάρχουν διάφορα είδη στρατηγικής που µπορεί να ακολουθήσει 

µία επιχείρηση, καθεµία εκ των οποίων επηρεάζει στον τρόπο, που διοικούνται οι 

άνθρωποι, τις πολιτικές και τις πρακτικές ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Rowley and 

Jackson, 2011).  

Επιπλέον, και οι Brewster et al. (2005) τονίζουν, πως έχει πλέον αναγνωριστεί η 

σηµασία της σηµαντικότητας της σύνδεσης των πολιτικών και πρακτικών ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην οργανωσιακή στρατηγική. Επιπλέον, οι Rowley and Jackson 

(2011) επισήµαναν ότι η φάση που βρίσκεται η επιχείρηση στον κύκλο ζωής (π.χ. 

ανάπτυξη, ωριµότητα, κλπ) και η στρατηγική που ακολουθεί, όλα επιδρούν στον τρόπο 

που διοικείται το τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

Για τη διαµόρφωση του τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων παίζει ρόλο και το δίκτυο- 

πελάτες, προµηθευτές, κλπ- της εταιρείας (Wright et al., 2005). Μάλιστα σύµφωνα µε 

τους Rowley and Warner (2007) ο αριθµός των εργαζοµένων συµβάλλει στο σχεδιασµό 

των πρακτικών ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Rowley and Warner, 2007).  

 

3.5 Λειτουργίες του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Το τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όπως και κάθε τµήµα µέσα σε κάθε 

επιχείρηση, διακρίνεται σε επιµέρους λειτουργίες. Οι Dowling et al. (1998) ανέφεραν 

πως οι λειτουργίες της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι:  

- ο σχεδιασµός των ανθρώπινων πόρων,  

- η στελέχωση,  

- η διοίκηση της απόδοσης,  

- η εκπαίδευση και ανάπτυξη,  

- η αµοιβή και τα επιδόµατα και  

- οι σχέσεις εργασίας. 

Παροµοίως, οι Rowley and Jackson (2011) διακρίνουν στο βιβλίο τους τέσσερα πεδία 

του τµήµατος, τα οποία είναι πιο συνοπτικά από τα προηγούµενα. Αυτά είναι: 

- στελέχωση, 

- ανταµοιβή,  

- ανάπτυξη και  

- σχέσεις των εργαζοµένων.  
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Παρόµοιο διαχωρισµό κάνει και η Ξηροτύρη - Κουφίδου (2010), η οποία συνδυάζει 

λειτουργίες και από τους δύο και αναφέρει στο βιβλίο της πως, οι λειτουργίες –ή όπως 

αναφέρει ακριβώς «τα συστήµατα διοίκησης»- των ανθρωπίνων πόρων είναι:  

- προγραµµατισµός ανθρωπίνου δυναµικού, 

- η στρατολόγηση και επιλογή,  

- η εκπαίδευση και ανάπτυξη,  

- η αξιολόγηση της απόδοσης,  

- οι ανταµοιβές,  

- οι εργασιακές σχέσεις και αναφέρει επιπρόσθετα  

- η προστασία των εργαζοµένων για τη µείωση των ατυχηµάτων. 

Ακόµη ο Armstrong (2009) τις ανέφερε ως εξής: 

- σχεδιασµός ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, 

- στελέχωση, 

- διοίκηση της απόδοσης, 

- εκπαίδευση και ανάπτυξη, 

- ανταµοιβές, 

- σχέσεις εργαζοµένων και  

- υγεία, ασφάλεια και ευηµερία των εργαζοµένων.  

Στη συνέχεια, οι λειτουργίες του τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

αναφέρονται αναλυτικά. 

Στην ίδια µελέτη τους οι Rowley and Jackson (2011) αναφέρονται στην έρευνα του 

Pfeffer (1998), ο οποίος πρότεινε ένα συνδυασµό καλύτερων πρακτικών ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, που µπορούν να εφαρµόσουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα 

από το αντικείµενο δραστηριότητάς τους, τη χώρα δραστηριοποίησής τους, κλπ, οι 

οποίες φαίνονται στον πίνακα: 3.2.  

Αυτές οι πρακτικές όµως, δεν έχουν καθολική ισχύ όπως αναφέρουν οι Rowley and 

Jackson (2011), καθώς οι µελέτες που ακολούθησαν πάνω στη θεωρία τους δεν 

απέδειξε ότι µπορούν να εφαρµοστούν παντού µε τα ίδια αποτελέσµατα (Rowley and 

Jackson, 2011). 
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Πίνακας: 3.2. Πρακτικές ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σύµφωνα µε τον Pfeffer 

(1998). 

 

Πηγή: Rowley and Jackson, 2011, “Human Resource Management: The key concepts”, 

Routledge, p: 7 

 

3.5.1 Σχεδιασμός Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Ο σχεδιασµός της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όπως τον αναφέρουν οι Dowling et 

al. (1998) ή ο προγραµµατισµός του ανθρωπίνου δυναµικού, όπως το αποκαλούν η 

Ξηροτύρη – Κουφίδου (2011) και ο Armstrong (2009), αποτελεί το πρώτο στάδιο πάνω 

στο οποίο στηρίζεται η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και που συνδέεται άµεσα µε το 

στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2011). Οι Rowley and 

Jackson (2011) περιλαµβάνουν τον σχεδιασµό στη λειτουργία της στελέχωσης. 

Έργο της συγκεκριµένης λειτουργίας αποτελεί να εξετάσει τους στόχους που έχει η 

επιχείρηση, που επιδιώκει να φτάσει, να προβλέψει τις ανάγκες της σε ανθρώπινο 

δυναµικό, δηλαδή να αξιολογήσει το υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό, να διαπιστώσει 

τυχόν ανάγκες και ελλείψεις σε προσωπικό που πιθανόν να προκύψουν, σύµφωνα µε 

τους στόχους που έχει θέσει, και να ορίσει ποιες είναι αυτές (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 

2011).  

Στη συνέχεια, προχωράει στην «ανάλυση της εργασίας», η οποία είναι ίσως το 

σηµαντικότερο έργο που επιτελεί η συγκεκριµένη λειτουργία, που διαχωρίζεται µε τη 

σειρά της στη λειτουργία «περιγραφή της εργασίας» και την «περιγραφή των 

προσόντων» (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2011).  
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Η «περιγραφή της εργασίας» περιλαµβάνει τα καθήκοντα της εκάστοτε θέσης εργασίας, 

ενώ η «περιγραφή των προσόντων» περιλαµβάνει τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει 

κάποιο άτοµο προκειµένου να εκτελέσει αποτελεσµατικά την περιγραφόµενη εργασία 

(Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2011).  

Τέλος, εξετάζει µε ποιο τρόπο πρέπει να καλύψει αυτές της τις ανάγκες σε προσωπικό. 

Αν θα τις καλύψει από το υπάρχον προσωπικό ή αν θα προσλάβει νέο (Ξηροτύρη – 

Κουφίδου, 2011). 

 

3.5.2 Στελέχωση  

Η λειτουργία της στελέχωσης περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να επιλεγούν 

και να προσληφθούν άτοµα στην επιχείρηση, καθώς και πως οι διευθυντές του 

τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων µπορούν να στελεχώσουν το τµήµα επαρκώς 

(Rowley and Jackson, 2011).  

Σύµφωνα µε τους Rowley and Jackson (2011) η διαδικασία της στελέχωσης 

περιλαµβάνει τις εξής λειτουργίες: 

- αξιολόγηση (assessment) 

- συµβάσεις εργασίας (contracts of employment) 

- διακρίσεις (discrimination) 

- σχεδιασµός ανθρωπίνων πόρων (human resource planning) 

- εισαγωγή (induction) 

- σχεδιασµός εργασίας (job planning) 

- οργανωσιακή έξοδος (organizational exit) 

- στρατολόγηση (recruitment) 

- ανεφοδιασµός (resourcing) 

- διατήρηση (retention) 

- επιλογή (selection) 

- διοίκηση ταλέντων (talent management). 

Η Ξηροτύρη – Κουφίδου (2011) διαχωρίζει τη λειτουργία της στελέχωσης σε δύο µέρη: 

τη στρατολόγηση και την επιλογή. Με τη στρατολόγηση είναι ο τρόπος µε τον οποίο η 

επιχείρηση έρχεται σε επαφή µε τους πιθανούς εργαζοµένους, ενώ η επιλογή 

περιλαµβάνει τη διαδικασία µε την οποία καταλήγει στην επιλογή των εργαζοµένων για 

την κάλυψη των θέσεων (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2011).  
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3.5.3 Αξιολόγηση της απόδοσης 

Η αξιολόγηση αποτελεί για την επιχείρηση, µια διαδικασία µέσω της οποίας έχει τη 

δυνατότητα να ελέγξει το βαθµό της απόδοσης των εργαζοµένων στους στόχους, τους 

οποίους έχει θέσει (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2011). Ενώ, από την πλευρά των 

εργαζοµένων αποτελεί ένα µέτρο πληροφόρησης, για να εξετάσουν την πορεία και την 

εξέλιξή τους (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2011). 

Για τους Rowley and Jackson (2011), όµως η αξιολόγηση αποτελεί µέρος της 

διαδικασίας της στελέχωσης και της ανάπτυξης του προσωπικού. 

 

3.5.4 Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού 

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζοµένων θεωρείται πλέον ως µία συνεχής 

διαδικασία µέσα στον οργανισµό (Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2011). Είναι καθοριστικής 

σηµασίας και συµβάλλει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Ξηροτύρη – 

Κουφίδου, 2011). Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει οι εργαζόµενοι να είναι συνεχώς 

ενήµεροι για τις νέες εξελίξεις στον τοµέα της εργασίας τους (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 

2011).  

Η λειτουργία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης περιλαµβάνει ποικίλες µορφές, 

µπορεί να εφαρµόζεται σε όλα ή σε µεµονωµένα τµήµατα της επιχείρησης, να είναι 

εσωτερική, δηλαδή εντός του χώρου εργασίας (π.χ. on the job training, κλπ) ή 

εξωτερική (π.χ. σεµινάρια, πανεπιστηµιακά µαθήµατα, κλπ) και συνήθως η επιχείρηση 

διαµορφώνει ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 

2011). 

Οι Rowley and Jackson (2011), διαφοροποιούνται ελαφρώς και αναφέρουν  την 

εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού ως επιµέρους  έργου, της λειτουργίας της 

ανάπτυξης του προσωπικού. Και την ορίζουν ως τον τρόπο µε τον οποίο οι εργαζόµενοι 

προσδίδουν προστιθέµενη αξία στην επιχείρηση, αλλά και οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν 

τις δεξιότητες των εργαζοµένων (Rowley and Jackson, 2011).  

Επίσης, οι Rowley and Jackson (2011), χωρίζουν την ανάπτυξη του προσωπικού σε 

επιµέρους λειτουργίες, οι οποίες είναι οι εξής: 

- ανάπτυξη (development), 

- ανάπτυξη καριέρας (career development), 

- δια-πολιτισµική εκπαίδευση (cross-cultural training), 

- πολιτισµική και συναισθηµατική ευφυΐα (cultural and emotional intelligence), 
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- διοίκηση της γνώσης (knowledge management), 

- ανάπτυξη αρχηγίας (leadership management), 

- µοντέλα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (models of HRM), 

- οργανωσιακή µάθηση (organizational learning), 

- διοίκηση απόδοσης (performance management), 

- οµάδες (teams), 

- εκπαίδευση και ανάπτυξη (training and development). 

 

3.5.5 Αμοιβές  

Οι αµοιβές ή αλλιώς ανταµοιβές αποτελούν µία πολύ σηµαντική λειτουργία του 

τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία ενισχύει την υποκίνηση των 

εργαζοµένων για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση (Ξηροτύρη – 

Κουφίδου, 2011), αλλά και την υποκίνηση να παραµείνουν στο παρόν περιβάλλον 

εργασίας (Rowley and Jackson, 2011).  

Από την πλευρά της επιχείρησης, οι αµοιβές είναι ένας τρόπος για να διατηρήσουν και 

να παρακινήσουν το προσωπικό τους, καθώς και να προσελκύσουν νέο (Rowley and 

Jackson, 2011). 

Οι Rowley and Jackson (2011), διακρίνουν και εδώ επιµέρους κατηγορίες λειτουργιών: 

- στρατηγικές συνταξιοδότησης (compensation strategies), 

- διοικητικές αµοιβές (executive rewards), 

- µισθός εκπατριζόµενων εργαζοµένων (expatriate pay), 

- πληροφοριακά συστήµατα (information systems), 

- αγορές εργασίας (labour markets), 

- παρακίνηση και ανταµοιβή (motivation and rewards),  

- µη νοµισµατικές ανταµοιβές (non-monetary rewards), 

- αποζηµίωση και άλλα επιδόµατα (pensions and other benefits), 

- απόδοση και ανταµοιβές (performance and rewards) και  

- πολύτιµη εργασία (valuing work). 

 

3.5.6 Σχέσεις εργασίας  

Οι σχέσεις εργασίας περιλαµβάνουν τις σχέσεις που διαµορφώνονται µεταξύ της 

επιχείρησης και των εργαζοµένων ή των εργατικών σωµατείων (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 
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2011) και τον τρόπο που διαπραγµατεύονται τη σχέση τους (Rowley and Jackson, 

2011). 

Αυτές περιλαµβάνουν (Rowley and Jackson, 2011): 

- συλλογική διαπραγµάτευση (collective bargaining), 

- διοίκηση διαφωνιών (conflict management), 

- διευθέτηση διαµαχών (dispute settlement), 

- σχέσεις εργασίας (employment relations), 

- πλαίσια αναφοράς (frames of reference), 

- παράπονα και πειθαρχεία (grievance and discipline), 

- υγεία και ασφάλεια (health and safety), 

- νοµικές πλευρές (legal aspects), 

- στυλ/µέθοδοι διοίκησης (management styles), 

- ψυχολογικό κεφάλαιο (psychological contract) και  

- εµπορικές ενώσεις (trade unions). 

 

3.5.7 Υγιεινή και ασφάλεια  των εργαζομένων  

Αυτή τη λειτουργία την αναγνωρίζουν µόνο η Ξηροτύρη – Κουφίδου (2011) και ο 

Armstrong (2009). Οι Rowley and Jackson (2011), τη θεωρούν ως κοµµάτι της 

λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων, ενώ οι Dowling et al. (1998), δεν την αναφέρουν 

καθόλου.  

Πρόκειται λοιπόν, για  τρόπους µε του οποίους η επιχείρηση προσπαθεί να διαθέτει ένα 

όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας γίνεται, λαµβάνοντας τα 

απαραίτητα µέτρα και ενηµερώνοντας κατάλληλα το προσωπικό (Ξηροτύρη – 

Κουφίδου, 2011). Αυτό γίνεται καθώς, τυχόν ατυχήµατα επιφέρουν ζηµίες στην 

επιχείρηση, τόσο χρηµατικές –λόγω αποζηµιώσεων- αλλά και µη υλικές –απουσία από 

την εργασία (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2011).  

 

3.6 Σύνοψη Κεφαλαίου 

 Το κεφάλαιο αυτό, δίνει µια σύντοµη εξήγηση της αιτίας που η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων αποτελεί τόσο σηµαντικό τµήµα για την πορεία και την εξέλιξη µιας 

επιχείρησης. Στη συνέχεια γίνεται µια σύντοµη αναφορά, σχετικά µε το πώς έφτασε η 

∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στη σηµερινή της µορφή και γίνεται µια προσπάθεια 

ορισµού της έννοιας του. 
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Έπειτα, περιγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του τµήµατος, ενώ 

ολοκληρώνει εξετάζοντας τις λειτουργίες του. 
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Κεφάλαιο 4: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Πολυεθνικές 

Επιχειρήσεις 

 

Σύµφωνα µε τους Brewster et al. (2011) και οι Dowling et al. (2011) η ∆ιεθνής 

∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων έχει τις ίδιες διαστάσεις µε το παραδοσιακό τµήµα, αλλά 

επεκταµένο σε µεγαλύτερη κλίµακα. Όµως, όπως διαπιστώνεται στα ακόλουθα 

κεφάλαια είναι κάτι παραπάνω από αυτό. 

Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω, έχει 

περισσότερες και πολυπλοκότερες λειτουργίες από το παραδοσιακό τµήµα, καθώς και 

περισσότεροι τρόποι προσέγγισης του θέµατος, που εξετάζουν τις λειτουργίες του 

 

4.1 Διαφορά Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων με Διεθνή Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων 

Το τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και το τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων παρουσιάζουν αρκετές διαφορές. Η κυριότερη διαφορά µεταξύ 

των δύο αυτών λειτουργιών αποτελεί το γεγονός πως το δεύτερο περιλαµβάνει την 

πολυπλοκότητα του να δραστηριοποιείται η επιχείρηση σε διαφορετικές χώρες και να 

διοικεί ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων (Rowley and Jackson, 2011, Dowling et 

al., 1998). Οι Dowling et al. (1998) τονίζουν µάλιστα, πως η αποτυχία πολλών διεθνών 

επιχειρήσεων οφείλεται σε κακή διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, που δεν έλαβε υπ’ όψιν 

το παραπάνω. 

Οι κυριότερες διαφορές σύµφωνα µε τους Dowling et al. (1998), Dowling and Welch, 

(2005) και Rowley and Jackson (2011) έγκεινται:  

1) στο πολιτισµικό περιβάλλον (cultural environment),  

2) στον βιοµηχανικό τοµέα ή τοµείς που ανήκει η πολυεθνική (industry type),  

3) στο βαθµό εµπιστοσύνης στην αγορά της χώρας της µητρικής (reliance of the 

multinational on its home-country domestic market) καθώς και  

4) στη συµπεριφορά της ανώτατης διοίκησης για τις διεθνείς λειτουργίες (attitudes 

of senior management to international operations). 

Το πολιτισµικό περιβάλλον είναι υψίστης σηµασίας για µία επιχείρηση, που 

δραστηριοποιείται διεθνώς (Dowling et al., 1998, Dowling and Welch, 2005). Αφενός, 

τα στελέχη του τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων οφείλουν να 

γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, προκειµένου να πετύχουν, καθώς ότι 
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είναι επιτυχηµένο στη χώρα δραστηριοποίησης της µητρικής, δεν είναι απαραίτητα και 

επιτυχηµένο στη χώρα της θυγατρικής (Dowling et al., 1998, Dowling and Welch, 

2005). Επιπλέον, είναι σηµαντικό και για το εργατικό δυναµικό που µετακινείται για 

εργασία από µια κουλτούρα σε µια άλλη, καθώς µπορεί να έρχεται σε αντίθεση µε τις 

αρχές, τα πιστεύω και γενικότερα µε τον τρόπο ζωής που έχουν έως σήµερα συνηθίσει 

να ζουν (Dowling et al., 1998, Dowling and Welch, 2005). 

Ο βιοµηχανικός τοµέας, που ανήκει η επιχείρηση σχετίζεται µε τον ανταγωνισµό που 

επικρατεί στον τοµέα στις παγκόσµιες αγορές (Dowling et al., 1998, Dowling and 

Welch, 2005). Αυτό επηρεάζει και το ρόλο των ανθρώπινων πόρων µέσα στον 

οργανισµό (Dowling et al., 1998 Dowling and Welch, 2005). 

Ο βαθµός εµπιστοσύνης –ή και εξάρτηση- από την αγορά της µητρικής αναφέρεται στην 

επίδραση που έχει η αγορά της µητρικής επιχείρησης σε αυτήν (Dowling et al., 1998, 

Dowling and Welch, 2005). ∆ηλαδή, µια µικρή εγχώρια αγορά επιτρέπει πιο εύκολα 

στις πολυεθνικές να εφαρµόσουν πρακτικές διεθνούς διοίκησης και έτσι µπορούν να 

αναπτυχθούν ευκολότερα και γρηγορότερα (Dowling et al., 1998, Dowling and Welch, 

2005). Ενώ, µια µεγάλη και ισχυρή εγχώρια αγορά επηρεάζει την πολυεθνική 

επιχείρηση να εφαρµόσει στρατηγικές της χώρας που βρίσκεται η µητρική (Dowling et 

al., 1998, Dowling and Welch, 2005). 

Η συµπεριφορά της ανώτατης διοίκησης αποτελεί ίσως τον κυριότερο παράγοντα. Αυτό 

υποστηρίζεται από το γεγονός πως αν η διοίκηση δεν είναι ουσιαστικά 

προσανατολισµένη προς τις διεθνείς πρακτικές, ακόµα κι αν όλες οι συνθήκες είναι 

ευνοϊκές δε θα λειτουργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση (Dowling et al., 1998, 

Dowling and Welch, 2005). 

Επίσης, οι Rowley and Jackson, (2011), καθώς και πιο παλιά οι Dowling et al. (1998), 

Dowling and Welch (2005) και ο Briscoe (1995) ανέφεραν πως και οι ιδιαίτερες 

ανάγκες που παρουσιάζει το τµήµα, το καθιστούν διαφοροποιηµένο από το κλασσικό. 

Αυτές είναι (Rowley and Jackson, 2011, Dowling et al., 1998, Dowling and Welch, 

2005):  

- η ανάγκη για επιπλέον λειτουργίες ανθρωπίνων πόρων,  

- η ανάγκη για µια ευρύτερη προσέγγιση του τµήµατος,  

- περισσότερη ανάµειξη στην προσωπική ζωή των εργαζοµένων,  

- αλλαγές στο µείγµα εργαζοµένων που εργάζονται από το εξωτερικό και τους 

εγχώριους,  

- η έκθεση στον κίνδυνο, καθώς και  
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- ο µεγαλύτερος βαθµός εξωτερικών επιρροών. 

Οι επιπλέον λειτουργίες ανθρωπίνων πόρων, είναι αυτές που δεν είναι αναγκαίες στην 

παραδοσιακή ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Οι κυριότερες από αυτές είναι: η διεθνείς 

φορολόγηση (για να µην φορολογούνται διπλά οι εργαζόµενοι που εργάζονται σε ξένη 

χώρα), η διεθνείς µετεγκατάσταση και κατεύθυνση (που περιλαµβάνει την κατάλληλη 

προετοιµασία των εργαζοµένων που θα εργαστούν στο εξωτερικό, τόσο από άποψη 

εκπαίδευσης αλλά και από την προετοιµασία για την εγκατάστασή τους, π.χ. κατοικία), 

διοικητικές υπηρεσίες για τους εργαζοµένους που θα εργαστούν στο εξωτερικό (επειδή 

συχνά προκύπτει, λόγω διαφοράς κουλτούρας, κάτι που είναι νόµιµο σε µία χώρα, είναι 

παράνοµο σε µία άλλη, και οι εργαζόµενοι που θα µετεγκατασταθούν χρειάζεται να 

ενηµερωθούν), η σχέση µε την κυβέρνηση της χώρας φιλοξενίας (είναι σηµαντικό να 

διατηρούνται καλές σχέσεις) και η παροχή υπηρεσιών µετάφρασης (σε όλα τα τµήµατα 

της πολυεθνικής) (Dowling et al., 1998, Dowling and Welch, 2005). Την ίδια ανάλυση 

κάνει και ο Briscoe (1995), απλά οι Dowling et al. (1998) και οι Dowling and Welch 

(2005), έχουν προχωρήσει κατηγοριοποιώντας αυτές τις επιπλέον λειτουργίες. 

Η ανάγκη για ευρύτερη προσέγγιση υφίσταται επειδή το τµήµα απασχολεί 

εργαζοµένους διαφορετικής κουλτούρας και πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε µιας (Dowling et al., 1998, Dowling and Welch, 2005). Ειδικά 

τα στελέχη του τµήµατος πρέπει να διευρύνουν τις γνώσεις τους µαθαίνοντας για νέες 

κουλτούρες, νοµικά πλαίσια, την οικονοµική κατάσταση των χωρών ενδιαφέροντος, 

κλπ (Briscoe, 1995). 

