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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ένα ιδιαιτέρως σημαντικό θέμα, αυτό της διεθνούς 

ενοικίασης εργαζομένων.  Αρχικά παρατίθενται οι απόψεις της διεθνούς βιβλιογραφίας 

για την στρατηγική που ακολουθεί μια επιχείρηση, καθώς και το εξωτερικό και το 

εσωτερικό περιβάλλον της τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας για την 

αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητας της. Στην συνέχεια αναλύονται οι θεωρίες της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων καθώς και οι τρόποι παρακίνησης και ικανοποίησης των 

εργαζομένων. Έπειτα αναλύεται η έννοια της απασχόλησης, οι μορφές της καθώς και η 

πραγματικότητα της απασχόλησης στις χώρες της Ευρώπης. Τέλος, αναλύονται οι 

έννοιες της διεθνούς ενοικίασης εργαζομένων, καθώς και οι επιπτώσεις της στους 

εργαζομένους, στο εργασιακό περιβάλλον και στους εργοδότες. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

προσωρινή εργασία επηρεάζει σημαντικά όλο το περιβάλλον της επιχείρησης, ενώ 

επιβαρύνει τους εργαζόμενους και βοηθά τους εργοδότες.  

 

Λέξεις- Κλειδιά: Επιχείρηση, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, προσωρινή απασχόληση, 

εργαζόμενοι, εργοδότες 

 

Κωδικοί JEL: L16, J45,J53,J41, J63 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to highlight a very important issue for the business 

environment, the international hire workers. First, are presented the views of the 

international literature on the strategy pursued by a company, the external and internal 

environment, which is critical for the effectiveness and viability of a firm. Then are 

analyzed the theories of human resource management and ways of motivation and 

employee satisfaction. After are analyzing the concept of employment, the forms and the 

reality of employment in Europe. Finally, we analyze the definition of international hire 

workers and its impact on the workforce, workplace and employers. It seems that 

temporary work significantly affects the whole of the business environment, and borne 

by the workers and help employers. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ένα ιδιαιτέρως σημαντικό θέμα, αυτό της διεθνούς 

ενοικίασης εργαζομένων.  Αρχικά παρατίθενται οι απόψεις της διεθνούς βιβλιογραφίας 

για την στρατηγική που ακολουθεί μια επιχείρηση, καθώς και το εξωτερικό και το 

εσωτερικό περιβάλλον της τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας για την 

αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητας της. Στην συνέχεια αναλύονται οι θεωρίες της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων καθώς και οι τρόποι παρακίνησης και ικανοποίησης των 

εργαζομένων. Έπειτα αναλύεται η έννοια της απασχόλησης, οι μορφές της καθώς και η 

πραγματικότητα της απασχόλησης στις χώρες της Ευρώπης. Τέλος, αναλύονται οι 

έννοιες της διεθνούς ενοικίασης εργαζομένων, καθώς και οι επιπτώσεις της στους 

εργαζομένους, στο εργασιακό περιβάλλον και στους εργοδότες. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

προσωρινή εργασία επηρεάζει σημαντικά όλο το περιβάλλον της επιχείρησης, ενώ 

επιβαρύνει τους εργαζόμενους και βοηθά τους εργοδότες. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης, καθώς και οι τρόποι υλοποίησης της στρατηγικής της. Η στρατηγική για 

μια επιχείρηση είναι ο σημαντικότερος τομέας που επικεντρώνεται, αφού είναι αυτή που 

θα καθορίσει, θα αυξήσει και θα διευρύνει το μερίδιο αγοράς της και τα κέρδη της. Η 

κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί τη στρατηγική με βάση τους διαθέσιμους πόρους της, τις 

επιδιώξεις της και το γενικότερο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της. Στην 

συγκεκριμένη εργασία παρατίθενται οι απόψεις διάφορων επιστημόνων σχετικά με το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, την στρατηγική που ακολουθεί η 

επιχείρηση σε επίπεδο ομίλου και σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς και οι τρόποι 

υλοποίησης της στρατηγικής. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τα 

μοντέλα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, οι δομές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

οι τρόποι παρακίνησης των εργαζομένων και οι παράγοντες που οδηγούν στην εργασιακή 

ικανοποίηση. Η εργασιακή ικανοποίηση είναι ένας από τους κύριους στόχους της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, αφού αυτή μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του εργαζομένου, ενώ ταυτόχρονα να 

δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις.  
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Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η έννοια της εργασίας, του μειωμένου 

ωραρίου εργασίας καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη. Μέσα από την 

παράθεση των επίσημων στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι όλες οι νέες 

μορφές εργασίας έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη, ενώ σε άλλες χώρες εφαρμόζονται 

όλες οι μορφές εργασίες και σε άλλες χώρες λιγότερες μορφές εργασίας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η θεωρία που σχετίζεται με την 

μέθοδο ανάλυσης της έρευνας, δηλαδή η  ανάλυση περιεχομένου και οι μελέτες 

περίπτωσης. Η ανάλυση περιεχομένου ορίζεται ως  «μια μέθοδο έρευνας, η οποία παρέχει 

συστηματικά και αντικειμενικά μέσα για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα λεκτικά, 

οπτικά και γραπτά δεδομένα, προκειμένου να περιγραφούν και να ποσοτικοποιηθούν 

συγκεκριμένα φαινόμενα.» (Downe‐Wamboldt, 1992).  

 Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται μια μορφή εργασίας, η 

ενοικίαση εργαζομένων ή αλλιώς προσωρινή εργασία. Έτσι, αφού αναλυθούν οι έννοιες 

σχετικά με την προσωρινή εργασία, αναλύονται οι επιπτώσεις της σε διάφορα μέρη του 

οργανισμού. Αυτοί που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από την προσωρινή 

εργασία είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι εργοδότες. Όπως είναι 

λογικό, η προσωρινή εργασία διαθέτει αρκετά οφέλη για μια επιχείρηση, αλλά επηρεάζει 

σημαντικά και περισσότερο αρνητικά τους ίδιους τους εργαζομένους και έπειτα τους 

μόνιμους εργαζομένους της επιχείρησης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1.1.  ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αποτελεί τον κύριο στόχο για μια 

επιχείρηση. Οι τρόποι επίτευξης αυτού, μπορούν να βρεθούν τόσο στο εξωτερικό όσο 

και στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης αποτελείται από όλα τα υλικά και άυλα κομμάτια που διαθέτει η επιχείρηση.  

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στους πόρους που έχει στην διάθεση της μια επιχείρηση, 

αλλά και τις ικανότητες για την σωστή διαχείριση αυτών.  

Θεωρία πόρων- ικανοτήτων 

Μια επιχείρηση έχει στην κατοχή της, κάποια μοναδικά στοιχεία, όπως είναι το 

ανθρώπινο δυναμικό της, η τεχνογνωσία ή κάποιος μηχανολογικός εξοπλισμός, τότε 

θεωρείται ότι έχει ένα δυνατό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών της.  Θέτει, δηλαδή, 

σύμφωνα με τον Wernerfelt (1984), εμπόδια μπροστά στους ανταγωνιστές της που θα 

δυσκολέψουν την πορεία τους. Τα μοναδικά αυτά στοιχεία που συνθέτουν την θεωρία 

των πόρων- ικανοτήτων είναι τα εξής: 

Υλικοί πόροι/ Άυλοι πόροι 

Τα απτά κομμάτια μιας επιχείρησης αποτελούν τους υλικούς πόρους. Αυτό όμως που δεν 

είναι ούτε εύκολα μετρήσιμο, ούτε απτό και την κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες 

επιχειρήσεις είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Τα μηχανήματα αποτελούν έναν 

από τους υλικούς πόρους που διαθέτει μια επιχείρηση. Η κατοχή εξειδικευμένων 

μηχανημάτων, που μπορεί να είναι μοναδικά στον κλάδο, δίνουν στην επιχείρηση ένα 

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, η εξεύρεση του κατάλληλου 

ανθρώπινου δυναμικού για την σωστή λειτουργία αυτών, είναι ένα σημαντικό κομμάτι 

στο οποίο η επιχείρηση πρέπει να δώσει δέουσα σημασία, καθώς αποτελεί και το άυλο 

κομμάτι της. Επιπλέον, δημιουργείται ένα σημαντικό πλεονέκτημα με την απόκτηση 

γνώσης από τους εργαζομένους . Γίνεται σαφές, λοιπόν, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας 

είναι ένα από τα συστατικά της επιτυχίας, αλλά και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Ακόμα, η δομή της επιχείρησης από μόνη της και ο τρόπος οργάνωσης της μπορούν να 

της προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις μιας 

επιχείρησης αποτελούν επίσης, έναν από τους πόρους της. Παραδείγματος χάρη, οι 

επιχειρήσεις που στηρίζουν την εφοδιαστικής τους αλυσίδα στις αποθήκες που 
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βρίσκονται στον χώρο τους.  Επιπλέον, πλεονέκτημα αποτελεί το μέρος που είναι 

εγκατεστημένες, η ιδιοκτησία τους, και διαφέρει από άλλες ανταγωνιστικές τους. 

Επιπρόσθετα, η εμπειρία που διαθέτει το προσωπικό  μιας επιχείρησης σ’ έναν κλάδο, 

της δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο σε συνδυασμό με την φήμη της 

επιχείρησης αποτελούν έναν συνδυασμό από άυλους πόρους. Το οικονομικό κομμάτι 

είναι επίσης σημαντικό. Όπως αναφέρουν οι Cooper and  Kleinschmidt (1985), το 

κεφάλαιο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ξεκινούν νέες δραστηριότητες ή να επεκτείνουν 

τις υπάρχουσες. Προκειμένου, όμως, να προβούν στην εκτέλεση σχεδίων που ξεπερνούν 

τα δικά τους διαθέσιμα κεφάλαια έχουν ανάγκη από περαιτέρω χρηματοδότηση. Τέλος, 

οι καινοτομίες είναι από τα πλέον σημαντικά άυλα στοιχεία της επιχείρησης.  

Ικανότητες  

Ωστόσο, η ύπαρξη των πόρων κάποιες φορές δεν φέρνει εγγυημένα την επιτυχία και το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που χρειάζεται είναι ο 

σωστός συντονισμός. Χρειαζόμαστε, δηλαδή, τις κατάλληλες ικανότητες, που είναι 

απαραίτητες για την εύρυθμή λειτουργία μιας επιχείρησης. Οι ικανότητες αυτές πρέπει 

να υπάρχουν κύριος έμφυτες ή επίκτητες τόσο στα στελέχη αλλά και στους εργαζομένους 

της επιχείρησης. Επιπλέον, η προσαρμοστικότητα τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, η εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται πάνω σε εξειδικευμένα αντικείμενα, 

η εφευρετικότητα και η δημιουργικότητα συνθέτουν κάποιες από τις ικανότητες εκείνες 

που μια επιχείρηση, επιθυμεί να έχουν οι εργαζόμενοί της προκειμένου να αποκτήσει το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της. Έτσι, οι ανταγωνίστριες εταιρείες να μην μπορούν να 

αντιγράψουν από αυτήν αλλά και να διαφέρει από τις άλλες υπάρχουσες εταιρείες του 

κλάδου.   

 Αλυσίδα αξίας  

Σύμφωνα με τον Porter, oι δραστηριότητες μιας επιχείρησης είναι ο πυρήνας της. Από 

τον σχεδιασμό των προϊόντων μέχρι την παράδοση στον τελικό καταναλωτή και την 

μετέπειτα εξυπηρέτηση του, μια επιχείρηση προσπαθεί για τον καλύτερο συνδυασμό 

τους και άρα την επίτευξη, και πάλι, ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  Όλες οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης μπορούν να απεικονιστούν στην αλυσίδα αξίας. 

 

Διάγραμμα 1: Η αλυσίδα αξίας του Porter 
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Πηγή: http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_66.htm 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, οι λειτουργίες μια επιχείρησης χωρίζονται 

σε κύριες λειτουργίες και υποστηρικτικές. 

Οι κύριες λειτουργίες είναι οι εξής: 

 Διαχείριση α’ υλών 

 Παραγωγική δραστηριότητα 

 Διαχείριση έτοιμων προϊόντων 

 Μάρκετινγκ και πωλήσεις 

 Υπηρεσίες μετά την πώληση 

 

Οι υποστηρικτικές λειτουργίες είναι: 

 Επιχειρησιακή υποδομή 

 Διοίκηση ανθρώπινων πόρων 

 Τεχνολογική ανάπτυξη 

 Προμηθευτές  

 

 

 

 

 

http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_66.htm
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1.2.  ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Το περιβάλλον μιας επιχείρησης και ο χώρος που δραστηριοποιείται, διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης και σε κάποιο βαθμό 

κατευθύνουν τις δράσεις της. Η φύση του, η ανάλυση του και οι επιδράσεις που έχει στις 

επιχειρήσεις και σε όλους όσους επηρεάζει αυτή, έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

πολλών επιστημόνων τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με τους Voiculet  et al. (2010), 

το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει 

το ανταγωνιστικό της περιβάλλον, να αναλύσει την δράση του μάκρο-περιβάλλοντος της, 

να αναλύσει τις ευκαιρίες που παρέχονται στην επιχείρηση και να προσδιορίσει τις 

προοπτικές ανάπτυξης του. 

Η κάθε επιχείρηση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όταν δημιουργείται έχει ένα όραμα και 

συγκεκριμένους στόχους που επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Ωστόσο, η χάραξη 

συγκεκριμένων στρατηγικών από την πλευρά της επιχείρησης είναι απαραίτητη, ώστε να 

πραγματοποιήσει τους στόχους της.  Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι οι στρατηγικές δεν 

μπορούν να μεταβληθούν. Η αλλαγή των στρατηγικών των επιχειρήσεων αλλά και η 

μεταβολή των στρατηγικών αποφάσεων τους, οφείλεται τις περισσότερες φορές στο 

ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Όπως 

αναφέρουν οι Türkay et al. (2011), προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν 

αναλλοίωτές τις στρατηγικές τους και να τις εφαρμόσουν θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια 

αρμονία σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και των παραγόντων που 

το επηρεάζουν. Να επιτύχουν τους στόχους τους και να δημιουργήσουν ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που είναι και ο απώτερος σκοπός τους. Το ανταγωνιστικό 

τους πλεονέκτημα θα πρέπει να προέρχεται από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο 

περιβάλλον τους. Επιπλέον θα πρέπει να αξιοποιούνται οι πληροφορίες που λαμβάνουν 

από το γενικότερο περιβάλλον  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πριν τους αντιπάλους. Θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικό, τόσο για την αξιοποίηση ευκαιριών, όσο και για την αντιμετώπιση 

ενδεχόμενων απειλών.  

Σε πολλές έρευνες σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον και τις επιδράσεις του, έχει γίνει 

ένας διαχωρισμός του εξωτερικού περιβάλλοντος, σε μάκρο- εξωτερικό περιβάλλον και 

σε μίκρο-εξωτερικό περιβάλλον (Παπαδάκης, 2012;  Türkay  et al., 2011). Το μάκρο- 

εξωτερικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις Pîndiche and Ionita (2013), είναι ο οδηγός της 
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επιχείρησης σχετικά με τις δραστηριότητες της και εξαρτάται από τις ανάγκες της 

κοινωνίας, την συμπεριφορά των καταναλωτών και των ανταγωνιστών, καθώς και τις 

εξελίξεις ή τους θεσμούς του πολιτικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση. Έτσι, το μάκρο-περιβάλλον μιας επιχείρησης αποτελείται από τα εξής: Το 

οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, νομικό και περιβαλλοντικό περιβάλλον. Το 

οικονομικό περιβάλλον εξαρτάται από τις οικονομικές κρίσεις που επικρατούν στον 

κλάδο αλλά και γενικότερα στην χώρα που εδρεύει μια επιχείρηση. Το τεχνολογικό και 

νομικό περιβάλλον, αναφέρονται στα διαθέσιμα εργαλεία που υπάρχουν για την 

παραγωγή και προώθηση των προϊόντων και στους νόμους που θεσπίζουν οι επιχειρήσεις 

αντίστοιχα. Τέλος, το περιβαλλοντικό περιβάλλον αναφέρεται στις συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά ή στις αγορές που δραστηριοποιείται  ο όμιλος.  

Σχετικά με το μίκρο-περιβάλλον της επιχείρησης αυτό αποτελείται από τους 

προμηθευτές, από τους πελάτες-αγοραστές της, από τους ανταγωνιστές της και τέλος από 

τις δημόσιες ομάδες συμφερόντων. Οι προμηθευτές της επιχείρησης είναι εκείνοι που 

παρέχουν τις εισροές της επιχείρησης, όπως τα υλικά, τα εφόδια, τα μηχανήματα, τον 

εξοπλισμό, την συσκευασία, τις υπηρεσίες κ.α. Για μια αποδοτική συνεργασία της 

επιχείρησης με τους προμηθευτές της, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης, 

αλλά και η αλληλεξάρτηση τους σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο (Pîndiche and Ionita, 2013).  

Οι πελάτες αγοραστές μιας επιχείρησης είναι αυτοί που θεωρούνται το σημαντικότερο 

συστατικό του μίκρο-εσωτερικού περιβάλλοντος, και αυτό γιατί οι πελάτες είναι αυτοί 

που θα καταναλώσουν το τελικό προϊόν ή της υπηρεσία της επιχείρησης. Επιπλέον είναι 

αυτοί που θα επηρεάσουν την πορεία της επιχείρησης σε επίπεδο κερδών. Η κατανάλωση 

ή χρήση του προϊόντος από τους πελάτες, εξαρτάται από τις προτιμήσεις τους, από τις 

προθέσεις τους για την κατανάλωση νέων προϊόντων κ.τ.λ. Σημαντικό είναι το γεγονός 

ότι στις μέρες μας οι περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και μέσω 

αυτού μπορούν να πληροφορηθούν για όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες καθώς και να 

ανταλλάξουν απόψεις με άλλους καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά οι ανταγωνιστές 

της επιχείρησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, αφού μια αλλαγή της στρατηγικής τους ή μια λήψη απόφασης σχετικά με 

την εταιρία είναι ικανή να μετατρέψει το τοπίο της αγοράς, αναγκάζοντας τις 

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις να αλλάξουν με την σειρά τους κάποιες από τις πολιτικές 

τους, προκειμένου να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέλος, οι ομάδες 
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συμφερόντων, μπορούν να επιδράσουν στην λειτουργία της επιχείρησης, μέσω κάποιων 

αποφάσεων που θα λάβουν.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων έχει 

διαφορετικές μορφές και μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Σύμφωνα με 

τους Smart and  Vertinsky (1984), το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης μπορεί να 

διαταραχθεί από την αβεβαιότητα που προκαλεί μια περιβαλλοντική αστάθεια, σχετικά 

με το μέλλον της επιχείρησης και του κλάδου που δραστηριοποιείται γενικότερα. Η 

πολυπλοκότητα είναι μια διάσταση του εξωτερικού περιβάλλοντος, που θα πρέπει να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην λήψη και εκτέλεση στρατηγικών αποφάσεων. Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα πολλά χαρακτηριστικά του, 

αναγνωρίζοντας και διαχωρίζοντας τα ,ως προς την ωφέλεια τους για τις  επιχειρήσεις ή 

ως προς την αρνητική επίδραση τους πάνω σε αυτές. Στην παραπάνω άποψη προστίθεται 

και ο ισχυρισμός των Tan  and Litschert (1994), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε 

νέα μορφή τεχνολογίας και αν προστεθεί στο περιβάλλον μιας επιχείρησης, θα πρέπει να 

ερευνάται σφαιρικώς ως προς τα οφέλη και τα κόστη που θα προέλθουν από την χρήση 

της. Αυτό ερευνάται από τους αρμόδιους managers των επιχειρήσεων, αφού θα πρέπει 

να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην αποσαφήνιση των συνθηκών που επικρατούν στο 

περιβάλλον τους καθώς και των δυνάμεων και των αδυναμιών του.    

 

1.3 . Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

Η χάραξη στρατηγικής από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική ώστε να 

επιτύχει τους καθορισμένους στόχους της. Είναι σημαντικό το γεγονός της αντίληψης 

της στρατηγικής πριν εκτελεστεί, ακόμη και αν δεν μπορεί να περιγραφεί (Kaplan and 

Norton, 2001) . Στο πλαίσιο αυτό, ο Hussey (1985), αναφέρει ότι η στρατηγική ενός 

ομίλου ή μιας επιχείρησης είναι δυνατό να μεταβληθεί λόγω αλλαγής κάποιων 

παραγόντων που επηρεάζουν τον όμιλο. Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή της τεχνολογίας, 

μπορεί να είναι ένας παράγοντας που θα αλλάξει την δομή και την στρατηγική μιας 

επιχείρησης, επηρεάζοντας την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Είναι σημαντικό 

γεγονός, οι managers των επιχειρήσεων να αναλάβουν τον επαναπροσδιορισμό της δομής 
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και της στρατηγική της επιχείρησης. Επιπλέον, να προσπαθήσουν να προσαρμόσουν το 

ανθρώπινο δυναμικό τους στα νέα δεδομένα.  

Σύμφωνα με τους Andersen and Kheam (1998),  υπάρχουν τύποι ανάπτυξης του ομίλου 

και συγκεκριμένα τέσσερις: 

 Η διείσδυση στην αγορά, 

 Η ανάπτυξη της αγοράς, 

 Η ανάπτυξη του προϊόντος 

 Αύξηση της διαφοροποίησης της επιχείρησης 

 

Η διείσδυση στην αγορά, αναφέρεται κυρίως στις προσπάθειες των επιχειρήσεων να 

εισχωρήσουν στην κλάδους νέων προϊόντων ώστε να αυξήσουν τον όγκο των πωλήσεων 

τους. Αλλά και να μεγαλώσουν το μερίδιο αγοράς τους. Αυτό μπορούν να το πετύχουν 

αν αυξήσουν την χρήση προϊόντων ή  υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες. Επίσης, 

η διείσδυση στην αγορά θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω της προσέλκυσης 

πελατών ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, που πιθανώς να είναι απογοητευμένοι ή να είχαν 

περισσότερες προσδοκίες από την κατανάλωση του συγκεκριμένου προϊόντος. Ακόμα θα 

μπορούσε να επιτευχθεί η προσέλκυση καταναλωτικού κοινού που δεν έχει 

χρησιμοποιήσει το προϊόν (Παπαδάκης, 2012). Γενικότερα, όμως οι επιχειρήσεις που 

παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, επιθυμούν να σηματοδοτηθούν προκειμένου να 

αναγνωρίζονται από τους καταναλωτές πριν την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

(Welgelt and Camerer, 1988).  