Η εµπλοκή στην προσωπική ζωή των εργαζοµένων είναι αναπόφευκτη για 

γραφειοκρατικούς λόγους µεταξύ των χωρών που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, 

αλλά και γιατί οφείλει η επιχείρηση να µεριµνά και για τις οικογένειες των 

εργαζοµένων που εργάζονται στο εξωτερικό, εφόσον έχουν (Dowling et al., 1998, 

Dowling and Welch, 2005, Briscoe, 1995). 

Η αλλαγή στο µείγµα των εργαζοµένων αναφέρεται στο κατά πόσο το εργατικό 

δυναµικό της επιχείρησης αποτελείται από εργαζοµένους προερχόµενους από τη χώρα 

της µητρικής, της θυγατρικής ή των τρίτων χωρών (Dowling et al., 1998, Dowling and 

Welch, 2005). Ειδικότερα στις αρχές της σύστασης της θυγατρικής χρειάζεται 

µεγαλύτερος αριθµός εργαζοµένων από τη µητρική, καθώς είναι καλύτεροι γνώστες του 

αντικειµένου εργασίας (Briscoe, 1995), καθώς όµως αναπτύσσεται η εργασία πρέπει να 

αυξηθεί ο αριθµός των εγχώριων εργαζοµένων, εποµένως γίνεται αλλαγή στο µίγµα 

εργαζοµένων (Briscoe, 1995). 
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Η έκθεση στον κίνδυνο αναφέρεται στο οικονοµικό ρίσκο που αντιµετωπίζουν οι 

πολυεθνικές, το οποίο περιλαµβάνει µεγαλύτερα κόστη, αλλά και στον κίνδυνο όπως η 

τροµοκρατία (Dowling et al., 1998, Dowling and Welch, 2005). Μια πολυεθνική 

δραστηριότητα εξάλλου στην ξένη χώρα περιλαµβάνει όλα τα κόστη που υπάρχουν στη 

µητρική και επιπλέον τα κόστη εγκατάστασης του προσωπικού, τον κίνδυνο αποτυχίας 

(Briscoe, 1995). 

Τέλος, οι εξωτερικές επιρροές είναι αυτές που δέχονται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

από όλες τις χώρες, όπου δραστηριοποιούνται (Dowling et al., 1998, Dowling and 

Welch, 2005, Briscoe, 1995). 

Τέλος, ο Briscoe (1995) προσθέτει άλλη µία διαφορά, η οποία είναι η ύπαρξη 

µεγαλύτερων δυσκολιών στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό το αποδίδει στους 

προηγούµενους παράγοντες, καθώς τα στελέχη του τµήµατος πρέπει να λάβουν υπ’ 

όψιν τις διαφορετικές κουλτούρες, νοµικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά συστήµατα, 

κάτι που δυσκολεύει το έργο τους (Briscoe, 1995). 

Τις διαφορές µεταξύ της εγχώριας και της διεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

σχολίασαν και οι Armstrong and Taylor (2014), οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν στην 

προσέγγιση τους, σε σχέση µε τους προηγούµενους. Οι κυριότερες διαφορές ανάµεσα 

στα δύο τµήµατα είναι ότι σε µία πολυεθνική επιχείρηση: 

- η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι πιο πολύπλοκη, καθώς περιλαµβάνει 

λειτουργίες εκτός των συνόρων και κατ’ επέκταση σε πολλές χώρες –και όχι 

µόνο σε µία- µε διαφορετική κουλτούρα και οργανισµούς 

- είναι αναγκαία η διοίκηση ανθρώπων τόσο στη µητρική όσο και στις 

θυγατρικές, οι οποίοι προέρχονται από τη χώρα της µητρικής, από τη χώρα 

φιλοξενίας ή από τρίτες χώρες 

- οι επιλογές πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το ποιες πολιτικές και πρακτικές 

ακολουθεί η µητρική εταιρεία και οι θυγατρικές, κατά πόσο θα είναι όµοιες ή 

διαφορετικές 

- πρέπει να επιλεχθεί αν θέµατα όπως προαγωγές, διοίκηση ταλέντων, 

εκπατρισµός – επαναπατρισµός θα γίνεται από την κεντρική διοίκηση ή 

αποκεντρωµένα 

- η διοίκηση των εργαζοµένων που εργάζονται σε µια ξένη χώρα περιλαµβάνει 

διαφορετικές πρακτικές για την επιλογή, εκπαίδευση και διοίκηση καριέρας, 

καθώς και την προσαρµογή των εργαζοµένων στο νέο περιβάλλον της νέας 

χώρας και τη διαδικασία του επαναπατρισµού 
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- οι ειδικοί των ανθρωπίνων πόρων πρέπει να γνωρίζουν τις ξένες χώρες και τις 

κουλτούρες τους 

- οι επιχειρήσεις εµπλέκονται σε µεγαλύτερο βαθµό στην προσωπική ζωή των 

εργαζοµένων. 

Το τελευταίο είναι το µόνο κοινό σηµείο µε τις διαφορές που ανέφεραν και οι 

Rowley and Jackson, (2011), Dowling et al. (1998, 2005). 

 

4.2 Αντικείμενο μελέτης του τμήματος Διεθνούς Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων 

Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων γίνεται αντιληπτή µε διαφορετικό τρόπο σε 

διαφορετικές χώρες (Lazarova et al., 2008), υπάρχουν δηλαδή πολλαπλές οπτικές 

(Lazarova et al., 2008, Rowley and Warner, 2007). 

Οι Dowling et al. (1998) αλλά και οι Story et al. (2014) επισηµαίνουν στη µελέτη τους 

την ανάγκη για δηµιουργία τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

(International Human Resource Management, IHRM). 

Πιο συγκεκριµένα οι Rowley and Jackson (2011) και οι Harzing and Ruysseveldt 

(2004) αναφέρουν πως οι κυριότεροι λόγοι για την ανάπτυξη του τµήµατος ∆ιεθνούς 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι: 

- Η ραγδαία ανάπτυξη του διεθνούς ανταγωνισµού έχει αυξήσει τον αριθµό και τη 

σηµαντικότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων και αυτό συντέλεσε στην 

αυξηµένη κινητικότητα των ανθρώπινων πόρων. 

- Όλο και περισσότερο υποστηρίζεται η άποψη, πως σηµαντικός παράγοντας για 

την επιτυχία ή την αποτυχία µιας πολυεθνικής επιχείρησης είναι η 

αποτελεσµατική διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, ενώ αντικρούεται το 

επιχείρηµα πως είναι η ποιότητα της διοίκησης. 

- Αναγνωρίζεται πως η αποτελεσµατική εφαρµογή διεθνών επιχειρησιακών 

στρατηγικών, στηρίζεται στην ικανότητα της επιχείρησης να δηµιουργήσει 

κατάλληλες στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων για τη στρατολόγηση 

και δηµιουργία  «διεθνών διευθυντών». 

- Τα οικονοµικά κόστη και τα κόστη των ανθρώπινων πόρων εκτός των συνόρων 

είναι σοβαρότερα από αυτά που είναι εντός χώρας, αλλά δεν δίνεται η πρέπουσα 

σηµασία από τις διεθνείς πρακτικές. 
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- Η εφαρµογή διεθνών στρατηγικών οφείλεται συχνά στις ελλείψεις διεθνών 

διευθυντικών ταλέντων. 

- Τα θέµατα της διεθνούς διοίκησης ανθρωπίνων πόρων γίνονται όλο και πιο 

σηµαντικά εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων που διεθνοποιούνται τα τελευταία χρόνια. 

- Η αλλαγή από τις παραδοσιακές δοµές της επιχείρησης προς το δίκτυο των 

πολυεθνικών, δηµιουργεί δίκτυα σχέσεων προσωπικού και οριζόντια κανάλια 

επικοινωνίας. Μάλιστα, η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι πιο σηµαντική 

στη διοίκηση επιχειρήσεων µε σχέσεις δικτύου. 

- Έχει αποδειχτεί πως η στρατηγική ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων έχει πιο 

σηµαντικό ρόλο στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Στην πραγµατικότητα όµως, πρόκειται για µία πρακτική, που υφίσταται τα τελευταία 25 

χρόνια (Festing et al., 2013, Laurent, 1986, Rowley and Jackson, 2011, Harzing and 

Ruysseveldt, 2004). Παραδοσιακά, η µελέτη του βασιζόταν στις µελέτες για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις (Brewster et al., 2011, Rowley and Jackson, 2011), τους 

εργαζόµενους στο εξωτερικό και γενικότερα στους εργαζοµένους µιας πολυεθνικής 

επιχείρησης (Rowley and Jackson, 2011). 

Αρχικά, η µελέτη επικεντρώθηκε στη διεθνή παραγωγή και το διεθνές µάρκετινγκ, ενώ 

η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ήταν το λιγότερα µελετηµένο τµήµα (Rowley 

and Jackson, 2011, Harzing and Ruysseveldt, 2004). 

 Παρ’ όλα αυτά, µέχρι σήµερα δεν έχει καθιερωθεί γενικά αποδεκτός ορισµός, για το τι 

ακριβώς είναι η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Festing et al., 2013). 

Κατά καιρούς διάφοροι όµως έχουν εκφράσει διαφορετικούς ορισµούς όπως τους 

αναφέρουν στο βιβλίο τους οι Brewster et al. (2011), οι πιο σηµαντικοί από τους 

οποίους είναι οι παρακάτω, µε χρονολογική σειρά: 

- Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι η παγκόσµια διοίκηση των 

ανθρώπων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις (Poole, 1990) 

- Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

σε ένα διεθνές περιβάλλον, µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µέσα σε µία 

πολυεθνική που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από µία χώρες, παρά αυτά 

που προκύπτουν από την εργασία σε ξένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στη 

µητρική χώρα ή αυτά που προκύπτουν από την εργασία ξένων εργαζοµένων 

στην τοπική εταιρεία (Briscoe and Schuler, 2004). 
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- Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων περιλαµβάνει τον τρόπο που οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις διοικούν το γεωγραφικώς διεσπαρµένο ανθρώπινο 

δυναµικό τους, προκειµένου να ενισχύσουν τους ανθρώπινους πόρους τους, για 

να αποκτήσουν ταυτόχρονα εθνικό και παγκόσµιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

(Scullion 2005). 

- Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι η διοίκηση των δραστηριοτήτων 

που περιλαµβάνει, µε την εφαρµογή διεθνών κανόνων (Brewster et al., 2005). 

- Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι ένα σύνολο µελετών διοίκησης, 

που ψάχνει το σχεδιασµό και την επίδραση των οργανωσιακών πρακτικών 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο δια-πολιτιστικό περιεχόµενο των 

οργανισµών (Peltonen 2006). 

- Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σχετίζεται µε τη διοίκηση των 

ανθρώπων σε ένα διεθνές περιβάλλον, περιλαµβάνοντας τα προβλήµατα 

ανθρωπίνων πόρων που αντιµετωπίζουν οι πολυεθνικές σε διαφορετικά µέρη 

του οργανισµού, καθώς και µε τη συγκριτική ανάλυση των πρακτικών 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε διαφορετικές χώρες (Stahl and Bjorkman, 

2006). 

- Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων περιλαµβάνει τις περίπλοκες σχέσεις 

ανάµεσα στην παγκοσµιοποίηση, τα εθνικά συστήµατα και τις εταιρείες. Αυτό 

µας δίνει τρία διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης για την ερµηνεία και την 

κατανόηση των πρακτικών και στρατηγικών της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, την επίδραση της διεθνοποίησης, της επίδρασης της περιοχής και την 

οργανωσιακή επίδραση (Edwards and Rees, 2008). 

- Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων περιλαµβάνει το πώς οι πολυεθνικές 

διοικούν τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας ότι ο οργανισµός έχει 

διεθνή συνοχή µε χαµηλό κόστος στον τρόπο που διοικούν τους ανθρώπους σε 

όλες τις χώρες που καλύπτει, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι µπορεί να 

ανταποκρίνεται στις διαφορές για το τι είναι καλύτερο από τη µια περιοχή στην 

άλλη (Dickman et al., 2008). 

- Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι ο τρόπος µε τον οποίο η 

∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων συµβάλλει στη διαδικασία της διεθνοποίησης 

µέσα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις (Sparrow and Braun, 2008). 
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- Η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι η εµπλοκή που έχει η διαδικασία 

της διεθνοποίησης στις δραστηριότητες και πολιτικές της ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (Dowling et al., 2008). 

Πιο πρόσφατα, οι Armstrong and Taylor (2014) και ο Armstrong (2009) ορίζουν πως η 

∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι η διαδικασία διοίκησης των ανθρώπων 

εκτός των εθνικών συνόρων, από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και περιλαµβάνει τη 

διοίκηση των ανθρώπων διεθνώς και όχι µόνο τη διοίκηση των εργαζοµένων, που 

εργάζονται σε ξένη χώρα. 

Η µελέτη του τµήµατος παρουσίασε δυσκολίες και δεν αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα 

γιατί αντιµετωπίστηκαν τα εξής προβλήµατα (Briscoe, 1995): 

- Ασαφείς και γενικοί ορισµοί όρων όπως η «κουλτούρα» 

- Ασαφής µετάφραση βασικής ορολογίας όπως το IHRM (International Human 

Resource Management) 

- ∆υσκολία στην εύρεση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων και 

- ∆υσκολία στην αποµόνωση πολιτισµικών διαφορών – ανάµεσα σε αυτές που 

πιθανόν να είναι κοινές σε διάφορες κουλτούρες, µε αυτές που ισχύουν µόνο σε 

µία. 

Αρχικά, το τµήµα σχετιζόταν µε τη διοίκηση των εργαζοµένων µίας εταιρείας, που 

εργαζόταν σε µία ξένη χώρα (expatriate management) (Festing et al., 2013, Fischer and 

Southey, 2005, Brewster et al., 2005), και µε τις σχετικές προκλήσεις που 

αντιµετώπιζαν οι διεθνείς manager και οι πολυεθνικές (Festing et al., 2013). Επίσης, 

υποστήριζαν πως το τµήµα έχει τις ίδιες διαστάσεις µε τη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων σε εθνικό επίπεδο, απλά µε πιο πολύπλοκες απαιτήσεις (Brewster et al., 2005). 

Επίσης, η πρώιµη βιβλιογραφία επικεντρώθηκε σε µεγάλο βαθµό στο πώς οι τοπικοί 

παράγοντες στη χώρα φιλοξενίας –είτε στο επίπεδο της µονάδας, είτε σε επίπεδο 

επιχείρησης- µπορούν να επηρεάσουν τον υπολογισµό του κόστους και των ζητηµάτων 

που αναµιγνύονται στις αποφάσεις, σχετικά µε την επίτευξη οµοιοµορφίας ή 

διαφοροποίησης –ανάλογα µε τον εκάστοτε στόχο (Almond, 2011). ∆όθηκε 

περισσότερο έµφαση στις διεθνείς έρευνες για τις καλύτερες πρακτικές που µπορούν να 

εφαρµοστούν διεθνώς κάθετα και οριζόντια σε γεωγραφικώς διεσπαρµένες 

επιχειρησιακές µονάδες (Almond, 2011). 

Από τη φύση του το τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, σύµφωνα µε τον 

Almond (2011), ασχολείται µε το πώς οι πρακτικές ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

εφαρµόζονται στον κόσµο. Ερευνά την ισορροπία ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα της 
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διεθνούς ενοποίησης, διαµέσου των σχέσεων µεταξύ των µονάδων και την οµοιότητα 

των εφαρµοζόµενων πρακτικών, και της διαφοροποίησης, που επιτρέπουν στις µονάδες 

να αντιδρούν στα τοπικά προβλήµατα (Almond, 2011). Επίσης, ασχολείται µε την 

κατανόηση, έρευνα, εφαρµογή και επανάληψη των  πρακτικών ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον του οργανισµού, 

καθώς αυτές επηρεάζουν τις διαδικασίες διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού στο 

διεθνές περιβάλλον (Rowley and Warner, 2007).  

Οι Brewster et al. (2011) ανέφεραν στο άρθρο τους πως η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων έχει τις ίδιες κύριες διαστάσεις που έχει και η ∆ιοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων στο εθνικό επίπεδο, αλλά εφαρµόζεται σε µεγαλύτερη κλίµακα, µε 

περισσότερο περίπλοκες στρατηγικές, πιο περίπλοκο συντονισµό και απαιτήσεις 

ελέγχου (Brewster et al., 2011, Rowley and Jackson, 2011). 

Επιπλέον, οι ίδιοι ανέφεραν πως η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων εξερευνά πως 

οι πολυεθνικές διοικούν τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση ότι ο οργανισµός έχει διεθνή 

συνάφεια στον τρόπο που διοικεί το προσωπικό της, σε όλες τις χώρες που 

δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχει η διοίκηση 

προσωπικού από χώρα σε χώρα (Brewster et al., 2011).  

Σύµφωνα µε τον Kidger (1991), η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων δεν 

αποτελείται όµως από πανοµοιότυπες πρακτικές, καθώς η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων διαφέρει ανά χώρα, αλλά σχετίζεται µε τις επιλογές που πρέπει να πάρουν οι 

διευθυντές των τµηµάτων για να πετύχουν τους στόχους σε συγκεκριµένα περιεχόµενα.  

Σύµφωνα µε τους Delbridge et al. (2011) µέχρι τώρα η µελέτη της ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων έχει επικεντρωθεί κυρίως στις πολιτικές, πρακτικές και 

στρατηγικές της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που εφαρµόζουν οι ιδιωτικές 

πολυεθνικές. Τόνισαν όµως, πως υφίστανται κενά στην έρευνα του τοµέα, επειδή µέχρι 

τώρα οι ερευνητές εξέταζαν αποκλειστικά θέµατα κουλτούρας (Delbridge et al., 2011). 

Ανέφεραν επίσης, πως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες -οικονοµικοί, επιχειρησιακοί, 

κοινωνικοί, αλλά και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), και άλλοι οργανισµοί 

και ενώσεις (πχ. η ΕΕ)- που επιδρούν και αυτοί στη διαµόρφωση του τµήµατος 

∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Delbridge et al., 2011). 

Η αποστολή του τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι πέρα από το έργο του, 

να αναπτύξει πρακτικές, οι οποίες θα διατηρήσουν ταύτιση µε το σύνολο της 

στρατηγικής της πολυεθνικής, ενώ ταυτόχρονα να ισορροπήσουν τους οικονοµικούς, 
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κοινωνικούς, πολιτικούς και νοµικούς περιορισµούς της χώρας φιλοξενίας (Caliguiri 

and Stroh, 1995). 

 

4.3 Πεδία έρευνας του τμήματος Διεθνούς Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Το τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όπως φαίνεται ακολούθως είναι 

πολυδιάστατο και µπορεί να µελετηθεί από ποικίλες οπτικές γωνίες (Jain et al., 1998, 

Festing et al., 2013, Fischer and Southey, 2005, Brewster et al., 2011) 

Οι Jain et al. (1998) διέκριναν στην έρευνά τους τρία πεδία έρευνας του τµήµατος 

∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Αυτά είναι: 

1) Η εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διοίκηση του προσωπικού 

σε άλλες χώρες, µε επικέντρωση στις πρακτικές που χρησιµοποιούνται για την 

αποδοτικότητα του οργανισµού. 

2) Οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρµόζονται σε συγκεκριµένη 

χώρα, όσον αφορά τους ντόπιους εργαζόµενους, σε σύγκριση µε την εθνικότητα 

και την κουλτούρα της µητρικής. 

3) Η αλληλεπίδραση των πολυεθνικών εταιρειών µε τις χώρες φιλοξενίας (host 

countries), δηλαδή µε τις χώρες εγκατάστασης των θυγατρικών και  τις 

πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, όπως εφαρµόζονται στους εγχώριους 

εργαζοµένους της θυγατρικής. ∆ηλαδή, σε ποιο βαθµό πρέπει να εφαρµόζονται 

οι συµβατικές τοπικές πρακτικές ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ή 

διαφορετικές-είτε της µητρικής εταιρείας, είτε άλλες. 

Οι Dowling et al. (1998), οι Ball et al. (2008) και οι Armstrong and Taylor (2014) 

ακολουθούν στη µελέτη της ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων τις ίδιες 

προσεγγίσεις µε αυτές του διαχωρισµού των στρατηγικών των πολυεθνικών: 

1) Εθνοκεντρική (ethnocentric): οι αποφάσεις για τη διοίκηση του τµήµατος 

λαµβάνονται από τη µητρική εταιρεία. 

2) Πολυκεντρική (polycentric): κάθε θυγατρική αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και 

έχουν αυτονοµία για τις αποφάσεις του τµήµατος. 

3) Γεωκεντρική (geocentric): η πολυεθνική ακολουθεί µία παγκόσµια πρακτική 

∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, αλλά κάθε χώρα συµβάλλει µε τα 

δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
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4) Περιφερειο-κεντρική (regiocentric): µοιάζει µε την προηγούµενη πρακτική, 

µόνο που οι εργαζόµενοι µετακινούνται εντός των ορίων µιας ευρύτερης 

περιφέρειας. Αντικατοπτρίζει την εκάστοτε τοπική στρατηγική της πολυεθνικής. 

Αντίστοιχες µε των Jain et al. (1998) ήταν και οι 3 προσεγγίσεις που του τµήµατος 

∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όπως τις εξέφρασαν και οι Festing et al. 

(2013) στο άρθρο τους,  φαίνεται παρακάτω: 

1) Η ανάπτυξη του τµήµατος προέρχεται από τις συγκριτικές βιοµηχανικές σχέσεις 

και τη βιβλιογραφία της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και αναζητεί να 

περιγράψει, να συγκρίνει, και να αναλύσει τα συστήµατα της ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων σε διάφορες χώρες. 

2) Το τµήµα επικεντρώνεται στην δια-πολιτιστική διοίκηση, εξετάζει δηλαδή την 

ανθρώπινη συµπεριφορά µέσα στους οργανισµούς από µια διεθνή, ή καλύτερα 

µια διαπολιτισµική οπτική. 

3) Επικεντρώνεται σε πτυχές της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. Αυτό περιλαµβάνει το θέµα της διοίκησης των εργαζοµένων σε 

µια ξένη χώρα (expatriate management), καθώς και τις προκλήσεις για διεθνή 

ενσωµάτωση και τοπική προσαρµογή της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πολυεθνική επιχείρηση. 

Την πρώτη προσέγγιση των Festing et al. (2013), υποστήριξαν και οι Fischer and 

Southey (2005). 

Επίσης οι Brewster et al. (2011) διέκριναν και αυτοί τρεις προσεγγίσεις της ∆ιεθνούς 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων: 

1) ∆ια-πολιτισµική διοίκηση (cross-cultural management): κάθε έθνος έχει τις 

δικές του βαθύτατες αρχές και πιστεύω, τα οποία αντικατοπτρίζονται στους 

τρόπους που  λειτουργούν οι οικονοµίες και οι κοινωνίες, και µε τον τρόπο που 

οι άνθρωποι διοικούνται και δουλεύουν. 

2) Συγκριτική ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Comparative Human Resource 

Management, CHRM): επικεντρώνεται πιο συγκεκριµένα στον τρόπο που οι 

άνθρωποι δουλεύουν και ανακαλύπτει τις διαφορές ανάµεσα στα έθνη στον 

τρόπο που διοικούν τη διαδικασία.  

3) ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (International Human Resource 

Management, IHRM): εξετάζει τον τρόπο που οι οργανισµοί διοικούν τους 

ανθρώπινους πόρους τους µέσα σε διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα. 
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Η διαφορά µεταξύ της Συγκριτικής ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και της ∆ιεθνούς 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, έγκειται στο ότι η πρώτη εξετάζει σε ποιο σηµείο 

διαφέρει η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων από χώρα σε χώρα ή ακόµα και από περιοχή 

σε περιοχή στην ίδια χώρα (Brewster et al., 2011).  

Τη Συγκριτική ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Comparative Human Resource 

Management, CHRM) αναφέρουν στο άρθρο τους και οι Brewster et al. (2005), ως 

έννοια συναφή µε τη ∆ιεθνή ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.  

Σύµφωνα µε αυτούς η συγκριτική ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αναλύει τις πρακτικές 

που εφαρµόζονται µέσα σε οργανισµούς διαφορετικής εθνικής προέλευσης µέσα στην 

ίδια χώρα, και σύγκρινε πρακτικές ανάµεσα σε διαφορετικά έθνη ή περιοχές (Brewster 

et al., 2005, Rowley and Jackson, 2011).  

Επίσης, οι Rowley and Jackson (2011) την ορίζουν και ως στο πώς διοικούνται 

διαφορετικά οι εργαζόµενοι σε διαφορετικές χώρες. 

Ενώ η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ερευνά την πρόσθετη πολυπλοκότητα, 

που έχει η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού πέρα από τα εθνικά σύνορα και µε 

διαφορετικούς ανθρώπους (Brewster et al., 2005). Όµως, µε την παγκοσµιοποίηση 

αυτές οι έννοιες πλέον ταυτίζονται (Brewster et al., 2005). 

Οι Rowley and Jackson (2011) που αναφέρουν επίσης τη ∆ιεθνή ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων, συµφωνούν στον ορισµό της µε τους Brewster et al. (2011) και καταλήγουν στο 

συµπέρασµα πως τείνουν αυτές οι δύο έννοιες να ταυτιστούν εξαιτίας των αναγκών της 

επιχείρησης. 

Επίσης, συναφή όρο αποτελεί και η Παγκόσµια ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Global 

Human Resource Management, GHRM), όπως αναφέρει ο Sparrow (2007) και οι 

Rowley and Jackson (2011), όπου περιλαµβάνει τις νέες τεχνικές διοίκησης του 

συνόλου του εργατικού δυναµικού, σε όλο τον κόσµο, µε τον ίδιο τρόπο που θα 

διοικούνταν στη µητρική. 

Οι Lazarova et al. (2008) υιοθέτησαν διαφορετική προσέγγιση για το τµήµα ∆ιεθνούς 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Όρισαν πως η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

µπορεί να γίνει αντιληπτή ως ο τοµέας εξέτασης, που είναι αφοσιωµένος στο να 

καταγράφει τη δοµή του τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων µέσα στην 

πολυεθνική και να καταγράφει τις στρατηγικές, τα συστήµατα και τις πρακτικές της 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, που ακολουθούν την πορεία της διεθνοποίησης 

(Lazarova et al., 2008).  
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Ακόµη, τόνισαν πως το τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ασχολείται, µε 

το πώς οι πολυεθνικές διοικούν το γεωγραφικώς διεσπαρµένο προσωπικό του, έτσι 

ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητα των πρακτικών ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, 

για την ανάπτυξη τόσο του τοπικού όσο και του διεθνούς ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος (Lazarova et al., 2008). 

Επιπλέον, οι Lazarova et al. (2008), επισήµαναν διαφορετικό διαχωρισµό των πεδίων 

έρευνας του ∆ιεθνούς Τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων σε: 

1) Συγκριτική (comparative):  είναι η εξερεύνηση του περιεχοµένου, του 

συστήµατος και των διεθνών πατεντών της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ως 

αποτέλεσµα της διαφορετικής ανάπτυξης των διαφόρων χωρών και οικονοµικών 

συστηµάτων 

2) ∆ια-πολιτισµική (cross-cultural): είναι η παραδοσιακή έρευνα που 

επικεντρώνεται στο να εξηγήσει, πως η εθνική κουλτούρα είναι το κυρίαρχο 

παράδειγµα, για να οριστεί ποια οργανωσιακή πρακτική είναι αποδεκτή στο 

συγκεκριµένο κοινωνικό-πολιτισµικό περιεχόµενο. 

Τον όρο δια-πολιτισµική (cross-cultural) τον χρησιµοποιούν και οι Fischer and Southey 

(2005), που όµως την ορίζουν ως τις συγκρίσεις µεταξύ των πρακτικών ανάµεσα στα 

έθνη γενικά, και το πώς η εκάστοτε εθνική κουλτούρα επηρεάζει τις πρακτικές 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Fischer and Southey, 2005). 

Οι Delbridge et al. (2011) πρόσθεσαν στις µέχρι τώρα µελέτες µία ακόµα µέθοδο 

µελέτης ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, αυτήν ανά περιεχόµενο τοµέα 

(sectoral context). ∆ιαπίστωσαν δηλαδή, πως τα χαρακτηριστικά των τοµέων ή των 

βιοµηχανιών παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων (Delbridge et al., 2011). 

Το τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης και 

των Janssens and Steyaert (2012), οι οποίοι διέκριναν δύο ρεύµατα µελέτης: την δια-

πολιτισµική εφαρµογή των συστηµάτων του τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

και τους αποτελεσµατικούς τρόπους διοίκησης ενός διεθνούς προσωπικού. Επιπλέον, 

στη µελέτη τους επικεντρώθηκαν στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, την 

ανταγωνιστικότητα και τις ευκαιρίες που προσφέρει το τµήµα και προτείνουν ένα 

µοντέλο βασισµένο στην παγκόσµια θεωρία (cosmopolitan theory) (Janssens and 

Steyaert, 2012).  

Ακόµη, έθιξαν το ηθικό ζήτηµα που προκύπτει από τη διοίκηση των εργαζοµένων σε 

µία πολυεθνική, που δραστηριοποιείται σε ένα συνεχώς αυξανόµενο διεθνές κόσµο, ένα 
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ζήτηµα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την κλασσική θεωρία ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, αλλά τόνισαν πως δεν έχει µελετηθεί  επαρκώς στο τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (Story et al., 2014, Janssens and Steyaert, 2012). Αν και σύµφωνα 

µε τους Fischer and Southey (2005) το ηθικό ζήτηµα αποτελεί ένα από τα αντικείµενα 

µελέτης του τµήµατος. 

 

4.4 Σύνοψη Κεφαλαίου 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το πρώτο ουσιαστικά κεφάλαιο, που ασχολείται µε το 

κυρίως θέµα της παρούσας εργασίας. Ως εκ τούτου µας εισάγει στο θέµα αναφέροντας 

τις διαφορές µεταξύ του παραδοσιακού τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και 

τη ∆ιεθνή ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. 

Στη συνέχεια, εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στη δηµιουργία του τµήµατος και 

επιχειρείται να δοθεί ο ορισµός του τµήµατος. Επίσης, αναφέρονται η εξέλιξη του 

τµήµατος και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη µελέτη του.  

Τέλος, εξετάζεται το αντικείµενο µελέτης του τµήµατος. Γίνεται µια εµβάθυνση στο τι 

ακριβώς µελετάει, ανάλογα µε την οπτική που έχει υιοθετηθεί από την εκάστοτε 

έρευνα. 
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Κεφάλαιο: 5 Αποτελεσματική λειτουργία τμήματος Διεθνούς 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Για να γίνει το τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεσµατικό, 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες που το καθορίζουν. Αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζει 

σύντοµα τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα του τµήµατος, από 

τις λειτουργίες που εκτελεί µέχρι ποια µορφή πρακτικών διοίκησης ακολουθεί. 

 

5.1 Λειτουργίες του τμήματος Διεθνούς Διοίκησης Ανθρωπίνων  

Πόρων 

Από τις πρώτες προσπάθειες ορισµού των λειτουργιών του τµήµατος έκανε ο Briscoe 

(1995), ο οποίος τις διέκρινε σε τέσσερις βασικές, οι οποίες όµως, περιλαµβάνουν και 

υπολειτουργίες. Επίσης, είναι ίδιες όπως διαπιστώνεται (αλλά πιο συνοπτικές), µε τις 

λειτουργίες του παραδοσιακού τµήµατος όπως εκφράστηκαν από την Ξηροτύρη – 

Κουφίδου (2010), και οι οποίες είναι (Briscoe, 1995): 

- Στελέχωση 

- Εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιολόγηση της απόδοσης 

- Αµοιβή και επιδόµατα 

- Εργατικές ενώσεις και σχέσεις, υγεία και ασφάλεια. 

Οι Dowling et al. (1998) µελέτησαν σε βάθος στο βιβλίο τους τις λειτουργίες του 

τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Οι λειτουργίες που διέκριναν είναι 

αντίστοιχες του παραδοσιακού τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, οι οποίες 

αφορούν το διεθνές περιβάλλον και ανέφεραν µία επιπλέον που δεν υπάρχει στο 

παραδοσιακό τµήµα (Dowling et al., 1998), η οποία είναι ο Επαναπατρισµός, που 

εξηγείται παρακάτω. Αυτές είναι (Dowling et al., 1998): 

1) ∆ιεθνής στρατολόγηση και επιλογή (international recruitment and selection): η 

διαδικασία εύρεσης των κατάλληλων υποψηφίων και η επιλογή του ιδανικού 

ατόµου για την εκάστοτε θέση εργασίας. Ο τρόπος εύρεσης και επιλογής 

σχετίζεται άµεσα και µε τον τρόπο που προσεγγίζει η µητρική τις λειτουργίες 

της (εθνοκεντρικά, πολυκεντρικά, γεωκεντρικά, περιφερειο-κεντρικά). 

2) ∆ιοίκηση της απόδοσης (performance management): η πολυεθνική οφείλει να 

ελέγχει την απόδοση των τµηµάτων της (όπου κι αν βρίσκονται αυτά), καθώς 
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συµβάλλει και στην επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει, τον έλεγχο 

αν επέλεξε τη σωστή και αν ναι σε ποιο βαθµό. 

3) Εκπαίδευση και ανάπτυξη (training and development): µε αυτό το τµήµα η 

επιχείρηση προσπαθεί να υποστηρίξει τις στρατηγικές που έχει επιλέξει και να 

βελτιώσει τα σηµεία που είναι πιο ανταγωνιστική. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο 

τη βελτίωση των ικανοτήτων και των συµπεριφορών, που έχουν οι εργαζόµενοι, 

ενώ η ανάπτυξη έχει ως στόχο την αύξηση των ικανοτήτων για κάποια 

µελλοντική θέση ή εργασία. 

4) Αµοιβή (compensation): οι πολυεθνικές πρέπει να γνωρίζουν το πολιτισµικό 

περιβάλλον της κάθε χώρας, τους φορολογικούς νόµους, τα έθιµα, την 

οικονοµική κατάσταση, τις διακυµάνσεις των ισοτιµιών, το κόστος ζωής και 

άλλα προκειµένου να οργανώσουν σωστά το σύστηµα των αµοιβών αλλά και 

των επιδοµάτων του εργατικού δυναµικού. 

5) Επαναπατρισµός (repatriation): ο επαναπατρισµός είναι η λειτουργία, η οποία 

δεν υπάρχει στο παραδοσιακό τµήµατα, καθώς εκεί οι εργαζόµενοι δε 

µετακινούνται για εργασία σε ξένη χώρα. Με αυτή τη λειτουργία οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις προσπαθούν να επανεντάξουν οµαλά τους εργαζοµένους που 

εργάστηκαν για κάποιο χρονικό διάστηµα σε µια ξένη χώρα, που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και τώρα επέστρεψαν.  

6) Εργασιακές σχέσεις (labor relations): είναι οι σχέσεις µεταξύ των σωµατείων 

των εργαζοµένων και της διοίκησης ή του οργανισµού γενικότερα. 

Τις ίδιες λειτουργίες αναφέρουν και οι Harzing and Ruysseveldt (2004), οι οποίοι όµως 

τοποθετούν σε µία κατηγορία τις αµοιβές και τη διοίκηση της απόδοσης, ενώ στον 

επαναπατρισµό εντάσσουν και τη διοίκηση της γνώσης (knowledge management), η 

οποία είναι µια πιο πρόσφατη λειτουργία, και η οποία συµβάλλει σηµαντικά στη 

δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010). 

Οι Schuler et al. (2002) συνέβαλλαν σηµαντικά µε το άρθρο τους στη µελέτη του 

τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς παραθέτουν λεπτοµερώς τη 

λειτουργία της κάθε επιµέρους λειτουργίας του τµήµατος, όπως η εκπαίδευση, η 

επιλογή του προσωπικού, κλπ. Οι λειτουργίες που ανέφεραν αυτοί (Schuler et al., 2002) 

είναι: 

- Σχεδιασµός (Planning): αναφέρεται στο σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό 

των άλλων δραστηριοτήτων του τµήµατος όπως οι αµοιβές, η στελέχωση και η 
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εκτίµηση, έτσι ώστε να συντονιστούν κατάλληλα µε τις υπόλοιπες λειτουργίες 

της επιχείρησης. 

- Στελέχωση (Staffing): αφορά την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και τη 

µορφή του, δηλαδή αν θα στελεχωθεί από εργαζοµένους της µητρικής χώρας, 

της χώρας φιλοξενίας της θυγατρικής ή από τις τρίτες χώρες, τον εκπατρισµό 

και των επαναπατρισµό αντίστοιχα αυτών που θα εργαστούν σε ξένη χώρα. 

- Αξιολόγηση (Appraising): εδώ πρόκειται για την ατοµική αξιολόγηση των 

εργαζοµένων, ειδικά των εκπατρισµένων. 

- Αµοιβή (Compensating): αφορά τη δοµή των αµοιβών κυρίως στους 

εκπατρισµένους εργαζοµένους. 

- Εκπαίδευση και ανάπτυξη (Training and development): πρόκειται για τα 

προγράµµατα εκπαίδευσης των εκπατριζόµενων εργαζοµένων. 

- Σχέσεις εργασίας (Labor relations). 

Παρόµοιο διαχωρισµό έκαναν και οι Glinow et al. (2002): 

- Αµοιβή (compensation) 

- Επιλογή (selection) 

- Αξιολόγηση της απόδοσης (performance appraisal) 

- Εκπαίδευση και ανάπτυξη (training and development). 

Αυτός ο διαχωρισµός είναι όµοιος µε τους προηγούµενος αλλά πιο ελλιπής, καθώς 

δεν αναφέρει τον επαναπατρισµό, τις σχέσεις εργασίας, που είναι τα κοινά σηµεία 

των µελετών. Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντικό είναι πως στη µελέτη τους τόνισαν, πως 

δεν πρόκειται για διεθνείς λειτουργίες, καθότι δεν έχει βρεθεί κάποια που να µπορεί 

να εφαρµοστεί καθολικά σε όλο τον κόσµο, αλλά πρόκειται για λειτουργίες που 

µπορούν να εφαρµοστούν ανά ευρύτερες περιοχές (regions) (Glinow et al., 2002). 

Ακόµη, οι λειτουργίες που αναφέρουν στο άρθρο τους χρησιµοποιούνται µόνο για 

να δείξουν τα αποτελέσµατα των καλύτερων πρακτικών που εφάρµοσαν τη ∆ιεθνή 

∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, και δεν αναλύουν το έργο της καθεµιάς λειτουργίας. 

Όπως διαπιστώνεται µοιάζουν µε τις προηγούµενες αλλά διαφέρουν σε ορισµένα 

σηµεία. Επίσης, εξαιρετικά σηµαντικό είναι ότι εκτός από τις δύο πρώτες 

λειτουργίες, όλες οι υπόλοιπες επικεντρώνονται στους εκπατριζόµενους 

εργαζοµένους. Όµως, η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων όπως προκύπτει και 

από τους παραπάνω ορισµούς αφορά και το προσωπικό της µητρικής και τη 

διοίκηση των εργαζοµένων στη θυγατρική, ανεξάρτητα από πού προέρχονται. 
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Ο Armstrong (2009) έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις λειτουργίες της ∆ιεθνούς 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που αφορούν ειδικά τους εκπατριζόµενους 

εργαζοµένους και δεν έκανε καθόλου αναφορά στις λειτουργίες του τµήµατος όπως 

τις εξέφρασαν οι παραπάνω. Αυτές είναι: 

- Πολιτικές στελέχωσης (resourcing policies): πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα 

άτοµα, τα οποία είναι κατάλληλα εκπαιδευµένα, γνωρίζουν την κουλτούρα και 

τη γλώσσα 

- Πρόσληψη και στρατηγικές επιλογής (recruitment and selection policies): 

πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένα προσόντα για εργασίες στο εξωτερικό. 

- Προδιαγραφές ρόλων (role specification): πρέπει να είναι εναρµονισµένες µε το 

περιβάλλον στο οποίο απευθύνονται 

- Ρεαλιστικές απεικονίσεις (realistic previews): για την κατάλληλη προετοιµασία 

των εκπατριζόµενων εργαζοµένων, το ορθότερο είναι όταν γίνεται λόγος για τον 

εκπατρισµό τους, να τους δίνεται µια ρεαλιστική εικόνα για το τι πρόκειται να 

αντιµετωπίσουν τόσο στο επίπεδο εργασίας, αλλά και στην εκεί ζωή, καθώς και 

τις παροχές που θα έχουν 

- Πολιτική προετοιµασίας (preparation policy): είναι η πολιτισµική προετοιµασία 

των εκπατριζόµενων εργαζοµένων 

- Πολιτική εκπαίδευσης (training policy): είναι η εκπαίδευση για τη θέση 

εργασίας που θα αναλάβουν 

- Πολιτική καριέρας (career management policy): αυτή αφορά την κατάλληλη 

διοίκηση της καριέρας τους τόσο στην πορεία τους εκεί, αλλά και µετά την 

επιστροφή τους 

- Αφοµοίωση (assimilation and review policies): είναι η πολιτική για την 

ανάληψη των καθηκόντων τους στη νέα θέση και παρακολούθηση της πορείας 

τους 

- Πολιτικές επανεισόδου (re-entry policies): είναι πολιτική για τη µείωση των 

προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν µε την επιστροφή των 

επαναπατριζοµένων  

- Πολιτική µισθών και επιδοµάτων (pay and allowances policies): στη 

διαµόρφωση των µισθών των εκπατριζόµενων, αν δηλαδή θα βασίζεται στα 

δεδοµένα της µητρικής χώρας ή της χώρας φιλοξενίας. 
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Στα επόµενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες της ∆ιεθνούς 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όπως έχουν εκφραστεί από τους προαναφερόµενους 

ερευνητές. 

 

5.1.1 Σχεδιασμός 

Το σχεδιασµό τον αναφέρουν ως ξεχωριστή λειτουργία µόνο οι Schuler et al. (2002). 

Σύµφωνα µε αυτούς, ο σχεδιασµός αποτελεί µία πολύ σηµαντική λειτουργία, η οποία 

οργανώνει τις υπόλοιπες, όπως τη στελέχωση, τις αµοιβές και τα επιδόµατα, κλπ 

(Schuler et al., 2002). 

Επίσης, αναφέρουν τα κύρια θέµατα που αντιµετωπίζουν οι πολυεθνικές και απαιτούν 

σχεδιασµό (Schuler et al., 2002). Αυτά είναι: 

- ο εντοπισµός της πιθανότητας να ανελιχθεί κάποιος σε διοικητικό στέλεχος στα 

πρώτα στάδια της καριέρας του, 

- η αναγνώριση των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας για τα µέλλοντα διεθνή 

στελέχη 

- η παροχή ευκαιριών ανάπτυξης 

- ο εντοπισµός και η διατήρηση των δεσµεύσεων προς τους ιδιώτες για διεθνή 

σταδιοδροµία καριέρας 

- η ένωση της στρατηγικής επιχειρησιακής διοίκησης µε τη στρατηγική διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων και αντίστροφα 

- η αντιµετώπιση ποικίλων οργανωσιακών δυναµικών σε αποκεντρωµένες 

επιχειρησιακές µονάδες, µε ταυτόχρονη προσπάθεια εφαρµογής ενιαίας 

διεθνούς αλλά και τοπικής στρατηγικής και 

- η παροχή σηµαντικών αποστολών (assignments) στο σωστό χρόνο, για να 

διασφαλίσουν επαρκής τοπικούς και διεθνής ανθρώπινους πόρους. 

Ακόµη, αναφέρουν πως απαιτούν σχεδιασµό και οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

- αποστολές (assignments) και σχεδιασµός κόστους (cost planning) 

- επιλογή υποψηφίων (candidate selection) 

- όροι αποστολών (assignment terms)και κατάσταση εγγράφων (condition 

documentation) 

- διαδικασία επανατοποθέτησης (relocation processes) και διοίκηση πωλητών 

(vendor management) 
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- πολιτισµική και γλωσσική εκπαίδευση και προσανατολισµός (cultural and 

language orientation/training) 

- διοίκηση αποζηµιώσεων και διαδικασία µισθοδοσίας (compensation 

administration and payroll processing) 

- διοίκηση φορολόγησης (tax administration) 

- σχεδιασµός καριέρας και ανάπτυξη (career planning and development) 

- διαχείριση συζύγων και σχετικά θέµατα (handling spouse and dependent 

matters) και 

- διαδικασία µετανάστευσης (immigration processing). 

 

5.1.2 Στελέχωση 

Η στελέχωση είναι µια πολύ σηµαντική και πολύπλοκη λειτουργία (Briscoe, 1995, 

Schuler et al., 2002), που χρησιµοποιούν οι πολυεθνικές για να οργανώσουν και να 

ελέγξουν τις πολύπλοκες λειτουργίες τους (Schuler et al., 2002), οι οποίες 

εφαρµόζονται κυρίως µόνο στις σηµαντικές θέσεις (key positions) των θυγατρικών 

επιχειρήσεων (Harzing and Ruysseveldt, 2004).  

Ο Briscoe (1995) και οι Dowling et al. (1998) αναφέρουν πως η στρατολόγηση και 

επιλογή των εργαζοµένων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις  περιλαµβάνει συνήθως 

επιλογή από τρεις κατηγορίες εργαζοµένων: 

- εργαζοµένους που προέρχονται από τη χώρα εγκατάστασης της µητρικής 

(parent-company nationals, PCNs) 

- εργαζοµένους που προέρχονται από τη χώρα εγκατάστασης της θυγατρικής 

(host-country nationals, HCNs) 

- εργαζοµένους που προέρχονται από τρίτες χώρες (third-country nationals, 

TCNs), οι συγκεκριµένοι µπορεί να είναι είτε µόνιµοι είτε προσωρινοί 

µετανάστες, στις χώρες όπου προσλαµβάνονται. 

Η επιλογή εξαρτάται από παράγοντες όπως (Dowling et al., 1998):  

- τη γενικότερη πρακτική στελέχωσης στις κύριες θέσεις (key positions) στα 

κεντρικά και τις θυγατρικές (εθνοκεντρισµός, πολυκεντρισµός, γεοκεντρισµός 

και περιφερειοκεντρισµός (ethnocentrism, polycentrism, geocentrism and 

regiocentrism) 

- την ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύει τον κατάλληλο υποψήφιο και 
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- τους περιορισµούς που τοποθετούνται από την κυβέρνηση της χώρας φιλοξενίας 

της θυγατρικής και τις πολιτικές πρόσληψης. 

Οι Harzing and Ruysseveldt (2004) τόνισαν στο βιβλίο τους πως ο κατεξοχήν τρόπος 

περιγραφής της στελέχωσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι η χρησιµοποίηση των 

όρων, που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή του προσανατολισµού των 

πολυεθνικών: πολυκεντρικός, εθνοκεντρικός και γεωκεντρικός (polycentric, 

ethnocentric and geocentric), κάτι που υποστήριξαν και οι Dowling et al. (1998), όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. Οι πολυκεντρικές επιχειρήσεις τείνουν να προτιµούν τη 

στελέχωσή τους µε άτοµα από τη χώρα εγκατάστασης της θυγατρικής (host-country 

nationals, HCNs), ενώ οι εθνοκεντρικές προτιµούν τη στελέχωση µε άτοµα από τη 

χώρα της µητρικής (parent-country nationals, PCNs) (Harzing and Ruyssveldt, 2004). 