Από την άλλη πλευρά η ανάπτυξη της αγοράς νοείται ως την προσπάθεια της επιχείρησης 

να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων της, από το μερίδιο αγοράς της, χωρίς να μεταβάλει στο 

ελάχιστο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 

προσπάθεια εισαγωγής του ομίλου σε νέες διεθνείς αγορές που να μην είναι ήδη 

κορεσμένες από τον συγκεκριμένο κλάδο προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι Cooper and 

Kleinschmidt (1985), διατείνονται ότι οι managers των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι 

σε θέση να προσαρμόζουν και να διαθέτουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων ώστε αυτά να 

διατίθενται όχι μόνο στο εσωτερικό των χωρών που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, 

αλλά και στο εξωτερικό. Επιπλέον είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση των αγορών- 

στόχων από τους managers ώστε οι εξαγωγές των προϊόντων να είναι αποτελεσματικές 

και να αυξάνουν τα κέρδη των επιχειρήσεων.  Βέβαια, προκειμένου μια επιχείρηση να 
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επεκταθεί σε νέες διεθνείς αγορές πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της και να 

αντισταθμίσει τα κόστη και τα οφέλη αυτού του ρίσκου. Διότι μπορεί οι κίνδυνοι για μια 

επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα να είναι διαφορετικοί, από μια επιχείρηση που 

προσφέρει υπηρεσίες (Carman and Langeard , 1980). Σημαντικό ρόλο στις εξαγωγικές 

δραστηριότητες και στην ανάπτυξη εξαγωγικών στρατηγικών των επιχειρήσεων 

λαμβάνουν οι κυβερνήσεις των χωρών που  θέλουν να αναπτυχθούν, λόγω των νόμων 

που κυριαρχούν αλλά και της φορολογίας που επιβάλουν οι κυβερνήσεις σε εξαγωγές και 

εισαγωγές προϊόντων (Hill and Snell, 1988). 

Η ανάπτυξη του προϊόντος είναι επίσης μια στρατηγική ανάπτυξης. Η επιχείρηση έχει 

την δυνατότητα να την υιοθετήσει και να την εφαρμόσει ενώ έγκειται στην αλλαγή, 

διαφοροποίηση ή εισαγωγή νέων προϊόντων. Φυσικά ο απώτερος σκοπός είναι η 

εξάπλωση της εταιρίας σε νέες διεθνείς αγορές. Είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιούν 

αρκετές εταιρίες, προκειμένου να αυξήσουν τον όγκο πωλήσεων τους πέρα από τα όρια 

της χώρας που εδρεύουν. Τέλος, η στρατηγική της αύξησης της διαφοροποίησης είναι η 

επιδίωξη της επιχείρησης να εισαχθεί σε νέες αγορές με την δημιουργία νέων προϊόντων. 

Ο συγκεκριμένος τύπος στρατηγικής είναι πολύ διαδεδομένος στον κόσμο των 

επιχειρήσεων, παρακινώντας πολλές επιχειρήσεις να την εφαρμόσουν (Hill and Snell, 

1988).  

 Oι Bakos and Treacy (1986), αναφέρουν τα παραπάνω, μπορούν να συγχωνευθούν σε 

στρατηγικές όπως την εσωτερική στρατηγική, που σχετίζεται με την ανάπτυξη και την 

αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που απαιτείται να πραγματοποιηθούν από 

την πλευρά των επιχειρήσεων. Σαν αποτέλεσμα θα έχει  να επιτευχθεί ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Επίσης αναφέρονται στην ανταγωνιστική στρατηγική, όπου οι 

επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη και στην επιβολή τους έναντι των 

ανταγωνιστών. Επιπλέον αναπτύσσουν  στρατηγικές  χαρτοφυλακίου που αφορά την 

τοποθέτηση των επιχειρήσεων σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στον ίδιο 

κλάδο δραστηριοποίησης. Η στρατηγική που ακολουθεί μια εταιρία και ο τρόπος που την 

υλοποιεί παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο στο μέλλον μιας επιχείρησης. Στην διεθνή 

βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφορές σε σχέση με τους τρόπους που επιλέγουν οι 

επιχειρήσεις να υλοποιήσουν την στρατηγική τους. Οι σημαντικότερες ωστόσο 

αναφορές, γίνονται στην στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

αλλά και στις στρατηγικές συμμαχίες. 
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Σχετικά με τις στρατηγικές εξαγοράς ο Chatterjee (1986), αναφέρει ότι οι στρατηγικές 

συμμαχίες πραγματοποιούνται τις περισσότερες φορές μεταξύ επιχειρήσεων, που 

επιθυμούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής και διανομής των προϊόντων τους και να 

αυξήσουν τις τιμές τους, ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αναφέρεται επίσης, ότι όταν 

μια επιχείρηση έχει στην διάθεση της μια εξειδικευμένη τεχνική ή τεχνογνωσία τις 

περισσότερες φορές πραγματοποιεί συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις, ώστε να έχει 

λιγότερα κόστη από την απόκτηση της. Επιπλέον, ο Walsh (1988), επισημαίνει ότι οι 

εταιρίες πριν προβαίνουν σε συγχωνεύσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν 

αν η συγχώνευση θα μπορούσε να αυξήσει τα κέρδη και των δύο, να μειώσει τα κόστη  

σε σχέση με το περιβάλλον και τον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Αυτό διότι μπορεί 

ένας κλάδος να βρίσκεται σε ύφεση και οποιαδήποτε προσπάθεια συγχώνευσης μπορεί 

να μην αποδώσει τα ανάλογα αποτελέσματα.  

Οι στρατηγικές συμμαχίες από την άλλη πλευρά είναι πολύ σημαντικές αφού μπορούν 

να προσδώσουν πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι Whipple  and Franke (2000), 

αναφέρουν ότι οι στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ επιχειρήσεων δεν εκτελούνται τις 

περισσότερες φορές με επιτυχία. Όπως αναφέρουν οι αρθρογράφοι, στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής μία στις πέντε επιχειρήσεις είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν 

στρατηγικές συμμαχίες και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι 

εξοικειωμένες και δεν μπορούν να διαχειριστούν τις συμμαχίες με άλλες επιχειρήσεις, 

ακόμα και αν αυτές πραγματοποιηθούν. Η επιτυχία στις συμμαχίες πραγματοποιείται 

μόνο όταν και οι δύο επιχειρήσεις παραθέτουν τους πόρους και τις ικανότητες του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, ώστε να έχουν κέρδος και οι δύο εταίροι. Ο Chan et al. 

(1997), επεκτείνει τον παραπάνω ισχυρισμό και υποστηρίζει ότι οι στρατηγικές 

συμμαχίες που είναι πιο κερδοφόρες για τους εταίρους, είναι αυτές που 

πραγματοποιούνται όταν γίνεται προσφορά τεχνικών, κυρίως δεξιοτήτων των 

εργαζομένων μιας επιχείρησης. Ενώ οι συμμαχίες που στηρίζονται στην διάθεση των 

προϊόντων και από τις δύο εταιρίες δεν φαίνεται να είναι το ίδιο κερδοφόρες.  
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1.4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ανταγωνιστικότητα των εθνών προέρχεται κατά κύριο λόγο από την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή. Το θέμα της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αποτελεί σε μεγάλο βαθμό θέμα συζήτησης 

μεταξύ των managers, των πολιτικών προσώπων και των ακαδημαϊκών. Η 

παγκοσμιοποίηση και οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια έχουν 

δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες και τις χώρες. Η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα μιας επιχείρησης 

να σχεδιάζει, να παράγει και να εμπορεύεται στην αγορά ανώτερα από τους ανταγωνιστές 

προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη την διακύμανση των τιμών ανάλογα με την κατάσταση 

της χώρας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση (Porter, 1990).  

Υπάρχουν πολλοί ερευνητές που υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση των εθνών, προσδιορίζονται από τα παρατηρούμενα 

επίπεδα εμπορίου των επιχειρήσεων, δηλαδή από τα υψηλά μερίδια εξαγωγών (Balassa, 

1977) (Utkulu and Seymen,2004). Πράγματι, οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι η 

ανταγωνιστικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων προέρχεται 

από το μερίδιο αγοράς που κατέχει η επιχείρηση (Ma, 2000). Όπως υποστηρίζει ο Porter 

(1990), η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα 

δημιουργείται και αυξάνεται, όταν μια επιχείρηση είναι σε θέση να δημιουργήσει αξία 

για τους πελάτες της, η οποία υπερβαίνει το κόστος δημιουργίας της. Η αξία λογίζεται 

ως αυτό που οι καταναλωτές-αγοραστές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν, ενώ η 

προστιθέμενη αξία είναι εκείνη που προέρχεται από την προσφορά χαμηλότερων τιμών 

από τους ανταγωνιστές για το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία. Έτσι, όπως υποστηρίζει υπάρχουν 

δύο τύποι ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις, αυτό της 

διαφοροποίησης και αυτό της ηγεσίας κόστους.  

Συνεχίζοντας, σύμφωνα με τον Hatzichronoglou  (1996), η ανταγωνιστικότητα είναι η 

ικανότητα των εταιριών, των βιομηχανιών, των περιφερειών και των εθνών να 

δημιουργήσουν σχετικά υψηλά εισοδήματα και υψηλά επίπεδα απασχόλησης σε μια 

βιώσιμη βάση, ενώ είναι και παραμένουν εκτεθειμένα στον διεθνή ανταγωνισμό. Όπως 

επισημαίνεται, η ανταγωνιστικότητα έχει τέσσερις διαστάσεις, την μηχανική διάσταση, 

την περιβαλλοντική/συστημική διάσταση, την διάσταση του αναπτυξιακού κεφαλαίου 
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και την εκλεκτική/ ακαδημαϊκή διάσταση (Freeman, 2004; Hatzichronoglou, 1996). 

Σύμφωνα με την προσέγγιση της μηχανικής διάστασης, η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται 

από τις επιχειρήσεις που υιοθετούν τις καλύτερες πρακτικές. Στην προσέγγιση της 

περιβαλλοντικής/ συστημικής διάστασης, η ανταγωνιστικότητα θεωρείται θέμα 

βελτιστοποίησης του περιβάλλοντος για την βιομηχανία (Martin, 2003; Freeman, 2004). 

Η ανταγωνιστικότητα από την πλευρά της προσέγγισης του αναπτυξιακού κεφαλαίου 

προσδιορίζεται από την ικανότητα της οικονομίας να συσσωρεύει το ανθρώπινο και το 

φυσικό κεφάλαιο, ενώ η τελευταία προσέγγιση, δηλαδή αυτή της εκλεκτικής διάστασης, 

αντιλαμβάνεται την ανταγωνιστικότητα ως ένα πεδίο όπου η έρευνα είναι απαραίτητη, 

με την χρήση διάφορων αναλυτικών εργαλείων (Martin, 2003; Freeman, 2004). 

Ωστόσο, στην υπάρχουσα βιβλιογραφία έχουν τονιστεί δύο πτυχές της 

ανταγωνιστικότητας, δηλαδή ότι η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την 

παραγωγικότητα και ότι η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από τις εμπορικές επιδόσεις. 

Έτσι, φαίνεται οι δύο αυτές πτυχές της ανταγωνιστικότητας δείχνουν σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της, δηλαδή είτε προέρχεται από την θεωρία του 

διεθνούς εμπορίου είτε προέρχεται από την θεωρία της ανάπτυξης (Ogrean, 2010). Οι 

Porter et al. (2008), επισημαίνουν ότι η ευημερία καθορίζεται από την παραγωγικότητα 

μιας οικονομίας, η οποία μετρά την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται 

ανάλογα με τα διαθέσιμα κεφάλαια, το ανθρώπινο δυναμικό και τους φυσικούς πόρους. 

Η παραγωγικότητα εξαρτάται τόσο από την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών ενός 

έθνους, που μετράτε από τις τιμές που μπορούν να επιβάλλουν στις ανοιχτές αγορές, 

καθώς και με την αποτελεσματικότητα με την οποία αυτά τα προϊόντα μπορούν να 

παραχθούν. Άλλωστε η παραγωγικότητα προωθεί τους υψηλούς μισθούς, το ισχυρό 

νόμισμα και κατά συνέπεια τον αυξημένο βιοτικό επίπεδο. 

Από την άλλη πλευρά, οι διαδικασίες ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης, είναι εκείνες 

οι διαδικασίες, οι οποίες βοηθούν στον εντοπισμό της σημαντικότητας και της τρέχουσας 

απόδοσης της επιχείρησης, όπως οι διαδικασίες στρατηγικού μάνατζμεντ, οι διαδικασίες 

του ανθρώπινου δυναμικού, οι διαδικασίες σε επιχειρησιακό επίπεδο και οι διαδικασίες 

διαχείρισης της τεχνολογίας (Peteraf, 1993) (Διάγραμμα 1). Με αυτόν τον τρόπο, η 

διαδικασία της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

διαδικασία εξισορρόπησης που συμπληρώνει τις παραδοσιακές λειτουργικές 

διαδικασίες, όπως η διαχείριση κινδύνων και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ενώ 

ενισχύουν την ικανότητα ενός οργανισμού να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά (Ajitabh 
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and Momaya, 2004). Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων πηγάζει από την 

ικανότητα τους να ανταγωνιστούν. Έτσι, προκειμένου μια επιχείρηση να ανταγωνιστεί, 

θα πρέπει να διαθέτει και τους κατάλληλους πόρους, τόσο υλικούς όσο και άυλους. Η 

σταθερή στρατηγική, οι δομές, οι ικανότητες, η δυνατότητα για καινοτομία και άλλοι 

πόροι συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης (Peteraf, 1993).  

Διάγραμμα 2: Σχέσεις μεταξύ των διαδικασιών μάνατζμεντ και των διαδικασιών 

ανταγωνιστικότητας 

  

Πηγή: Peteraf, 1993 

 

Ο ανταγωνισμός για τις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικός, από την άποψη της 

στρατηγικής που ακολουθεί η επιχείρηση, αλλά και από τις στρατηγικές αποφάσεις που 

θα λάβει. Μια στρατηγική επιλογή ή απόφαση μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην 

κερδοφορία, αλλά πολλές φορές και στην αποτυχία. Αυτό που είναι πρωταρχικής 

σημασίας για τις επιχειρήσεις είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής έναντι του 

ανταγωνισμού που θα μπορεί να προσαρμόζεται στις εξελίξεις του κλάδου που 

δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Η στρατηγική σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι 

ιδιαιτέρως σημαντική και αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημόνων.  

Όλοι οι επιστήμονες στηρίχθηκαν στον διαχωρισμό της στρατηγικής του ανταγωνισμού 

από τον Porter. Ο Porter, διαχώρισε την στρατηγική αυτή σε στρατηγική διαφοροποίησης 

και στρατηγική ηγεσίας κόστους. Η στρατηγική ηγεσίας κόστους είναι αυτή που δίνει 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που παράγουν τα προϊόντα τους με το 
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χαμηλότερο δυνατό κόστος. Από την άλλη πλευρά η στρατηγική διαφοροποίησης 

έγκειται στην ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα των προϊόντων που παράγει μια εταιρία, 

και δεν έχει παραχθεί από καμία άλλη επιχείρηση (Govindarajan, 1989). Οι Ward and 

Duray  (2000), αναφέρουν ότι όταν μια στρατηγική βασίζεται στην ανάδειξη της τιμής 

του προϊόντος, τότε δίνεται ιδιαίτερη μεγάλη σημασία από την πλευρά των επιχειρήσεων 

στο κόστος παραγωγής του προϊόντος, ενώ όταν μια στρατηγική βασίζεται στην 

διαφοροποίηση του προϊόντος, τότε η στρατηγική αυτή βασίζεται στον αποτελεσματικό 

συνδυασμό του κόστους, της ποιότητας, της παράδοσης και της ευελιξίας που θα πρέπει 

να έχει το προϊόν ώστε να αποδώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις.  

Όπως αναφέρουν οι Kotha and Orne (1989), η ομοιότητα της στρατηγικής ηγεσίας 

κόστους με την στρατηγική διαφοροποίηση είναι ότι και οι δύο στρατηγικές έχουν ως 

απώτερο σκοπό την βέλτιστη σχέση μεταξύ τιμής, κόστους και κέρδους. Αναφορικά με 

την στρατηγική διαφοροποίησης, η επιχείρηση τείνει να αυξάνει να κέρδη της όταν 

παράγει και εισάγει στην αγορά προϊόντα που είναι μοναδικά στην αγορά και έχουν 

μεγάλη επίδραση στο καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή μια καινοτομία, αφού προσδίδει σε 

αυτό μια ξεχωριστή καταναλωτική αξία (Das and Joshi , 2007) . Από την άλλη πλευρά, 

η στρατηγική ηγεσίας κόστους, φαίνεται να λειτουργεί όταν τα κέρδη αυξάνονται λόγω 

της κατοχής του μικρότερου κόστους παραγωγής των προϊόντων. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι μια εταιρία προκειμένου να αλλάξει τον τρόπο παραγωγής του προϊόντος, 

ώστε να μειωθούν τα κόστη, λαμβάνει υπόψη της πολλούς παράγοντες όπως το διαθέσιμο 

κεφάλαιο της για αυτή την επένδυση. Επιπλέον, ο Devaraj (2004), αναφέρει ότι πολλές 

επιχειρήσεις προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγική ηγεσίας κόστους. Ωστόσο, 

έχει αποδειχτεί ότι στρατηγική ηγεσίας κόστους δεν είναι δυνατό να την πετύχουν όλες 

οι επιχειρήσεις και συνήθως πραγματοποιείται από την επιχείρηση που διατηρεί για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα στην συγκεκριμένη στρατηγική. Η στρατηγική 

διαφοροποίησης από την άλλη, δεν φαίνεται ότι απασχολεί μεγάλο όγκο επιχειρήσεων 

αφού υπάρχει ο φόβος της ανάληψης ρίσκου, και οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται όλο 

και περισσότερο στην μείωση του κόστους που θα τους αποφέρει άμεσα αναμενόμενα 

αποτελέσματα.  

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω όλες οι επιχειρήσεις επιθυμούν και επιδιώκουν 

να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων. 

Όπως αναφέρουν οι Rindova and Fombrun (1999), το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από 

την πλευρά των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί είτε μια επιχείρηση λάβει αποφάσεις 
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για επενδύσεις, είτε προβεί σε στρατηγικές προβλέψεις είτε αποφασίσει να εισαχθεί σε 

μια νέα αγορά. Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές συνδέονται πάντα με τους ανταγωνιστές και 

τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιήσει εκείνοι. Αυτό που προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν όλες οι επιχειρήσεις είναι να πραγματοποιήσουν κάποιες από τις 

προηγούμενες στρατηγικές πριν από τους ανταγωνιστές τους, με απώτερο σκοπό την 

αύξηση του μεριδίου αγοράς τους και των κερδών τους.  

 

1.5. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η διεθνοποίηση αποτελεί, σήμερα, έναν όρο που σχεδόν κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί. 

Τόσο σαν όρος όσο και σαν ενέργεια, όμως, είναι αναπόσπαστο κομμάτι πολλών 

επιχειρήσεων οι οποίες έχουν επεκτείνει είτε ολόκληρους τομείς τους είτε κάποια 

κομμάτια τους στο εξωτερικό. Σήμερα όμως αναφερόμαστε σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Τι είναι όμως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις; Και τι εννοούμε με τον όρο διεθνοποίηση;  

Η διεθνοποίηση είναι, ουσιαστικά, όλες οι κινήσεις που κάνει μια επιχείρηση 

προκειμένου να δημιουργήσει κάποιες σχέσεις με το εξωτερικό. Οι σχέσεις αυτές που 

δημιουργούνται μεταξύ των επιχειρήσεων μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από απλές 

εξαγωγικές δραστηριότητες. Μπορεί να αφορούν τη διαμόρφωση εταιρικών σχέσεων, 

την επένδυση σε ξένες χώρες, τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα, κ.α. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, όσο περισσότερο αλλάζουν οι πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις, τόσο 

πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη για δημιουργία σχέσεων με επιχειρήσεις του εξωτερικού. 

Φτάνουμε τότε στο σημείο εκείνο όπου πλέον μιλάμε για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Αυτό που, ουσιαστικά, εννοούμε όταν μιλάμε για  πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι οι 

επιχειρήσεις εκείνες που επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους εκτός 

συνόρων, σε περισσότερες από μια χώρες (Buckley and Casson, 2009). Οι λόγοι που θα 

οδηγήσουν μια επιχείρηση να στρέψει το βλέμμα της στο εξωτερικό μπορεί να αφορούν 

είτε οικονομικά οφέλη είτε τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση αυτές καθ’ αυτές 

και την βελτίωση αυτών.  

Μέσα από τις εξαγωγικές δραστηριότητες που μια επιχείρηση έχει μπορεί να ελέγξει και 

κατά πόσο η χώρα αυτή μπορεί να ανταπεξέλθει και σε μια επικείμενη επέκταση της 

επιχείρησης. Με μικρό ρίσκο, έχει την δυνατότητα να μάθει αν η χώρα αυτή ενδιαφέρεται 

για τα προϊόντα της. Αν λάβει θετική ανατροφοδότηση μπορεί να επεκταθεί ανοίγοντας 
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ενδεχομένως ένα νέο κατάστημα εκεί. Επακόλουθο αυτού είναι τελικά μια νέα μονάδα 

παραγωγής στην χώρα αυτή (Johanson and Wiedersheim , 1975).  

Ένα άλλο κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση στην επέκταση της είναι και 

τα κανάλια διανομής και τα διεθνή δίκτυα στα οποία συμμετέχει. Μέσα από τη 

συμμετοχή της αυτή, της δίνεται η δυνατότητα να πάρει πληροφορίες για τις χώρες που 

την ενδιαφέρουν ενώ ταυτόχρονα μπορεί να έχει οφέλη και από κάποιες ενδεχομένως 

καλές συμφωνίες που δημιουργεί με  τα μέλη στις χώρες αυτές. Αποτέλεσμα της καλής 

πληροφόρησης που μπορεί και έχει η επιχείρηση είναι οι ευκαιρίες που της εμφανίζονται 

για την εισαγωγή των προϊόντων της  ή την ίδρυση μιας μονάδας παραγωγής και 

παράλληλα ο σωστός χρόνος για να το κάνει αυτό. 