Τέλος, οι γεωκεντρικές   επιλέγουν τα καλύτερα άτοµα για τη θέση, ανεξάρτητα από 

την εθνικότητα του, ακόµα κι αν προέρχεται από τις τρίτες χώρες (third-country 

nationals, TCNs) (Harzing and Ruysseveldt, 2004). Οι Harzing and Ruysseveldt δεν 

παρέλειψαν να αναφέρουν και τον περιφερειοκεντρικό προσανατολισµό, όπου 

σύµφωνα µε αυτούς εφαρµόζεται µια πρακτική ανάµεσα στον γνήσιο 

πολυκεντρικό/εθνοκεντρικό προσανατολισµό και τον γνήσιο γεωκεντρικό (Harzing and 

Ruyessevledt, 2004). Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα εφαρµογής της κάθε 

κατηγορίας παρουσιάστηκαν από τους Harzing and Ruysseveldt (2004), όπως 

φαίνονται στον πίνακα: 5.1. 
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Πίνακας: 5.1. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα χρησιµοποίησης εργαζοµένων από 

τη χώρα της µητρικής, από τη χώρα εγκατάστασης της θυγατρικής και από τις τρίτες 

χώρες (PCNs, HCNs, TCNs). 

 

Πηγή: Harzing and Ruysseveldt, 2004, “International Human Resource Management”, 

Sage publications, p: 254 
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Σύµφωνα όµως µε τους Schuler et al. (2002), αρχικά οι πολυεθνικές έστελναν στις 

χώρες εγκατάστασης των θυγατρικών δικούς τους εργαζοµένους, προκειµένου να 

διασφαλίσουν πως όλες οι λειτουργίες εκτελούνται µε τον ίδιο τρόπο, όπως στη 

µητρική. Στην πορεία όµως, καθώς το κόστος αποστολής ήταν πολύ µεγάλο, αλλά και 

επειδή οι εργαζόµενοι δεν προτιµούσαν τις µετακινήσεις λόγω της καριέρας τους, 

στράφηκαν πως το εργατικό δυναµικό της χώρας εγκατάστασης της θυγατρικής και των 

τρίτων χωρών (π.χ. των χωρών που ήταν εγκατεστηµένοι οι προµηθευτές) (Schuler et 

al., 2002). Όµως, σηµαντική ανησυχία των µητρικών εταιρειών παρέµεναν τα κριτήρια 

επιλογής αυτών των εργαζοµένων (Schuler et al., 2002). 

Η στελέχωση όµως διαθέτει και υπολειτουργίες (Briscoe, 1995), οι οποίες αναφέρονται 

παρακάτω. 

Το πρώτο στάδιο της στελέχωσης, που αποτελεί ίσως και τη βάση του, είναι ο 

προγραµµατισµός των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους σε διεθνή βάση (Briscoe, 

1995). Η στελέχωση του τµήµατος της ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

περιλαµβάνει δύο επίπεδα προγραµµατισµού: για τους εργαζοµένους χαµηλότερων 

επιπέδων (lower-level employees) και για τους εργαζοµένους που βρίσκονται σε 

σηµαντικές θέσεις (key employees) (Briscoe, 1995). Μεγαλύτερο βάρος τίθεται στους 

εργαζοµένους των σηµαντικών θέσεων και τις θέσεις τους (Briscoe, 1995). Αυτός ο 

σχεδιασµός εντοπίζει πρώτα τις θέσεις, οι οποίες είναι κρίσιµες για τη διεθνή επιτυχία 

της επιχείρησης και έπειτα αναγνωρίζει τα πιθανά στελέχη για τις θέσεις αυτές και τους 

προετοιµάζει (Briscoe, 1995).  

Η στελέχωση σύµφωνα µε τη µελέτη των Glinow et al. (2002) δεν είναι ίδια παντού. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας τους έδειξαν πως τα κριτήρια επιλογής ίσχυαν παντού τα 

ίδια, αλλά στην Κίνα τα κριτήρια επιλογής ήταν διαφορετικά (Glinow et al., 2002). 

Αυτό οφείλεται σε λόγους κουλτούρας (Glinow et al., 2002). 

Ένα παράδειγµα αποτελεσµατικής στελέχωσης ήταν αυτό της Citibank, όπως 

περιγράφεται από τους Dowling et al. (1998) και τους Dowling and Welch (2005): στα 

µέσα της δεκαετίας του ’80 η Αυστραλία πρόσφερε τη µοναδική ευκαιρία να µπουν 

στην αγορά της ξένες τράπεζες. Η Citibank είχε ήδη µια περιορισµένη άδεια για να 

εκτελεί συγκεκριµένες τραπεζικές εργασίες και να λειτουργεί ως οικονοµική επιχείρηση 

(Dowling et al, 1998, Dowling and Welch, 2005). Έτσι, όταν συνέβη αυτό, η Citibank 

έστειλε ένα από τα ανώτατα στελέχη της σε µία ετήσια αποστολή στο Σύδνεϋ, 

προκειµένου να αξιολογήσει τα ζητήµατα που προκύπτουν µε την αίτηση στην 

Αυστραλιανή κυβέρνηση για τραπεζική άδεια (Dowling et al, 1998, Dowling and 
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Welch, 2005). Αρχικά, έγινε µία πρώτη αξιολόγηση για τον αριθµό των βίζα, που θα 

απαιτούνταν (Dowling et al, 1998, Dowling and Welch, 2005). Έπειτα, µία λεπτοµερής 

σύνοψη συντάχθηκε προς το τµήµα µεταναστών της Αυστραλίας, η οποία απεικόνιζε 

την ιστορία της Citibank στην εκπαίδευση Αυστραλών κατοίκων, µε παραδείγµατα 

καριέρας εργαζοµένων Αυστραλών (HCNs), που τώρα εργαζόταν στη Citibank στην 

Αυστραλία, στις Ηνωµένες Πολιτείες ή σε κάποιο άλλο µέρος (Dowling et al, 1998, 

Dowling and Welch, 2005). Αυτό αποδείχθηκε µια πολύ καλή πρακτική στελέχωσης, 

καθώς η Citibank, έλαβε τελικά µία από τις άδειες λειτουργίας και εξασφάλισε όσες 

βίζες είχε ζητήσει (Dowling et al, 1998, Dowling and Welch, 2005).  

 

5.1.3 Εκπατρισμός 

Μία άλλη λειτουργία της στελέχωσης των πολυεθνικών είναι ο εκπατρισµός 

(expatriation) (Schuler et al., 2002, Briscoe, 1995). Ο εκπατρισµός αποτελεί τη 

διαδικασία µετακίνησης από τη µητρική επιχείρηση σε ξένες θυγατρικές ή η 

µετακίνηση από τη µια χώρα στην άλλη ενώ παραµένουν στο µισθοδοτικό σύστηµα της 

αρχικής χώρας (Briscoe, 1995). Ή όπως ανέφεραν οι Harzing and Ruysseveldt (2004) ο 

εκπατρισµός χρησιµοποιείται κυρίως για να περιγράψει τη διεθνή µεταφορά στελεχών, 

κυρίως για εργαζοµένου της µητρικής –ή και τρίτων χωρών- που εργάζονται σε 

θυγατρικές εκτός συνόρων για µια συγκεκριµένη περίοδο 2 έως 5 ετών, µπορεί όµως να 

αφορά και µεταφορά εργαζοµένων όλων των επιπέδων της επιχείρησης. Αν 

µετακινούνται από τη µητρική στη θυγατρική ανήκουν στους εργαζοµένους της 

µητρικής (PCNs), ενώ αν µετακινούνται από µία θυγατρική σε µία άλλη σε ξένη χώρα, 

αποτελεί εργαζόµενο τρίτης χώρας (TCNs) (Harzing and Ruysseveldt, 2004, Dowling et 

al., 1998). Σύµφωνα µε τον Briscoe (1995), οι εκπατριζόµενοι εργαζόµενοι δε µπορούν 

να ενταχθούν σε µία από τις κατηγορίες που ανέφερε,, αλλά αποτελούν µία ξεχωριστή.  

Η λειτουργία του εκπατρισµού παραδοσιακά συνέβαινε αποκλειστικά για να 

καλυφθούν τεχνικές ανάγκες ή ανάγκες διοίκησης, έτσι ώστε να µπορέσουν να 

παραµείνουν εναρµονισµένες µε τη µητρική (Harzing and Ruysseveldt, 2004). Όλο και 

συχνά όµως, η λειτουργία του εκπατρισµού χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία διεθνών 

ταλέντων (Harzing and Ruysseveldt, 2004). 

Ο Briscoe (1995) εκτός από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες εργαζοµένων,  αναφέρει 

και δύο επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται µε τους εκπατριζόµενους. Τους µόνιµα 

εκπατριζόµενους (permanent expatriates) , οι οποίοι είναι εργαζόµενοι που παραµένουν 



50 

 

στις αποστολές του εξωτερικού για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ή ακόµα και για πάντα 

(Briscoe, 1995). Πολλές εταιρείες, µετά από πέντε χρόνια θεωρούν αυτούς τους 

εργαζοµένους ως τοπικούς πλέον, εποµένως παύουν να θεωρούνται ως εκπατριζόµενοι 

(Briscoe, 1995). Η άλλη επιπλέον κατηγορία είναι τα διεθνή «κάδρα» (international 

cadre), οι οποίοι είναι εκπατριζόµενοι εργαζόµενοι, που µετακινούνται από το ένα 

µέρος στο άλλο, και σπάνια επιστρέφουν στη χώρα εγκατάστασης της µητρικής κατά τη 

διάρκεια της καριέρας τους (Briscoe, 1995).  

Ο λόγος που οι πολυεθνικές χρησιµοποιούν εκπατριζόµενους εργαζοµένους είναι 

ποικίλοι, όπως η µεταφορά γνώσεων, για τη διοίκηση µιας θυγατρικής, για να 

καλύψουν µία εργασιακή ανάγκη, για να διατηρήσουν την επικοινωνία, το συγχρονισµό 

και τον έλεγχο ανάµεσα στις θυγατρικές και τη µητρική επιχείρηση, καθώς και να 

αναπτύξουν διεθνή ανταγωνιστικότητα (Harzing and Ruysseveldt, 2004). 

Για τη δηµιουργία επιτυχούς τµήµατος εκπατρισµού, πρέπει οι εργαζόµενοι που 

επιλέγονται για εκπατρισµό σύµφωνα µε τουw Schuler et al. (2002) να διαθέτουν τα 

εξής κριτήρια: 

- αποδοχή αποστολών στο εξωτερικό 

- υποστήριξη από την οικογένεια και τη σύζυγο 

- γνώση της ξένης γλώσσας 

- προσαρµογή στη ζωή στο εξωτερικό 

- προσαρµογή στις ξένες επιχειρησιακές πρακτικές 

- εδραίωση/διατήρηση επιχειρηµατικών συµβολαίων 

- τεχνικός ανταγωνισµός 

- συνεργασία µε άλλους 

- επικοινωνία-πειθώ 

- υποκίνηση-προσπάθεια και  

- υποστήριξη από την επιχείρηση. 

Ενώ ,σύµφωνα µε τον Briscoe (1995), πρέπει οι υποψήφιοι: 

- να είναι ώριµοι, δηλαδή να αποφασίζουν µόνοι τους, να είναι ευαίσθητοι προς 

τη διαφορετικότητα, να διαθέτουν σφαιρικές γνώσεις, κλπ 

- να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται ξένες γλώσσες 

- να έχουν την υποστήριξη της οικογένειας τους και τέλος 

- να έχουν τα κατάλληλα προσωπικά χαρακτηριστικά (άριστη υγεία, θέληση για 

την αποστολή, να είναι η κατάλληλη στιγµή για την καριέρα τους). 
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Και σύµφωνα µε τους Harzing and Ruysseveldt (2004) τα κριτήρια επιλογής τους είναι: 

- η οικογενειακή κατάσταση (family situation) 

- η ικανότητα να αντιµετωπίζουν τις µεταβλητές του περιβάλλοντος (ability to 

cope with environmental variables) 

- τα προσωπικά χαρακτηριστικά και οι ικανότητα σχέσεων (personal traits and 

relational abilities) 

- τεχνικός ανταγωνισµός στην εργασία (technical competence on the job). 

Αντίστοιχα µε τους προηγούµενους και οι Dowling et al. (1998) είπαν πως τα κριτήρια 

επιλογής αποτελούν: 

- η τεχνική ικανότητα (technical ability)(Schuler, 2002) 

- δια-πολιτισµική καταλληλότητα (cross-cultural suitability) 

- οικογενειακές απαιτήσεις (family requirements) (Schuler, 2002) 

- πολιτισµικές απαιτήσεις (country/cultural requirements) 

- απαιτήσεις της πολυεθνικής (MNE requirements) 

- γλώσσα (language) (Schuler, 2002) 

- εσωτερική συνάφεια των κριτηρίων (inter-relatedness of criteria) 

- ζευγάρια διπλής καριέρας (dual-career couples) (Schuler, 2002) 

- γυναίκες διεθνή στελέχη (female international managers) 

- απαγόρευση άδειας εργασίας (work permit refused). 

Βέβαια, για την επιλογή τους υφίστανται και πολλά εµπόδια (Briscoe, 1995). 

Προβλήµατα υγείας των συζύγων ή των παιδιών των εκπατριζόµενων, διαφορετική 

εθνικότητα της συζύγου, κλπ επηρεάζουν και δυσκολεύουν το έργο της ∆ιεθνούς 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Για την ακρίβεια, πολύ συχνά ελλοχεύει ο κίνδυνος 

αποτυχίας του εκπατρισµού (expatriate failure), ο οποίος έχει µελετηθεί ιδιαίτερα από 

τους Dowling et al. (1198) και Harzing and Ruysseveldt (2004). 

Ολοένα αυξανόµενο πρόβληµα, αποτελεί το γεγονός πως πλέον τα νέα ζευγάρια 

εργάζεται και η σύζυγος, η οποία αντίστοιχα επιδιώκει να εδραιώσει την καριέρα της, 

κάτι που µπορεί να έρχεται σε αντίθεση µε τη µετακίνηση του συζύγου (Briscoe, 1995). 

Επίσης, σύµφωνα µε τον Briscoe (1995) για να γίνει σωστά η επιλογή τους, είναι 

απαραίτητο οι επιχειρήσεις να κατανοούν πλήρως τις απαιτήσεις των εξωτερικών 

αποστολών και σε τεχνικές αλλά και σε πολιτισµικές ανάγκες. Εποµένως, είναι 

απαραίτητη µία διεξοδική ανάλυση της θέσης εργασίας (job analysis) (Briscoe, 1995). 
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Παρόµοιος µε τον εκπατρισµό είναι και ο επαναπατρισµός (impatriation) (Harzing and 

Ruysseveldt, 2004), ο οποίος είναι αντίθετος από τον εκπατρισµό. Εργαζόµενοι 

µετακινούνται δηλαδή από τη θυγατρική στη µητρική εταιρεία (Harzing and 

Ruysseveldt, 2004). Αυτό γίνεται για τη µεταφορά γνώσεων από τη θυγατρική στη 

µητρική, αλλά και γιατί δίνει το πλεονέκτηµα να εκθέτει τα ανώτατα στελέχη των 

µητρικών επιχειρήσεων στο διεθνές σκηνικό (Harzing and Ruysseveldt, 2004). Ο 

επαναπατρισµός µελετάται αναλυτικά σε ακόλουθο κεφάλαιο (5.1.7). 

Ο λόγος που oι πολυεθνικές µετακινούν τους εργαζοµένους και ως εκ τούτου 

δηµιουργούνται οι εκπατριζόµενοι είναι είτε η επίλυση κάποιου τεχνικού προβλήµατος, 

η µεταφορά τεχνικών γνώσεων από τη µητρική στις θυγατρικές, να ενισχύσουν την 

ανάπτυξη της καριέρας των εργαζοµένων, να δηµιουργήσουν στελέχη µε διεθνείς 

προοπτικές, κλπ (Briscoe, 1995). 

O Briscoe (1995) αναφέρει στο βιβλίο του την περίπτωση της Αµερικάνικης Kline & 

Associates, η οποία πρότεινε σε έναν εργαζόµενό της µια αποστολή στην Ιαπωνία, 

παρουσιάζοντας την ως µία συνηθισµένη αποστολή, όπως αυτή που είχε εκτελέσει στο 

Σαν Φρανσίσκο. Μη έχοντας προετοιµάσει κατάλληλα τον ίδιο και την οικογένεια του, 

λίγο µετά την εγκατάστασή τους στο νέο περιβάλλον, δε µπόρεσαν να προσαρµοστούν 

(Briscoe, 1995). Ο εκπατριζόµενος δε µπορούσε να συνεργαστεί µε τους Ιάπωνες 

συναδέλφους του, καθώς δε γνώριζε την κουλτούρα και τον τρόπο που εργάζονται, ενώ 

η σύζυγος του δε µπορούσε να προσαρµοστεί στον τρόπο ζωής (Briscoe, 1995). Ως 

αποτέλεσµα, απέτυχε ο εκπατρισµός και η αποστολή δεν επετεύχθη (Briscoe, 1995).   

 

5.1.4 Εκπαίδευση και ανάπτυξη  

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη αποτελεί άλλο ένα µέσο ένωσης των τµηµάτων της 

πολυεθνικής µεταξύ τους (Schuler et al., 2002). Στο διεθνές επίπεδο όπου εµπλέκονται 

πολλές θυγατρικές, η εκπαίδευση γίνεται ακόµα πιο πολύπλοκη (Briscoe, 1995). Η 

σηµασία της λειτουργίας αυτής διαπιστώνεται από το γεγονός ότι πολυεθνικές όπως η 

Motorola, Mc Donald’s και Disney έχουν δηµιουργήσει δικά τους «εκπαιδευτικά 

πανεπιστήµια» (Briscoe, 1995). 

Σύµφωνα µε τον Briscoe (1995) η λειτουργία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης στο 

∆ιεθνές τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων εξετάζει θέµατα που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη ενός τµήµατος µε διεθνή προοπτική, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπατριζόµενων  και των οικογενειών τους, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του 
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εργατικού δυναµικού και των στελεχών της χώρας φιλοξενίας της θυγατρικής, τα 

προβλήµατα που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση της απόδοσης του διεθνούς 

εργατικού δυναµικού, καθώς και ζητήµατα γλώσσας που προκύπτουν.  

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί πως οι Dowling et al. (1998) διαχωρίζουν τους 

όρους εκπαίδευση και ανάπτυξη. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο να βελτιώσει τις 

υπάρχουσες ικανότητες και συµπεριφορές, ενώ η ανάπτυξη στοχεύει στην αύξηση των 

ικανοτήτων σε σχέση µε κάποια µελλοντική θέση ή εργασία- συνήθως διευθυντική 

(Dowling et al., 1998) 

Σύµφωνα µε τον ίδιο (Briscoe, 1995) η γλώσσα αποτελεί το πρώτο και κυριότερο 

χαρακτηριστικό. Σχετικά πρόσφατα έχει κατανοηθεί η σηµαντικότητα να γνωρίζουν οι 

εργαζόµενοι τη γλώσσα της θυγατρικής όπου απευθύνονται (Briscoe, 1995).  

Όπως αναφέρει ο Briscoe (1995) η Coca-Cola προσλαµβάνει κυρίως εργαζοµένους, οι 

οποίοι γνωρίζουν περισσότερες από µία γλώσσες. Αυτό γίνεται, επειδή µεταφέρουν 

πολλούς εργαζοµένους από τη µια χώρα δραστηριοποίησής τους στην άλλη, και 

θεωρούν πως στο προσεχές µέλλον οι πιο ικανοί εργαζόµενοι θα είναι αυτοί, που έχουν 

εργαστεί σε περισσότερες από µία κουλτούρες (Briscoe, 1995). Επίσης, επειδή 

επιθυµούν να δραστηριοποιούνται διεθνώς (Briscoe, 1995). 

Συνήθως, η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην προετοιµασία των εκπατριζόµενων 

εργαζοµένων και των οικογενειών τους  σύµφωνα µε τους Schuler et al. (2002), τους 

Harzing and Ruysseveldt (2004), Dowling et al. (1998) και τον Briscoe (1995), ενώ η 

εκπαίδευση των εργαζόµενων στις θυγατρικές παραµένει σε δεύτερη προτεραιότητα, 

και συνήθως διεξάγεται από τους τοπικούς διευθυντές προσωπικού (Briscoe, 1995). 

Αυτό συµβαίνει καθώς η στελέχωση των θυγατρικών γίνεται τις περισσότερες φορές µε 

το υπάρχον εργατικό δυναµικό (PCNS, TCNs), το οποίο όταν εργάζεται σε µια ξένη 

θυγατρική γίνεται εκπατριζόµενο. 

Η εκπαίδευση των εκπατριζόµενων είναι τόσο σηµαντική όσο και η επιλογή των 

κατάλληλων ατόµων για αυτή την εργασία (Briscoe, 1995, Dowling et al., 1998). 

Επίσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας της εκπαίδευσης των εκπατριζόµενων εντάσσεται 

και η προετοιµασία της οικογένειας τους, για την προσαρµογή στο νέο περιβάλλον 

(Briscoe, 1995). 

Η επιτυχία ενός εκπατριζόµενου εργαζοµένου εξαρτάται από το βαθµό προσαρµογής 

του στη χώρα όπου µετακινείται (cross-cultural adjustment) (Harzing and Ruysseveldt, 

2004, Briscoe, 1995, Dowling et al., 1998). Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχουν δείξει 

πως η αποτυχία των εκπατριζόµενων (expatriate failure) συνδέεται µε τη µη 
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προσαρµογή τους  στο νέο περιβάλλον, η οποία όµως αποτελεί κόστος για τη µητρική 

εταιρεία, ζηµία για τη θυγατρική- σχηµατίζεται κακή εικόνα για την επιχείρηση- και 

πιθανόν χαµένες συνεργασίες, αλλά και επιπτώσεις στους ίδιους (π.χ. χαµηλή 

αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίµηση και εικόνα σε σχέση µε τους συναδέλφους τους) 

(Harzing and Ruysseveldt, 2004).  

Γι’ αυτό το λόγο, πολλές πολυεθνικές έχουν στραφεί προς τη δηµιουργία της δια-

πολιτισµικής εκπαίδευσης (cross-cultural training), προκειµένου να διδάξουν στους 

εκπατριζόµενους τις νόρµες, τους νόµους και τις συµπεριφορές που επικρατούν στη 

χώρα της θυγατρικής, ώστε να µπορέσουν να προσαρµοστούν ευκολότερα (Harzing and 

Ruysseveldt, 2004, Briscoe, 1995). 

Η δια-πολιτισµική εκπαίδευση ορίζεται από τους Harzing and Ruysseveldt (2004) ως: 

«κάθε οργανωµένη ενέργεια για να αυξήσουν τη γνώση και τις ικανότητες των 

εκπατριζόµενων για να ζουν και να εργάζονται αποτελεσµατικά και  να πετυχαίνουν 

ικανοποίηση ζωής (life satisfaction) σε ένα άγνωστο περιβάλλον φιλοξενίας» 

Η οργάνωση της δια-πολιτισµικής εκπαίδευσης αποτελείται από τα παρακάτω στάδια 

(Harzing and Ruysseveldt, 2004) όπως φαίνονται και στον πίνακα: 5.2.: 

- αναγνώριση του τύπου της διεθνούς αποστολής, για την οποία χρειάζεται η δια-

πολιτισµική εκπαίδευση 

- καθορισµός των συγκεκριµένων αναγκών της δια-πολιτισµικής εκπαίδευσης 

- εγκατάσταση των στόχων και των µέτρων για τον προσδιορισµό της 

αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης 

- ανάπτυξη και εφαρµογή του προγράµµατος δια-πολιτισµικής εκπαίδευσης 

- αξιολόγηση για το αν το πρόγραµµα δια-πολιτισµικής εκπαίδευσης ήταν 

αποτελεσµατικό. 
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Πίνακας: 5.2 Στάδια διαµόρφωσης ενός δια-πολιτισµικού εκπαιδευτικού 

προγράµµατος 

 

Πηγή: Harzing and Ruysseveldt, 2004, «International Human Resource Management”, 

Sage publications, p: 286 

Οι Harzing and Ruysseveldt (2004) δίνουν µε λεπτοµέρειες τα στάδια διαµόρφωσης του 

δια-πολιτισµικού εκπαιδευτικού προγράµµατος.  

Οι Dowling et al. (1998) αντί της προαναφερθείσας δια-πολιτισµικής εκπαίδευσης 

προτείνουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα πριν την αναχώρηση των εκπατριζόµενων 

(predeparture training program), το οποίο συµβάλλει σε µια οµαλή µετάβαση στο νέο 

περιβάλλον (Dowling et al., 1998). Αυτό περιλαµβάνει το εξής στοιχεία: 

- προγράµµατα πολιτισµικής ενηµέρωσης (cultural awareness programs) 

- προκαταρκτικές επισκέψεις (preliminary visits) 
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- γλωσσική εκπαίδευση (language training) 

- πρακτική βοήθεια (practical assistance) 

- παράγοντες σχετικοί µε την εργασία (job-related factors). 

Ο Briscoe (1995) εξέφρασε πως η εκπαίδευση των εκπατριζόµενων θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τα εξής θέµατα: 

- δια-πολιτισµικές επιχειρησιακές ικανότητες (π.χ. τα διαπραγµατευτικά στυλ σε 

διαφορετικές χώρες και κουλτούρες) 

- διαχείριση πολιτισµικού σοκ (π.χ. τι να αναµένουν και πώς να αντιµετωπίσουν 

το άγχος προσαρµογής 

- προσαρµογή στον τρόπο ζωής (π.χ. πώς να ανταπεξέλθουν σε διαφορετικά είδη 

αγορών, µεταφορών, καθώς και τη διαφορετική διαθεσιµότητα των γνωστών 

φαγητών και διασκέδασης) 

- καθηµερινά θέµατα ζωής στη χώρα φιλοξενίας (π.χ. ασυνήθιστα προβλήµατα µε 

το νερό ή το ηλεκτρικό) 

- τοπικά έθιµα (π.χ. τρόπος ένδυσης και συµπεριφοράς για τους άνδρες και τις 

γυναίκες) 

- πεδία µελέτης (π.χ. το πολιτικό και θρησκευτικό περιβάλλον) 

- σχεδιασµός επαναπατρισµού (π.χ. πώς να διατηρηθεί η επικοινωνία µε τα 

κεντρικά και πώς να αναγνωρίσουν την κατάλληλη αποστολή για την επιστροφή 

τους) 

- στρατηγικές γλωσσικής µάθησης, τόσο πριν όσο και µετά την άφιξη στη νέα 

αποστολή.  

Ακόµη ο Briscoe (1995) ορίζει πως η εκπαίδευση των εκπατριζόµενων χωρίζεται σε 

δύο τµήµατα: τη συµβουλή (counseling), που περιλαµβάνει µε τα υλικά θέµατα (π.χ. 

µετάβαση, µισθός, κατοικία, κλπ) και την  εκπαίδευση (training), που περιλαµβάνει την 

προσπάθεια ανάπτυξης ικανοτήτων και ευαισθησιών σε εθνικά και πολιτισµικά θέµατα, 

που θα διευκολύνουν την εγκατάσταση στο νέο περιβάλλον (Briscoe, 1995). 

Εκτός όµως από τους εκπατριζόµενους, οι Dowling et al (1998) ασχολήθηκαν στο 

βιβλίο τους και µε τους εργαζοµένους των θυγατρικών (HCNs). Σύµφωνα µε αυτούς 

(Dowling et al.,1998), η εκπαίδευση των εγχώριων εργαζοµένων των θυγατρικών 

µπορεί να επιτευχθεί µε τη µεταφορά τους στη µητρική ή σε µία θυγατρική, όπου είναι 

εγκατεστηµένη στην ίδια χώρα µε τη µητρική. Υποστηρίζουν όµως ταυτόχρονα και την 

άποψη ότι και οι εργαζόµενοι των θυγατρικών µπορούν να εκπαιδευτούν όπως οι 
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εκπατριζόµενοι, καθώς η διαδικασία µετάβασης στη µητρική είναι µια µορφή 

εκπατρισµού, αλλά και µπορεί να µεταφερθούν αργότερα σε θυγατρική σε άλλη χώρα 

(Dowling et al., 1998). 

Όπως φαίνεται, δεν έχει δηµιουργηθεί συγκεκριµένο µοντέλο εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης. Ο Briscoe (1995), ανέφερε στο βιβλίο του πολλαπλά παραδείγµατα, για να 

αποδείξει την πολυπλοκότητα αυτής της λειτουργίας.  

Η ΙΒΜ οργανώνει τις εκπαιδευτικές της λειτουργίες από τις 132 χώρες που 

δραστηριοποιείται σε 5 γεωγραφικές µονάδες (unit) (Briscoe, 1995). Σε καθεµία από 

αυτές υπάρχει ένας εκπαιδευτικός οργανισµός που λειτουργεί ως κόµβος (Briscoe, 

1995). Σε κάθε χώρα υπάρχει και µία εκπαιδευτική λειτουργία (operation) (Briscoe, 

1995). Σε µερικές χώρες υπάρχουν ελάχιστα άτοµα, ενώ στις ΗΠΑ πάνω από 2000 

(Briscoe, 1995). Τα στελέχη των 5 περιοχών συµφωνούν σε µία ενιαία εκπαιδευτική 

στρατηγική και ο καθένας είναι υπεύθυνος να την εφαρµόσει µε ότι εκπαιδευτικά 

προγράµµατα χρειάζονται (Briscoe, 1995).  

Στην 3-Μ, κάθε θυγατρική είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευσή της (Briscoe, 1995).  

Συνήθως, οργανώνουν τα δικά τους εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ µερικές φορές 

ζητούν και τη βοήθεια από τα κεντρικά, συνήθως για νέα προϊόντα (Briscoe, 1995). Η 

επιχείρηση επιθυµεί κάθε χώρα να δηµιουργεί τη δική της οπτική στο θέµα, ενώ είναι 

επίσης θετικοί στο να χρησιµοποιούνται στη µητρική επιχείρηση, εκπαιδευτικά 

προγράµµατα των θυγατρικών, που αποδείχτηκαν πετυχηµένα (Briscoe, 1995). 

Η McGraw-Hill, δεν έχει κάποιο οργανωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (Briscoe, 1995). 

Όταν οι θυγατρικές έχουν κάποια εκπαιδευτική ανάγκη, το µεταφέρουν στη µητρική 

επιχείρηση και οργανώνεται κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο συνήθως το 

πραγµατοποιεί απεσταλµένος της µητρικής (Briscoe, 1995). Όµως, προτού γίνει αυτό, 

το άτοµο που θα το εκτελούσε επικοινωνούσε µε τα ανώτατα στελέχη της θυγατρικής 

για να πληροφορηθεί σχετικά µε το πώς επιθυµούν να διεκπεραιωθεί το πρόγραµµα 

(Briscoe, 1995). Επίσης, έφθαναν στη χώρα της θυγατρικής λίγο νωρίτερα, 

προκειµένου να γνωρίσουν τον τόπο και τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα (Briscoe, 

1995). 

 

5.1.5 Αξιολόγηση της απόδοσης  

Η αξιολόγηση της απόδοσης µπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται σε κάθε λειτουργία της 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία είναι σχεδιασµένη για να βελτιώσει την 
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απόδοση των εργαζοµένων (Harzing and Ruysseveldt, 2004). Όπως αναφέρουν οι 

Harzing and Ruysseveldt (2004), η αξιολόγηση της απόδοσης περιλαµβάνει: 

- σύνδεση µε την οργανωσιακή στρατηγική 

- η ανάθεση ατοµικών στόχων απόδοσης 

- η προµήθεια τακτικής πληροφόρησης σχετικά µε την εξέλιξη αυτών των στόχων  

- η προµήθεια ευκαιριών για βελτίωση και  

- η σύνδεση αποτελεσµάτων και αµοιβών. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη και ανταµοιβή των εργαζοµένων ως 

αποτέλεσµα της αξιολόγησης της απόδοσης (Harzing and Ruysseveldt, 2004).  

Οι Schuler et al. (2002) καθώς και οι Dowling et al. (1998) συνέδεσαν την απόδοση µε 

τον εκπατρισµό. Κατά τη διάρκεια του εκπατρισµού πρέπει να αξιολογείται η ατοµική 

απόδοση του καθενός, η οποία µπορεί να µετρηθεί και ποσοτικά και ποιοτικά (Schuler 

et al., 2002, Dowling et al., 1998, Harzing and Ruysseveldt, 2004). Επίσης, σχετίζεται 

µε την επιλογή τους και την αύξηση των αµοιβών τους και παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό 

ρόλο στια ατοµικές αναθέσεις έργων, τα σχέδια ανάπτυξης και τις αποφάσεις 

εκπαίδευσης(Briscoe, 1995). 

Οι περισσότερες εργασίες περιλαµβάνουν και διαστάσεις απόδοσης (Schuler et al., 

2002). Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή µέτρηση της απόδοσης, η αξιολόγηση της 

απόδοσης των εκπατριζόµενων περιλαµβάνει –εκτός από την αξιολόγηση της απόδοσης 

στην εργασία- και αξιολόγηση σε άλλα θέµατα, όπως η ικανότητα προσαρµογής στο 

νέο περιβάλλον, σεβασµός στις τοπικές νόρµες, κλπ (Schuler et al., 2002). Επίσης, 

µπορεί να περιλαµβάνει µεταβλητές όπως το κίνητρο, η ικανότητα, οι συνθήκες 

εργασίας και οι προσδοκίες (Dowling et al., 1998). 

Σύµφωνα µε τους Dowling et al. (1998) οι παράγοντες που επηρεάζου την απόδοση 

είναι: 

- η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζοµένων 

- το πακέτο αποζηµίωσης 

- η υποστήριξη από τη µητρική 

- το περιβάλλον φιλοξενίας 

- η πολιτισµική προσαρµογή. 

Για την αξιολόγηση της απόδοσης υπάρχουν όµως και πολλές δυσκολίες (Briscoe, 

1995): 
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- επιλογή του παράγοντα που κάνει την αξιολόγηση (π.χ. η µητρική ή η 

θυγατρική επιχείρηση) και το βαθµό επικοινωνίας του µε τον εκπατριζόµενο 

- οι αντιλήψεις απόδοσης της θυγατρικής επιχείρησης  

- δυσκολίες της µακρόχρονης επικοινωνίας µε τη µητρική επιχείρηση 

- ελλιπείς εδραίωση στόχων απόδοσης για την τις ξένες λειτουργίες και τα µέσα 

µέτρησης των επιπέδων ατοµικής και επιχειρησιακής απόδοσης 

- εθνοκεντρισµός της µητρικής επιχείρησης και έλλειψη κατανόησης για το ξένο 

περιβάλλον και πολιτισµό 

- συχνή αδιαφορία στην ξένη εµπειρία του εκπατριζόµενου και στη σηµασία της 

διεθνούς επιχειρηµατικότητας γενικότερα. 

Αυτά συντελούν  είτε στο να µη λαµβάνονται υπ’ όψιν τα αποτελέσµατα της απόδοσης 

είτε να δίνεται έµφαση µόνο στα οικονοµικά αποτελέσµατα της θυγατρικής, χωρίς να 

υπάρχει κατανόηση για την ατοµική προσπάθεια που καταβλήθηκε (Briscoe, 1995).  

Οι Dowling et al. (1998) και οι Dowling and Welch (2005) αναφέρουν το σύστηµα 

αξιολόγησης της απόδοσης, που χρησιµοποιεί η Pepsi-Cola International. Η Pepsi-Cola 

International έχει εφεύρει ένα σύστηµα αξιολόγησης , που επικεντρώνεται στο να 

υποκινεί τα στελέχη της να πετυχαίνουν και να διατηρούν υψηλές επιδόσεις (Dowling 

et al., 1998, Dowling and Welch, 2005). Σε αυτό το σύστηµα χρησιµοποιεί πέντε 

µεθόδους αναπληροφόρησης. Μία από αυτές ήταν και η άµεση αναπληροφόρηση 

(instant feedback), η οποία για να εφαρµοστεί επιτυχώς σε όλες τις χώρες πρέπει να 

γίνουν προσαρµογές (Dowling et al., 1998, Dowling and Welch, 2005). Η κάθε χώρα 

ανταποκρίνεται διαφορετικά, σε αυτή τη µέθοδο: οι ΗΠΑ είναι εξοικειωµένοι από πιο 

παλιά, στην Ασία µπορεί να είναι άµεση ή σκληρή αλλά δεν την παρέχουν στο κοινό, 

επίσης το κούνηµα του κεφαλιού δε σηµαίνει κατάφαση, αλλά ότι έχουν µόνο ακούσει 

την πληροφορία, στη Λατινική Αµερική αν διαφωνούν µε την αναπληροφόρηση θα 

διαφωνήσουν έντονα, ενώ στην Ινδία θα επιµείνουν σε κάποιες ιδιαιτερότητες 

(Dowling et al., 1998, Dowling and Welch, 2005). Αυτό το σύστηµα όµως, το 

εφαρµόζει γιατί προσπαθεί να ισορροπήσει τους πολιτισµικούς και διοικητικούς  

κανόνες, που διέπουν την επιτυχηµένη διοίκηση της απόδοσης εργαζοµένων, από 

διαφορετικά εργατικά υπόβαθρα (Dowling et al., 1998, Dowling and Welch, 2005). 
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5.1.6 Αμοιβές και επιδόματα 

Το σύστηµα αµοιβών και επιδοµάτων είναι το συνηθισµένο µέσο µε τον οποίο 

οργανώνονται και διοικούνται οι αµοιβές των εργαζοµένων (Harzing and Ruysseveldt, 

2004). Στο διεθνές τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, οι διεθνείς αµοιβές και 

επιδόµατα µπορούν να οριστούν ως οι χρηµατικές και οι µη χρηµατικές ανταµοιβές, 

περιλαµβανοµένου το βασικό µισθό, τα επιδόµατα, τις έκτακτες αµοιβές (bonus), 

µακροχρόνια και βραχυχρόνια κίνητρα, τα οποία απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι 

ανάλογα µε τη συµβολή τους στην πολυεθνική επιχείρηση (Harzing and Ruysseveldt, 

2004).  

Σκοπός αυτής τη λειτουργίας είναι να προσελκύσει, διατηρήσει και να κινητοποιήσει το 

προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της πολυεθνικής τώρα και στο 

µέλλον (Harzing and Ruysseveldt, 2004).  

 Οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται τις αµοιβές και τα επιδόµατα ως µία από τις πιο 

εµφανείς πλευρές της ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Harzing and 

Ruysseveldt, 2004).  

Πολύ σηµαντική γι’ αυτή τη λειτουργία είναι η επικράτηση της αµεροληψίας σε όλες 

τις µονάδες της επιχείρησης (Harzing and Ruysseveldt, 2004). Πιο συγκεκριµένα, 

πρέπει να υπάρχει σε όλη την επιχείρηση αξιολόγηση της εργασίας (job evaluation), η 

οποία θα αντιστοιχεί σε αµοιβές προς τους εργαζόµενους, κάτι που είναι όµως 

εξαιρετικά δύσκολο να εφαρµοστεί σε ολόκληρη την πολυεθνική εξαιτίας του 

γεωγραφικού και πολιτισµικού της εύρους και του µίγµατος από διαφορετικές χώρες 

εργαζόµενους  (Harzing and Ruysseveldt, 2004).  

Για να επιτευχθεί διεθνής συνάφεια στη λειτουργία των αµοιβών και των επιδοµάτων 

σε ολόκληρη την πολυεθνική, ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπονται και οι διαφοροποιήσεις 

σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναµικού και τις τοπικές προτιµήσεις 

και απαιτήσεις χρειάζεται µια ευρύτερη οπτική του θέµατος (Harzing and Ruysseveldt, 

2004).  

Η λειτουργία των αµοιβών και των επιδοµάτων στη ∆ιεθνή ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων περιλαµβάνει µεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου σύµφωνα µε τους Harzing and 

Ruysseveldt (2004). Αυτό συµβαίνει επειδή αυξάνεται η πολυπλοκότητα της 

λειτουργίας (Harzing and Ruysseveldt, 2004, Briscoe, 1995) λόγω διαφορετικών 

οικονοµικών, εργατικών και φορολογικών συνθηκών και επειδή λόγω των µεταφορών 
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των εργαζοµένων υπάρχει δυσκολία εφαρµογής ενιαίου συστήµατος σε όλες τις χώρες 

που δραστηριοποιείται (Harzing and Ruysseveldt, 2004, Briscoe, 1995). 

Οι κύριοι στόχοι της λειτουργίας αυτής είναι (Briscoe, 1995): 

- η προσέλκυση και διατήρηση εργαζοµένων, που έχουν τα κατάλληλα προσόντα 

για ξένες αποστολές  

- διευκόλυνση των µεταφορών µεταξύ των τµηµάτων, ανάµεσα στα τµήµατα των 

θυγατρικών µε της µητρικής και ανάµεσα στη µητρική µε ξένες χώρες 

- εδραίωση και διατήρηση ενός σταθερού και λογικού δεσµού ανάµεσα στις 

αµοιβές των εργαζοµένων από όλα τα τµήµατα, τόσο στη µητρική όσο και στο 

εξωτερικό και 

- η διατήρηση των αµοιβών σε λογικό επίπεδο σε σχέση µε τις πρακτικές των 

ανταγωνιστών, ελαχιστοποιεί το κόστος στο χαµηλότερο δυνατό. 

Οι Harzing and Ruysseveldt (2004) ανέλυσαν στο βιβλίο τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη στρατηγική των αµοιβών και των επιδοµάτων, όπως φαίνονται στον 

πίνακα: 5.3. 

Πίνακας: 5.3 Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αµοιβές και 

τα επιδόµατα 

 

Πηγή: Harzing and Ruysseveldt, 2004, “International Human Resource Management”, 

Sage publications, p: 311 
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Οι Dowling et al. (1998) διαφοροποιήθηκαν και όρισαν, πως η πολυπλοκότητα των 

αµοιβών προκύπτει από τα τρία είδη των εργαζοµένων, που υπάρχουν στην πολυεθνική 

(PCNs, HCNs, TCNs) και την επηρεάζουν:  

- ο βασικός µισθός 

- το πρόγραµµα παρακίνησης  

- οι αποδοχές και  

- τα επιδόµατα. 

Μερικά από τα κύρια θέµατα που εξετάζει η παρούσα λειτουργία είναι (Schuler et al., 

2002): 

- πως µπορούν οι πολυεθνικές να αναπτύξουν δοµές αµοιβών, οι οποίες είναι 

συµφέρουσες ως προς το κόστος, δίκαιες και εφαρµόσιµες για όλες τις οµάδες 

εργαζοµένων 

- πως µπορούν οι πολυεθνικές να αναπτύξουν πιο πολιτισµικά ευαίσθητες 

αµοιβές, οι οποίες αναγνωρίζουν τις διαφορές µεταξύ των χωρών αλλά παρ’ όλα 

αυτά παραµένουν δίκαιες 

- πως µπορεί ο διεθνής εντολοδόχος αµοιβών να συνδέεται πιο αποτελεσµατικά 

µε τη στρατηγική και τα χαρακτηριστικά της βιοµηχανίας, µιας συγκεκριµένης 

πολυεθνικής 

- διαχείριση προσδοκιών των εκπατριζόµενων 

- προσθήκη κατάλληλης αξίας για τα πακέτα αµοιβών των εργαζόµενων 

- εντόπιση (localization) των αµοιβών των εκπατριζόµενων 

- διεθνή σχήµατα συνταξιοδότησης 

- ενοποίηση του σχεδιασµού των Ανθρωπίνων Πόρων µε τις αµοιβές των 

εκπατριζόµενων. 

Οι αµοιβές και τα επιδόµατα στη ∆ιεθνή ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αφορά όµως 

κυρίως την αποζηµίωση και τις αµοιβές των εκπατριζόµενων (Dowling et al., 1998, 

Harzing and Ruysseveldt, 2004, Schuler et al., 2002, Briscoe, 1995). Συνήθως οι 

εκπατριζόµενοι απολαµβάνουν µεγαλύτερες αµοιβές, κάτι που αποτελεί µεγάλο κόστος 

για τη µητρική επιχείρηση (Schuler et al., 2002). 

 Η βάση για τις αµοιβές και τα επιδόµατα των εκπατριζόµενων αποτελεί η διατήρηση 

του ίδιου επιπέδου ζωής, που είχε και στη χώρα της µητρικής (Harzing and 

Ruysseveldt, 2004). Η επιχείρηση πρέπει να είναι προσεκτική, έτσι ώστε να µην υπέρ – 
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αµείβει  τους εκπατριζόµενους, καθώς αποτελεί επιζήµιο κόστος για αυτήν (Harzing 

and Ryusseveldt, 2004). 

Είναι πολύ δύσκολο για την πολυεθνική να προσελκύσει και να διατηρήσει κατάλληλα 

εκπαιδευµένους εκπατριζόµενους, κάτι που οφείλεται στο διαφορετικό κόστος ζωής 

ανά χώρα, τα επίπεδα αµοιβών που επικρατούν και τις αρχές που διέπουν την εκάστοτε 

εργασία (Briscoe, 1995). 

Για τη διαµόρφωση της λειτουργίας των αµοιβών χρησιµοποιούνται δύο µέθοδοι 

(Briscoe, 1995, Dowling et al., 1998). Η πρώτη είναι η Going Rate Approach, στην 

οποία ο βασικός µισθός συνδέεται µε τους µισθούς στη χώρα φιλοξενίας της 

θυγατρικής (Dowling et al., 1998). Η δεύτερη είναι η Balance Sheet Approach, η οποία 

προσπαθεί να διατηρήσει τις παροχές της µητρικής µαζί µε επιπλέον παροχές για να 

κάνουν τον εκπατρισµό πιο ελκυστικό (Briscoe, 1998). 

Σύµφωνα µε τη µελέτη των Glinow et al. (2002) η Κίνα και η Ταιβάν ήτα οι χώρες που 

έδιναν τη  µεγαλύτερη σηµασία τις αποδοχές, ενώ ο Καναδάς, η Αυστραλία και οι 

ΗΠΑ, πολύ χαµηλότερη.  Αυτό µάλιστα προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς 

αναµενόταν πως κράτη που έχουν µια οµαδική προσέγγιση, όπως η Κίνα, δεν θα δίνουν 

µεγάλη σηµασία στα χρηµατικά κίνητρα (Glinow et al., 2002). Ενώ χώρες όπου δίνεται 

έµφαση στα ατοµικά κίνητρα θα είχαν µεγαλύτερο ποσοστό σηµασίας σε αυτά (Glinow 

et al., 2002). 

Η δυσκολία της εφαρµογής ενός ενιαίου προγράµµατος αµοιβών και επιδοµάτων 

αποδεικνύεται από το παράδειγµα της Johnson & Johnson, η οποία είχε 

χρηµατοδοτήσει συνταξιοδοτικά προγράµµατα στις θυγατρικές της (Briscoe, 1995). 

Εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών στις χώρες δραστηριοποίησής της, άλλες χώρες 

ήταν υποχρεωµένες να πληρώνουν τη συνταξιοδότηση που παρείχε το κράτος, σε 

κάποιες είχαν πληρωθεί συνταξιοδοτικά προγράµµατα και ιδιωτικά και δηµοσίου 

(Briscoe, 1995). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, να µη γνωρίζει η µητρική επιχείρηση, πως η 

επένδυσή της στα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράµµατα  άλλοτε να είναι 

υπερβάλλοντα και άλλοτε ανεπαρκή (Briscoe, 1995). 
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5.1.7 Εργασιακές σχέσεις και Διεθνής υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων 

Οι εργασιακές σχέσεις και η διεθνής υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων αποτελούν 

δύο ξεχωριστές λειτουργίες του τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, 

που όµως εξετάζονται ταυτόχρονα από τον Briscoe (1995). 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιµέτωπες µε τις εργατικές ενώσεις και τα 

εργασιακά θέµατα που προκύπτουν, τα οποία διαφέρουν κατά πολύ σε σχέση µε αυτά 

που υπάρχουν στη χώρα της µητρικής (Briscoe, 1995).  