 

Στάδια της διεθνοποίησης 

Όταν μια επιχείρηση αποφασίσει να επεκταθεί σε χώρες του εξωτερικού, ακολουθεί 

κάποια στάδια. Ουσιαστικά, έπειτα από την πληροφόρηση που έχει λάβει, η είσοδος της 

σε μια αγορά του εξωτερικού δεν θα είναι απότομη, αλλά μπορεί να επιτευχθεί και 

απόλυτα πετυχημένη επιλογή. Το πρώτο βήμα για την έξοδο της είναι οι εξαγωγές. Στο 

σημείο αυτό, η επιχείρηση έχει μια παθητική αντίδραση στις αγορές του εξωτερικού, ή 

αλλιώς θα μπορούσε να πει κανείς ότι βρίσκεται σ ’ένα στάδιο πειραματισμού. Είναι στην 

πλεονεκτική θέση να μπορεί να συλλέγει πληροφορίες και να μαθαίνει, όχι όμως και να 

μπορεί να δράσει με κάποιο τρόπο πέρα από αυτό των εξαγωγών.  

Όταν περάσει κάποιο χρονικό διάστημα- το οποίο και δεν είναι ίδιο για κάθε επιχείρηση- 

τότε αξιολογώντας τις τρέχουσες συνθήκες θα κρίνει αν μπορεί να πάει στο επόμενο 

στάδιο στο οποίο είναι πιο ενεργή. Δημιουργώντας συμφωνίες με ξένες επιχειρήσεις. 

Προκειμένου να μπορέσει να διαθέσει τα προϊόντα της στις νέες αγορές, θα προβεί στη 

δημιουργία σχέσεων με ξένους αντιπροσώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διάθεση 

των προϊόντων της.   

Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας διεθνοποίησης της, η επιχείρηση είναι πια 

«δεσμευμένη» με την νέα αγορά του εξωτερικού (Cavusgil, 1980). Τα προϊόντα της έχουν 

πλέον εδραιωθεί στην νέα αγορά. Η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει τον τρόπο εκείνο 

με τον οποίο θα τα διαθέτει. Ο πρώτος τρόπος που έχει στην διάθεση της είναι αυτός της 

ίδρυσης μιας θυγατρικής εταιρίας. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι 
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έχει τον πλήρη έλεγχο των προϊόντων της καθώς επίσης και τυχόν τεχνογνωσιών που 

συνοδεύουν τη δημιουργία αυτών. Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός των στρατηγικών 

συμμαχιών που μπορεί να συνάψει με επιχειρήσεις που εδρεύουν στην χώρα 

ενδιαφέροντος της. Με τον τρόπο αυτό μειώνει το ρίσκο και το κόστος εισαγωγής της. 

Επίσης, μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της εταιρίας- συμμάχου. Ο τρίτος τρόπος 

είναι η δικαιόχρηση (franchise). Μέσα από την δικαιόχρηση, η επιχείρηση διαθέτει τα 

προϊόντα της στην νέα αγορά με μικρό ρίσκο χάνοντας, ωστόσο, τον έλεγχο της 

ποιότητας στην αγορά του εξωτερικού. 

Στρατηγικές Διεθνοποίησης 

1. Διεθνείς ανταγωνιστικές στρατηγικές 

Έχοντας πλέον εδραιωθεί μια επιχείρηση σε κάποια/ες   χώρα/ες του εξωτερικού,  

αντιμετωπίζει σαν πρόβλημα ποια στρατηγική να ακολουθήσει. Για να απαντηθεί το 

ερώτημα αυτό, θα πρέπει να μελετήσει τις συνθήκες που επικρατούν  στην χώρα που 

εδρεύει, κι αυτό γιατί σχετίζονται άμεσα και με τις αγορές του εξωτερικού στις οποίες 

στοχεύει.  Οι παραγωγικοί συντελεστές που έχει στην διάθεση της, η ζήτηση στην 

εγχώρια αγορά, η στρατηγική που ακολουθεί  με τον εγχώριο ανταγωνισμό και  οι  

υποστηρικτικές ως προς την δραστηριότητα  του κλάδου παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

απόφαση της (Porter, 1990). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον  Miller (1986), οι 

στρατηγικές αυτές είναι: 

Διεθνής στρατηγική Ηγεσίας Κόστους: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες αποσκοπούν στην 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας και άρα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα προϊόντα 

των επιχειρήσεων που λειτουργούν βάσει αυτής της στρατηγικής, είναι φθηνά, μαζικής 

παραγωγής και μη- καινοτόμα. 

Διεθνής  στρατηγική Διαφοροποίησης:  αφορά επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν κάποια 

τεχνογνωσία ή κάποιους παραγωγικούς συντελεστές που θα της επιτρέψουν να 

αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα προϊόντα που παράγονται εδώ 

εμφανίζονται και παρουσιάζονται στην αγορά ως μοναδικά και καινοτόμα. Οι 

επιχειρήσεις που ανήκουν σ’ αυτή τη στρατηγική δαπανούν μεγάλα ποσά και μεγάλο 

ενδιαφέρον στην έρευνα, το μάρκετινγκ και την καλή ποιότητα των προϊόντων. 

Διεθνής  Στρατηγική Εστίασης: Η στρατηγική αυτή έχει διττή φύση. Μια επιχείρηση ενός 

κλάδου μπορεί να ενδιαφέρεται και να στοχεύει σε διαφορετικό πελατειακό κοινό από 
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μια άλλη. Αυτό, ουσιαστικά, σημαίνει ότι μπορεί μια επιχείρηση να ενδιαφέρεται για την 

ποιότητα θυσιάζοντας το οικονομικό κομμάτι ενώ μια άλλη να ενδιαφέρεται για 

δημιουργία  οικονομιών κλίμακας έναντι της καλής ποιότητας. 

Διεθνής στρατηγική Ταυτόχρονης Επίτευξης Ηγεσίας Κόστους και Διαφοροποίησης: 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί η ιδανική στρατηγική γιατί είναι κατά βάση ο συνδυασμός των 

προηγούμενων. Αν μια επιχείρηση καταφέρει να συνδυάσει τους πόρους της κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτύχει και καλύτερες τιμές και καλύτερη ποιότητα προϊόντων, τότε είναι 

σχεδόν σίγουρο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα αποκτήσει και η εξασφάλιση μιας 

καλύτερης θέσης έναντι των ανταγωνιστών της. 

Σωστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. (asset parsimony):  η στρατηγική αυτή 

αναφέρεται στους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους που έχει μια επιχείρηση στο 

ενεργητικό της και στον καταμερισμό αυτών για την παραγωγή των προϊόντων της. 

Σκοπός της στρατηγικής αυτής είναι να μειώσει το stock της εταιρίας και άρα τα κόστη 

που το συνοδεύουν.  

 

2. Εταιρική Στρατηγική Διεθνοποίησης 

Πολυτοπική  Στρατηγική: Το ενδιαφέρον της επιχείρησης η οποία ακολουθεί αυτή τη 

στρατηγική στρέφεται στην κάλυψη αναγκών σε τοπικό επίπεδο και όχι διεθνώς. Για τις 

επιχειρήσεις αυτές, κάθε χώρα έχει διαφορετικές ανάγκες και η κάλυψη τους γίνεται 

σαφώς με διαφορετικό τρόπο (Παπαδάκης,  2007, σελ.402- 412). 

Παγκόσμια Στρατηγική: Σε αυτή τη στρατηγική οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται 

αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και άρα φθηνότερα 

προϊόντα. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συγκεντρωμένη την παραγωγική τους  

δραστηριότητα σε μία χώρα ή σε περιορισμένα μέρη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για 

αυτές (Παπαδάκης,  2007, σελ. 402- 412 ). 

Διεθνής Στρατηγική: Εδώ οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται μόνο για την δημιουργία 

καινοτομικών προϊόντων, δίνοντας μικρή ή και καθόλου σημασία στο οικονομικό 

κομμάτι (Παπαδάκης,  2007, σελ. 402- 412 ).  

Διεθνική Στρατηγική:  Ίσως η σημαντικότερη στρατηγική είναι αυτή. Μια επιχείρηση 

που ακολουθεί αυτή τη στρατηγική προσπαθεί να επιτύχει τόσο οικονομίες κλίμακας όσο 
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και να ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε χώρας ξεχωριστά (Παπαδάκης,  2007, 

σελ. 402- 412 ).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

2.1. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Εξ ορισμού, το ανθρώπινο κεφάλαιο περιλαμβάνει το σύνολο των ατομικών ταλέντων 

και ικανοτήτων (έμφυτων και επίκτητων), όπως είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά, τα 

ταλέντα, οι γνώσεις και τα προσόντα. Όπως και οι φυσικές ικανότητες, έτσι και το 

ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να βελτιωθεί μέσω της εκπαίδευσης και της εμπειρίας 

(Borjas, 2003;OECD, 2007).  

Σύμφωνα με τον Schultz (1961), το ανθρώπινο κεφάλαιο διακρίνεται από το φυσικό 

εξαιτίας τριών διακεκριμένων ιδιοτήτων του, οι οποίες τονίζουν τις διαφορές ανάμεσα 

σε αυτά τα είδη κεφαλαίου. Το ανθρώπινο κεφάλαιο: 

 Είναι ενσωματωμένο στον άνθρωπο, διότι αποτελεί προσόν και κατά κάποια 

έννοια «περιουσιακό στοιχείο» 

 Αποτελεί κεφάλαιο, διότι πρόκειται για πηγή μελλοντικών εσόδων και 

ικανοποιήσεων. 

 Είναι αδιαχώριστο και αναπόσπαστο κομμάτι του ατόμου που το κατέχει.  

Τη δεκαετία του 1950, οι κύριοι παράγοντες που όριζαν την παραγωγική 

διαδικασία ήταν το φυσικό κεφάλαιο, η εργασία, η γη και η διοίκηση (Becker,1993). 

Ωστόσο, λίγο αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1960 παρουσιάζεται μέσω 

εμπειρικών ερευνών, ένα κενό στην ερμηνεία της οικονομικής κατάστασης που 

παρατηρείται στις ΗΠΑ (Nafukho et al., 2004). Οι τέσσερις παράγοντες που περιγράφουν 

την παραγωγική διαδικασία δεν επαρκούν για να ερμηνεύσουν την οικονομική ανάπτυξη 

που παρουσιάζεται, ενώ αρκετοί είναι οι οικονομολόγοι οι οποίοι υποστηρίζουν, πως το 

φυσικό κεφάλαιο είναι η αιτία της ανάπτυξης αυτής. Το κενό που δημιουργήθηκε, 

γνωστό και ως υπολειμματικός παράγοντας,  από την αδυναμία ερμηνείας της 

οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ κάλυψε ο Schultz με τη θεωρία του για το ανθρώπινο 

κεφάλαιο (Nafukho et al., 2004). Αργότερα, κατά την προσπάθειά του να μελετήσει τον 

ρυθμό επιστροφής χρημάτων στην κοινωνία από τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται 

από αυτή στην εκπαίδευση, ο Becker διαπίστωσε πως η μελέτη αυτή δεν επιχειρεί απλά 

να συμπληρώσει ένα κενό στην τυπική οικονομική θεωρία (Becker, 1993). Οι αποδόσεις 

των επενδύσεων σε διάφορους άλλους τομείς, αποτελούσαν πεδίο το οποίο είχε 

μελετηθεί  εκτενώς, όμως λίγες προσπάθειες είχαν γίνει για τη μελέτη και τον 

προσδιορισμό σε ένα γενικότερο πλαίσιο, των επενδύσεων που γίνονται σε ανθρώπινους 
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παράγοντες.  Η ενιαία αυτή θεωρία που διαμορφώνεται εξηγεί ένα ευρύ φάσμα 

εμπειρικών φαινομένων τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή δέχονταν μια εκ των 

περιστάσεων ερμηνεία και εξακολουθούσαν να συγχύζουν τους ερευνητές. 

Χαρακτηριστικά τέτοια φαινόμενα είναι (Becker, 1993): 

 Τα έσοδα αυξάνονται με την ηλικία σε μειωμένο ρυθμό, πράγμα που σημαίνει ότι 

με την πάροδο των χρόνων και με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, οι 

περισσότεροι απολαμβάνουν περισσότερες απολαβές, με ένα μειωμένο ρυθμό 

όμως. 

 Οι δεξιότητες είναι αντιστρόφως ανάλογες με την ανεργία. Επομένως, όσες 

περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες διαθέτει ένα άτομο, τόσο μικρότερες είναι 

οι πιθανότητες να είναι σε ανεργία. 

 Οι εταιρείες στις υποανάπτυκτες χώρες είναι πιο πατριαρχικές προς τους 

εργαζόμενους από ότι στις ανεπτυγμένες. Αυτό σημαίνει ότι στις ανεπτυγμένες 

χώρες οι επιχειρήσεις θεωρούν τους εργαζομένους τους ως μέρος της επιχείρησης 

και όχι αποκλειστικά ως εργατικό δυναμικό, ενσωματώνοντας τους στην 

κουλτούρα της επιχείρησης και παρέχοντας τους αρκετά προνόμια.  

 Τα νεότερα άτομα αλλάζουν δουλειές πιο συχνά και λαμβάνουν περισσότερη 

επαγγελματική εκπαίδευση από ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Πράγματι, με το 

πέρασμα των χρόνων, δίνεται περισσότερο ολοένα και περισσότερη έμφαση στην 

εκπαίδευση και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Η διανομή των εσόδων είναι θετικά κυρτή, ειδικά μεταξύ επαγγελματιών και 

άλλων επιδέξιων εργατών, πράγμα που σημαίνει ότι επιβραβεύονται οι 

δεξιότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η πρόθεση για εργασία.  

 Ικανά άτομα λαμβάνουν περισσότερη μόρφωση και άλλου είδους εξάσκηση. Τα 

άτομα λοιπόν που διαθέτουν ικανότητες για περισσότερες δεξιότητες και 

μόρφωση, είναι περισσότερο πιθανό να πετύχουν στην επαγγελματική τους 

πορεία. Επομένως, όσο πιο ικανό είναι ένα άτομο, τόση περισσότερη μόρφωση 

και εξάσκηση θα του παρέχονται.  

 Η μοιρασιά της εργασίας είναι περιορισμένη από την έκταση της αγοράς. 

Πράγματι, όσο μεγαλύτερη είναι η αγορά, τόσο περισσότερη θα είναι η ζήτηση 

για εργασία και επομένως οι εργαζόμενοι και οι απολαβές τους.  

 Ο τυπικός επενδυτής στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι πιο ορμητικός και έτσι πιο 

πιθανό να πλανάται από τον τυπικό επενδυτή στα ενσώματα κεφάλαια. 
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Επομένως, φαίνεται ότι πλέον δίνεται έμφαση στα ενσώματα κεφάλαια σε σχέση με το 

ανθρώπινο κεφάλαιο.  

Είναι ευρέως αποδεδειγμένο ότι το ανθρώπινο δυναμικό δημιουργεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις στο management μιας επιχείρησης, η 

χρήση ποικίλων εσωτερικών και εξωτερικών τεχνολογιών και γνώσεων για την 

υλοποίηση νέων έργων, δημιουργούν νέες ανάγκες για τις επιχειρήσεις που προωθούν 

νέες κατευθύνσεις στην διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Σύμφωνα με την θεωρία των 

πόρων, οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους για να δημιουργήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τέτοιο που να είναι δύσκολο να αντιγραφεί από τους 

ανταγωνιστές τους (Barney, 1991).  

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων συνδέεται με το άυλο κεφάλαιο, το οποίο δημιουργεί 

αξία όταν ενσωματώνεται στο σύστημα του management της επιχείρησης, το οποίο με 

την σειρά του ενισχύει την οργανωτική ικανότητα της επιχείρησης για να λειτουργήσει 

σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά την άποψη του συστήματος πληροφοριών, η 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ενσωματώνει πληροφορίες για το εργατικό δυναμικό, 

τις δυνατότητες του για επιχειρησιακό σχεδιασμό, τα προβλήματα που προκύπτουν 

μεταξύ των εργαζομένων καθώς και τις ανάγκες του (Barney, 1991).  

Σύμφωνα με τους Noe et al. (2007), η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων αναφέρεται σε 

πολιτικές, πρακτικές και συστήματα που επηρεάζουν την συμπεριφορά και την απόδοση 

των εργαζομένων. Οι Wright και  McMahan (1992), ορίζουν στην στρατηγική διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων ως το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους. Από την άλλη 

πλευρά, οι Rodwell και Teo (2004), υποστηρίζουν ότι η στρατηγική διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ικανοποίησης των καταναλωτών και 

πελατών της επιχείρησης καθώς και μέσω της δέσμευσης των εργαζομένων.  

Ο  Wood (1999), ορίζει την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ως μια λειτουργία ενός 

οργανισμού που καλείται να αντιμετωπίσει θέματα σχετικά με τον ανθρώπινο παράγοντα, 

όπως η πρόσληψη, η επίδοση των εργαζομένων, η ανάπτυξη του οργανισμού, η 

ασφάλεια, τα πλεονεκτήματα και τα κίνητρα των εργαζομένων, η επικοινωνία, η 

διαχείριση των εργαζομένων και η εκπαίδευση τους. Έτσι, η διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων είναι μια λειτουργία ενός οργανισμού που εστιάζει στην πρόσληψη, στην 

διαχείριση και στην ανάπτυξη των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτόν. Ο          , 
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ορίζει τον οργανισμό ως ένα σύστημα σχέσεων μεταξύ των μελών μιας ενότητας, το 

οποίο αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά της ενότητας και επιτυγχάνει τους στόχους του.  

Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων και της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Σύμφωνα με το Γραφείο 

Διοίκησης Προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών (Office of Personnel Management), η 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων χρησιμοποιείται συνήθως ως μια αντιδραστική οντότητα 

μέσα σε έναν οργανισμό που είναι υπεύθυνος για διοικητική διαδικασία (OPM, 1999). 

Στο παραπάνω συναινεί και ο Buhler (2002), ο οποίος υποστηρίζει ότι η διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων επικεντρώνεται στην τήρηση των αρχείων και έχει την εποπτεία 

πραγματοποίησης των διοικητικών καθηκόντων. Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων επικεντρώνεται στις διοικητικές 

δραστηριότητες ενός οργανισμού και όχι στην αποτελεσματική χρήση των ανθρωπίνων 

πόρων για την εκπλήρωση των στόχων και επιθυμιών του οργανισμού. Από την άλλη 

πλευρά, η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένας 

ρεαλιστικός σχεδιασμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό ενός οργανισμού 

εάν δεν υπόψη οι υπάρχουσες και μελλοντικές δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού 

του (Buhler, 2002).  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι τα παρακάτω σύμφωνα 

με τους  Hope‐Hailey et al. (1999): 

 Η έμφαση στην στρατηγική διαχείριση των ανθρώπων (του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου του οργανισμού), η οποία επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης των 

στόχων της επιχείρησης και των πρακτικών της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

 Η ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση της υποστήριξης των πρακτικών και 

των πολιτικών που σχετίζονται με τους εργαζομένους, δηλαδή της ανάπτυξης 

ολοκληρωμένων πολιτικών για την διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, 

 Η σημασία που αποδίδεται στην απόκτηση δέσμευσης των εργαζομένων με τις 

αξίες και τους στόχους του οργανισμού που απασχολούνται,  

 Η αντιμετώπιση των ανθρώπων ως σημαντικά κεφάλαια της επιχείρησης, και όχι 

σαν κόστος, διότι οι άνθρωποι θεωρούνται πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

και μέσα για την απόκτηση ευκαιριών μάθησης και ανάπτυξης του οργανισμού, 
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 Η ένωση των συμφερόντων των εργαζομένων και της διοίκησης, διότι εάν οι 

εργαζόμενοι αισθανθούν ότι είναι μέλη του οργανισμού, θα είναι πιο αποδοτικοί 

και αποτελεσματικοί, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται οι στόχοι του 

οργανισμού, 

 Η αναγνώριση της σημαντικότητας της διαχείρισης και αντιμετώπισης της 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων.  

Σύμφωνα με τον Armstrong (2003), οι εργαζόμενοι θεωρούνται για τους οργανισμούς ως 

«ανθρώπινο κεφάλαιο», λόγω του ρόλου που διαδραματίζουν στην οργάνωση της 

εταιρίας. Υπάρχουν αρκετές έρευνες σχετικά με την επίδραση της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων στην απόδοση των εργαζομένων. Επιπλέον, όπως έχει υποστηριχθεί οι πρακτικές 

της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στις περισσότερες περιπτώσεις ενισχύουν την 

δέσμευση και τα κίνητρα των εργαζομένων. Μερικές από αυτές τις πρακτικές 

περιγράφονται παρακάτω: 

 Οι πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που σχετίζονται με την απόδοση 

των εργαζομένων λειτουργούν μόνο στην περίπτωση όπου πληρούνται οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις στελέχωσης, 

 Η διακριτική συμπεριφορά είναι πιο πιθανό να συμβεί όταν αρκετά άτομα έχουν 

δέσμευση με τον οργανισμό τους ή όταν διαθέτουν τα κίνητρα για να το πράξουν 

ή όταν αποκτούν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία, 

 Η δέσμευση, τα κίνητρα και η ικανοποίηση από εργασία, είτε μαζί είτε ξεχωριστά, 

θα παρουσιάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό όταν οι εργαζόμενοι θα βιώνουν θετικά 

την εφαρμογή των πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή με την 

παροχή κινήτρων εξέλιξης και αύξησης μισθών, 

 Η θετική εμπειρία των εργαζομένων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη όταν οι 

πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ενισχύουν τις ικανότητες τους, τα 

κίνητρα και τις ευκαιρίες εξέλιξης, 

 Ο τρόπος που εφαρμόζονται οι πρακτικές και οι πολιτικές της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, θα ενισχύει ή θα 

εξασθενήσει την συμπεριφορά και τις στάσεις των εργαζομένων, 

 Η εμπειρία της επιτυχίας στα αποτελέσματα απόδοσης των εργαζομένων, 

φαίνεται βοηθά σημαντικά στην ενίσχυση των θετικών στάσεων τους. 
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2.2. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Το μοντέλο του Michigan 

Το μοντέλο του Michigan αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τους Fomburn et al (1984). 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η θεραπεία των ανθρωπίνων πόρων, όπως και των άλλων 

πόρων του οργανισμού, θα πρέπει να πραγματοποιείται με έναν ψύχραιμο τρόπο και κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η χρησιμότητα τους με την ταυτόχρονη 

ελαχιστοποίησης του κόστους. Έτσι, οι μελετητές πρότειναν ότι τα συστήματα των 

ανθρωπίνων πόρων και οι οργανωτικές δομές, θα πρέπει να με έναν τρόπο που να συνάδει 

με την στρατηγική που εφαρμόζει και αναπτύσσει ο οργανισμός (Loosemore et al., 2003). 