Οι εργατικές ενώσεις υπάρχουν κυρίως σε εθνικό επίπεδο και ελάχιστες είναι αυτές που 

έχουν διεθνή χαρακτήρα (Briscoe, 1995). Υπάρχει πολύ µικρός βαθµός συνεργασίας 

των εργατικών ενώσεων ανά χώρα, και ως αποτέλεσµα δεν υφίσταται εργατική ένωση 

µε αντίστοιχη δοµή µε αυτή της πολυεθνικής επιχείρησης, για να µπορεί η επιχείρηση 

να διαπραγµατευτεί σε διεθνές επίπεδο (Briscoe, 1995).  

Όµως, η µητρική παρακολουθεί και αναµιγνύεται µε τις εργασιακές συµφωνίες που 

γίνονται από τις ξένες θυγατρικές της καθώς µπορεί να επηρεάσει τα διεθνή σχέδια της 

επιχείρησης (Dowling et al., 1998).  

Οι εργατικές ενώσεις τις περισσότερες φορές δραστηριοποιούνται σε µία χώρα και σε 

έναν τύπο βιοµηχανίας και νιώθουν απειλή από τις πολυεθνικές (Briscoe, 1995). Γι’ 

αυτό το λόγο ασκούν πίεση στις πολυεθνικές (Briscoe, 1995). 

Για να αντιµετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις, εργατικές ενώσεις σε όλο τον κόσµο 

προσπαθούν να δηµιουργήσουν διεθνείς οµοσπονδίες, για να παράσχουν βοήθεια στις 

εθνικές εργατικές ενώσεις, για να αντιµετωπίσουν τις πολυεθνικές (Briscoe, 1995). 

Αυτές οι οµοσπονδίες τόσο σε τοπικά όσο και ευρύτερα όρια (π.χ. ΕΕ) και προσπαθούν 

να εδραιώσουν κανόνες οι οποίες θα µπορούν να εφαρµοστούν από τα κράτη-µέλη τους 

(Briscoe, 1995).  

Το φαινόµενο των βιοµηχανικών σχέσεων ανάµεσα στις χώρες παρουσιάζει 

περισσότερες οµοιότητες παρά διαφορές , όταν συγκρίνεται µια χώρα µε µια άλλη 

(Briscoe, 1995). Παρόλο που κάθε χώρα έχει τη δική της προσέγγιση για τις εργασιακές 

σχέσεις, την κυβέρνηση και το κοινό (Briscoe, 1995).  

Εξαιτίας των συνεχών αλλαγών που συµβαίνουν µε τις εργατικές ενώσεις, οι 

πολυεθνικές πρέπει να γνωρίζουν να γνωρίζουν και να κατανοούν τις εργασιακές 

σχέσεις που υφίστανται στις χώρες, όπου δραστηριοποιούνται (Briscoe, 1995).  
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Στην πλειονότητα των χωρών η νοµοθεσία είναι αυτή που καθορίζει τι επιτρέπεται να 

κάνουν οι επιχειρήσεις, από πλευράς πειθαρχίας (Briscoe, 1995).  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της ισχύος που έχουν οι εργατικές ενώσεις είναι αυτό της 

βιοµηχανίας Hyster, η οποία όταν θέλησε να κλείσει δύο τµήµατα της γραµµής 

παραγωγής της από τη Γερµανία, για να τα µεταφέρει στη Σκωτία, απολύοντας έτσι 

εργαζοµένους, κατέληξε σε δικαστική µάχη µε τα Γερµανικά εργατικά σωµατεία 

(Briscoe, 1995). Για να µη γίνει µακροχρόνια –και συνεπώς για να µην έχει και µεγάλο 

κόστος-, συµφώνησε στο να παραµείνει η εγκατάσταση εκεί τουλάχιστον άλλα τρία 

χρόνια (Briscoe, 1995). 

Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, αποτελεί το λιγότερο 

µελετηµένο θέµα της ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Briscoe, 1995). Η 

λειτουργία αυτή περιλαµβάνει την καθιέρωση πολιτικών υγιεινής και ασφάλειας, που 

θα αφορούν το σύνολο των εργαζοµένων στην πολυεθνική, αντιµετωπίζοντας τους 

αντίστοιχους κανονισµούς κάθε χώρας (Briscoe, 1995). Επίσης, καθορίζονται και 

αντίστοιχες πολιτικές και για τους εκπατριζόµενους, καθώς όντας σε ξένο περιβάλλον 

θεωρούνται ότι είναι εκτεθειµένοι σε µεγαλύτερους κινδύνους, όπως τροµοκρατία, 

εγκληµατικές ενέργειες και τραυµατικά γεγονότα (Briscoe, 1995).    

 

5.1.8 Επαναπατρισμός  

Μαζί µε την εξέταση του εκπατρισµού γίνεται και η µελέτη του επαναπατρισµού 

(Schuler et al., 2002), η οποία είναι η αντίστροφη λειτουργία του εκπατρισµού (Briscoe, 

1995) και θεωρείται ως µία από τις λειτουργίες της ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων (Harzing and Ruysseveldt, 2004, Schuler et al., 2002).  

Οι πολυεθνικές θεωρούν τον επαναπατρισµό ως το τελικό στάδιο του εκπατρισµού και 

η ικανότητά τους να προσελκύσουν εκπατριζόµενους εξαρτάται από τον τρόπο που 

διαχειρίζεται τον επαναπατρισµό(Dowling et al., 1998). Ακόµη, οι Harzing and 

Ruysseveldt (2004) τόνισαν πως η ανάπτυξη διεθνών αποστολών έχει επιπτώσεις στα 

οικονοµικά αποτελέσµατα της πολυεθνικής και ως εκ τούτου πρέπει να διασφαλίσουν 

την παραµονή των εκπατριζόµενων µετά την επιστροφή τους στην επιχείρηση.  

Οι Schuler et al. (2002) θωρούν τον επαναπατρισµό ως τµήµα της συνολικής εξέλιξης 

της καριέρας των εκπατριζόµενων και ο οποίος αποτελείται από τα εξής 

στάδια:(Schuler et al., 2002) 

- προετοιµασία (preparation) 
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- φυσική µετακίνηση (physical relocation) 

- µετάβαση (relocation) και 

- επαναπροσαρµογή (readjustment). 

Για µια πετυχηµένη λειτουργία επαναπατρισµού καλό θα ήταν, σύµφωνα µε τους 

Harzing and Ruysseveldt (2004) να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: 

Πριν την αναχώρηση για την αποστολή του: 

- συµφωνία και ορισµός της θέσης εργασίας που θα έχει ο εκπατριζόµενος µετά 

την επιστροφή του. 

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του: 

- συνεχής επικοινωνία µε τη µητρική επιχείρηση, 

- εκπαιδευτικά προγράµµατα κατά τη διάρκεια της αποστολής του. 

Πριν τον επαναπατρισµό: 

- ενέργειες διαχείρισης καριέρας, 

- σύνοψη των λεπτοµερειών του επαναπατρισµού πριν την αναχώρηση. 

Μετά τον επαναπατρισµό: 

- εκπαιδευτικά σεµινάρια επαναπατρισµού στη συναισθηµατική κατάσταση και 

στις αλλαγές του τρόπου ζωής µετά τον επαναπατρισµό, 

- οικονοµική και φορολογική βοήθεια, 

- πρόγραµµα επαναπροσανατολισµού σχετικά µε τις αλλαγές στην επιχείρηση, 

- χρόνος προσαρµογής στον επαναπατρισµό, 

- ορατές αποδείξεις ότι η επιχείρηση εκτιµά τη διεθνή εµπειρία. 

Οι παράγοντες που διαµορφώνουν τη διαδικασία του επαναπατρισµού χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες: αυτούς που έχουν σχέση µε την εργασία (περιλαµβάνουν: το άγχος για 

την καριέρα, την υποτίµηση της διεθνούς εµπειρίας, την αντιµετώπιση των νέων 

απαιτήσεων, την απώλεια της θέσης και του µισθού) και αυτούς που σχετίζονται µε 

τους κοινωνικούς παράγοντες (Dowling et al., 1998). 

Ο επαναπατρισµός θεωρείται δυσκολότερη διαδικασία από τον εκπατρισµό (Briscoe, 

1995). Συνήθως, οι εκπατριζόµενοι αµείβονται καλύτερα από ότι στη χώρα της 

µητρικής (Briscoe, 1995). Επίσης, όταν επιστρέφουν προσδοκούν ότι η επιχείρηση θα 

αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εµπειρία που αποκόµισαν εκεί, κάτι που συχνά 

αποτυγχάνουν οι επιχειρήσεις να κάνουν (Briscoe, 1995). Ακόµη, οι οικογένειες έχουν  

δυσκολία στην επαναπροσαρµογή, ενώ οι εργαζόµενοι επιστρέφουν στην ίδια θέση που 

είχαν και πριν εκπατριστούν (Briscoe, 1995). Γι’ αυτό το λόγο το τµήµα ∆ιεθνούς 
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∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων παίζει εξέχοντα ρόλο σε περιπτώσεις όπως αυτές 

(Briscoe, 1995). 

Οι εκπατριζόµενοι διατρέχουν τον κίνδυνο του πολιτισµικού σοκ όταν επιστρέφουν, 

καθώς πρέπει να προσαρµοστούν στο πρότερο περιβάλλον τους (Dowling et al.,1998, 

Harzing and Ruysseveldt, 2004). Αναµένουν πως τα πάντα έµειναν όπως τα είχαν 

αφήσει πριν φύγουν, ενώ στην πραγµατικότητα τα πάντα έχουν αλλάξει, ακόµα και οι 

ίδιοι (Harzing and Ruysseveldt, 2004). Επίσης, µπορεί να υπάρχουν µέλη της 

οικογένειας του εκπατριζόµενου που αντιµετωπίζουν δυσκολία στην επαναπροσαρµογή 

τους (Harzing and Ruysseveldt, 2004). 

Πέρα από τα παραπάνω, οι εκπατριζόµενοι όταν επιστρέφουν, συχνά βρίσκονται 

αντιµέτωποι και µε προβλήµατα της καθηµερινότητας, όπως στέγαση και εισόδηµα 

(Harzing and Ruysseveldt, 2004). 

Όταν επιστρέφουν οι επαναπατριζόµενοι γίνεται ελάχιστη αξιοποίηση των εµπειριών 

και των γνώσεων που απέκτησαν  από τη µητρική (Harzing and Ruysseveldt, 2004). 

Αυτός είναι ο λόγος, που η πλειονότητα εξ αυτών αποχωρεί (Harzing and Ruysseveldt, 

2004). Αυτό όµως, είναι ιδιαίτερο επιζήµιο για τις πολυεθνικές γιατί χάνουν πολύτιµες 

γνώσεις και ταυτόχρονα προσφέρουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα σε µια άλλη 

επιχείρηση, που τους προσλαµβάνει (Harzing and Ruysseveldt, 2004). 

 

5.2 Διοίκηση δια-πολιτισμικής κουλτούρας (cross-cultural 

management) 

Προκειµένου οι επιχειρήσεις να µπορέσουν να ανταποκριθούν στο διεθνές περιβάλλον 

και αγορές κύριο µέληµα του τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι να βρει 

και να αποκτήσει στο δυναµικό της άτοµα, τα οποία έχουν καλή διαπολιτισµική 

αντίληψη και µπορούν να προσαρµοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Rowley and 

Jackson, 2011). Αυτό δε χρειάζεται να το κάνει βέβαια για όλους, αλλά πρέπει να 

προσλάβει άτοµα που θα ειδικεύονται στα διεθνή ζητήµατα (Rowley and Jackson, 

2011). Αυτό επιτυγχάνεται µε τη δια-πολιτισµική εκπαίδευση (cross-cultural training) 

(Rowley and Jackson, 2011), η οποία αν και δεν αποτελεί λειτουργία του τµήµατος 

∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, είναι εξαιρετικά σηµαντική για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς. 

Η δια-πολιτισµική εκπαίδευση σε µερικές επιχειρήσεις µάλιστα, αποτελεί τµήµα του 

επίσηµου εκπαιδευτικού της προγράµµατος, έτσι ώστε να γίνονται άµεσα λειτουργικοί 
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και έτοιµοι να αντιµετωπίσουν καταστάσεις, όπου εµπλέκονται άτοµα διαφορετικής 

κουλτούρας (Rowley and Jackson, 2011). 

Για τη δηµιουργία ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράµµατος η κουλτούρα και η 

γλώσσα αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που παίζουν ρόλο. Επίσης, 

λαµβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν και το µοντέλο κοινωνικών διαστάσεων του Hofstede 

(Rowley and Jackson, 2011). 

 

5.3 Μοντέλα Διεθνούς Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου του τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων παρατίθενται κάποια µοντέλα του τµήµατος που έχουν προταθεί 

από συγγραφείς. 

Οι Dowling et al. (1998), όπως και οι Rowley and Jackson (2011), έκαναν αναφορά στα 

βιβλία τους στο µοντέλο του Morgan (1986) για τη ∆ιεθνή ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων. Εκεί αναφέρονται οι εµπλεκόµενοι παράγοντες και απεικονίζεται η 

αλληλοεπίδραση τους (Dowling et al., 1998, Rowley and Jackson, 2011) (∆ιάγραµµα: 

5.1.). 

Πιο αναλυτικά, στο τµήµα αυτό, αλληλεπιδρούν µεταξύ τους οι δραστηριότητες των 

ανθρωπίνων πόρων, η κατηγορία των εργαζοµένων και οι χώρες όπου λειτουργεί ή 

σχετίζεται η επιχείρηση (Dowling et al., 1998, Rowley and Jackson, 2011). 

Όπως φαίνεται στον πίνακα: 5.4 , διακρίνονται τρία είδη δραστηριοτήτων των 

ανθρωπίνων πόρων, στα οποία κατηγοριοποιούνται όλες οι λειτουργίες του τµήµατος: 

προµήθεια (procurement), κατανοµή (allocation) και χρησιµοποίηση (utilization) 

(Dowling et al., 1998, Rowley and Jackson, 2011).  

Οι εργαζόµενοι διακρίνονται και αυτοί σε τρεις κατηγορίες: οι εργαζόµενοι που 

προέρχονται από τη χώρα της µητρικής επιχείρησης, οι εργαζόµενοι που προέρχονται 

από τη χώρα της θυγατρικής επιχείρησης και οι εργαζόµενοι, που προέρχονται από τις 

τρίτες χώρες (Dowling et al., 1998, Rowley and Jackson, 2011, Briscoe, 1995). 

Στις λειτουργίες του τµήµατος µάλιστα γίνεται αυτός ο διαχωρισµός των εργαζοµένων 

(Dowling et al., 1998, Rowley and Jackson, 2011, Harzing and Ruysseveldt, 2004, Ball 

et al., 2008, Armstrong and Taylor, 2014). 

Όσον αφορά τις χώρες, οι οποίες παίρνουν µέρος στη λειτουργία του τµήµατος είναι η 

χώρα που είναι εγκατεστηµένη η µητρική εταιρεία, η χώρα που εγκατάστασης της 
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θυγατρικής και τέλος οι τρίτες χώρες που αποτελούν πηγή εργατικών ή οικονοµικών 

πόρων (Dowling et al., 1998, Rowley and Jackson, 2011). 

Πίνακας: 5.4 Μοντέλο ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Morgan (1986) 

 

Πηγή: Dowling et al., 1998, “International Human Resource Management, Managing 

people in a multinational context”, South-Western College Publishing, p: 3 

Οι Brewster et al. (2005) αργότερα επέκτειναν την έρευνά τους προσπαθώντας να 

φτιάξουν ένα µοντέλο ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Global Human 

Resource Management).  

Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.5, πρότειναν ένα διάγραµµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, όπου απεικόνισαν τους κύριους µηχανισµούς µε τους οποίους η 

∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων δίνει τη δυνατότητα για διεθνή δικτύωση 

(Brewster et al., 2005).  
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Πίνακας: 5.5 Μοντέλο ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Πηγή: Brewster et al., 2005, “Towards a new model of globalizing HRM”, Routledge, 

Vol:16, p: 961 

 

5.4 Δημιουργία ενός αποτελεσματικού τμήματος Διεθνούς Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων 

Σύµφωνα µε τον Briscoe (1995), για την επίτευξη ενός αποτελεσµατικού τµήµατος 

∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, οι πολυεθνικές χρησιµοποιούν ορισµένες 

κοινές πρακτικές, οι οποίες είναι: 

- Ο ρόλος της ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων υποστηρίζεται ισχυρά 

από τη ανώτατη διοίκηση, υπό την έννοια ότι το τµήµα συµβάλλει στην 

αποτελεσµατική εφαρµογή διεθνών στρατηγικών και την ετοιµότητά του να 

αναλάβει τις εργασίες. 

- Οι προσδοκίες και η υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση προέρχονται 

συνήθως από τη δέσµευσή της να προµηθεύσει πόρους στο ανθρώπινο 

δυναµικό, ως ένδειξη του προσανατολισµού του προσωπικού προς τα άτοµα. 

- Η διαφορές κουλτούρας ενθαρρύνονται ως κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. 

- Η αµφιβολία είναι επίσης ένας φυσιολογικός τρόπος, να αντιµετωπίζουν τις 

καταστάσεις. 

- Ο τελευταίος παράγοντας για την πετυχηµένη εφαρµογή της ∆ιεθνούς 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι ο ανταγωνισµός και η αξιοπιστία του 
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προσωπικού του τµήµατος. Τα ανώτατα στελέχη του τµήµατος οφείλουν να 

αναλάβουν τον κίνδυνο και την ευθύνη εφαρµογής πολιτικών και πρακτικών, µε 

τις οποίες θα πετύχουν τη διαφορά στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

Ο Almond (2011) ανέφερε στο άρθρο του πως για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού 

τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να εφαρµοστεί αυτό που 

ανέφερε ως: “think global, act local”, δηλαδή «σκέψου διεθνώς, πράξε τοπικά». Με 

αυτή την έκφραση θέλησε να τονίσει πως για να είναι αποτελεσµατικό το τµήµα θα 

πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα που παρέχει η διεθνής 

οµοιοµορφία, καθώς και αυτά που παρέχει η προσαρµογή στις διαφορετικές συνθήκες, 

που επικρατούν σε διαφορετικά µέρη/χώρες/περιοχές (Almond, 2011). Εδώ το τοπικό 

στοιχείο αναφέρεται στην εθνική κουλτούρα και όχι στους οργανισµούς των χωρών 

φιλοξενίας (Almond, 2011).  

Για ένα αποτελεσµατικό τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, οι Story et al. 

(2014) ανέφεραν κάποια προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα άτοµα που το 

επανδρώνουν. Κάποια από αυτά είναι: οι ξένες γλώσσες, η πολυπλοκότητα του 

χαρακτήρα του επικεφαλής (leader) του τµήµατος, καθώς και το ψυχολογικό του 

κεφάλαιο και η εκπαίδευση, τα οποία οδηγούν στη συνέχεια στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας (Story et al., 2014). Το κυριότερο, όµως από τα παραπάνω τόνισαν πως 

είναι η γνώση των ξένων γλωσσών (Story et al., 2014). 

Εκτός από τα προσόντα και τις ικανότητες των ατόµων, για την εύρυθµη λειτουργία του 

τµήµατος πρέπει και οι αναθέσεις και ο σχεδιασµός  των έργων και των εργασιών να 

γίνεται προσεκτικά, έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι  παρέχουν το στοιχείο της 

πρόκλησης στους επικεφαλής, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν σε 

τέτοιους πολύπλοκους εργασιακούς ρόλους (Story et al., 2014, Brewster et al., 2005). 

Οι Jagersma and Gorp (2002) ανέφεραν πως τα «κλειδιά» που πρέπει να εφαρµοστούν 

για τη δηµιουργία ενός ορθού τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι 

τα παρακάτω: 

1) Να αναπτύξουν και  να διατηρήσουν νεαρό, διεθνώς εκπαιδευµένο προσωπικό, 

ως το µελλοντικό πυρήνα µιας διεθνούς εταιρείας. 

2) Να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για να ανταγωνιστούν επιτυχώς σε 

διεθνείς και τοπικές αγορές. 

3) Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν µε το χρόνο εσωτερικά και εξωτερικά 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση ή ανάπτυξη 

των διεθνών ικανοτήτων. 
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4) Να πείσουν τη κεντρική διοίκηση για τη σηµασία και την αναγκαιότητα 

δέσµευσης για ∆ιεθνή ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. 

5) Να ευθυγραµµίσουν τους στόχους του τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων µε τους στρατηγικούς στόχους. 

Στη νεώτερη µελέτη των Story et al. (2014), αναφέρεται πως ενώ µέχρι τώρα το τµήµα 

∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων έχει ασχοληθεί µε την επιλογή, εκπαίδευση 

και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, πλέον δεν είναι αρκετό. Αποτέλεσµα αυτής 

της έλλειψης ήταν το “global mindset”, το οποίο είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό για 

αποτελεσµατική διεθνή εργασία (Story et al., 2014). Αυτή η θεωρία υφίσταται ήδη από 

το 1969, το οποίο εκφράστηκε σε όρους σε ατοµικό, αλλά και σε οργανωσιακό επίπεδο 

(π.χ. από τη θεώρηση ότι αφορά ένα γενικό γεωγραφικό προσανατολισµό που έχουν οι 

επιχειρήσεις, έως την ικανότητα που έχουν τα ανώτατα στελέχη του τµήµατος να 

αναγνωρίζουν τα διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι στις 

διάφορες περιοχές),  χωρίς όµως να είναι ξεκάθαρη η σύνδεσή της µε το τµήµα 

∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Story et al., 2014). Ο όρος περιλαµβάνει τη 

νοητική ρευστότητα (mental fluidity) που πρέπει να διαθέτουν τα ανώτατα στελέχη των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων για να προσαρµόζονται στις διεθνείς ανάγκες, και επίσης 

ένα στρατηγικό επαγγελµατικό προσανατολισµό που πρέπει να διαθέτουν, για να 

αξιολογούν τις περίπλοκες αγορές και να µεγιστοποιούν τις διεθνείς επαγγελµατικές 

ευκαιρίες (Story et al., 2014). 

Οι Levy et al. (2007) όρισαν το “global mindset” ως η ικανότητα να είναι κανείς 

ανοιχτός και να αρθρώνει πολλαπλές πολιτισµικές και στρατηγικές πραγµατικότητες 

και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο, περικλείοντας πολλαπλές οπτικές γωνίες. Επίσης, 

οι Arora et al. (2004) είπαν πως η ηλικία, η εκπαίδευση, η εργασιακή θητεία, η διεθνής 

εκπαίδευση διοίκησης, η εθνικότητα και η θέληση να εργαστεί κανείς στο εξωτερικό 

σχετίζονται µε το “global mindset”.  

Τέλος, οι Story et al. (2014) κατέληξαν το αποτελεσµατικό τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων διακρίνουν τρία στοιχεία: 

1) Η σηµαντικότητα της πολυπλοκότητας του ρόλου σχετίζεται µε το “global 

mindset”, καθώς και µε τον αριθµό ξένων γλωσσών που γνωρίζει κανείς. 

2) Τα ταξίδια στο εξωτερικό και οι αναθέσεις διεθνών καθηκόντων είναι 

υπερεκτιµηµένα για το “global mindset”, αλλά αν είναι σχεδιασµένες ώστε να 

περιλαµβάνουν πολύπλοκους ρόλους και να απαιτούν πολιτισµικές εµπειρίες, 

τότε επιδρά σε αυτό. 
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3) Το ψυχολογικό κεφάλαιο των εργαζοµένων σχετίζεται µε την πολυπλοκότητα 

του διεθνούς ρόλου και του “global mindset”. 