Σύμφωνα με το μοντέλο υπάρχουν τέσσερις διαδικασίες που αναπτύσσονται στον 

οργανισμό, οι οποίες είναι η επιλογή, δηλαδή η σύνδεση των υπαρχόντων ανθρωπίνων 

πόρων με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίες, η αξιολόγηση της απόδοσης, οι ανταμοιβές 

τόσο για τα βραχυπρόθεσμα όσο και για τα μακροπρόθεσμα επιτεύγματα των 

εργαζομένων, και η ανάπτυξη των εργαζομένων υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, το 

συγκεκριμένο μοντέλο λάμβανε υπόψη ένα κλειστό σύστημα ανθρωπίνων πόρων, στο 

οποίο δεν λαμβανόταν υπόψη οι επιρροές από το εξωτερικό περιβάλλον (Armstrong, 

2003). Το μοντέλο του Michigan απεικονίζεται διαγραμματικά στο παρακάτω διάγραμμα 

(Διάγραμμα 4). 
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Διάγραμμα 3: Το μοντέλο του Michigan 

 

Πηγή: http://slideplayer.com/slide/5671279/  

 

 

 

Το μοντέλο της σύνδεσης μεταξύ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και απόδοσης 

Στο μοντέλο τους οι Guest et al. (1999), παρουσιάζεται η σύνδεση της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων και της απόδοσης των εργαζομένων. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η 

στρατηγική της επιχείρησης επηρεάζει την στρατηγική της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων, ενώ και τα δύο επηρεάζουν τις στρατηγικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 

Οι πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων επηρεάζουν την αποτελεσματικότητας 

των ανθρωπίνων πόρων, και οδηγούν στα αποτελέσματα της διοίκησης των ανθρωπίνων 

πόρων στους εργαζομένους, τα οποία είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων, η δέσμευση και 

η ευελιξία. Τα αποτελέσματα αυτά επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των αγαθών και 

των υπηρεσιών που παράγονται από τον οργανισμό καθώς και την παραγωγικότητα των 

εργαζομένων. Τέλος, τόσο η ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών όσο και η 

παραγωγικότητα των εργαζομένων επηρεάζουν τις οικονομικές επιδόσεις του 

οργανισμού.  

http://slideplayer.com/slide/5671279/
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Διάγραμμα 4: Το μοντέλο διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και της απόδοσης 

 

Πηγή: Guest et al. , 1999 

 

 

Το μοντέλο του Harvard 

Σύμφωνα με τον Armstrong (2003), το μοντέλο βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα 

προβλήματα της διαχείρισης προσωπικού μπορούν να λυθούν μόνο όταν οι γενικές 

διευθυντές αναπτύσσουν μια άποψη για το πώς επιθυμούν να δουν να συμμετέχουν και 

να αναπτύσσονται οι εργαζόμενοι από την επιχείρηση, καθώς και με ποιες πολιτικές και 

πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. 

Χωρίς μια κεντρική φιλοσοφία και ένα στρατηγικό όραμα, η διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων, θα παραμένει ένα σύνολο ανεξάρτητων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα 

καθοδηγούνται από τις δικές τους πρακτικές (Boxall, 1992). Έτσι, τα πλεονεκτήματα του 

συγκεκριμένου μοντέλου είναι τα εξής (Boxall, 1992; Armstrong, 2003): 

 Ενσωματώνει την αναγνώριση μιας σειράς συμφερόντων των ενδιαφερόμενων 

μερών, 

 Αναγνωρίζει την σημασία της ανταλλαγής μεταξύ των συμφερόντων των 

ιδιοκτητών και των εργαζομένων καθώς και μεταξύ των διάφορων ομάδων 

συμφερόντων,  

 Διευρύνει το πλαίσιο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που περιλαμβάνει την 

επιρροή των εργαζομένων, την οργάνωση της ηγεσίας και το στυλ εποπτείας, 
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 Αναγνωρίζει ένα ευρύ φάσμα επιρροών σχετικά με την επιλογή της στρατηγικής, 

γεγονός που υποδηλώνει ένα συγκερασμό των προϊόντων της αγοράς και της 

κοινωνικοπολιστικής λογικής.  

 Δίνει έμφαση στην επιλογή, αφού δεν οδηγείται από περιστασιακή ή 

περιβαλλοντική αιτιοκρατία. 

Το μοντέλο του Harvard παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 5): 

 

Διάγραμμα 5: Το μοντέλο του Harvard 

 

Πηγή:http://nehaspeakshr.blogspot.gr/2015/07/models-of-human-resource-

management.html  

Όπως φαίνεται λοιπόν, τα ενδιαφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών, δηλαδή οι 

ιδιοκτήτες, το management, οι ομάδες εργαζομένων, η κυβέρνηση, η κοινότητα και οι 

υπόλοιπες ομάδες, επηρεάζονται από κάποιους παράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος εργασίας, η στρατηγική και οι συνθήκες της επιχείρησης, η φιλοσοφία 

της διαχείρισης, η αγορά εργασίας, τα συνδικάτα, η τεχνολογία της εργασίας και οι νόμοι 

και οι αξίες της κοινωνίας. Τόσο τα  ενδιαφερόμενα μέρη όσο και οι παραπάνω 

παράγοντες, επηρεάζουν τις επιλογές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή την 

επιρροή των εργαζομένων, την ροή των ανθρωπίνων πόρων, τα συστήματα ανταμοιβών 

και τα συστήματα εργασίας. Οι επιλογές αυτές όπως είναι λογικό επηρεάζουν τα 

http://nehaspeakshr.blogspot.gr/2015/07/models-of-human-resource-management.html
http://nehaspeakshr.blogspot.gr/2015/07/models-of-human-resource-management.html
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αποτελέσματα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τα οποία είναι η δέσμευση, η απόδοση, 

η αναλογία και η αποτελεσματικότητα κόστους, ενώ με την σειρά τους τα επηρεάζουν 

τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ατομική ευελιξία, στην οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα και στην κοινωνική ευελιξία (Armstrong, 2003).  

Το μοντέλο του Guest 

Ο Guest ανέπτυξε ένα θεωρητικό μοντέλο, στο οποίο αναπτύσσονται οι πρακτικές της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που μπορούν να επιτύχουν ανώτερη και ατομική και 

οργανωσιακή απόδοση. Το μοντέλο αυτό θεωρείται ότι στηρίζεται στο μοντέλο του 

Harvard, μέσω του ορισμού τεσσάρων στρατηγικών στόχων, οι οποίοι είναι οι εξής 

(Armstrong, 2003): 

 Η στρατηγική ολοκλήρωση που ορίζεται ως η ικανότητα του οργανισμού να 

ενσωματώνει τα θέματα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε στρατηγικά σχέδια 

του και η οποία θα εξασφαλίζει ότι την συμμετοχή της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

 Η υψηλή δέσμευση, η οποία είναι η συμπεριφορική δέσμευση για τη συνέχιση 

των συμφωνηθέντων στόχων και αντανακλάται με μια ισχυρή ταύτιση με την 

επιχείρηση, 

 Η υψηλή ποιότητα, η οποία αναφέρεται σε όλες τις πτυχές του management και 

προέρχεται άμεσα από την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που 

παρέχονται από την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 

εργαζομένων και των επενδύσεων σε εργαζομένους υψηλής ποιότητας, 

 Η ευελιξία, η οποία συνεπάγεται λειτουργική ευελιξία και την ύπαρξη μιας 

προσαρμόσιμης οργανωτικής δομής με την ικανότητα διαχείρισης της 

καινοτομίας.  

Το εν λόγω μοντέλο περιλαμβάνει έξι βασικές συνιστώσες (Armstrong, 2003). Τις 

στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς, τα 

αποτελέσματα απόδοσης και τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω διάγραμμα, οι στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

περιλαμβάνουν την διαφοροποίηση ή καινοτομία, την εστίαση στην ποιότητα και την 

μείωση του κόστους. Οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων περιλαμβάνουν την 

επιλογή, την εκπαίδευση, την εκτίμηση, τις ανταμοιβές, την σχεδίαση της εργασίας, την 
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εμπλοκή και την ασφάλεια. Τα αποτελέσματα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

περιλαμβάνουν την δέσμευση, την ποιότητα και την ευελιξία, ενώ τα αποτελέσματα 

συμπεριφοράς περιλαμβάνουν την προσπάθεια και τα κίνητρα, την συνεργασία, την 

εμπλοκή και την συμπεριφορά των πολιτών. Τα αποτελέσματα απόδοσης περιλαμβάνουν 

υψηλή παραγωγικότητα, ποιότητα και καινοτομία και χαμηλή έλλειψη, χαμηλό επίπεδο 

διαμαχών, χαμηλά αρνητικά αποτελέσματα σχετικά με κύκλο εργασιών και χαμηλά 

επίπεδα παραπόνων πελατών (Armstrong, 2003). Τέλος, τα οικονομικά αποτελέσματα 

περιλαμβάνουν τα κέρδη και την απόδοση των επενδύσεων. Το μοντέλο του Guest 

απεικονίζεται παρακάτω (Διάγραμμα 6): 

Διάγραμμα 6: Το μοντέλο του Guest

 

Πηγή:http://nehaspeakshr.blogspot.gr/2015/07/models-of-human-resource-

management_30.html  

Το μοντέλο του Warwick 

Το μοντέλο του Warwick, διαφέρει από τα μοντέλα του Harvard και του Michigan, διότι 

αποτελείται από πέντε αλληλένδετα στοιχεία που επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου 

που επιδρούν οι εξωτερικοί παράγοντες στις εσωτερικές λειτουργίες ενός οργανισμού 

(Hendry και Pettigrew, 1990). Οι οργανισμοί σε αυτή την περίπτωση πετυχαίνουν μια 

ευθυγράμμιση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόδοση των εργαζομένων και της επιχείρησης. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 7, το 

εξωτερικό πλαίσιο ενός οργανισμού, δηλαδή οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, 

οι τεχνικοί παράγοντες, οι πολιτικοί και νομικοί παράγοντες και οι ανταγωνιστικοί 

παράγοντες, επηρεάζουν το εσωτερικό πλαίσιο της επιχείρησης, δηλαδή την κουλτούρα, 

τη δομή, την πολιτική/ ηγεσία, την τεχνολογία και τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Το 

http://nehaspeakshr.blogspot.gr/2015/07/models-of-human-resource-management_30.html
http://nehaspeakshr.blogspot.gr/2015/07/models-of-human-resource-management_30.html
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εσωτερικό πλαίσιο επιδρά στην στρατηγική της επιχείρησης, δηλαδή στο αντικείμενο της 

επιχείρησης, την αγορά του προϊόντος, την στρατηγική καθώς και στην διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή στον ρόλο της, τον ορισμό της, τον οργανισμό, και τα 

αποτελέσματα της, τις ροές των ανθρωπίνων πόρων, τα συστήματα εργασίας, τα 

συστήματα ανταμοιβών και τις σχέσεις των εργαζομένων (Hendry και Pettigrew, 1990; 

Loosemore et al., 2003; Armstrong, 2003).  

 

Διάγραμμα 7: Το μοντέλο του Warwick 

 

Πηγή: http://nehaspeakshr.blogspot.gr/2015/07/models-of-human-resource-

management_30.html     

http://nehaspeakshr.blogspot.gr/2015/07/models-of-human-resource-management_30.htm
http://nehaspeakshr.blogspot.gr/2015/07/models-of-human-resource-management_30.htm
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2.3. ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι ένας σημαντικός τομέας, ίσως και ο 

σημαντικότερος ενός οργανισμού, ο οποίος συμβάλλει και καθορίζει την 

ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.  Η αποτελεσματικότητα όμως 

αυτού του τομέα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο ρόλος και η λειτουργία των 

ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος του προσωπικού των ανθρωπίνων πόρων καθώς και ο ρόλος 

του μάνατζερ. 

Ειδικότερα, οι λειτουργίες των ανθρωπίνων πόρων σχετίζονται με την διαχείριση και την 

ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στους οργανισμούς. Είναι δηλαδή η λειτουργία που 

επιβλέπει την εκτέλεση διάφορων δραστηριοτήτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

στο εσωτερικό ενός οργανισμού. Σύμφωνα με τον Purcell (1999), η λειτουργία των 

ανθρωπίνων πόρων παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος που 

επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

δυνατότητες τους, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τον οργανισμό. Ο ρόλος λοιπόν 

της λειτουργίας των ανθρωπίνων πόρων είναι να επιτρέπει στους οργανισμούς να 

επιτύχουν τους στόχους τους, παρέχοντας υποστήριξη και καθοδήγηση για όλα τα θέματα 

που αφορούν τους εργαζομένους των οργανισμών. Ο βασικός στόχος της εν λόγω 

λειτουργίας είναι ότι ο οργανισμός αναπτύσσει στρατηγικές, πολιτικές και πρακτικές 

ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε θέματα 

απασχόλησης και ανάπτυξης των ανθρώπων, καθώς και σε θέματα σχέσεων μεταξύ 

διευθυντών και ανθρώπινου δυναμικού (Armstrong, 2003). 

Εκτός των παραπάνω, η λειτουργία αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 

συνεχούς ανάπτυξης και επίδοσης στους οργανισμούς, ενώ μια από τις βασικότερες 

δραστηριότητες της είναι να διαχείριση των αλλαγών κατά την διάρκεια εφαρμογής τους. 

Οι οργανισμοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αλλαγές είναι εκείνοι οι 

οργανισμοί που έχουν συνδέσει τις πολιτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με τις 

στρατηγικές της επιχείρησης, όπως η εκπαίδευση, οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, 

τα πακέτα αποζημίωσης καθώς και άλλες πρακτικές για την διαχείριση των αλλαγών 

(Armstrong, 2003).  

Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί πολλές απόψεις για τις πρακτικές της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Για παράδειγμα, ο Sisson (1990), υποστηρίζει ότι η 
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διοίκηση ανθρωπίνων πόρων δεν είναι μια ενιαία λειτουργία, αφού περιλαμβάνει πολλές 

δραστηριότητες, που διαφέρουν ανάμεσα στους οργανισμούς. Ο Tyson (1997), 

υποστήριξε ότι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι «βαλκανοποιημένη», αφού αυτές 

τείνουν να είναι εγωκεντρικές και δεν υπάρχουν περιθώρια αποφυγής τους. Οι Hope‐

Hailey et al.(1997), κατέγραψε μια σειρά προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στην 

διεθνή βιβλιογραφία για την λειτουργία των ανθρωπίνων πόρων.  

Για παράδειγμα, ο Adams (1991), προσδιόρισε τέσσερις προσεγγίσεις για την διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων, καθεμία από τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει ένα 

είδος κλίμακας αύξησης του βαθμού εξωστρέφειας στις δυνάμεις της αγοράς. Το κοινό 

χαρακτηριστικό όλων αυτών των προσεγγίσεων είναι ότι οι υπηρεσίες παρέχονται σε μια 

μορφή σύμβασης. Έτσι η λειτουργία των ανθρωπίνων πόρων μπορεί να διαχωριστεί στα 

ακόλουθα τμήματα: 

 Τα εσωτερικά γραφεία, όπου το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή ένα μέρος των 

δραστηριοτήτων του λειτουργούν στο εσωτερικό του οργανισμού και θεωρείται 

ως κέντρου κόστους, 

 Οι εσωτερικοί σύμβουλοι, όπου το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού πωλεί τις 

υπηρεσίες τους σε εσωτερικούς πελάτες (προϊσταμένους), ενώ η επίπτωση αυτού 

του τμήματος της λειτουργίας είναι ότι οι σύμβουλοι έχουν την ελευθερία 

αποχώρησης από τον οργανισμό εάν δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτόν, 

 Η επιχείρηση μέσα στην επιχείρηση, όπου μερικές δραστηριότητες της 

λειτουργίας διαμορφώνονται και αναπτύσσονται σε έναν ημι-ανεξάρτητο 

οργανισμό, 

 Οι εξωτερικοί σύμβουλοι, στους οποίους απευθύνεται ο οργανισμός για την 

παροχή εξωτερικής βοήθειας και συμβουλών.  

Ο Tyson (1999), ανέπτυξε τρία μοντέλα διαχείρισης της λειτουργίας των ανθρωπίνων 

πόρων: 

 Το μοντέλο των υπαλλήλων: Όλες οι αρμοδιότητες για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων βρίσκονται στην αρμοδιότητα των μάνατζερς. Οι πολιτικές της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αναπτύσσονται όταν υπάρχει ανάγκη, δεν είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού και είναι βραχυπρόθεσμες.  
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 Η προσέγγιση των συμβάσεων των μάνατζερς: Οι πολιτικές καθιερώνονται 

συνήθως σιωπηρά, με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις, και προέρχονται από μια 

ένωση εργοδοτών. Το τμήμα των ανθρωπίνων πόρων χρησιμοποιεί αρκετά 

εξελιγμένα συστήματα, ειδικά στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Ο μάνατζερ 

του τμήματος ανθρωπίνων πόρων είναι πιθανό να διαθέτει εμπειρία στις 

εργασιακές σχέσεις, ενώ δεν θα βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά θα 

διαθέτει εξουσία για την εφαρμογή κάποιων πολιτικών. 

 Το αρχιτεκτονικό μοντέλο: Υπάρχουν σαφείς πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων στο πλαίσιο της εταιρικής στρατηγικής. Ο προγραμματισμός και η 

ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων αποτελούν σημαντικούς μακροπρόθεσμους 

τομείς. Ο επικεφαλής της λειτουργίας διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μπορεί να 

βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο και η δύναμη του προέρχεται από τον 

επαγγελματισμό του και την αντιληπτική συνεισφορά του στον οργανισμό. 

Ο Monks (1992), ανέπτυξε τέσσερες προσεγγίσεις για την λειτουργία των ανθρωπίνων 

πόρων οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

 Παραδοσιακή/διοικητική προσέγγιση: Οι επαγγελματίες έχουν έναν 

υποστηρικτικό ρόλο και επικεντρώνονται στα διοικητικά θέματα, στην τήρηση 

των αρχείων, τον κανόνων και των νόμων, 

 Προσέγγιση των παραδοσιακών/εργασιακών σχέσεων: Οι επαγγελματίες 

επικεντρώνονται στις εργασιακές σχέσεις και δίνουν χαμηλή έμφαση στις άλλες 

αρμοδιότητες τους, 

 Καινοτομική προσέγγιση: Οι επαγγελματίες βρίσκονται στο συμβούλιο, 

λαμβάνουν μέρος στην ενσωμάτωση των στρατηγικών διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων στις στρατηγικές της επιχείρησης. 

Ένας ακόμη παράγοντας του τομέα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι και το 

προσωπικό του. Ο Armstrong (2003), κατηγοριοποίησε τους ρόλους του προσωπικού του 

τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, όπως τον βαθμό στον οποίο βρίσκονται 

(Διευθυντής τμήματος, manager), σε ποιον τομέα ειδικεύονται (μάθηση και ανάπτυξη 

προσωπικού, διαχείριση ταλέντων, ανταμοιβές), το επίπεδο στο οποίο εργάζονται 

(στρατηγικό, εκτελεστικό, διοικητικό), τις ανάγκες του οργανισμού, το πλαίσιο στο οποίο 

εργάζονται καθώς και οι δυνατότητες τους. Ο ρόλος τους μπορεί να είναι προληπτικός 

είτε αντιδραστικός ή συνδυασμός και των δύο.  
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Το προσωπικό της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μπορεί να δράσει μια διάφορους 

ρόλους, όπως η ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, 

η παρέμβαση, η καινοτομία, η λειτουργία τους ως εσωτερικοί σύμβουλοι και εθελοντές 

καθοδήγησης σε θέματα που αφορούν την προάσπιση αξιών, ηθικών αρχών καθώς και η 

επίτευξη της συνοχής. Δουλεύουν σε θέματα του οργανισμού και μαζί με τους 

προϊσταμένους, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους του οργανισμού (Hope‐Hailey 

et al., 1997). Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, έχουν ένα αντιδραστικό ρόλο, δηλαδή 

σπαταλούν πολύ χρόνο για να πραγματοποιήσουν αυτά που τους έχουν ζητηθεί  καθώς 

και για να παρέχουν τα διοικητικά συστήματα που απαιτούνται από την διοίκηση.  Έτσι, 

το προσωπικό του τμήματος της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μπορεί να έχει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες (Armstrong, 2003): 

 Παροχή υπηρεσιών, όπως ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού, η επιλογή 

και πρόσληψη των εργαζομένων, οι ανταμοιβές, οι εργασιακές σχέσεις, η υγεία 

και η διαχείριση της ασφάλειας και της πρόνοιας σε εσωτερικούς πελάτες, όπως 

οι διευθυντές, οι διευθυντές πρώτης γραμμής, η ομάδα των προϊσταμένων και οι 

εργαζόμενοι, 

 Καθοδήγηση και συμβουλές, μέσω της παροχής καθοδήγησης και συμβουλών 

συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων για τις στρατηγικές της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων, οι οποίες αναπτύσσονται από διαδικασίες ανάλυσης για την 

ευθυγράμμιση στρατηγικών θεμάτων ανθρωπίνων πόρων. Επίσης δίνονται 

συμβουλές σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, τις αλλαγές και τις 

προσεγγίσεις για την βελτίωση των δυνατοτήτων της διαδικασίας, 

 Ο ρόλος των επιχειρηματικών εταίρων, μέσω του διαμοιρασμού των ευθυνών με 

τους προϊσταμένους για την επιτυχία της επιχείρησης. Οι επιχειρηματικοί εταίροι 

θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις επιχειρηματικές 

ευκαιρίες, να βλέπουν την γενική εικόνα και να κατανοούν το πώς ο ρόλος τους 

μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη εταιρικών στόχων, 

 Ο στρατηγικός ρόλος, μέσω του οποίου ευθυγραμμίζονται σημαντικά 

μακροπρόθεσμα οργανωτικά θέματα που αφορούν την διαχείριση και ανάπτυξη 

της σχέσης των ανθρώπων και της απασχόλησης, 

 Ο ρόλος για την καινοτομία και τις αλλαγές, αφού οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

παρατηρούν και να αναλύουν τα δρώμενα που συμβαίνουν στον οργανισμό, και 

τα οποία επηρεάζουν τους εργαζομένους, 
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 Ο ρόλος των εσωτερικών συμβούλων, αφού οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

εργάζονται μαζί με τους συναδέλφους και τους πελάτες τους για την ανάλυση των 

προβλημάτων, την διάγνωση θεμάτων και την ανεύρεση λύσεων, 

 Ο ρόλος της παρακολούθησης, αφού οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

παρακολουθούν την εφαρμογή των πολιτικών ανθρωπίνων πόρων, 

 Ο ρόλος της τήρησης των αξιών, αφού οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διαχειρίζονται 

τις συγκρούσεις και τα προβλήματα των υπολοίπων εργαζομένων του 

οργανισμού, καθώς και την τήρηση των βασικών αξιών. 

Τέλος, ο ρόλος του μάνατζερ είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων. Οι μάνατζερς πρώτης γραμμής περιγράφονται ως μάνατζερ οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι για μια ομάδα εργασίας, ενώ είναι πολύ κρίσιμοι για την επιτυχία των 

πολιτικών και πρακτικών διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων (Whittaker και 

Marchington, 2003). Οι μάνατζερ είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

των πρακτικών της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στους οργανισμούς, ενώ οι 

προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή αυτών των πρακτικών στον οργανισμό. 

Η εφαρμογή των πρακτικών διαχείρισης από τους προϊσταμένους είναι πολύ σημαντική 

για τη συμπεριφορά των εργαζομένων, τα κίνητρα που τους δίνονται καθώς και την 

ικανοποίηση από την εργασία τους (Whittaker και Marchington, 2003).  
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2.4. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Η απόδοση του κάθε οργανισμού και η ανάπτυξη του εξαρτάται στα βασικά περιουσιακά 

στοιχεία του, στους υπαλλήλους του, καθώς και στις δυνατότητες των διαχειριστών να 

δημιουργήσουν ένα περιβάλλον κινήτρων για τους εργαζομένους. Από την άλλη πλευρά, 

είναι μια πρόκληση για τους διαχειριστές να αναπτύξουν κίνητρα για τους εργαζομένους 

καθώς και να αναπτύξουν την ικανοποίηση τους (Beatty, 1994). Έτσι, κάθε διαχειριστής 

θα πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εργαζομένων, ώστε να εισάγει 

τα κατάλληλα κίνητρα για τη δέσμευση των εργαζομένων στον οργανισμό. 

Όπως επισημαίνουν οι Nandanwar et al. (2010), οι υποκινούμενοι υπάλληλοι αυξάνουν 

την ικανότητα του οργανισμού να επιτύχει τους στόχους του και να ανταπεξέλθει στην 

αποστολή του. Επίσης, οι υποκινούμενοι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην 

οικοδόμηση της οργανωσιακής κουλτούρας του οργανισμού, ενώ θα αισθάνονται ότι 

έχουν μια στρατηγική εταιρική σχέση με τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να αυξάνονται 

μέρα με την μέρα η δέσμευση τους και η πίστη τους στον οργανισμό (Paik et al., 2002). 

Οι υποκινούμενοι εργαζόμενοι μπορούν επίσης αφενός να αυξήσουν την απόδοση του 

οργανισμού και αφετέρου να συμβάλλουν στην μείωση των κοστών για τον οργανισμό. 

Επιπλέον, οι υποκινούμενοι εργαζόμενοι έχουν μια θετική επίδραση στην εταιρική 

κουλτούρα, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση πολλών άυλων σημαντικών αποδόσεων.  

Από την άλλη πλευρά, οι Tsai et al. (2007), υποστήριξαν ότι ένας οργανισμός που 

διαθέτει εργαζομένους με χαμηλά επίπεδα κινήτρων, είναι εντελώς ευάλωτος στις 

εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις, λόγω του γεγονότος ότι οι εργαζόμενοι δεν 

υπερβαίνουν την μετριότητα για να διατηρηθεί η σταθερότητα του οργανισμού. 

Πράγματι, η ανάγκη της επιχείρησης να παρακινεί τους ανθρώπους και να διατηρεί την 

υποκίνηση τους, προκειμένου οι εργαζόμενοι να αυξάνουν την παραγωγικότητα της 

επιχείρησης και να εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα τους. Μερικές φορές, οι 

άνθρωποι που τους δίνονται αρμοδιότητες, θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και 

εργάζονται σκληρά (Yee et al., 2010). Ο Deci (1971), διατείνεται ότι τα κίνητρα είναι η 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίοι οι εργαζόμενοι παρακινούνται και 

καταβάλλουν την μέγιστη προσπάθεια τους.  
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Διάφοροι ερευνητές έχουν προτείνει ότι η δέσμευση του εργαζομένου προς τον 

οργανισμό που εργάζονται, θα ενισχύσει την ικανοποίηση τους, ένα στοιχείο το οποίο θα 

ωφελήσει σημαντικά την επιχείρηση (Hislop, 2003). Επιπλέον, οι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι ικανοποιημένοι και οι υποκινούμενοι εργαζόμενοι είναι ζωτικής και 

καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης. Άλλωστε, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, οι υποκινούμενοι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να 

κάνουν όλη την διαφορά στην επιτυχία ή την αποτυχία μιας επιχείρησης (Meyer et al., 

2004). 

Υπάρχουν κάποιοι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες που ξοδεύουν χρήματα 

για την παρακίνηση των εργαζομένων τους ουσιαστικά σπαταλούν αυτά τα χρήματα, ενώ 

υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η σπατάλη των χρημάτων 

αντισταθμίζεται από τα κίνητρα των εργαζομένων. Έτσι, σύμφωνα με τους Michie et al. 

(2002), οι υποκινούμενοι εργαζόμενοι και η δέσμευση τους είναι ζωτικής σημασίας για 

την παραγωγικότητα της εργασίας τους, ενώ είναι πιο πιθανό η ποιότητα της εργασίας 

τους να υψηλότερη. Τα μεγαλύτερα κίνητρα θα έχουν περισσότερο αντίκτυπο στην 

βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της μεγαλύτερης προσπάθειας, και ενδεχομένως, 

της καινοτομίας (Samuel και Chipunza, 2009). Τα κίνητρα επίσης οδηγούν σε 

παραγωγικότητα και υψηλότερη απόδοση των υπαλλήλων, εξοικονομούν χρόνο και 

προσπάθεια, αλλά και την προθυμία εθελοντών για την εκτέλεση διάφορων καθηκόντων 

που προκύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον (Khodov, 2003).  

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, όπου η παρακίνηση θεωρήθηκε 

αναπόσπαστο στοιχείο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες 

παρακίνησης, οι σημαντικότερες από τις οποίες αναλύονται παρακάτω: 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ MASLOW 

Σύμφωνα με την θεωρία του Maslow, ένας εργαζόμενος για να μπορεί να ανέβει σε θέση 

ιεραρχίας και να είναι ικανοποιημένος, όταν έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες του 

προηγούμενου επιπέδου. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 8), 

οι ανάγκες των εργαζομένων διαχωρίζονται σε φυσιολογικές ανάγκες, σε ανάγκες 

ασφαλείας, σε κοινωνικές ανάγκες, σε ανάγκες εκτίμησης, και σε ανάγκες 

αυτοπραγμάτωσης.  
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Έτσι, οι φυσιολογικές ανάγκες είναι οι βασικές ανάγκες που έχει το κάθε άτομο για να 

επιβιώσει. Έτσι, στις βασικές ανάγκες συγκαταλέγονται τα τρόφιμα, το νερό, ο αέρας, η 

πείνα και η δίψα. Σε οργανωσιακό επίπεδο, οι βασικές φυσιολογικές ανάγκες του κάθε 

εργαζόμενου είναι ο μισθός, οι εργασιακές συνθήκες κ.α., ανάγκες που αν δεν 

καλυφθούν, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα του εργαζόμενου να ανέβει σε υψηλότερα 

επίπεδα (Duncan και Blugis. 2011).  

Το δεύτερο επίπεδο αναγκών του ανθρώπου είναι οι ανάγκες ασφαλείας, όπως το 

αίσθημα ασφαλείας και προστασίας, ενώ σε οργανωσιακό επίπεδο, οι ανάγκες ασφαλείας 

αναφέρονται στο αίσθημα των εργαζομένων ότι δραστηριοποιούνται σε ένα σταθερό 

περιβάλλον. Παραδείγματα αναγκών ασφαλείας είναι η ιατρική ασφάλιση, η ασφάλεια 

της απασχόλησης, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, οι συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας 

κ.α (Duncan και Blugis. 2011).  

Το τρίτο επίπεδο αφορά την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Οι κοινωνικές 

ανάγκες των ατόμων σε ατομικό επίπεδο αναφέρονται στην στοργή, στην φιλία και στο 

αίσθημα του ανήκειν. Σε οργανωσιακό επίπεδο οι κοινωνικές ανάγκες σχετίζονται με την 

αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, η σχέση του ατόμου με τους υπολοίπους, και η αποδοχή 

από τους άλλους, όπως για παράδειγμα η ομαδική εργασία, οι εταιρικές δραστηριότητες 

κτλ (Duncan και Blugis. 2011).  

Από την άλλη πλευρά, οι ανάγκες εκτίμησης αναφέρονται στην αυτοεκτίμηση του 

ατόμου ότι είναι σημαντικό, ενώ οι ανάγκες αυτές κατατάσσονται σε εσωτερικές και 

εξωτερικές ανάγκες. Οι εσωτερικές ανάγκες επηρεάζονται από την αυτοεκτίμηση του 

ατόμου, τον σεβασμό και το αίσθημα επίτευξης, ενώ  οι εξωτερικές ανάγκες αναφέρονται 

στην κοινωνική θέση και το αίσθημα που προέρχεται από την επίτευξη διάφορων 

κατορθωμάτων. Επομένως, σε προσωπικό επίπεδο οι ανάγκες εκτίμησης αναφέρονται 

στο κύρος και την αναγνώριση, ενώ σε οργανωσιακό επίπεδο αναφέρονται στις 

προαγωγές και στην αναγνώριση του έργου (Duncan και Blugis. 2011).  

Το τελευταίο επίπεδο των αναγκών είναι οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης. Οι 

συγκεκριμένες ωστόσο ανάγκες δεν ολοκληρώνονται συχνά πλήρως. Οι ανάγκες 

αυτοπραγμάτωσης τις περισσότερες φορές αναφέρονται στην ανάπτυξη σε ατομικό 

επίπεδο, στην αλήθεια, στην σοφία και την δικαιοσύνη, ενώ σε οργανωσιακό επίπεδο 
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αναφέρονται στην εκπαίδευση και ανάπτυξη και στην ανάληψη ευθυνών (Duncan και 

Blugis. 2011). 

Διάγραμμα 8:  Η πυραμίδα αναγκών του Maslow 

 

Πηγή: http://mythagogia.blogspot.gr/2014/11/maslow.html  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένας οργανισμός μπορεί να ικανοποιήσει τους 

εργαζομένους του και να τους παρακινήσει. Τα χρήματα είναι το υπ’ αριθμόν ένα κίνητρο 

για την κάλυψη και την ικανοποίηση των αναγκών του εργαζομένου, καθώς και οι 

ανάγκες ασφαλείας (Mitchell και Moudgill, 1976). Οι κοινωνικές ανάγκες μπορούν να 

καλυφθούν μέσω της παροχής στους εργαζομένους ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που 

θα επιτρέπει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους εργαζομένους 

(Wright, 2003). Επιπλέον, οι οργανισμοί θα μπορούσαν να υιοθετήσουν και να 

διοργανώνουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες θα οικοδομήσουν τις καλές 

σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων, ικανοποιώντας δηλαδή τις κοινωνικές ανάγκες. Η 

αναγνώριση και τα βραβεία είτε προφορικά είτε τυπικά θα ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση 

των εργαζομένων. Τέλος, όταν ένας οργανισμός παρέχει ένα δύσκολο έργο με κάποιες 

ενδιαφέρουσες πτυχές στον εργαζόμενο, είναι πιθανό να εμπλουτίσει τις ανάγκες 

αυτοπραγμάτωσης όλων των εργαζομένων.  

http://mythagogia.blogspot.gr/2014/11/maslow.html
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Η ΘΕΩΡΙΑ ERG 

Η συγκεκριμένη θεωρία αποτελεί μια απλουστευμένη συνέχεια της θεωρίας του Maslow. 

Έτσι, στην συγκεκριμένη θεωρία, οι ανάγκες του ατόμου διαχωρίζονται σε βιολογικές 

ανάγκες (existence), σε ανάγκες σχέσεων (relatedness) και σε ανάγκες ανάπτυξης 

(growth). Από την μια πλευρά, οι βιολογικές ανάγκες είναι οι ανάγκες του ατόμου για 

τροφή και στέγη (Ryan και Deci, 2000). Από την άλλη πλευρά, οι ανάγκες σχέσεων 

περιλαμβάνουν την φιλοδοξία των ατόμων για την διατήρηση σημαντικών 

διαπροσωπικών σχέσεων (είτε στην οικογένεια, είτε στους εργαζομένους, είτε στον 

οργανισμό), την απόκτηση δημόσιας φήμης και αναγνώρισης. Τέλος, οι ανάγκες 

ανάπτυξης περιλαμβάνουν τις ανάγκες του ατόμου για αυτό-ανάπτυξη και προσωπική 

ανάπτυξη και εξέλιξη (Ryan και Deci, 2000). Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 9), 

παρουσιάζεται η ιεράρχηση των αναγκών σύμφωνα με την θεωρία ERG.   

Διάγραμμα 9: Η θεωρία ERG 

 

Πηγή: http://www.slideshare.net/  

Οι ανάγκες του κάθε εργαζομένου και οι παράγοντες ικανοποίησης του διαφέρουν 

μεταξύ τους από άτομο σε άτομο, και είναι στοιχεία τα οποία οι διαχειριστές θα πρέπει 

http://www.slideshare.net/
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να γνωρίζουν. Σύμφωνα με την θεωρία ERG, ο διαχειριστής δεν θα πρέπει να 

επικεντρωθεί μόνο στην ικανοποίηση αναγκών των εργαζομένων σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή, στην οποία ο εργαζόμενος δεν θα ικανοποιηθεί (Ryan και Deci, 2000).  

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, η ικανοποίηση των εργαζομένων και η παρακίνηση τους 

επηρεάζονται από δύο βασικούς παράγοντες, τους παράγοντες υγιεινής και τους 

παράγοντες παρακίνησης (Wright, 2003). Πρόκειται για δύο διαφορετικούς παράγοντες 

που εξηγούν την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δυσαρέσκεια. Οι παράγοντες 

που εξηγούν την εργασιακή ικανοποίηση είναι ενδογενείς και ονομάστηκαν παράγοντες 

παρακίνησης, όπως η αναγνώριση, η ευθύνη και τα επιτεύγματα. Από την άλλη πλευρά, 

οι παράγοντες που εξηγούν την δυσαρέσκεια είναι εξωγενείς και ονομάστηκαν 

παράγοντες υγιεινής. Τέτοιοι παράγοντες είναι η αμοιβή, οι συνθήκες εργασίας, οι 

σχέσεις με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους κτλ (Wright, 2003).  

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ McCLELLAND 

Τέλος, σύμφωνα με την θεωρία αυτή, τα άτομα διαθέτουν τρεις ανάγκες για επίτευξη, 

την ανάπτυξη για επίτευξη, την ανάγκη για εξουσία και την ανάγκη για δημιουργία 

κοινωνικών δεσμών. Η ανάγκη για επίτευξη περιλαμβάνει την ανάγκη του ατόμου να 

επιτυγχάνει τους στόχους του και να αριστεύει (Ryan και Deci, 2000). Από την άλλη 

πλευρά, η ανάγκη για εξουσία περιλαμβάνει την ανάγκη των ατόμων να κάνουν τους 

άλλους να συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που θα συμπεριφερόταν 

και εν γένει να τους επηρεάζουν. Τέλος, η ανάγκη για δημιουργία κοινωνικών δεσμών 

αναφέρεται στην ανάγκη του ατόμου να διαθέτουν φιλικές και διαπροσωπικές σχέσεις 

(Ryan και Deci, 2000).   
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2.5. Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

Η ικανοποίηση από την εργασία είναι ένα θέμα ευρύτερου ενδιαφέροντος τόσο για τα 

άτομα που εργάζονται σε οργανισμούς όσο και για εκείνους που μελετούν τους 

οργανισμούς. Το παραδοσιακό μοντέλο της ικανοποίησης από την εργασία εστιάζει σε 

όλα εκείνα τα συναισθήματα που δημιουργούνται σε έναν άνθρωπο από την εργασία του. 

Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια 

από την εργασία δεν εξαρτάται  από την φύση της δουλειάς αλλά από τις προσδοκίες που 

έχει ο εργαζόμενος για αυτή τη δουλειά και το εργασιακό του περιβάλλον (Lu et al., 

2005). Η πυραμίδα των αναγκών του Maslow περιγράφει τις ανθρώπινες ανάγκες και τις 

ταξινομεί ιεραρχικά σε πέντε επίπεδα που είναι οι φυσιολογικές ανάγκες, οι ανάγκες 

ασφαλείας, οι ανάγκες της συμπερίληψης, οι ανάγκες εκτίμησης και οι ανάγκες 

αυτοπραγμάτωσης. Βασιζόμενοι λοιπόν στην θεωρητική πυραμίδα του Maslow, η 

ικανοποίηση από την εργασία συμπεριλαμβάνεται από κάποιους ερευνητές στις ανάγκες 

εκπλήρωσης (Lu et al., 2005).  

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη, οι Herzberg και Mausner (1959), ανέπτυξαν τη 

θεωρία των δύο παραγόντων της εργασιακής ικανοποίησης και ισχυρίστηκαν ότι η 

ικανοποίηση και η δυσαρέσκεια από την εργασία είναι δύο ξεχωριστά φαινόμενα και 

γενικώς δύο διαφορετικές έννοιες. Οι εγγενείς παράγοντες τους οποίους ονόμασαν 

κίνητρα (δηλαδή παράγοντες εγγενείς στην φύση και την εμπειρία της εργασίας), 

βρέθηκαν να επιδρούν θετικά στην ικανοποίηση από την εργασία, ενώ οι πιο σημαντικοί 

είναι η αναγνώριση, η ευθύνη, το επίτευγμα και η ίδια η εργασία. Οι εξωγενείς 

παράγοντες που φαίνεται ότι επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία είναι οι 

λεγόμενοι παράγοντες «υγιεινής» (hygiene  factors), όπως η πολιτική της εταιρίας, η 

διοίκηση, η εποπτεία, ο μισθός, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι συνθήκες εργασίας.  

Επομένως, η ικανοποίηση από την εργασία είναι ένας συναισθηματικός 

προσανατολισμός που έχει ένας εργαζόμενος απέναντι στην εργασία του. Μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα παγκόσμιο συναίσθημα σχετικά με την εργασία, ενώ χρησιμοποιείται η 

σφαιρική προσέγγιση για να διερευνήσει ποια είναι εκείνα τα τμήματα της εργασίας που 

προκαλούν ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια (Lu et al., 2005).  Έτσι, μπορούμε να 

συνοψίσουμε τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την 

εργασία, όπως αυτοί έχουν προκύψει από διάφορες μελέτες και είναι η εκτίμηση, η 

επικοινωνία, οι συναδελφικές σχέσεις, οι πρόσθετες παροχές, οι συνθήκες εργασίας, η 
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φύση της ίδιας της εργασίας, οι πολιτικές και οι διαδικασίες ενός οργανισμού, οι αμοιβές, 

η προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη, η προώθηση των ευκαιριών, η αναγνώριση, η 

ασφάλεια και η εποπτεία (Lu et al., 2005).  

Η εργασιακή ικανοποίηση δεν αποτελεί ένα μονοδιάστατο φαινόμενο, εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες και μεταβλητές και για το λόγο αυτό υπάρχει ένας μεγάλος όγκος 

στη βιβλιογραφία ο οποίος ασχολείται με αυτό. Η εργασιακή ικανοποίηση μετρά πόσο 

αρέσει ή δεν αρέσει στον άνθρωπο η εργασία του. Έχει παρατηρηθεί ότι είναι 

συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα και υποδηλώνει ενθουσιασμό και ευτυχία για την 

απασχόληση του εργαζομένου (Robbinson και Morrison, 2000). 

Πολλές φορές, παρόλη την εργασιακή ικανοποίηση, τα άτομα γίνονται λιγότερο 

παραγωγικά και η ψυχολογία τους γίνεται αρνητική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

εργαζόμενοι εκτός από την εργασία τους, έχουν και προσωπική ζωή, γεγονός που 

σημαίνει ότι έχουν πολλούς ρόλους από τους οποίους εισπράττουν ικανοποίηση 

(Robinson και Morrison, 2000). Όταν αυξάνονται οι υποχρεώσεις τους στους διάφορους 

ρόλους τους, τότε τα άτομα εξουθενώνονται ψυχικά και νιώθουν ότι δεν μπορούν να 

αποδώσουν σε κανένα τομέα. Ικανοποίηση από την εργασία έχει οριστεί ως ο βαθμός 

στον οποίο ο εργαζόμενος έχει μια θετική συναισθηματική στάση προς την εργασία του, 

είτε γενικά, είτε προς συγκεκριμένες πτυχές της. Έχει διαφοροποιηθεί από τη συμμετοχή 

στη δουλειά που θεωρείται ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο προσδιορίζεται 

ψυχολογικά με τη δουλειά του (Robinson και Morrison, 2000). 

Επιπλέον, η ικανοποίηση από την εργασία είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την 

ενίσχυση και τη διατήρηση της απόδοσης του οργανισμού και της πίστης στην εργασία 

προκειμένου να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση και καλύτερη απόδοση 

στους οργανισμούς (Chen, 2006). Πολλοί ερευνητές έχουν δημιουργήσει δεσμούς και 

σχέσεις μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και κάποιων άλλων παραγόντων, όπως το 

άγχος, η επαγγελματική εξουθένωση, τα κίνητρα, η οργανωσιακή δέσμευση, η 

οργανωσιακή κουλτούρα, η απόδοση και τα προσωπικά χαρακτηριστικά (Linz, 2003). 

Όπως υποστήριξαν οι Porter και Steers (1973), η ικανοποίηση από την εργασία 

αντικατοπτρίζει το ύψος των προοπτικών του εργαζομένου. Πράγματι, οι εργαζόμενοι 

χρειάζονται κάποια άλλα οφέλη μαζί με τη θέση εργασίας τους, όπως προαγωγή, 

κατάλληλες αμοιβές, αυτονομία. Αυτά τα οφέλη είναι διαφορετικά για κάθε εργαζόμενο 

και σε κάθε διαφορετική εργασιακή θέση, αλλά αν αυτά παραμένουν ανεκπλήρωτα, στη 
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συνέχεια τα επίπεδα ικανοποίησής τους θα μειωθούν και θα οδηγήσουν τους 

εργαζομένους να επιθυμούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους (Waqas et al., 2014).  

Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι το αίσθημα που νιώθουν οι άνθρωποι για τη δουλειά 

τους, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι 

με τη θέση εργασίας τους (Gok et al., 2015). Η δημιουργία κινήτρων είναι ένα από τα 

δυσκολότερα αλλά σημαντικότερα καθήκοντα μιας επιχείρησης αφού έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην απόδοση των εργαζομένων. Ένα κίνητρο είναι η ικανοποίηση που 

βιώνουν οι εργαζόμενοι από την εργασία τους. Δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

διαπροσωπικές διαφορές και περιβάλλον εργασίας είναι κάποιοι από τους λόγους που 

μπορεί να δημιουργήσουν ικανοποίηση ή αντίθετα να προκαλέσουν δυσαρέσκεια στους 

εργαζόμενους (Belias et al., 2014). Η ικανοποίηση από την εργασία περιλαμβάνει την 

ικανοποίηση για την εκπαίδευση των εργαζομένων, την προσωπικότητα, τους στόχους, 

τις συνθήκες εργασίας, τους πόρους και τα εμπόδια (Yakin και Erdil, 2012). 

Επιπρόσθετα, η κατάρτιση και η εκπαίδευση των εργαζομένων, οι εργασιακές σχέσεις 

και η ομαδική εργασία είναι κάποιοι από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση από την εργασία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι ακόμα παράγοντες όπως οι 

εγκαταστάσεις, η ασφάλεια της απασχόλησης, ανταμοιβές που έχουν μικρή επίδραση 

στην ικανοποίηση από την εργασία (Kabak et al., 2014).  

Οι εργαζόμενοι, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, έχουν γίνει πιο επιρρεπείς 

στο άγχος, την απογοήτευση και την επιθετικότητα. Οι εργαζόμενοι έχουν αρνητική 

στάση και συμπεριφορά προς τις συνθήκες εργασίας, τους ανωτέρους και τους 

συναδέλφους τους, αφού νιώθουν πιο ανήσυχοι και λιγότερο αφοσιωμένοι στη δουλειά 

τους. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία των εργαζομένων τείνουν 

να μειώνονται από το επαγγελματικό στρες και τη συναισθηματική εξουθένωση (Belias  

et al., 2014). Ο πυρήνας της αυτοαξιολόγησης, περιλαμβάνει την αυτοεκτίμηση, το 

κέντρο ελέγχου και τη νεύρωση που αποτελούν άμεσες επιπτώσεις στην ικανοποίηση 

από την εργασία (Judge et al., 1998). Επιπλέον, η αυτονομία φαίνεται να επηρεάζει την 

ικανοποίηση του εργαζομένου από την εργασία διότι είναι σημαντικό για τον καθένα να 

έχει την ελευθερία να προγραμματίζει ο ίδιος τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί 

(Belias et al., 2014). Η ικανοποίηση από την εργασία ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο 

οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι είτε στη δουλειά τους, είτε στο σύνολό τους είτε σε 

σχέση με συνθήκες κι ανταμοιβές, όπως αναφέρουν οι Yakin και Erdil  (2012). Στην 

διεθνή βιβλιογραφία έχουν μελετηθεί οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση 
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των εργαζομένων μέσω κάποιων μελετών των οποίων τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέροντα.  

Συνεχίζοντας, όπως αναφέρει ο Locke (1969), η εργασιακή ικανοποίηση είναι η 

ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την αξιολόγηση της εργασίας 

κάποιου ως προς την επίτευξη των αξιών της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Από την 

άλλη πλευρά υπάρχει και η δυσαρέσκεια από την εργασία. Έτσι, δυσαρέσκεια από την 

εργασία ορίζεται ως μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση που προκύπτει από 

απογοητευτική εκτίμηση της απασχόλησης του εργαζομένου που τον εμποδίζουν στην 

επίτευξη του στόχου του και των αξιών. Η εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή 

δυσαρέσκεια είναι συνάρτηση της σχέσης μεταξύ της επιθυμίας του εργαζομένου από 

την εργασία του και της αντίληψης της αξίας προσφοράς του στην εργασία.  

Η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction) επιδέχεται πλέον του ενός 

ορισμού. Οι Chen και Silverstone (2008) περιγράφουν την εργασιακή ικανοποίηση, 

απλά, ως το πως αισθάνονται οι εργαζόμενοι για τις δουλειές τους και τις διαστάσεις τους 

και ως προς τα αισθήματά τους από τις αμοιβές που λαμβάνουν από αυτές. Ωστόσο, ένας 

πιο συχνά απαντώμενος και γενικά αποδεκτός ορισμός στη βιβλιογραφία είναι ο εξής: Η 

γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική ανταπόκριση του εργαζομένου όπως αυτή 

αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της δουλειάς του, τις συναισθηματικές 

ανταποκρίσεις αυτού σε συμβάντα στη δουλειά του και τις συνδεδεμένες με τη δουλειά 

του συμπεριφορές (Fried et al., 2008). Ως βασικές πηγές του εργασιακού άγχους 

αναγνωρίζονται η ασάφεια του εργασιακού ρόλου (role ambiguity), οι πολλαπλές, 

παράλληλες υποχρεώσεις του ρόλου  (role conflict) και το μεγάλο εργασιακό φορτίο 

(work overload) (Terry et al.,1993; Fried et al., 2008; Fairbrother και Warn, 2002; Chen 

και Silverstone, 2008;  Montgomery et al., 1996; Griffin et al., 2009). 

Η σχέση μεταξύ εργασιακού άγχους και εργασιακής ικανοποίησης έχει διερευνηθεί σε 

μεγάλο βαθμό στη βιβλιογραφία. Υπάρχουν αναρίθμητες αναφορές στη βιβλιογραφία 

πως υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους οδηγούν σε χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση 

(Terry et al., 1993; Ashan et al., 2006). Όμως πώς το εργασιακό άγχος καταλήγει να 

μειώνει την εργασιακή ικανοποίηση; Στη βιβλιογραφία έχουν διερευνηθεί και οι 

παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη σχέση. Μεταξύ άλλων αναγνωρίζονται το επίκεντρο 

ελέγχου (locus of control) (Chen και Silverstone, 2008), οι συνθήκες εργασίας 
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(Fairbrother και  Warn, 2002) και ο επαγγελματικός τομέας (Terry et al., 1993; Kirkcaldy 

και  Martin, 1999; Ashan et al., 2006).  

Πιο συγκεκριμένα, το επίκεντρο ελέγχου εμφανίζεται ως ρυθμιστικός παράγοντας του 

εργασιακού άγχους και εν συνεχεία της εργασιακής ικανοποίησης. Αποδεικνύεται πως 

εργαζόμενοι με εσωτερικό επίκεντρο ελέγχου βιώνουν λιγότερο εργασιακό άγχος και 

απολαμβάνουν υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση. Άτομα με εσωτερικό επίκεντρο 

ελέγχου συγκρινόμενα με άτομα με εξωτερικό, φαίνεται πως ικανοποιούνται πιο εύκολα 

με τη δουλειά τους, διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος και αποδίδουν καλύτερα στην 

εργασία τους (Chen και Silverstone, 2008; Kirkcaldy και  Martin, 1999). Επιπροσθέτως, 

άτομα με εσωτερικό επίκεντρο ελέγχου φαίνεται να βιώνουν σε μικρότερο βαθμό τις 

βασικές πηγές εργασιακού άγχους, δηλαδή την ασάφεια ρόλου και τις πολλαπλές, 

παράλληλες υποχρεώσεις στη δουλειά τους, απολαμβάνοντας υψηλότερα επίπεδα 

εργασιακής ικανοποίησης (Montgomery et al., 1996).   

Το εργασιακό περιβάλλον και ο εργασιακός τομέας φαίνεται πως επηρεάζουν τη σχέση 

μεταξύ εργασιακού άγχους και ικανοποίησης. Οι ίδιες εργασιακές παράμετροι δεν  

σχετίζονται με το άγχος σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα και η σχέση μεταξύ άγχους 

και εργασιακής ικανοποίησης μπορεί να διαφέρει αναλόγως την υπό διερεύνηση ομάδα 

(Kirkcaldy και Martin, 1999). Η βιβλιογραφία υποστηρίζει την πρόβλεψη ότι 

συγκεκριμένες και ίδιες εργασιακές παράμετροι έχουν άμεση επίδραση στο άγχος και την 

εργασιακή ικανοποίηση όπως επίσης ότι το άγχος επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση. 

Ωστόσο, σε δύο μελέτες φαίνεται πως αυτό δεν επιβεβαιώνεται καθώς σε δύο 

διαφορετικά περιβάλλοντα είναι διαφορετικοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

εργασιακή ικανοποίηση και πιθανότατα να εδράζονται εκτός του εργασιακού χώρου ή να 

έρχονται σε κάποια σύγκρουση, όπως για παράδειγμα η διακοπή προσωπικών σχέσεων 

στην περίπτωση εργαζομένων στη θάλασσα ή οι παράλληλες υποχρεώσεις στο σπίτι και 

την εργασία στην περίπτωση των νοσηλευτριών (Fairbrother και Warn, 2002).  

Ο επαγγελματικός τομέας φαίνεται να επηρεάζει τη σχέση μεταξύ εργασιακού άγχους 

και εργασιακής ικανοποίησης, όπως αναφέρθηκε συνοπτικά παραπάνω (Kirkcaldy και 

Martin, 1999). Επίσης, σε κάθε επαγγελματικό τομέα, οι συνέπειες του αυξημένου 

άγχους και της μειωμένης ικανοποίησης είναι διαφορετικές τόσο στους ίδιους τους 

εργαζόμενους όσο και στο περιβάλλον τους.  
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Αναλυτικότερα, σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς η σχέση αυξημένου άγχους και 

μειωμένης ικανοποίησης επιβεβαιώνεται. Στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση η 

παρακίνηση αναγνωρίζεται ως παράγων κλειδί στην ανωτέρω σχέση. Επίσης, αυξημένο 

άγχος σε ανθρώπους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση μπορεί να έχει επιπτώσεις στους 

διδασκόμενους, κάτι που αποτελεί και κοινωνικό ζήτημα (Ashan et al.,  2006). Στον 

τομέα των πωλητών, τονίζεται η σημασία του αντίκτυπου της σχέσης στην απόδοση, 

καθώς είναι καίριας σημασίας για τον τομέα των πωλήσεων. Σε αυτόν τον τομέα όμως 

φαίνεται πως η εργασιακή εμπειρία παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς με την αύξησή της 

οι εργαζόμενοι χειρίζονται καλύτερα την ασάφεια του ρόλου και τις πολλαπλές, 

παράλληλες υποχρεώσεις (Montgomery et al., 1996). Στο νοσηλευτικό προσωπικό 

φαίνεται πως και το φύλο έχει σημασία, καθώς το 93% των εργαζομένων στον κλάδο 

είναι γυναίκες. Εδώ φαίνεται πως οι βασικές πηγές άγχους σχετίζονται με την 

αυτοπεποίθηση και την επάρκεια απέναντι στον εργασιακό ρόλο, στις παράλληλες 

υποχρεώσεις στο σπίτι και την εργασία και την οργανωσιακή τους ανάμειξη (Kirkcaldy 

και Martin, 1999). Οι εργαζόμενοι στη θάλασσα, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε ένα 

πολύ δύσκολο περιβάλλον σε όρους απομόνωσης, θορύβου, έκθεσης στα καιρικά 

φαινόμενα κλπ., φαίνεται να μην επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτό αλλά από το 

γεγονός ότι αποκόπτονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (Fairbrother και Warn, 2002).  

Ένας άλλος παράγοντας που ρυθμίζει τη σχέση είναι η κοινωνική υποστήριξη εντός του 

οργανισμού (Kirkcaldy και Martin, 1999). Αν και φαίνεται πως, ανεξάρτητα από τα 

επίπεδα άγχους, η υποστήριξη από τον προϊστάμενο έχει θετική επίδραση στην 

εργασιακή ικανοποίηση, ίσως είναι ασφαλές το συμπέρασμα πως η υποστήριξη εντός του 

οργανισμού μειώνει και τα επίπεδα άγχους εφόσον αυτή η υποστήριξη μειώνει τις 

επιπτώσεις της ασάφειας, του ρόλου και του μεγάλου εργασιακού φορτίου (Terry et al., 

1993). Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος είναι 

υπεύθυνοι για το χειρισμό του εργασιακού άγχους, που προκαλείται από το εσωτερικό 

και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, όπου οι συνέπειές του βιώνονται από τους 

εργαζομένους και πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους εργοδότες τους  (Ashan et al., 

2006).  

Συνεχίζοντας, η οργανωσιακή κουλτούρα, μεταξύ άλλων, παίζει σημαντικό ρόλο στο 

επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία στον οργανισμό (Silverthorne, 2004). Η  

οργανωσιακή κουλτούρα ενός οργανισμού είναι ένα σύνολο κοινών παραδοχών που 
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διέπουν το τι συμβαίνει στους οργανισμούς, καθορίζοντας την κατάλληλη συμπεριφορά 

για διάφορες καταστάσεις (Ravasi και Schultz, 2006). Είναι επίσης το σχέδιο αυτών των 

συλλογικών συμπεριφορών και παραδοχών που διδάσκονται στα νέα μέλη του 

οργανισμού ως τρόπος αντίληψης, ακόμη και σκέψης και συναισθήματος.  Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, η οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και 

οι ομάδες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους πελάτες, καθώς και με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς (Schrodt, 2002). Στατιστικές μελέτες  που έχουν 

πραγματοποιηθεί υποδεικνύουν ότι η κουλτούρα του οργανισμού και η εργασιακή 

ικανοποίηση των εργαζομένων σε αυτόν συσχετίζονται, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. 

Η σημαντική αυτή συσχέτιση επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της έρευνας του 

Silverthorne (2004). Το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης είναι συνάρτηση της 

οργανωσιακής κουλτούρας (Silverthorne, 2004).  

Η εργασιακή ικανοποίηση είναι μια γενική στάση που έχει ο εργαζόμενος ως προς τη 

δουλειά του και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ατομικές ανάγκες, που 

συμπεριλαμβάνουν  δύσκολα έργα – πρόκληση - για τον ίδιο, δίκαιη ανταμοιβή, 

υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας και συνεργατών. Ο βαθμός προσαρμογής ενός 

ατόμου με τον οργανισμό σχετίζεται τόσο με την παραγωγικότητα του εργαζομένου όσο 

και με τον κύκλο εργασιών (Silverthorne, 2004). Μεγαλύτερη παραγωγικότητα σημαίνει 

ότι πολλά μη-υλικά έξοδα θα παραμένουν ίδια ενώ η παραγωγή και τα κέρδη θα 

αυξηθούν.  Στην μελέτη των  Lok και  Crawford  (1999), διαπιστώθηκε πως υπάρχει 

ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης στον οργανισμό και 

αφοσίωσης σ’ αυτόν. Όταν οι εργαζόμενοι είναι δυσαρεστημένοι από την εργασία, είναι 

λιγότερο αφοσιωμένοι στον οργανισμό και μπορεί να αναζητούν άλλες ευκαιρίες και να 

παραιτηθούν από την παρούσα εργασία τους. Αν δεν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες, μπορεί 

συναισθηματικά ή διανοητικά να «αποκοπούν» από τον οργανισμό. Από αυτό 

συνεπάγεται πως η οργανωσιακή αφοσίωση και η εργασιακή ικανοποίηση είναι 

σημαντικές παράμετροι για την αξιολόγηση της πρόθεσης των εργαζομένων να 

παραιτηθούν και τη συνολική συμβολή των εργαζομένων στην οργάνωση (Silverthorne, 

2004). 

Επιπροσθέτως, η εργασιακή ικανοποίηση οδηγεί σε υψηλή αφοσίωση των εργαζομένων. 

Η ικανοποίηση από το επίπεδο ελέγχου στο εργασιακό περιβάλλον είχε την υψηλότερη 

συσχέτιση με το επίπεδο της αφοσίωσης. (Lok και Crawford, 1999). Η οργανωσιακή 

κουλτούρα όπως και το στυλ της ηγεσίας συσχετίζονται σημαντικά με τη αφοσίωση. 
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Επίσης, η  εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει την 

αντίληψη των υπαλλήλων για την κουλτούρα του οργανισμού (Sempane et al., 2002). 

Οι  Cameron και Freeman (1991) στην έρευνά τους κατέληξαν στο ότι υπάρχουν τέσσερις 

τύποι κουλτούρας. O κάθε τύπος κουλτούρας χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο 

σύνολο κοινών πεποιθήσεων, στυλ ηγεσίας, κοινών αξιών που συνδέουν τα μέλη του, και 

τη στρατηγική έμφαση για την αποτελεσματικότητα.  Η πρώτη είναι η  κουλτούρα της 

προσαρμοστικότητας  (Adhocracy culture), η οποία έχει ως  κύρια χαρακτηριστικά τη 

δημιουργικότητα, την ικανότητα προσαρμογής, την καινοτομία του ρίσκου και της 

ανάπτυξης. Ο δεύτερος τύπος κουλτούρας είναι η  οικογενειακή κουλτούρα (Clan 

culture), η οποία χαρακτηρίζεται από  συνοχή,  ομαδική εργασία, δέσμευση του 

ανθρώπινου δυναμικού και ηθική. Επιπλέον, το τρίτο είδος κουλτούρας είναι η  

κουλτούρα ιεραρχίας (Hierarchy culture) της οποίας χαρακτηριστικά είναι η τάξη, οι 

κανόνες, οι κανονισμοί, η ομοιομορφία και οι διαδικασίες. Το τελευταίο είδος 

κουλτούρας είναι η  κουλτούρα αγοράς (Market culture), χαρακτηριστικά της οποίας 

είναι ο ανταγωνισμός, η επικέντρωση στην επίτευξη στόχου, η παραγωγή του  

στρατηγικού πλεονεκτήματος και της υπεροχής στην αγορά (Lund, 2003). Σύμφωνα με 

τον Lund (2003), η προσαρμοστική  και η οικογενειακή κουλτούρα σχετίζονται θετικά 

με την εργασιακή ικανοποίηση ενώ οι άλλες δύο σχετίζονται αρνητικά. Μια καινοτόμος 

και υποστηρικτική κουλτούρα δημιουργεί υψηλότερο επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης 

σε σχέση με μια γραφειοκρατική κουλτούρα (Silverthorne, 2004). Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, η ικανοποίηση από την εργασία σχετίζεται άρρηκτα με την κουλτούρα του 

οργανισμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

3.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Εδώ και πολλές δεκαετίες, έχουν αναπτυχθεί διάφορες απόψεις και έρευνες σχετικά με 

την εργασία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της, τόσο για τα άτομα όσο και για 

τις επιχειρήσεις. Η εργασία έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας πολλών ερευνητών, ως 

προς τα οφέλη της για τα άτομα και τους οργανισμούς, ως προς την ικανοποίηση των 

εργαζομένων, ως προς την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

κ.α.  

Οι Λιανός και Νταούλη-Ντεμούση (1998: 17), ορίζουν την εργασία ως την καταβολή 

ανθρώπινης προσπάθειας, πνευματικής ή σωματικής, με σκοπό την παραγωγή 

οικονομικού αγαθού. Η ανθρώπινη προσπάθεια λοιπόν λογίζεται ως εργασία όταν 

δημιουργούνται προϊόντα, ανεξαρτήτως εάν το προϊόν πράγματι παράγεται. Επιπλέον, η 

προσπάθεια που καταβάλλεται με σκοπό διάφορο της παραγωγής οικονομικού αγαθού 

δεν θεωρείται εργασία, έστω και αν έχει δημιουργηθεί κάτι χρήσιμο. Από τα παραπάνω 

λοιπόν είναι φανερό ότι το κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της ανθρώπινης προσπάθειας 

ως εργασίας είναι η πρόθεση παραγωγής οικονομικού αποτελέσματος. Για το λόγο αυτό, 

η παροχή εργασίας συνοδεύεται με αμοιβή του εργαζόμενου (Λιανός και Νταούλη-

Ντεμούση, 1998:17).  

Η εργασία λοιπόν, είναι το σύνολο των έργων και των καθηκόντων ενός ατόμου, είτε 

αυτό είναι εργαζόμενος είτε επαγγελματίες. Από την άλλη πλευρά, το επάγγελμα είναι το 

είδος εργασίας που ασκεί ένα άτομο. Έτσι, το επάγγελμα ορίζεται το σύνολο των 

εργασιών, των οποίων τα έργα και τα καθήκοντα χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα 

ομοιότητας (International Labour Organization, 2012). 

Από την απαρχή της οικονομικής θεωρίας, δημιουργήθηκαν πολλές θεωρίες σχετικά με 

την εργασία. Για παράδειγμα, ο Adam Smith ανέπτυξε τη «θεωρία της εργασίας αξίας» 

στο βιβλίο του Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations το 1776. Η 

εργασία του Smith είναι κυρίως αφιερωμένη στο ερώτημα πώς αυξάνεται ο εθνικός 

πλούτος και πώς μπορεί να αποτιμηθεί αντικειμενικά, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις 

στις τιμές. Έκανε διάκριση μεταξύ της αξίας χρήσης ενός αντικειμένου και της αξίας 

ανταλλαγής του (Butler, 2011). Όμως υποστήριξε ότι η αξία ανταλλαγής δεν είναι ίδια 

με την πραγματική αξία του εμπορεύματος. Έτσι, είναι αναγκαίο να εξηγηθεί σε ποιες 
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περιπτώσεις οι τιμές ανταποκρίνονται στην «πραγματική» αξία και τι προκαλεί τη 

διαφοροποίησή τους. Η «πραγματική» ή «φυσική» αξία ενός προϊόντος, συνεχίζει ο 

Smith, ισούται με την ποσότητα της εργασίας που απαιτήθηκε για την παραγωγή του 

(Smith, 2007). Αυτή ήταν η αιτία, σύμφωνα με τη θεωρία του, που στις πρωτόγονες 

κοινωνίες τα εμπορεύματα ανταλλάσσονταν βάσει του χρόνου εργασίας (Smith, 2007). 

Όμως στις σύγχρονες κοινωνίες προστέθηκαν και άλλοι παράγοντες, εκτός από την 

εργασία, όπως το κεφάλαιο και η γη. Έτσι, η αξία ή η «φυσική τιμή» ενός εμπορεύματος 

συμπεριλαμβάνει το χρόνο εργασίας που απαιτήθηκε για την παραγωγή του, ένα μέρος 

του αναλωθέντος κεφαλαίου και το στοιχείο του ενοικίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

σύμφωνα με τον Smith, η κατανομή των κερδών μεταξύ γαιοκτημόνων, εργαζομένων και 

επιχειρηματιών είναι σύμφωνη με τους φυσικούς νόμους (Butler, 2011). 