 

5.5 Πρακτικές Διοίκησης του τμήματος Διεθνούς Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων 

Κάθε χώρα έχει τη δική της κουλτούρα και πολιτισµό (Wright et al., 2005). Ως εκ 

τούτου, κάθε χώρα διαθέτει και τις δικές της πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

(Wright et al., 2005). Οι Managers εκµεταλλεύονται αυτές τις διαφορές που υπάρχουν 

ανά έθνος (Delbridge et al., 2011).  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, κάθε τµήµα, εποµένως και το τµήµα 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (∆ΑΠ), µπορεί να ακολουθήσει τη δική του τακτική 

διοίκησης (εθνοκεντρική, πολυκεντρική, διεθνής) (Rosenzweig and Nohria, 1994, 

Brewster et al., 2008). Μπορεί δηλαδή να δέχεται επιδράσεις τόσο από το µοντέλο 

διοίκησης της µητρικής επιχείρησης, όσο και από τα µοντέλα που ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα όπου βρίσκεται η θυγατρική ή ακόµα 

να επηρεάζεται και από τις δύο (duality theories) (Rosenzweig and Nohria, 1994, Jain et 

al., 1998, Brewster et al., 2008, Delbridge et al., 2011, Brewster et al., 2011, Briscoe, 

1995).  

Το τµήµα των ∆ιεθνών Ανθρώπινων Πόρων (IHRM), όπως το τµήµα Ανθρωπίνων 

Πόρων σε οποιαδήποτε επιχείρηση επικεντρώνεται: στην επιλογή προσωπικού, το 

σύστηµα αξιολόγησης των εργαζοµένων, το σύστηµα αµοιβών, το σύστηµα ανάπτυξης 

και εξέλιξης, τα οποία πρέπει να διοικούνται οµοιόµορφα σε όλα τα περιβάλλοντα 

(Brewster et al., 2008).  

Ο τρόπος που η επιχείρηση διοικεί το ανθρώπινο δυναµικό της καθορίζεται από τις 

σχέσεις που διαµορφώνονται µέσα και πέρα από την εταιρεία (Brewster et al., 2008). 

Ποιες πολιτικές και πρακτικές εφαρµόζονται σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, δηλαδή 

αν θα εφαρµοστούν οι τοπικές ή οι πρακτικές της µητρικής, εκτός από τους παραπάνω 

παράγοντες εξαρτώνται και από το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον 

(Brewster et al., 2008). Η εξουσία και η πολιτική επηρεάζουν το κατά πόσο θα 

εφαρµοστούν και οι διεθνείς πρακτικές (Farndale and Paauwe, 2007) Οι ενδοεταιρικές 

πιέσεις δεν έχουν αποφασιστική επίδραση (Farndale and Paauwe, 2007).  
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5.5.1 Πρακτικές όμοιες με αυτές της μητρικής εταιρείας (ή διεθνείς) 

Από τη µία πλευρά, το τµήµα των Ανθρωπίνων Πόρων τείνει να ακολουθεί τις 

πρακτικές που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία (Rosenzweig and Nohria, 1994, Jain et al., 

1998, Delbridge et al., 2011, Brewster et al., 2005), δηλαδή προσπαθεί να πετύχει 

εσωτερική ενότητα (internal consistency), επειδή η Πολυεθνική Εταιρεία ως 

οργανισµός επιδιώκει µία γενικότερη ενότητα (Rosenzweig and Nohria, 1994, Edwards 

and Kuruvilla, 2005), διεθνή οµοιογένεια (Brewster et al., 2008) και υπάρχει και τάση 

εθνοκεντρισµού (Brewster et al., 2008). Επίσης, ένας επιπλέον λόγος είναι ότι υπάρχει 

πιθανότητα κινητικότητας των εργαζοµένων µεταξύ των θυγατρικών και επιθυµούν να 

έχουν ενιαία πρακτική για όλους (Rosenzweig and Nohria, 1994). Εν ολίγοις, από αυτή 

την άποψη, η τοπική επιρροή είναι ελάσσονος σηµασίας (Brewster et al., 2008). 

Επιπρόσθετα, οι Edwards and Kuruvilla (2005), κάνουν λόγο πως τα περισσότερα 

µοντέλα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, υιοθετούν διεθνή στοιχεία στον 

τρόπο που διοικούν το διεθνές ανθρώπινο δυναµικό. Αυτό, το εφαρµόζουν για να 

αποκοµίσουν τα πλεονεκτήµατα µιας οµοιοµορφίας µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων 

τους (Edwards and Kuruvilla, 2005). Ακόµη, υποστηρίζουν πως µε αυτή την 

οµοιοµορφία συνεισφέρουν στην εφαρµογή ενιαίας επιχειρησιακής στρατηγικής 

(Edwards and Kuruvilla, 2005). Ταυτόχρονα, µε τη διάχυση των πρακτικών σε όλα τα 

τµήµατα, µπορεί να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα σε τµήµατα και λειτουργίες που 

µπορεί µε τις τοπικές πρακτικές να υστερούσαν (Edwards and Kuruvilla, 2005). Ένας 

ακόµα λόγος εφαρµογής διεθνών πρακτικών, είναι ότι οι αποφάσεις παίρνονται από τη 

µητρική, η οποία καθορίζει τη συµπεριφορά και τη στάση ολόκληρου του οργανισµού 

(Edwards and Kuruvilla, 2005). 

Οι θυγατρικές και τα υποκαταστήµατα των Πολυεθνικών Εταιρειών εφαρµόζουν και 

πρακτικές διοίκησης όµοιες µε αυτές της µητρικής εταιρείας (Rosenzweig and Nohria, 

1994). Προς αυτήν την κατεύθυνση, παίζουν ρόλο η εξάρτηση των θυγατρικών από τις 

µητρικές για τεχνικές και διοικητικές γνώσεις (know-how) και η συχνότητα 

επικοινωνίας µεταξύ των δύο εταιρειών (Rosenzweig and Nohria, 1994, Jagersma and 

Gorp, 2002). Όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός αυτών των δύο, τόσο µεγαλύτερη η 

εφαρµογή των πρακτικών της µητρικής. Επίσης, όσο µεγαλύτερο αριθµό εταιρειών 

διαθέτει µία Πολυεθνική Επιχείρηση, τόσο πιο πολύ εφαρµόζεται ενιαίο µοντέλο 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Rosenzweig and Nohria, 1994). Μερικές φορές 

πετυχαίνει η εφαρµογή της καλύτερης πρακτικής της µητρικής και στις χώρες 
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φιλοξενίας, αυτό όµως δεν µπορεί να θεωρηθεί απόλυτο, γιατί ήταν λίγες οι 

περιπτώσεις που επιτεύχθηκε, καθώς δε λαµβάνει υπ’ όψιν και τους υπόλοιπους 

παράγοντες (Farndale and Paauwe, 2007). 

Όπως εξέφρασαν οι Farndale and Paauwe (2007) όσο µικρότερο βαθµό εξάρτησης έχει 

η θυγατρική εταιρεία από τη χώρα φιλοξενίας, τόσο πιο ελεύθερα ασκεί τις στρατηγικές 

και πρακτικές της µητρικής. Ενώ, αντίστοιχα όσο υπάρχουν ισχυρές νοµοθεσίες, κτλ 

εφαρµόζονται οι τοπικές πρακτικές (Farndale and Paauwe, 2007).  

Όµως, σύµφωνα µε τους Jain et al. (1998), εφαρµόζοντας αυτές υπάρχει ο κίνδυνος να 

θεωρηθεί, πως η εκάστοτε πολυεθνική προσπαθεί να επιβάλλει την δική της κουλτούρα, 

υπονοµεύοντας έτσι τις αρχές και τις παραδόσεις της χώρας.  

 

5.5.2 Τοπικές πρακτικές 

Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος των τοπικών πρακτικών, σύµφωνα µε τον Almond 

(2011), καθώς το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των θυγατρικών οφείλεται σε αυτούς, 

π.χ. πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, εφοδιαστικές αλυσίδες, εργασιακά σωµατεία και 

συνασπισµοί (Almond, 2011). 

Από την άλλη πλευρά, οι τοπικοί παράγοντες µπορούν να έχουν πραγµατικά σηµαντική 

επίδραση στο πώς διοικούνται οι ανθρώπινοι πόροι (labour management) (Almond, 

2011, Edwards and Kuruvilla, 2005), και έτσι το τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων εφαρµόζει 

τις τοπικές πρακτικές (Rosenzweig and Nohria, 1994, Jain et al., 1998, Brewster et al., 

2005, Myloni et al., 2007, Pauluzzo, 2009). Επιδιώκει δηλαδή τοπικό ισοµορφισµό 

(local isomorphism) για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί µε τις τοπικές επιχειρήσεις , 

καθώς και να προσαρµοστούν καλύτερα µε το περιβάλλον µιµούµενες τις τοπικές 

πρακτικές (Rosenzweig and Nohria, 1994, Brewster et al., 2008, Brewster et al., 2005). 

Ακόµη, η εκάστοτε νοµοθεσία, οι συµβάσεις εργασίας, οι τοπικές νόρµες και η 

κουλτούρα, αλλά και η µορφή του δεσµού µε τη µητρική εταιρεία  δεν επιτρέπουν την 

απόκλιση από τις τοπικές πρακτικές διοίκησης (Rosenzweig and Nohria, 1994, 

Brewster et al., 2008, Delbridge et al., 2011, Almond, 2011, Edwards and Kuruvilla, 

2005). Πολλές χώρες επίσης, αυτούς τους περιορισµούς τους έχουν µετατρέψει σε 

κίνητρα, προκειµένου να τις εφαρµόσουν οι πολυεθνικές (Almond, 2011). 

Μάλιστα, όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάµεσα στη χώρα της µητρικής και τη 

χώρα φιλοξενίας, τόσο πιο δύσκολο είναι για τη µητρική εταιρεία να µεταφέρει τις 

πρακτικές της στις θυγατρικές (Delbridge et al., 2011). Ακόµη, όσο πιο ισχυρό και 



76 

 

συγκροτηµένο επιχειρησιακό ή εθνικό ή περιφερειακό ή τοµέα περιεχόµενο 

(institutionalized, national, regional, sectoral context)  έχει η θυγατρική, τόσο πιο 

εύκολα µπορεί να αποκλίνει από τις πρακτικές της µητρικής και να εφαρµόσει τις 

τοπικές πρακτικές (Kostova, 1999, Kostova and Roth, 2002, Morgan and Kristensen, 

2006). Τέλος, σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι εργαζόµενοι που είναι ντόπιοι και έχουν 

συνηθίσει στους τοπικούς όρους εργασίας και µορφές διοίκησης (Rosenzweig and 

Nohria, 1994). Ένας επιπλέον λόγος που οδηγεί τις πολυεθνικές στην εφαρµογή των 

τοπικών είναι και η µείωση του κόστους τους (Jain et al., 1998). 

Στην ίδια µελέτη τους οι Rosenzweig and Nohria (1994) απέδειξαν πως το τµήµα 

Ανθρωπίνων Πόρων τείνει να εφαρµόζει κυρίως τα τοπικά µοντέλα διοίκησης,  

µελετώντας έξι πρακτικές ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που τις κατέταξαν 

βαθµιδωτά, ξεκινώντας από τις τοπικές πρακτικές διοίκησης προς τις γενικότερες που 

µπορούν να εφαρµοστούν σε διεθνές επίπεδο: 

1) Άδειες προσωπικού 

2) Επιδόµατα 

3) Σύνθεση της διοίκησης ανά φύλο 

4) Εκπαίδευση 

5) Ποσοστά επιτυχίας (bonus) 

6) Συµµετοχή στις διοικητικές αποφάσεις 

Επιπλέον, από την ίδια µελέτη (Rosenzweig and Nohria, 1994), προέκυψε ότι αν το 

υποκατάστηµα ή η θυγατρική της Πολυεθνικής Εταιρείας προϋπήρχε, δηλαδή 

εξαγοράστηκε από τη µητρική, τότε εφαρµόζονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα οι 

τοπικές πρακτικές διοίκησης. Επίσης, η εξάρτηση των εταιρειών αυτών από τις πηγές 

της χώρας φιλοξενίας (inputs), όπως και η επιρροή που ασκούν τα εργατικά σωµατεία 

και οργανισµοί επηρεάζουν προς την ίδια κατεύθυνση (Rosenzweig and Nohria, 1994, 

Brewster et al., 2008, Almond, 2011, Edwards and Kuruvilla, 2005). 

Όµως και η εφαρµογή των τοπικών πρακτικών είναι λίγο προβληµατική στην πράξη, 

όπως διαπίστωσαν οι Myloni et al. (2007) στην έρευνα τους. 

 

5.5.3 Ταυτόχρονη εφαρμογή διεθνών και τοπικών πρακτικών 

Με την έρευνα τους οι Brewster et al. (2008), Edwards and Kuruvilla, (2005) 

διαπίστωσαν, πως οι πολυεθνικές ακολουθούν και τις δύο µορφές πρακτικών, ανάλογα 

µε το ποιες θεωρούνται οι καλύτερες πρακτικές για την εκάστοτε περίπτωση, και 
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µπορούν να αποκοµίσουν και πλεονεκτήµατα από την τυποποίηση και των δύο µορφών 

πρακτικών (Almond, 2011). Ενώ οι Kostova (1999), Kostova and Roth (2002), Morgan 

and Kristensen (2006) και οι Myloni et al. (2007) είπαν πως οι πολυεθνικές δέχονται 

και πιέσεις για να εφαρµόσουν και τις δύο πρακτικές. ∆εν βρέθηκε κάποιο κοινό 

µοντέλο που να ακολουθεί  µία πολυεθνική επιχείρηση σε όλες τις χώρες, όπου 

δραστηριοποιείται (Brewster et al., 2008). Επίσης, διαπίστωσαν πως υπάρχει µία 

συνύπαρξη των πρακτικών, αν για παράδειγµα εφαρµόζεται µία πρακτική της µητρικής, 

αλλά στη χώρα που δραστηριοποιείται η θυγατρική, υπάρχει νόµος που έρχεται σε 

αντίθεση µε αυτή την πρακτική, τότε γίνεται αναπροσαρµογή της και εποµένως 

συνυπάρχει το διεθνές µε το τοπικό στοιχείο (Brewster et al., 2008). Επιπρόσθετα, σε 

πρακτικές όπως οι ανταµοιβές, η εκπαίδευση, οι σχέσεις µεταξύ των υπαλλήλων κλπ, 

υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις, αν και εφαρµόζεται η διεθνής πρακτική (Farndale 

and Paauwe, 2007).  

Οι Brewster et al. (2008), επισήµαναν πως ανάλογα µε το στόχο (διεθνή ενοποίηση ή 

τοπική προσαρµογή) εφαρµόζονται και οι αντίστοιχες πρακτικές. Παρ’ όλα αυτά, οι 

επιτυχηµένες τοπικές πρακτικές µπορούν να προτείνουν µοντέλα διοίκησης τα οποία 

στη συνέχεια να υιοθετηθούν και από τη µητρική (Brewster et al., 2008). Αυτό το 

τόνισαν και οι Edwards and Kuruvilla (2005), οι οποίοι αναφέρουν πως η µεταφορά 

των πρακτικών ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων µπορεί να είναι αµφίδροµη, είτε από τη 

µητρική στη θυγατρική, είτε το αντίστροφο. 

Ακόµη, ο Almond (2011) ανέφερε πως ενώ, οι µητρικές προσπαθούν να αποφύγουν 

τους τοπικούς περιορισµούς, ταυτόχρονα µπορεί να επιχειρήσουν να χρησιµοποιήσουν 

τοπικές πηγές όπως, δοµές έρευνας και ανάπτυξης, οµάδες ανταγωνιστικών εταιρειών, 

εκπαιδευτικά ινστιτούτα, για να τα χρησιµοποιήσουν ως προµηθευτές. 

Σύµφωνα µε τους Farndale and Paauwe (2007) οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

δηµιουργούν ένα ενιαίο σύστηµα ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, του οποίου ο βαθµός 

εφαρµογής εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ της µητρικής χώρας και της χώρας 

φιλοξενίας της θυγατρικής όσον αφορά τους νόµους, τους κανόνες, τα σωµατεία, κτλ. 

Όπως διαπιστώνεται από τις µέχρι τώρα αναφερθείσες µελέτες (Farndale and Paauwe, 

2007, Brewster et al., 2008, Rosenzweig and Nohria, 1994) υπάρχει µία 

αµφιταλάντευση για το ποιες πρακτικές εφαρµόζονται στη ∆ιεθνή ∆ιοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων. Οι Farndale and Paauwe (2007) υποστηρίζουν ακόµη στο άρθρο 

τους πως οι θυγατρικές προσαρµόζουν τις πρακτικές τους µε αυτές της µητρικής για να 

αποκτήσουν πόρους (resources) (24) και ακολούθως να επιτύχουν, µε την απόκτηση 



78 

 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Μάλιστα, επισηµαίνουν πως για να εφαρµοστεί 

κάποια τοπική πρακτική πρέπει πρώτα να γίνει αποδεκτή σε διεθνές επίπεδο (Farndale 

and Paauwe, 2007). Αυτό όµως, έρχεται σε αντίθεση µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 

σχετικά µε το πώς επιλέγουν οι επιχειρήσεις την εφαρµογή τοπικών ή διεθνών 

πρακτικών. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση τίθεται και το δίληµµα αν υπάρχει 

συµβατότητα κουλτούρας µεταξύ της χώρας της µητρικής και της χώρας φιλοξενίας 

(Jain et al., 1998). Σε κάθε περίπτωση οι πολυεθνικές επιχειρήσεις οφείλουν να είναι 

ανταγωνιστικές σε όλους τους τοµείς που δραστηριοποιούνται (Farndale and Paauwe, 

2007).  

Στην περίπτωση που οι θυγατρικές επιχειρήσεις εφαρµόζουν και τοπικές και διεθνείς 

πρακτικές, η µορφή διοίκησης που ακολουθεί η θυγατρική µπορεί να έρθει σε 

αντιπαράθεση µε τις πρακτικές διοίκησης που εφαρµόζει η µητρική (Farndale and 

Paauwe, 2007). Αυτό εξαρτάται από το ρόλο που παίζει η θυγατρική στη µητρική, 

επίπεδο εξάρτησης της θυγατρικής από τη µητρική καθώς και το βαθµό αναγνώρισης 

της θυγατρικής από τη µητρική (Farndale and Paauwe, 2007). 

Οι Farndale and Paauwe (2007) και οι Schuler et al. (2002) και οι Kidger, 1991 

συµπεραίνουν πως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις εφαρµόζουν και τις δύο µορφές 

πρακτικών. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Edwards and Kuruvilla (2005), οι οποίοι 

εκφράζουν, πως οι πολυεθνικές προσπαθούν να ισορροπήσουν τις πιέσεις για διεθνή 

ολοκλήρωση σε όλες τις λειτουργίες τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να 

προσαρµοστούν και να είναι αποτελεσµατικές και µε τις τοπικές πρακτικές.  

Στο εθνικό επίπεδο εφαρµόζουν συγκεκριµένες τοπικές πρακτικές, επειδή η εκάστοτε 

νοµοθεσία µπορεί να το επιβάλλει (Farndale and Paauwe, 2007). Και ως προς αυτές τις 

πρακτικές  παρουσιάζουν οµοιότητα µε άλλες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται 

στην ίδια χώρα, η υιοθέτηση τους λοιπόν, οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες 

(Farndale and Paauwe, 2007). Ενώ, διαφοροποιήσεις από τις τοπικές πρακτικές και κατ’ 

επέκταση εφαρµογή των διεθνών πρακτικών διοίκησης προκύπτουν κυρίως από την 

εταιρική επιθυµία για ανταγωνιστική διαφοροποίηση,  για την επίτευξη οµαλότητας 

µεταξύ των πρακτικών του τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων σε όλο τον οργανισµό, για να 

εναρµονίσουν τη γενικότερη στρατηγική τους µε τις στρατηγικές που ακολουθεί το 

Τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων (Farndale and Paauwe, 2007). Επίσης, παλαιότερες 

πετυχηµένες στρατηγικές που συνεχίστηκαν να εφαρµόζονται ήταν επίσης άλλος ένας 

λόγος διαφοροποίησης από τις τοπικές πρακτικές (Farndale and Paauwe, 2007). 
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Θιασώτες της άποψης ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να εφαρµόζουν 

ταυτόχρονα και τα δύο είδη των πρακτικών, φαίνεται πως ήταν και οι Colakoglu et al. 

(2014), καθώς στη µελέτη τους εξέφρασαν πως οι επιχειρήσεις µε εφαρµογή των 

διεθνών πρακτικών διοίκησης, που όµως λαµβάνουν υπ’ όψιν τις εθνικές διαφοράς και 

τις διαφορές κουλτούρας, πετυχαίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Επίσης, ο Almond 

(2011) εξέφρασε, πως πλέον το τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων έχει 

εξελιχθεί αρκετά και είναι σε θέση να εκµεταλλεύεται τη µεταβλητότητα των 

πρακτικών ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και των περιορισµών, που προκύπτουν ανά 

περιοχή. 

Οι Rowley and Warner (2007) ανέφεραν πως µε την εξέλιξη των πολυεθνικών πιθανόν 

να οδηγήσει σε υψηλότερο βαθµό τυποποιηµένων πρακτικών ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων. 

Όµως, σηµαντική επισήµανση για τα παραπάνω είναι το κενό που εντόπισε ο Almond 

(2011), ο οποίος εξέφρασε πως έχει διαφύγει της µελέτης η επίδραση, που έχει η 

οικονοµική διακυβέρνηση των χωρών φιλοξενίας, στη λειτουργία του τµήµατος 

∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Almond, 2011).  

Οι Brewster et al. (2011) επισηµαίνουν πως για την ιδανική εφαρµογή της ∆ιεθνούς 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, δεν αρκεί µόνο η εφαρµογή µιας ποικιλίας πρακτικών, 

αλλά ένα εύρος πολιτικών, καθώς και στρατηγικών. 

Οι Brewster et al. (2008) στο άρθρο τους απεικόνισαν τα παραπάνω, όπως φαίνεται 

στον πίνακα: 5.6:  

Πίνακας: 5.6 Θεωρίες Πρακτικών ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

 

Πηγή: Brewster et al., 2008, British Journal of Management, Vol:19, p: 321 

 



80 

 

5.5.4 Εφαρμογή άλλων πρακτικών 

Μία εντελώς διαφορετική οπτική ανάµεσα στην εφαρµογή των τοπικών ή των διεθνών 

πρακτικών εξέφρασε ο Kamoche (1996), ο οποίος ανέφερε, πως οι διευθυντές 

προσωπικού, εξαιτίας της εµπειρίας τους, από την εργασία σε διάφορες χώρες, 

µετατρέπονται σε φορείς γνώσεων που καλύπτει ολόκληρη τη διοίκηση της 

πολυεθνικής. Έτσι, έχουν µεγάλο βαθµό ελευθερίας να υιοθετούν τοπικές πρακτικές, 

αλλά οι γνώσεις τους οδηγούν σε εφαρµογή διεθνών πρακτικών (Kamoche, 1996).  

Οι Geringer et al. (2002), διαφοροποιήθηκαν από τους υπόλοιπους ερευνητές και δεν 

έκαναν διαχωρισµό µεταξύ τοπικών και διεθνών πρακτικών, αλλά εξέφρασαν ένα δικό 

τους διαχωρισµό πρακτικών διοίκησης. Επισήµαναν, πως υπάρχουν πρακτικές, οι 

οποίες µπορεί να είναι µοναδικές για συγκεκριµένη εταιρεία ή περιβάλλον και άλλες, οι 

οποίες µπορούν να εφαρµοστούν οπουδήποτε (Geringer et al., 2002). Πιο 

συγκεκριµένα, τις διαχώρισαν σε πρακτικές ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

ανεξάρτητες περιβάλλοντος (context free HR practices) και πρακτικές ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων συγκεκριµένου περιβάλλοντος (context specific) (Geringer et al., 

2002). Οι ανεξάρτητου περιβάλλοντος είναι πρακτικές, που µπορούν να εφαρµοστούν 

γενικά και αποτελεσµατικά σε διαφορετικά έθνη. Αντιθέτως, οι συγκεκριµένου 

περιβάλλοντος είναι πρακτικές, που είναι αποτελεσµατικές σε µια συγκεκριµένη 

περιοχή και µπορούν να εφαρµοστούν και αλλού, εφόσον έχουν παρόµοιο περιβάλλον 

(Geringer et al., 2002). 