Από την άλλη πλευρά, ο Ricardo ανέπτυξε τη θεωρία του στο βιβλίο Principles of 

Political Economy and Taxation το 1817. Οι προβληματισμοί του ήταν διαφορετικοί κατά 

κάποιον τρόπον από εκείνους του Smith, παρόλο που χρησιμοποίησε τις ίδιες μεθόδους 

ανάλυσης (Meoqui ,2010). Ενδιαφερόταν περισσότερο να αναλύσει τη βάση της 

κατανομής του πλούτου μεταξύ των διαφόρων τάξεων. Ισχυρίστηκε ότι η τιμή 

οποιοσδήποτε εμπορεύματος εκφράζεται με εργασιακές μονάδες αλλά αποδέχτηκε ότι 

ένας τέτοιος υπολογισμός ήταν ακατόρθωτος για τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Όμως 

αντέφασκε όταν επέμενε στην εξάρτηση των τιμών από την εργασία αφ’ ενός και αφ’ 

ετέρου στην τάση των συντελεστών κέρδους να εξισώνουν τις ανομοιότητες στους 

διαφορετικούς κλάδους παραγωγής (Gupta, 2005). Η αντίφαση είναι εμφανής γιατί το 

ύψος κεφαλαίου ανά εργασιακή μονάδα δεν είναι το ίδιο μεταξύ των διαφόρων κλάδων 

της βιομηχανίας, και ως εκ τούτου είναι αδύνατον να υπάρξει ομοιόμορφο ποσοστό 

κέρδους εάν οι τιμές είναι ανάλογες προς την απαιτούμενη εργασία (Gupta, 2005).  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Marx θεωρούσε τις θεωρίες του Smith και του Ricardo ως 

μοντέλα μη προκατειλημμένης ανάλυσης, που αποσκοπούσαν στη χωρίς 

συναισθηματισμούς ανακάλυψη των πραγματικών μηχανισμών της κοινωνικής ζωής 

(Shaikh, 1977). Όμως θεωρούσε ταυτόχρονα την ανάλυσή τους ασαφή. Φυσικά σε μια 

οικονομία, που συνεχώς γίνεται πιο κοινωνική και όπου οι παραγωγοί λειτουργούσαν ως 

ανεξάρτητες ιδιωτικές μονάδες, έπρεπε να υπάρξει μια ισοτιμία που θα διευκόλυνε την 

ανταλλαγή. Αλλά υπήρχαν περισσότερα πράγματα τα οποία και για τα δύο εμπορεύματα 

ήταν κοινά: το ότι παράγονταν και ανταλλάσσονταν μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης 



 
61 

 

συνεργασίας, καθώς και το γεγονός ότι ικανοποιούσαν ανθρώπινες ανάγκες. Αυτά τα 

κοινά χαρακτηριστικά αγνοήθηκαν στην ανάλυση του Smith και του Ricardo. Έτσι, ο 

Smith και ο Ricardo, σύμφωνα με τον Marx, εξήγησαν πώς δύο διαφορετικά 

εμπορεύματα είχαν σχέση μεταξύ τους όσον αφορά τη γενικότερη ισοτιμία του χρόνου 

εργασίας, αλλά δεν αναρωτήθηκαν ποτέ γιατί η χρησιμότητα έπρεπε να τεθεί σε τέτοια 

πλαίσια. Η θεωρία της εργασίας αξίας εκτιμάται ως επί το πλείστον σαν κληροδότημα 

της κλασικής σχολής της οικονομίας και ιδιαίτερα του Ricardo (Shaikh, 1977). Αλλά η 

θεωρία της εργασίας αξίας δεν είναι ακριβώς η θεωρία της αξίας του Ricardo. Ο Ricardo 

είχε πάντα κατά νου την αξία ανταλλαγής, τη σχετική αξία. Ο Marx, όμως, ήταν αυτός 

που έδωσε έμφαση στην ιδέα της αξίας ως εργασίας (Shaikh, 1977).  Από τα παραπάνω, 

γίνεται σαφές ότι η εργασία και η διαχείριση της είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα που έχει 

προκαλέσει αντικείμενο έρευνας και διαφωνίας πολλών μελετητών και οικονομολόγων 

κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, τα οφέλη της εργασίας είναι πολύ 

σημαντικά τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.  

Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές απόψεις αναφορικά με 

τα οφέλη της εργασίας τόσο στον ίδιο τον εργαζόμενο όσο και στους οργανισμούς και 

τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικά όπως επισημαίνουν οι Rosso et al. (2010), η εργασία επιδρά 

σημαντικά στον σχεδιασμό των καθηκόντων της εργασίας, στην οργανωσιακή αποστολή, 

στις οικονομικές συνθήκες, στις μη οικονομικές συνθήκες και στην εθνική κουλτούρα. 

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία μπορεί να οριστεί ως μια σειρά στοιχείων που 

ομαδοποιούνται κάτω από ένα τίτλο εργασίας και έχουν σχεδιαστεί να εκτελούνται από 

ένα μεμονωμένο άτομο (Hackman και Oldham, 1976). Πάνω σε αυτή την βάση, η 

εργασία δημιουργεί υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας του ατόμου και ποικιλία δεξιοτήτων, 

καθώς επίσης δημιουργεί την ταυτότητα της εργασίας. Επιπλέον, μέσω της εργασίας 

καλλιεργούνται τα αισθήματα του σκοπού, της υπευθυνότητας, της προσφοράς και της 

δημιουργίας (Grant et al., 2007). 

Από την άλλη πλευρά, η εργασία επηρεάζεται σημαντικά από την αποστολή μιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας έχει 

επικεντρωθεί στην αλληλεπίδραση των διάφορων εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε μια 

επιχείρηση, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην σύνδεση των εργασίας με την 

αποστολή των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η αποστολή των επιχειρήσεων διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στον τρόπο που οι εργαζόμενοι ερμηνεύουν την έννοια της εργασίας 
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(Klein και D'Aunno, 1986). Οι αποστολές των οργανισμών αναπαριστούν τους βασικούς 

στόχους, τις αξίες και τους σκοπούς που διαθέτουν οι οργανισμοί. Έτσι, η βιβλιογραφία 

υποστηρίζει ότι η οργανωσιακή αποστολή θα έχει θετική επίδραση στους εργαζομένους, 

αφού θα υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των πεποιθήσεων των εργαζομένων με τις αξίες και 

τους στόχους των οργανισμών (Pratt, 2000).   

Οι οικονομικές απολαβές των εργαζομένων είναι σημαντικό στοιχεία της εργασίας. Όπως 

επισημαίνει ο Gill (1999), οι εργαζόμενοι με μεγαλύτερες οικονομικές ανάγκες 

εστιάζουν περισσότερο στην οικονομική αξία της εργασίας σε σχέση με τους άλλους 

εργαζομένους, διότι δεν υφίσταται η πολυτέλεια να μην εργαστούν. Επιπλέον, τα άτομα 

με μεγαλύτερες οικονομικές ανάγκες είναι πιο πιθανό να δίνουν έμφαση στην πρόδηλη 

αξία της εργασίας, δηλαδή τις απολαβές, παρά στην αντιστοιχία της εργασίας με την με 

την αυτοπραγμάτωση και τις αξίας τους (DeVoe και Pfeffer, 2007).  

Η εργασία συνδέεται άμεσα και τις μη οικονομικές συνθήκες των ατόμων. Αυτό σημαίνει 

ότι οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για τις ώρες εργασίας τους, αφού από 

αυτές εξαρτώνται και οι ώρες σχόλης τους. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που 

επιδιώκουν να συνδυάσουν την εργασία με την σχόλη, αφού προσπαθούν να συνδυάσουν 

την εργασία με τα ενδιαφέροντα τους, ώστε να αντιλαμβάνονται την εργασία τους 

περισσότερο ως διασκέδαση (D'Abate, 2005).  

Τέλος, η εργασία επιδρά και στην εθνική κουλτούρα. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται 

σε επιχειρήσεις διαφορετικών χωρών, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στην 

αντίληψη της εργασίας. Το ωράριο εργασίας, οι συνθήκες εργασίας και η αποδοτικότητα 

των εργαζομένων είναι σημαντικά στοιχεία που προσδιορίζουν την εθνική κουλτούρα 

της εργασίας. Για παράδειγμα, όπως επισημαίνουν οι Snir και Harpaz (2002), σε μια 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε φάνηκε ότι οι Ιάπωνες εργαζόμενοι βρέθηκαν να έχουν 

πολύ πιο θετικό προσανατολισμό στην εργασία σε σχέση με τους εργαζομένους άλλων 

χωρών, ενώ εργάζονται περισσότερες ώρες σε σχέση με τους εργαζομένους άλλων 

χωρών.  
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3.2. ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην διεθνή βιβλιογραφία, υποστηρίζεται ότι οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν 

από το μειωμένο και ευέλικτο ωράριο εργασία με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος έγκειται 

στο γεγονός ότι μέσω του μειωμένου ωραρίου εργασίας, οι επιχειρήσεις καταφέρνουν 

την δέσμευση των εργαζομένων με αυτές, την διατήρηση κινήτρων, την εργασιακή 

ικανοποίηση και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το δεύτερο κύριο όφελος του 

εργοδότη από το μειωμένο ωράριο εργασίας είναι η εξοικονόμηση που λαμβάνεται από 

την προσπάθεια προσέλκυσης ικανού και με ταλέντο εργατικού δυναμικού (Halpern, 

2005; Kelly et al., 2008). 

Η επιμήκυνση του ωραρίου εργασίας, είναι πιθανό να αυξήσει την παραγωγή προϊόντων 

μιας βιομηχανίας από έναν εργαζόμενο, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί να 

βελτιώσει τον ρυθμό αποδοτικότητας του εργαζομένου και την παραγωγικότητα της 

επιχείρησης. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι περισσότερες 

ώρες εργασίας μπορεί να σχετίζονται με μεγαλύτερη απόδοση, αλλά σχετίζονται και με 

μειωμένη απόδοση του εργαζομένου ανά ώρα. Πάνω σε αυτή τη βάση, οι Shepard και 

Clifton (2000), διαπίστωσαν ότι η παραγωγικότητα μιας βιομηχανίας δεν βελτιώνεται 

απαραίτητα με την επιμήκυνση των ωρών εργασίας των εργαζομένων. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με την μελέτη τους σε 18 βιομηχανίες του κλάδου της μεταποίησης, φάνηκε 

ότι οι υπερωρίες των εργαζομένων μειώνουν την μέση παραγωγικότητα τους, ενώ όσες 

περισσότερες είναι οι ώρες εργασίας των εργαζομένων τόσο μειώνεται η 

παραγωγικότητα του και η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Έτσι, μια αύξηση της 

τάξης του 10% στις υπερωρίες των εργαζομένων, οδηγεί σε 2,4% μείωση της 

παραγωγικότητας.  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,  παρατηρείται ότι οι βιομηχανίες με μειωμένο 

ωράριο εργασίας, διαθέτουν περισσότερη παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο. Στην 

περίπτωση της Ευρώπης, φαίνεται ότι τα δεδομένα δεν παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση, 

αφού έχει παρατηρηθεί ότι η σχέση της αύξησης του χρόνου εργασίας και της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων είναι πάντα αρνητική (Holman et al., 2008). Εκτός 

των παραπάνω, μέσω της έρευνας των Kossek και Lee (2008), αποδείχθηκε ότι οι μερικές 

επιχειρήσεις εφαρμόσουν μικρότερο ωράριο εργασίας για τους εργαζομένους, 

προκειμένου αφενός να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους και αφετέρου να 
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διατηρήσουν το ταλέντο των εργαζομένων τους και να αποφύγουν το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Το ευέλικτο και μειωμένο ωράριο εργασίας, μπορεί να έχουν μια άμεση επίδραση στην 

απόδοση της επιχείρησης, ενώ ο διαμεσολαβητικός παράγοντας για αυτή την σχέση είναι 

το οργανωσιακό κλίμα. Η χρήση τέτοιων πρακτικών θα έχει θετική επίδραση στο 

οργανωσιακό κλίμα, το οποίο με την σειρά του θα ενισχύσει την απόδοση της 

επιχείρησης (Altman και Golden, 2004). Από την άλλη πλευρά, οι Baltes et al. (1999), 

υποστήριξαν ότι το μειωμένο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας σχετίζεται θετικά με την 

ικανοποίηση των εργαζομένων και με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τους 

εργαζομένους, αλλά δεν σχετίζεται με την παραγωγικότητα τους. Όμως, ο Facer (2009), 

σε μια έρευνα που πραγματοποίησε για την μείωση του ωραρίου εργασίας σε δημόσιους 

υπαλλήλους, συμπέραναν ότι το μειωμένο ωράριο εργασίας αυξάνει την παραγωγικότητα 

των εργαζομένων, αλλά παρέχει και άλλες ελαφρύνσεις για τους εργοδότες, όπως το 

χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Στην μελέτη του σχετικά με τα ευέλικτα ωράρια εργασίας, 

ο Eaton (2003), σημείωσε ότι η αντίληψη και το αίσθημα της ευελιξίας είναι αυτό που 

κάνει την διαφορά, αφού η ευελιξία και η μείωση του ωραρίου εργασίας, οδηγούν στην 

μεγαλύτερη οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων με την επιχείρηση αλλά και στην 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα της επιχείρησης.    

Επιπλέον, οι επιπτώσεις της μείωσης του ωραρίου εργασίας, πραγματοποιούνται κυρίως 

σε τρεις βασικούς τομείς. Έτσι, το μειωμένο ωράριο εργασίας μπορεί να επηρεάσει το 

κόστος και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, να αυξήσει την εργασία μέσω της 

κατανομής σε περισσότερους ανθρώπους και να επηρεάσει την ανάπτυξη και την 

ικανότητα καινοτομίας της επιχείρησης (Bosch και Lehndorff, 2001) . Θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι η μείωση του ωραρίου εργασίας, μπορεί να επιφέρει επιπλέον κόστη 

για τον εργοδότη, αφού θα αναγκαστεί να προσλάβει και να πληρώνει νέους 

εργαζομένους, με αποτέλεσμα να μειώσει την παραγωγή κάποιων συντελεστών 

παραγωγής. Ωστόσο, το κόστος των περισσότερων εργαζομένων, μπορεί να 

αντισταθμιστεί από την παραγωγικότητα τους, με την έννοια ότι οι εργαζόμενοι που 

απασχολούνται στην επιχείρηση για πολλές ώρες, δεν θα είναι τόσο παραγωγικοί και δεν 

θα έχουν δέσμευση με τον οργανισμό.  
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3.2. Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε νέες μορφές απασχόλησης. 

Αυτές οι εξελίξεις περιλαμβάνουν την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία τόσο των 

εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, την ευρύτερη χρήση προηγμένων τεχνολογιών 

πληροφοριών και επικοινωνιών, και την αυξημένη σημασία των συγκεκριμένων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων (Eurofound, 2015). Το τρέχον 

οικονομικό κλίμα έχει οδηγήσει σε μια ισχυρή εστίαση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

επίπεδο κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο μείωσης της ανεργίας και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας στον απόηχο της ύφεσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι νέες μορφές 

απασχόλησης θα πρέπει να διερευνηθούν, διότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους θα 

μπορούσαν να είναι μια ελκυστική επιλογή τόσο για τους εργοδότες όσο και τους 

εργαζομένους. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά σχετικά με το τι τις νέες αναδυόμενες μορφές 

απασχόλησης, ή τις επιπτώσεις τους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ένταξη στην 

αγορά εργασίας και τις εργασιακές συνθήκες (Eurofound, 2015).  

Υπάρχουν εννέα νέες μορφές απασχόλησης, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

σε δύο ομάδες (Eurofound, 2015). Η πρώτη ομάδα αφορά την σχέση εργασίας μεταξύ 

εργοδότη και εργαζόμενου, ενώ η δεύτερη ομάδα αφορά τους νέους τρόπους με τους 

οποίους διεξάγεται η εργασία. Ταυτόχρονα, οι μορφές απασχόλησης μπορούν  να 

κατηγοριοποιηθούν με το εάν αφορούν εργαζόμενους ή τους αυτοαπασχολούμενους και 

τους επαγγελματίες (Eurofound, 2015).  

 Σε σχέση με τις νέες εργασιακές σχέσεις που διαφέρουν από την παραδοσιακή 

άποψη του εργοδότη και του υπαλλήλου, δύο από τις νέες μορφές απασχόλησης έχουν 

εμφανιστεί περισσότερο στην Ευρώπη, η ανταλλαγή των εργαζομένων και η κατανομή 

της εργασίας (Eurofound, 2015). Η ανταλλαγή των εργαζομένων σημαίνει ότι ο κάθε 

εργαζόμενος προσλαμβάνεται από μια ομάδα εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι αυτοί 

δραστηριοποιούνται σε διάφορες επιχειρήσεις. Σε αντίθεση με την αλλαγή των 

εργαζομένων βρίσκεται η κατανομή της εργασίας, στην οποία ένας εργοδότης 

προσλαμβάνει δύο ή περισσότερους η για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης θέσης 

εργασίας (Eurofound, 2015). Μια τρίτη μορφή απασχόλησης που επαναπροσδιορίζει την 

σχέση εργασίας είναι η επιταγή εργασίας, στην οποία η σχέση εργασίας των σχετικών 

πληρωμών βασίζεται σε μια επιταγή παρά σε μια σύμβαση εργασίας. Στις περισσότερες 
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περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μια θέση μεταξύ εργαζομένων και 

αυτοαπασχολούμενων (Eurofound, 2015).  

Αναφορικά με τα νέα πρότυπα εργασίας φαίνεται ότι περιλαμβάνουν την προσωπική 

διαχείριση, την περιστασιακή εργασία, την εργασία που βασίζεται στα κινητά τηλέφωνα, 

την απασχόληση του πλήθους, την εργασία χαρτοφυλακίου και την συνεργατική εργασία 

(Eurofound, 2015). Η προσωπική διαχείριση είναι ένα νέο πρότυπο εργασίας μεταξύ των 

εργαζομένων που περιγράφει καταστάσεις στις οποίες ένας εργαζόμενος, έχει 

προσληφθεί για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα από έναν εργοδότη, συχνά για να 

πραγματοποιήσει ένα συγκεκριμένο έργο ή για να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Σε 

αντίθεση με τις παραδοσιακές ρυθμίσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, η προσωπική 

διαχείριση διαθέτει κάποια στοιχεία συμβουλευτικής, αλλά ο εμπειρογνώμονας έχει την 

ιδιότητα του υπαλλήλου και όχι του εξωτερικού συμβούλου (Eurofound, 2015).  

Η περιστασιακή εργασία είναι και αυτή προσανατολισμένη στους υπαλλήλους. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να παρέχει εργασία τακτικά στον 

εργαζόμενο, αλλά έχει την ευελιξία να τον καλέσει όταν τον χρειάζεται (Eurofound, 

2015). Η εργασία μέσω κινητών τηλεφώνων αναφέρεται στις νέες μορφές εργασίας που 

χαρακτηρίζονται από τον εργαζόμενο, ο οποίος λειτουργεί και εργάζεται σε μια θέση 

διαφορετική από αυτή του εργοδότη τους, όπως για παράδειγμα η εργασία στο σπίτι, στις 

εγκαταστάσεις του πελάτη, και υποστηρίζεται από σύγχρονες τεχνολογίες. Για τους 

αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η εργασία σε πλήθος είναι 

μια νέα επιλογή (Eurofound, 2015). Οι εικονικές πλατφόρμες χρησιμεύουν σε πολλούς 

εργαζόμενους, ενώ οι περισσότεροι καταναλωτές και πελάτες προσανατολίζονται και 

επιλέγουν σε αυτές τις πλατφόρμες. Κατά παρόμοιο τρόπο, το χαρτοφυλάκιο εργασίας 

αναφέρεται σε καταστάσεις στις οποίες οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται για ένα 

μεγάλο αριθμό πελατών, παρέχοντας μόνο μικρές ποσότητες εργασίας για καθένα από 

αυτούς (Eurofound, 2015). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στον 

αριθμό των χωρών στις οποίες δημιουργήθηκαν οι νέες μορφές απασχόλησης. Η 

προσωπική διαχείριση και η επιταγή εργασίας εφαρμόζονται λιγότερο στις χώρες, ενώ 

απεναντίας η απασχόληση μέσω των κινητών τηλεφώνων εφαρμόζεται στις 

περισσότερες χώρες (Eurofound, 2015). Τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και η Νορβηγία είναι περισσότερο ταυτισμένες με τις νέες μορφές απασχόλησης. 

Στην Βουλγαρία, στην Κροατία, στο Λουξεμβούργο και στην Πολωνία αναπτύσσεται 
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μόνο η ανταλλαγή εργαζομένων, ενώ σε άλλες χώρες όπως στην Ελλάδα και στην 

Ουγγαρία, αναπτύσσονται όλες οι νέες μορφές απασχόλησης που αναφέρθηκαν 

παραπάνω εκτός από την κατανομή εργασίας και την περιστασιακή εργασία (Eurofound, 

2015). Σε πολλά από τα ανατολικά κράτη τέλη της Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η 

Κροατία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία, καθώς και σε 

ορισμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Φινλανδία, η Ιρλανδία και το 

Λουξεμβούργο, οι νέες μορφές απασχόλησης που εντοπίζονται αφορούν κυρίως τους 

εργαζομένους. Από την άλλη πλευρά, στις περισσότερες χώρες της Νότιας Ευρώπης, 

όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία, οι χώρες της Βαλτικής όπως η 

Λετονία και η Λιθουανία, η Δανία και η Γερμανία, οι νέες μορφές απασχόλησης που 

εντοπίζονται αφορούν κυρίως τους αυτοαπασχολούμενους (Eurofound, 2015). Οι νέες 

μορφές απασχόλησης για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους έχουν 

προκύψει σε αρκετές χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως στην Αυστρία, 

στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, στην Σουηδία, στην Νορβηγία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο (Eurofound, 2015).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των κυριότερων θεωριών της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων, και ο τρόπος που αυτή επιδρά κατά την διεθνή ενοικίαση των 

εργαζομένων. Ο τρόπος ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ή ανάλυση περιεχομένου (content analysis). Επειδή το φαινόμενο της 

διεθνούς ενοικίασης εργαζομένων έχει μελετηθεί ελάχιστα μέσω πρωτογενών ερευνών, 

το θέμα θα ήταν δύσκολο να προσεγγιστεί παρά μόνο μέσω κάποιων συνεντεύξεων και 

κατάλληλων ερευνητικών ερωτημάτων. Οι ποιοτικές μέθοδοι, οι οποίες συνοδεύονται 

από μελέτες περιπτώσεων, βοηθούν στην προκειμένη περίπτωση την πολυπλοκότητα 

αυτού του φαινομένου.  