Επιπλέον, οι Kidger (1991) διαφοροποιήθηκαν και αυτοί από το διαχωρισµό µεταξύ 

τοπικών και διεθνών πρακτικών. Σύµφωνα µε την προσέγγιση τους οι πρακτικές της 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι συναφείς και δεν θα έπρεπε να εξετάζονται σε 

διεθνείς όρους. Επίσης, τόνισαν πως οργανισµοί ακόµα και στο ίδιο περιβάλλον δεν θα 

δράσουν απαραίτητα µε τον ίδιο τρόπο, εξαιτίας της διαφορετικής κουλτούρας που έχει 

η κάθε µητρική, καθώς και λόγω των διαφορετικών αντιλήψεων των ανωτάτων 

στελεχών στην ερµηνεία των εξωτερικών γεγονότων (Kidger, 1991). 

Επισήµαναν πως η εθνική κουλτούρα και η κουλτούρα της χώρας του οργανισµού 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (Kidger, 1991). Υπάρχουν χώρες που έχουν µικρές διαφορές 

κουλτούρας µεταξύ τους και άλλες που έχουν µεγαλύτερες (Geringer et al., 2002). Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, οι χώρες χωρίζονται σε ευρύτερες περιοχές (regions) (Kidger, 1991, 

Rowley and Jackson, 2011). Ως αποτέλεσµα, µία πρακτική που εφαρµόζεται σε µια 
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χώρα µε επιτυχία δε σηµαίνει πως µπορεί να εφαρµοστεί και σε µια άλλη µε εξίσου 

επιτυχία (Kidger, 1991, Myloni et al., 2007). Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, όπου 

υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες µέσα στον ίδιο οργανισµό (Kidger, 1991, Myloni et 

al., 2007). Υπάρχουν τέλος, και οι περιπτώσεις που µία πρακτική µπορεί να εφαρµοστεί 

σε ευρύτερες περιοχές (regions), που είναι συναφείς ως προς την κουλτούρα (Rowley 

and Jackson, 2011). 

Επίσης, αναφέρουν ότι το προσωπικό στις θυγατρικές µπορεί να προσαρµόσουν τη 

συµπεριφορά τους µε τη µητρική, όµως βαθύτερα ριζωµένες κοινωνικές αρχές 

επηρεάζουν τη σηµασία που δίνουν στις πράξεις τους και µπορεί να οδηγήσουν σε άλλα 

αποτελέσµατα από τα αναµενόµενα (Kidger, 1991).  

Ακόµη, η υιοθέτηση της τεχνολογίας του αναπτυγµένου κόσµου µπορεί να απαιτεί την 

υιοθέτηση των διεθνών πρακτικών (Kidger, 1991, Brewster and Sparrow, 2007), που 

µπορεί όµως να είναι αντίθετες µε την κοινωνική κουλτούρα (Kidger, 1991). Σε αυτό το 

σηµείο τονίζουν πως εάν είναι απαραίτητο, τότε ακολουθούνται οι πρώτες (Kidger, 

1991). 

Πάνω σε αυτό, οι Brewster et al. (2005) συµπλήρωσαν, πως η κάθε πολυεθνική 

φτιάχνει τη δική της «συνταγή» εφαρµογής πρακτικών, δηλαδή αν θα εφαρµόσει 

κυρίως τις τοπικές ή της µητρικής εταιρείας. Αυτό το θέµα πραγµατεύονται και οι 

Myloni et al. (2007) στο άρθρο τους, µε εφαρµογή στις θυγατρικές που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η µελέτη τους απέδειξε, πως όσο µεγαλύτερη 

εµπειρία έχουν οι πολυεθνικές τόσο πιο αποτελεσµατικό είναι το τµήµα ∆ιεθνούς 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Myloni et al., 2007). 

 

5.6 Σύνοψη κεφαλαίου 

Το θέµα του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί το τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων.  

Στην αρχή, αναφέρονται πρώτα οι λειτουργίες που επιτελεί σαν τµήµα, ενώ παράλληλα 

κάνει µια αναφορά στη διοίκηση της ∆ια-πολιτισµικής κουλτούρας (cross-cultural 

management). Η τελευταία αν και δεν αποτελεί λειτουργία του τµήµατος είναι 

εξαιρετικά σηµαντική για τη λειτουργία του τµήµατος.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα µοντέλα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, 

που έχουν προταθεί κατά καιρούς από τους ερευνητές και κατόπιν παρουσιάζονται οι 
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συντελεστές που οδηγούν στη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού τµήµατος ∆ιεθνούς 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.  

Στο τέλος, παρουσιάζονται οι πρακτικές που εφαρµόζονται για τη διοίκηση του 

τµήµατος. 
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Κεφάλαιο 6: Συμβολή του Τμήματος Διεθνούς Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην επιτυχία της επιχείρησης.  

 

Το κεφάλαιο αυτό, προσπαθεί να τεκµηριώσει τη θέση της παρούσας εργασίας. Για να 

το πετύχει αυτό, πρέπει να ορίσει τι νοείται ως αποτελεσµατικότητα του τµήµατος και 

έπειτα να παρουσιάσει περιπτώσεις, οι οποίες το εφάρµοσαν και όντως διαπίστωσαν τη 

συµβολή του τµήµατος. 

 

6.1 Πως συμβάλλει η Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην 

επιτυχία της επιχείρησης 

Η επιτυχία της επιχείρησης συνδέεται µε την απόδοση της (Rowley and Jackson, 2011). 

Η απόδοση γίνεται µετρήσιµη µέσω της αξιολόγησης σε διάφορα επίπεδα 

(οργανωσιακά, οµαδικά, ατοµικά), ανεξάρτητα αν πρόκειται για κερδοσκοπική ή µη 

επιχείρηση, για πολυεθνική, κλπ και αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της διοίκησης 

(Rowley and Jackson, 2011). 

 Το τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όπως και το τµήµα Ανθρωπίνων 

Πόρων σε κάθε επιχείρηση, συµβάλει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος  

σύµφωνα  µε τους Farndale and Paauwe, 2007, όπως το εξέφρασαν και στον πίνακα: 

6.1., αλλά και µε τους Dowling et al., (1998), οι Schuler et al., (2002) και η Ξηροτύρη – 

Κουφίδου (2010), Mendenhall and Oddou (2000). Ακόµη, οι Dowling et al. (1998), 

Ξηροτύρη – Κουφίδου (2010), Armstrong (2009) ανέφεραν στο βιβλίο τους πως οι 

ανθρώπινοι πόροι προσθέτουν αξία στον οργανισµό, καθώς συµµετέχουν στις 

λειτουργίες που της προσδίδουν αξία. 
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Πίνακας: 6.1 Θεωρία Ανθρώπινων Πόρων 

 

Πηγή: Farndale and Paauwe, 2007, “Uncovering competitive and institutional drivers 

of HRM practices in multinational corporations”, Human Resource Management 

Journal, Vol: 17, No: 4, p: 362 

Αντίστοιχα και οι Schuler et al., (2002), στην έρευνα τους εξήγησαν και γραφικώς 

(όπως φαίνεται στον πίνακα: 6.2), πως οι λειτουργίες του τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων συµβάλλουν στην επιτυχία της επιχείρησης, κάτι στο οποίο 

συµφώνησε και ο Armstrong (2009). 
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Πίνακας: 6.2 Ολοκληρωµένο πλαίσιο ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

 

Πηγή: Schuler et al., 2002, “International Human Resource Management: review and 

critique”, International Journal of Management Reviews, Vol: 4, Issue: 1, p: 44 

Για να το επιτύχουν, θα πρέπει να συνδυάσουν επιτυχώς τις διεθνείς πρακτικές 

διοίκησης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διαφορές κουλτούρας και τις εθνικές διαφορές 

(Colakoglu et al., 2006, Scullion et al., 2007).  

 

6.2 Πρακτικές εφαρμογές όπου η Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων συνέβαλλε στην επιτυχία της επιχείρησης  

Μάλιστα, οι Glinow et al. (2002) εξετάζουν τις καλύτερες πρακτικές (best practices) 

του τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε διάφορες χώρες, καθώς και 

κατά πόσο υπάρχει καθολικότητα, δηλαδή αν εφαρµόζεται ενιαίο ∆ιεθνές Σύστηµα 

Ανθρωπίνων Πόρων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται µια πολυεθνική. Η 
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µελέτη τους απέδειξε πως µερικές το έχουν πετύχει, αλλά δεν υπάρχει καθολική 

εφαρµογή, παρά µόνο σε ορισµένες περιοχές (Glinow et al., 2002).  

Αντίστοιχα, την ίδια ανάγκη εξέφρασαν και οι Geringer et al. (2002)  οι οποίοι 

προσπάθησαν να φτιάξουν ένα µοντέλο ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, µέσω 

εµπειρικών ερευνών σε διάφορες χώρες. Στόχος τους είναι να εξετάσουν αν και σε ποιο 

βαθµό αυτές οι καλύτερες πρακτικές µπορούν να είναι κοινός παράγοντας σε 

διαφορετικές κουλτούρες και έθνη, και πως σχετίζονται µε την οργανωσιακή 

αποτελεσµατικότητα σε διαφορετικές χώρες (Geringer et al., 2002).  

Παροµοίως και οι Luthans et al. (1997) έφτιαξαν ένα µοντέλο ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων για την Κίνα, τη Γερµανία, το Μεξικό και την Ιαπωνία για να διαπιστώσουν 

κατά πόσο µπορεί να δηµιουργηθεί ένα καθολικό για όλο τον κόσµο. Κατέληξαν στο 

συµπέρασµα, πως τελικά το τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

διαµορφώνεται ανάλογα µε την κουλτούρα της κάθε χώρας (Luthans et al., 1997). 

 

6.3 Μέτρηση της απόδοσης του τμήματος Διεθνούς Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων 

Το 1998 οι Rogers and Wright, ανέφεραν σε άρθρο τους πως το τµήµα ανθρωπίνων 

πόρων, είναι παράγοντας που πρέπει να µειωθεί ως κόστος και να αυξηθεί ως 

παράγοντας που προσθέτει αξία στην απόδοση της εταιρείας. Η Khatri (2000) ανέφερε 

πως οι πρακτικές των ανθρωπίνων πόρων έχουν άµεση και θετική επίδραση στην 

απόδοση της εταιρείας. 

Οι Brewster et al. (2005) όρισαν στη µελέτη τους πως η προστιθέµενη αξία του 

τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε µία πολυεθνική είναι η 

ικανότητα της να διοικεί µε ισορροπία ανάµεσα στα συντονισµένα τµήµατα της 

πολυεθνικής και στις τοπικές ανάγκες, περιλαµβάνοντας τις πολιτισµικές διαφορές, µε 

τρόπο που εναρµονίζει ταυτόχρονα τις επιχειρησιακές ανάγκες µε τη φιλοσοφία της 

ανωτάτης διοίκησης. 

Σύµφωνα µε την Khatri (2000) για να εξεταστεί η αποτελεσµατικότητα του τµήµατος 

Ανθρωπίνων Πόρων στην απόδοση της εταιρείας υπάρχουν τρεις τρόποι: 

- Κάποιες πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι καλύτερες από κάποιες 

άλλες και κατ’ επέκταση πρέπει να εφαρµόζονται από όλες τις εταιρείες  

- Οι πρακτικές ανθρωπίνων πόρων πρέπει να είναι σύµφωνες µε την υπόλοιπη 

πορεία του οργανισµού, για να είναι αποδοτικές 
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- Οι πρακτικές των ανθρωπίνων πόρων πρέπει να εναρµονίζονται οριζόντια (για 

την εσωτερική συνοχή του τµήµατος) και κάθετα (ταύτιση του τµήµατος µε τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά του οργανισµού) µέσα στον οργανισµό. 

Οι Story et al. (2014), ανέφεραν στη µελέτη τους πως για να βελτιωθεί η απόδοση 

πρέπει οι εργαζόµενοι τους τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων να 

διαθέτουν εκπαίδευση και ψυχολογικό κεφάλαιο (Story et al., 2014). 

Το τµήµα της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων συµβάλλει στην επιτυχία της επιχείρησης 

(Colakoglu et al., 2006, Schuler et al., 2002, Jagersma and Gorp, 2002, Brewster et al., 

2011). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους Brewster et al. (2011) η ενσωµατωµένη γνώση 

στους ανθρώπινους πόρους του οργανισµού είναι το κλειδί της επιτυχίας (Brewster et 

al., 2011). Αυτό γίνεται καθώς µέσω του τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων συµβάλλει στο να είναι η επιχείρηση παγκοσµίως ανταγωνιστική, 

αποτελεσµατική,  να προσαρµόζεται εύκολα στις απαιτήσεις του εκάστοτε 

περιβάλλοντος, να ανταποκρίνεται στις τοπικές απαιτήσεις και να είναι ικανή να 

µεταφέρει γνώση σε όλες τις µονάδες της που είναι διασκορπισµένες σε διάφορα µέρη 

του κόσµου (Schuler et al., 2002). 

Παραδοσιακά µετριόταν µε οικονοµικά µέτρα, όπως η απόδοση στην εργασία, η 

ικανοποίηση της εργασίας, τα κίνητρα, και στο στρατηγικό επίπεδο µε τα 

αποτελέσµατα της µονάδας ή της επιχείρησης που σχετίζονται µε την παραγωγικότητα 

της εργασίας, την ανάπτυξη των πωλήσεων, τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

(µέσω των δεικτών ROA και ROI), την απόδοση στο επίπεδο της αγοράς (Colakoglu et 

al., 2006).  

Επίσης, οι Dyer and Reeves (1995) πρότειναν ως µεθόδους µέτρησης της συµβολής του 

τµήµατος στην πορεία της εταιρείας τα εξής: τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των 

πρακτικών του τµήµατος,  τα µακρο-οικονοµικά αποτελέσµατα – όπως ο δείκτης 

παραγωγικότητας, η ποιότητα των προϊόντων και η εξυπηρέτηση των πελατών-, 

οικονοµικά και λογιστικά αποτελέσµατα  - δείκτες ROA, ROI, κερδοφορίας-, 

αποτελέσµατα των αγορών όπως η ανάπτυξη.  

Αργότερα οι Rogers and Wright (1998) έκαναν ενέργειες να αποδείξουν ότι οι 

πρακτικές του τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων (π.χ. εκπαίδευση, επιλογή) συµβάλλει στα 

οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης, καθώς και ότι υπάρχει σχέση µεταξύ της 

ποιότητας και παραγωγικότητας των Ανθρωπίνων Πόρων µε τη γενική απόδοση της 

εταιρείας.  



88 

 

Επιπλέον, οι ίδιοι (Rogers and Wright, 1998) πρότειναν τέσσερα πιθανά είδη µέτρησης 

της επιχειρησιακής απόδοσης (ξεκινώντας από αυτά που συνδέονται πιο άµεσα µε το 

τµήµα): 

- Αποτελέσµατα των πρακτικών του τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων (κύκλος 

εργασιών, απουσία από την εργασία, ικανοποίηση από την εργασία) 

- Επιχειρησιακά αποτελέσµατα (παραγωγικότητα, ποιότητα, υπηρεσίες, ευελιξία 

παραγωγής) 

- Οικονοµικά και λογιστικά αποτελέσµατα (δείκτης ROA, ROE, κερδοφορία, 

πωλήσεις) 

- Αποτελέσµατα αγοράς (ανάπτυξη, ανταποδοτικότητα). 

Όµως, τόνισαν, πώς δεν έχει ξεκαθαριστεί εντελώς το ποια είναι ακριβώς η 

επιχειρησιακή απόδοση (Rogers and Wright, 1998). 

Οι Jain et al. (1998) την ίδια περίοδο είπαν, πως η εκπαίδευση και ανάπτυξη του 

προσωπικού, πρακτικές αποζηµίωσης και η ποικιλία του εργατικού δυναµικού επιδρούν 

θετικά στην απόδοση της εταιρείας. Αυτό γίνεται, όχι µε συγκεκριµένα αποτελέσµατα, 

αλλά µέσω της επιχειρησιακής αντίληψης και της επίτευξης των στόχων (Jain et al., 

1998). 

Έπειτα η Khatri (2000), διαχώρισε τους παράγοντες µέτρησης της απόδοσης του 

τµήµατος ανθρωπίνων πόρων σε οικονοµικούς και µη οικονοµικούς. Στους 

οικονοµικούς ανέφερε το ποσοστό ανάπτυξης των πωλήσεων τα τελευταία τρία χρόνια, 

όπως και το ποσοστό οριακού κέρδους τα τελευταία τρία χρόνια (Khatri, 2000). Ενώ, 

στους µη οικονοµικούς ένταξε τη δηµόσια εικόνα και το καλό όνοµα της εταιρείας, την 

ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών και τέλος την αποδοτικότητα των 

δραστηριοτήτων (Khatri, 2000). 

Αλλά οι Colakoglu et al. (2014) πρότειναν µε το άρθρο τους, η αποτελεσµατικότητα 

του τµήµατος να µετριέται και µε άλλους παράγοντες, όπως η επίδραση στα 

αποτελέσµατα, µε τη µέτρηση των πωλήσεων ανά εργαζόµενο. Ακόµη, η ικανοποίηση 

των πελατών θεωρούν οι Colakoglu et al. (2014) µπορεί να θεωρηθεί ως ενδιάµεση 

µεταβλητή µεταξύ του τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων και της απόδοσης της 

επιχείρησης.  

Αντίθετα όµως από τα παραπάνω, η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι ένας 

τοµέας που δεν έχει ερευνηθεί σε βάθος και δεν είναι µεγάλος ο αριθµός των ερευνών 

που αποδεικνύουν τη συµβολή του τµήµατος στην απόδοση της εταιρείας  σύµφωνα µε 

τους Delbridge et al. (2011). Βάση για αυτή τους την άποψη αποτελεί το γεγονός ότι οι 
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περισσότερες µελέτες έχουν επικεντρωθεί σε Αµερικανικής προέλευσης εταιρείες, 

εποµένως δεν καλύπτουν µεγάλο εύρος (Delbridge et al., 2011, Rowley and Jackson, 

2011).  

Επίσης, αυτήν τους την άποψη, για περιορισµένες έρευνες, την στηρίζουν και στο 

γεγονός ότι οι πολλές πολυεθνικές αναθέτουν λειτουργίες τους σε άλλες εταιρείες, 

δηµιουργώντας ένα δίκτυο (Delbridge et al., 2011). Εποµένως, σε µία τόσο περίπλοκη 

εφοδιαστική αλυσίδα, όπου ο έλεγχος της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων δε βρίσκεται 

στην πολυεθνική αλλά στην εκάστοτε συνεργαζόµενη εταιρεία, είναι πολύ δύσκολο να 

εφαρµοστεί ενιαίο σύστηµα Ανθρωπίνων Πόρων (Delbridge et al., 2011). 

 

6.4 Σύνοψη κεφαλαίου 

Το κεφάλαιο αυτό, ξεκινάει κάνοντας αναφορά στο πώς συµβάλλει η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων στην επιτυχία της επιχείρησης, σύµφωνα µε όσα έχουν ειπωθεί 

από τους ερευνητές του θέµατος.  

Στη συνέχεια, αναφέρει πραγµατικά παραδείγµατα περιπτώσεων χωρών και 

επιχειρήσεων, οι οποίες εφάρµοσαν τις αρχές της ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα τους. 

Τέλος, ολοκληρώνεται ορίζοντας το τι είναι στην πραγµατικότητα η απόδοση, η οποία 

προσπαθεί να µετρηθεί, εντοπίζοντας και επισηµαίνοντας το θεωρητικό κενό, που 

υφίσταται.  
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Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Όπως διαπιστώθηκε από την παρούσα εργασία, το θέµα των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

και της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων έχουν µελετηθεί σε βάθος έως τώρα. Η µελέτη 

της ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, από την άλλη είναι πιο πρόσφατη και δεν 

έχει µελετηθεί ολοκληρωµένα. 

Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας και συµβάλει στην 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Fandale and Paauwe, 2007, Dowling et al., 

1998, Brewster et al., 2008, Khatri, 2006, Glinow et al., 2002, Almond, Geringer et al., 

2002, Brewster et al., 2011, Rowley and Jackson, 2011, Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2010, 

Mendenhall and Oddou, 2000, Schuler et al., 2002). Η ανάλογη σηµασία του τµήµατος 

έχει αναγνωριστεί και από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Οι µέχρι τώρα µελέτες έχουν εξηγήσει το λόγο που κάνει επιτακτική τη δηµιουργία 

τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ο κυριότερος εκ των οποίων είναι 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Επίσης, αν και οι έρευνες έχουν εντοπίσει και έχουν κάνει σαφή τις διαφορές από την 

παραδοσιακή ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, πράγµα που εξηγεί γιατί πρέπει να 

δηµιουργηθεί το τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και τις λειτουργίες 

του. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε ένα κοινό µοντέλο 

∆ιεθνούς ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, το οποίο έχει συγκεκριµένες λειτουργίες, 

καθολικές για όλα τα τµήµατα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και τα οποία 

θα δίνουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Επειδή, όπως παρατήρησαν και παλαιότερα οι 

Glinow et al. (2002), ουσιαστικά πρόκειται για λειτουργίες, που µπορούν να 

εφαρµοστούν ανά ευρύτερες περιοχές (regions) και όχι παντού. 

Επιπρόσθετα, αν και έχουν µελετηθεί οι οπτικές προσέγγισης, το αντικείµενο µελέτης 

του τµήµατος και έχει γίνει προσπάθεια να οριστεί, τι το καθιστά αποτελεσµατικό, δεν 

έχουν καταλήξει στα συγκεκριµένα ιδιαίτερα κριτήρια που θα αξιολογείται η 

αποτελεσµατικότητα του και η συµβολή του στην επιτυχία της επιχείρησης. 

Ακόµη, όσον αφορά το ποιες πρακτικές θα εφαρµόζει το τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων για τη διοίκηση του, επικρατεί µια σύγχυση. ∆εν έχουν καταλήξει 

στο ποια πρακτική θα εφαρµόζεται για την κάθε λειτουργία. 
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Τέλος, όσον αφορά τη συµβολή του τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στην επιτυχία της επιχείρησης, που είναι και το κύριο ζητούµενο της παρούσας 

εργασίας υπάρχουν αρκετά κενά. 

Πέρα από τα προηγούµενα, δεν έχει διευκρινιστεί, έτσι ώστε να µπορέσει να µελετηθεί, 

τι ακριβώς είναι και τι µετράει η απόδοση. Οι Dyer and Reeves (1995), Colokoglu et al. 

(2006), Rogers and Wright (1998), Khatri (2000) έκαναν µια προσπάθεια προσέγγισης 

και ορισµού της, αλλά δεν υπάρχει µια ξεκάθαρη έως τώρα. 

Επίσης, πολλοί (Schuler et al., 2002, Glinow et al., 2002, Geringer et al., 2002, Luthans 

et al., 1997, Brewster et al., 2005, Khatri, 2000, Jagersma and Gorp, 2002, Brewster et 

al., 2011, Rogers and Wright, 1998, Jain et al. 1998) έχουν κάνει µελέτες για το πώς 

συµβάλει η ∆ιεθνής ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, αλλά είναι συνήθως  περιορισµένου 

εύρους, αφορά δηλαδή ορισµένες χώρες ή συγκεκριµένο οργανισµό. 

Στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία ο Πρωτόπαπας (2011) έκανε µια αξιόλογη 

προσπάθεια αλλά, περιορίστηκε µόνο σε τοπικές επιχειρήσεις και δεν έλαβε υπ’ όψιν 

τους τις πολυεθνικές. 

Συµπερασµατικά, είναι επιτακτική η µελέτη του θέµατος προκειµένου να βρεθεί ένα 

ολοκληρωµένο µοντέλο ∆ιεθνούς ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, που θα µπορεί να 

εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε πολυεθνική επιχείρηση στον κόσµο, να οριστεί ποια είναι η 

απόδοση που επιδιώκεται από το τµήµα, πως µετριέται, και στη συνέχεια να γίνει 

έρευνα για να διαπιστωθεί αν όντως συµβάλλει στην επιτυχία της επιχείρησης ή όχι. 
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