Η ανάλυση περιεχομένου έχει οριστεί ως μια συστηματική, αναπαραγόμενη τεχνική για 

την συμπίεση πολλών λέξεων του κειμένου σε λιγότερες κατηγορίες περιεχομένου που 

βασίζονται σε ρητούς κανόνες κωδικοποίησης. Σύμφωνα με τους Guthrie et al. (2004), η 

ανάλυση περιεχομένου ορίζεται ως κάθε τεχνική που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από τον αντικειμενικό και συστηματικό προσδιορισμό των 

καθορισμένων χαρακτηριστικών των μηνυμάτων. Η Downe‐Wamboldt (1992), ορίζει 

την ανάλυση περιεχομένου ως μια μέθοδο έρευνας, η οποία παρέχει συστηματικά και 

αντικειμενικά μέσα για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα λεκτικά, οπτικά και γραπτά 

δεδομένα, προκειμένου να περιγραφούν και να ποσοτικοποιηθούν συγκεκριμένα 

φαινόμενα. Κατά τους Marsh και White (2006), η ανάλυση περιεχομένου είναι μια πολύ 

ευέλικτη  μορφή έρευνας που χρησιμοποιείται ευρέως στις περισσότερες έρευνες 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης με ποικίλους ερευνητικούς στόχους και σκοπούς. Η 

ερευνητική μέθοδος εφαρμόζεται σε ποιοτικά, ποσοτικά και μικτά μοντέλα. Οι 

Vaismoradi et al. (2013), αναφέρουν ότι η χρήση ποιοτικών περιγραφικών 

προσεγγίσεων, όπως η περιγραφική φαινομενολογία, η ανάλυση περιεχομένου και η 

θεματική ανάλυση είναι κατάλληλες για ερευνητές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν 

ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο ερμηνείας, σε αντίθεση με την ερμηνευτική φαινομενολογία, 

στην οποία απαιτείται ένα υψηλότερο επίπεδο ερμηνευτικής πολυπλοκότητας.  

Όπως αναφέρει ο Kalandides (2011), οι κοινωνικές επιστήμες προσφέρουν τρία είδη 

ποιοτικής έρευνας, την συστηματική ανάλυση (systematic observation), την ανάλυση 

περιεχομένου (content analysis) και τις έρευνες. Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια 

ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική ποιοτική έρευνα. Αντί να λαμβάνεται υπόψη ως μια 
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ενιαία μέθοδος ανάλυσης, οι σύγχρονες εφαρμογές της ανάλυσης περιεχομένου 

διακρίνουν τρεις προσεγγίσεις, την συμβατική προσέγγιση, την στοχευμένη προσέγγιση 

και την αθροιστική προσέγγιση (Hsieh και Shannon, 2005; Elo και Kyngäs, 2008). Και 

οι τρεις αυτές απόψεις χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν την έννοια του 

περιεχομένου των δεδομένων που παρέχονται σε ένα κείμενο. Οι διαφορές μεταξύ αυτών 

των προσεγγίσεων είναι τα σχήματα κωδικοποίησης των δεδομένων, την προέλευση της 

κωδικοποίησης των δεδομένων και τις απειλές για την αξιοπιστία αυτών των δεδομένων 

(Kracauer, 1952). Στην συμβατική λοιπόν ανάλυση περιεχομένου, η κατηγοριοποίηση 

προέρχεται απευθείας από τα δεδομένα του κειμένου. Στην στοχευμένη προσέγγιση, η 

ανάλυση περιεχομένου ξεκινά από μια θεωρία ή από ευρήματα προηγούμενων ερευνών 

τα οποία χρησιμοποιούνται ως οδηγός για την κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Τέλος, 

η αθροιστική ανάλυση περιεχομένου περιλαμβάνει την καταμέτρηση και τις συγκρίσεις 

των δεδομένων, τα οποία ακολουθούνται από την ερμηνεία του υποκείμενου πλαισίου 

(Hsieh και Shannon, 2005; Elo και Kyngäs, 2008).  

Ο Stemler (2001), αναφέρει ότι στην ανάλυση περιεχομένου πρέπει να εξετάζονται τα 

παρακάτω ερωτήματα: 

 Ποια στοιχεία αναλύονται; 

 Πως ορίζονται αυτά τα στοιχεία; 

 Ποιος είναι ο πληθυσμός προέλευσης αυτών των στοιχείων; 

 Ποιο είναι το πλαίσιο ανάλυσης αυτών των στοιχείων; 

 Ποια είναι τα όρια της ανάλυσης; 

 Ποιος είναι ο στόχος των συμπερασμάτων; 

Πέρα των παραπάνω, στην διεθνή βιβλιογραφία έχει υποστηριχθεί ότι η ποιοτική 

ανάλυση περιεχομένου, είναι η  κατάλληλη μέθοδος ερμηνείας στην έρευνα των μελετών 

περιπτώσεων (Remenyi et al., 2002). Υπάρχουν βέβαια και άλλοι ερευνητές που 

υποστηρίζουν ότι η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μετατροπή 

των ουσιαστικά ποιοτικά δεδομένων σε κάποιο είδος ποσοτικών στοιχείων. Κατά τον 

Mayring (2000), η ανάλυση περιεχομένου θα χρησιμοποιείται πάντα αν το επικοινωνιακό 

περιεχόμενο είναι μεγαλύτερης σημασίας, αν τα επιχειρησιακά σχήματα των κατηγοριών 

μπορούν να διατυπωθούν εκ των προτέρων, ή αν η ανάλυση ασχολείται μόνο με το 

λεξιλόγιο του κειμένου. Ωστόσο, η ερευνητική μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου έχει 

και κάποιους περιορισμούς και μειονεκτήματα. Ένα από τους περιορισμούς της 
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ανάλυσης περιεχομένου είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν το κείμενο δεν 

αποτελεί αντικείμενο της μελέτης. Επιπλέον, ένας ακόμη περιορισμός της ανάλυσης 

περιεχομένου είναι ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος παραγκώνισης βασικών εννοιών που θα 

έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη στην εκπόνηση της έρευνας (Kohlbacher, 2006).  

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη περίπτωσης (case study), είναι μια εμπειρική έρευνα που 

ερευνά ένα σύγχρονο φαινόμενο μέσα στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής, ειδικά όταν τα 

όρια μεταξύ του φαινόμενου και του πλαισίου δεν είναι εμφανή. Επιπλέον, οι μελέτες 

περιπτώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξερευνήσουν, να περιγράψουν και 

να εξηγήσουν διαφορετικά φαινόμενα. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες επιτρέπουν στον 

ερευνητή να αναζητήσει την προέλευση των θεμάτων και να επιδιώξει την ανάδειξη της 

υποκειμενικής πραγματικότητας. Ακόμη, οι περιπτωσιολογικές μελέτες μπορούν να 

παράγουν ιδέες κατά την κατασκευή θεωριών (Rainisto, 2003). Επιπλέον, σύμφωνα με 

τους  Baxter και Jack (2008), στην χρήση της μελέτης περίπτωσης ως ερευνητικής 

μεθόδου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

 Το επίκεντρο της έρευνας είναι να απαντήσει στις ερωτήσεις «πώς» και 

«γιατί». 

 Δεν υπάρχει τρόπος χειρισμού και προσέγγισης των συμπεριφορών όσων 

εμπλέκονται στην μελέτη. 

 Τα όρια δεν είναι σαφή μεταξύ του φαινομένου και του πλαισίου.  

Όπως και η ανάλυση περιεχομένου, έτσι και η μελέτη περίπτωσης ως ερευνητική μέθοδος 

έχει αρκετούς περιορισμούς. Έτσι, η ικανότητα να γενικεύονται τα αποτελέσματα των 

μελετών περιπτώσεων είναι αμφισβητήσιμη. Από την άλλη πλευρά, τα μη γενικευμένα 

αποτελέσματα μπορεί να είναι ενδιαφέροντα για την κατανόηση συγκεκριμένων 

καταστάσεων. Ένας άλλος περιορισμός των μελετών περιπτώσεων είναι ότι ο ερευνητής 

δεν είναι απόλυτα αντικειμενικός (Gerring, 2004).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

5.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Ο όρος της προσωρινής απασχόλησης είναι αρκετά ασαφής και ευρύς. Στην πράξη 

αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς τύπους συμβάσεων εργασίας. Η προσωρινή 

απασχόληση λοιπόν χαρακτηρίζεται ως μη τυπική, άτυπη, ευέλικτη, προσαρμόσιμη, 

επισφαλής και εναλλακτική. Γενικότερα, οι διάφοροι ορισμοί της προσωρινής εργασίας 

περιλαμβάνουν την απασχόληση ορισμένου χρόνου και την προσωρινή εργασία. Όπως 

επισημαίνουν οι  Polivka και Nardone (1989), η προσωρινή απασχόληση μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως κάθε εργασία στην οποία το άτομο δεν έχει μια ρητή σύμβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου για μακροπρόθεσμη απασχόληση με μια επιχείρηση, και στην 

οποία οι ελάχιστες ώρες εργασίας μπορούν να ποικίλουν με ένα μη συστηματικό τρόπο.  

Αντλώντας τα στοιχεία της έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εργατικό δυναμικό, 

φαίνεται ότι το 7% των ατόμων στην αγορά εργασίας σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Φινλανδία, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο),  υποστήριξαν ότι 

εργάζονται σε καθεστώς προσωρινής απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση τονίζει ότι από το 2008 έως το 2013, έχουν μειωθεί σημαντικά οι προσλήψεις 

εργαζομένων αορίστου χρόνου, ενώ οι χώρες που το πράττουν αυτό είναι οι παλαιότερες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν αντιθέσει με τα νεότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που πράττουν το αντίθετο (Eurofound, 2015) . Η αύξηση λοιπόν της μερικής 

απασχόλησης στις χώρες της Ευρώπης έχει επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, με τον 

σημαντικότερο να είναι η τρέχουσα οικονομική κρίση. Πράγματι, η οικονομική κρίση 

έχει επηρεάσει σημαντικά τον τομέα της απασχόλησης, καθώς οι εργοδότες τείνουν να 

είναι πιο επιφυλακτικοί στις νέες συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου με τους 

εργαζομένους, αφού οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε καθεστώς αβεβαιότητας. Όπως είναι 

φυσικό λοιπόν, η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου είναι ελάχιστες σε σχέση με το 

παρελθόν (Eurofound, 2015). Ως εκ τούτου, το μερίδιο της προσωρινής εργασίας έχει 

αυξηθεί μεταξύ του 2008 και του 2012, φτάνοντας σε υψηλά ποσοστά όπως 71% για 

στοιχειώδη επαγγέλματα το 2012, αλλά επίσης είναι πλέον η πιο κοινή μορφή 

απασχόλησης για υψηλής ειδίκευσης επαγγέλματα όπως τεχνικοί και επαγγελματίες. Στο 

παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 10), παρουσιάζονται οι χώρες της Ευρώπης που η 

προσωρινή απασχόληση είναι νέα ή έχει εδραιωθεί.  
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Διάγραμμα 10: Ευρωπαϊκές χώρες και προσωρινή απασχόληση 

 

Πηγή: Eurofound, 2015  
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5.2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

   

5.2.1ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Προφανώς, η προσωρινή απασχόληση έχει συνέπειες για τους εργαζομένους που είναι 

στην πραγματικότητα απασχολούνται σε αυτές τις ρυθμίσεις εργασίας. Σε σύγκριση με 

τους μόνιμους εργαζομένους, οι προσωρινοί απασχολούμενοι αντιμετωπίζουν διαφορές 

στην ασφάλεια της εργασίας, στην ικανότητα να συνδυάσουν την εργασία και την 

οικογενειακή ζωή, στις συνθήκες εργασίας, στην εκπαίδευση και στους μισθούς. Όλες 

αυτές οι διαφορές τελικά συσσωρεύονται και επηρεάζουν την ικανοποίηση από την 

εργασία.  

Λόγω της φύσης των συμβάσεων που υπογράφουν οι προσωρινοί εργαζόμενοι βιώνουν 

λιγότερη ασφάλεια στην εργασία τους σε σχέση με τους κανονικούς εργαζόμενους. Έτσι, 

στην διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ της 

προσωρινής απασχόλησης και της εργασιακής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, οι Clark 

και Postel-Vinay (2005), χρησιμοποιώντας διαχρονικά δεδομένα για τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν 

περισσότερη ασφάλεια όταν βρίσκονται σε μόνιμες θέσεις δημοσίου, λιγότερη ασφάλεια 

σε προσωρινές εργασίες ενώ ενδιάμεσα βρίσκονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. 

Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα της έρευνας των Klein Hesselink και  Van Vuuren 

(1999), οι οποίοι διεξήγαγαν μια έρευνα στο εργατικό δυναμικό της Ολλανδίας, 

προκειμένου να διερευνήσουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων για την ασφάλεια της 

απασχόλησης τους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους μόνιμους εργαζομένους 

πλήρους απασχόλησης, στους μόνιμους εργαζομένους μερικής απασχόλησης, στους 

εργαζομένους που εργάζονται σε καθεστώς ορισμένου χρόνου και στους εργαζομένους 

που εργάζονται σε καθεστώς προσωρινής απασχόλησης. Τα αποτελέσματα της εν λόγω 

έρευνας απέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου και οι εργαζόμενοι που 

απασχολούνται σε καθεστώς προσωρινής απασχόλησης διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα 

εργασιακής ανασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα ανησυχούν για την μελλοντική τους 

απασχολησιμότητα. Ομοίως οι De Witte και Näswall (2003), διαπίστωσαν μια αρνητική 

σχέση μεταξύ της προσωρινής απασχόλησης και της υποκειμενικής εργασιακής 
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ανασφάλειας στην Σουηδία και την Ολλανδία. Ωστόσο, η σχέση αυτή είναι ασθενέστερη 

στο Βέλγιο, ενώ στην Ιταλία η σχέση αυτή είναι οριακή.  

Από την άλλη πλευρά, για μερικούς εργαζομένους, και ειδικότερα για τις γυναίκες, η 

προσωρινή εργασία προσφέρει ευκαιρία συνδυασμού εργασίας και οικογενειακής ζωής 

(Albert και Bradley, 1998). Απεναντίας, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η 

αστάθεια της εργασίας επηρεάζει σημαντικά τον οικογενειακό μετασχηματισμό. Για 

παράδειγμα, μέσω της έρευνας τους  οι  Ahituv και  Lerman (2005), υποστήριξαν ότι οι 

εργαζόμενοι που εργάζονται σε καθεστώς προσωρινής εργασίας έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να δημιουργήσουν την δική τους οικογένεια. Βέβαια, οι γυναίκες 

εργαζόμενες που έχουν επιλέξει να δημιουργήσουν την δική τους οικογένεια, δεν 

φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από το καθεστώς εργασίας τους, σε αντίθεση με 

τους άντρες, οι οποίοι προσανατολίζονται περισσότερο στην δημιουργία καριέρας (De 

La Rica και Iza, 2003).  

Θεωρητικά, η σχέση μεταξύ της προσωρινής απασχόλησης και της εκπαίδευσης των 

εργαζομένων είναι θετική. Ωστόσο, μια επιχείρηση που απασχολεί προσωρινό εργατικό 

δεδομένο έχει μειωμένα κίνητρα για εκπαίδευση των εργαζομένων, διότι όπως και σε 

κάθε επένδυση το κόστος της εκπαίδευσης θα πρέπει να επιστρέψει στην επιχείρηση 

(Almeida-Santos και Mumford, 2004). Επομένως όσο λιγότερο απασχολείται ένας 

εργαζόμενος σε μια επιχείρηση τόσο μικρότερες είναι και οι επενδυτικές δαπάνες. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Draca και Green (2004), συναινούν με τα παραπάνω, 

αφού φάνηκε ότι η προσωρινή εργασία και η εργασία ορισμένου χρόνου συνδέονται με 

λιγότερες πιθανότητες εκπαίδευσης των εργαζομένων.  

Ο μισθός ενός εργαζομένου είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας ικανοποίησης από 

την εργασία (Booth et al., 2002). Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται προσωρινά σε μια 

επιχείρηση είναι λογικό ότι θα έχουν λιγότερες απολαβές από τους μόνιμους 

εργαζομένους. Βέβαια χαμηλούς μισθούς έχουν και οι νέοι σε ηλικία εργαζόμενοι, καθώς 

και οι εργαζόμενοι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Για παράδειγμα, οι   , μέσω της 

έρευνας τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι προσωρινοί εργαζόμενοι λαμβάνουν 

χαμηλότερους μισθούς σε σχέση με τους μόνιμους εργαζομένους, ανεξάρτητα από την 

προϋπηρεσία τους και το επίπεδο εκπαίδευσης τους (Booth et al., 2002).  
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Τέλος, η σχέση μεταξύ της προσωρινής απασχόλησης και της εργασιακής ικανοποίησης 

έχει αναπτυχθεί από τον Kaiser (2002).  Μέσω της έρευνας του, η οποία διεξήχθη με 

βάση επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χώρα, φάνηκε ότι η προσωρινή 

εργασία έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση των εργαζομένων σε ορισμένες 

χώρες, όπως στην Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, στην Πορτογαλία, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και στην Δανία. Επιπλέον, μέσω της έρευνας των Bardasi και   Francesconi 

(2004), διαπιστώθηκε ότι οι εποχιακοί και προσωρινοί εργαζόμενοι είναι λιγότερο 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους, σε σχέση με τους μόνιμους υπαλλήλους ή με τους 

υπαλλήλους ορισμένου χρόνου. Επίσης, φάνηκε ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται 

σε καθεστώς προσωρινής εργασίας έχουν μεγαλύτερο άγχος και το μέλλον τους και 

προτίθενται πιο εύκολα να εγκαταλείψουν την εργασία τους.  

 

5.2.2.ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

Οι επιπτώσεις της προσωρινής εργασίας γίνονται επίσης αντιληπτές από τους 

εργαζομένους που απασχολούνται σε καθεστώς μονιμότητας. Λόγω του γεγονότος ότι οι 

μόνιμοι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που θεωρούνται υπαίτιοι για μια αποτυχία μιας 

επιχείρησης, το αίσθημα ασφαλείας των μόνιμων εργαζομένων θα βελτιώνεται όσο 

αυξάνονται οι προσωρινά απασχολούμενοι (Barnett και Miner, 1992). Επίσης, οι 

ευκαιρίες εργασίας των μόνιμων υπαλλήλων στις περισσότερες περιπτώσεις εξαρτάται 

τον αριθμό των προσωρινών εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρηση, καθώς 

και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά 

στην ανάπτυξη της επιχείρησης (Barnett και Miner, 1992).  

Πιο συγκεκριμένα, οι Gramm και Schnell (2001), υποστηρίζουν ότι καθώς η ζήτηση για 

ένα προϊόν της επιχείρησης μειώνεται, οι εργοδότες αναγκάζονται να απολύσουν 

εργαζομένους. Εάν υπάρχει λοιπόν πληθώρα προσωρινών υπαλλήλων στον οργανισμό, 

οι ευθύνες για την αποτυχία της επιχείρησης θα καταρριφτούν στους μόνιμους 

εργαζομένους. Έτσι, οι παραπάνω ερευνητές, μέσω της έρευνας τους απέδειξαν ότι τα 

υψηλότερα ποσοστά προσωρινών υπαλλήλων οδηγούν σε μείωση των απολύσεων 

(Gramm και Schnell, 1992).  
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Οι Barnett και Miner (1992), διαπίστωσαν ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση στις ευκαιρίες 

καριέρας μεταξύ των μόνιμων και των προσωρινών υπαλλήλων. Η βοήθεια των 

προσωρινών υπαλλήλων επιβραδύνει τις προσπάθειες των μόνιμων υπαλλήλων, αφού για 

τους μόνιμους υπαλλήλους που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις της ιεραρχίας της 

επιχείρησης, η προσωρινή πρόσληψη εργαζομένων σημαίνει μείωση της αντιπαλότητας, 

δεδομένου ότι οι προσωρινοί εργαζόμενοι έχουν πολύ χαμηλότερες πιθανότητες να 

προωθηθούν σε υψηλές θέσεις, σε σχέση με τους μόνιμους υπαλλήλους (Barnett και 

Miner, 1992). Επίσης, οι μόνιμοι εργαζόμενοι φαίνεται ότι επηρεάζονται από τους 

μισθούς των προσωρινών υπαλλήλων, αφού ενδέχεται η επιχείρηση να αποφασίσει να 

μειώσει τους μισθούς των μόνιμων υπαλλήλων προκειμένου να προσλάβει υπαλλήλους 

για την διεκπεραίωση ενός έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα (Bentolila και Saint-

Paul, 1994).  

 

 

5.2.3.ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

Οι Foote και Folta (2002), υποστηρίζουν ότι η προσωρινή εργασία ωφελεί μια 

επιχείρηση, μέσω της αποφυγής σημαντικών κοστών που προέρχονται από την 

πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Εκτός από τα κόστη της πρόσληψης εργαζομένων που 

αποφεύγουν οι επιχειρήσεις μέσω της προσωρινής απασχόλησης, οι επιχειρήσεις 

επωφελούνται και από άλλα κόστη, όπως η αμαύρωση της φήμης του οργανισμού, η 

οποία αναστέλλει την ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύσει ποιοτικούς 

εργαζομένους στο μέλλον, η μείωση της εμπιστοσύνης και της παραγωγικότητας των 

ατόμων και η μείωση της ταυτότητας για την οργάνωση (Goux et al., 2001).  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι προσωρινοί εργαζόμενοι παρέχουν μια πραγματική 

ευκαιρία για την μείωση σημαντικών δαπανών μιας επιχείρησης. Η προσπάθεια για 

εργασία μπορεί να σχετίζεται είτε θετικά είτε αρνητικά με την προσωρινή απασχόληση 

(Ang και Slaughter, 2001). Εάν οι προσωρινοί εργαζόμενοι αισθάνονται ότι συνδέονται 

ελάχιστα με τον εργοδότη τους και είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους, 

ενδέχεται να υποφέρουν από προβλήματα κινήτρων. Επίσης, εάν οι προσωρινοί 

εργαζόμενοι απολαμβάνουν πολύ λιγότερα από τον εργοδότη τους, τότε ενδέχεται να 

επηρεαστεί σημαντικά η οργανωσιακή κουλτούρα και να μειωθεί η οργανωσιακή 
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συμπεριφορά. Για παράδειγμα, οι  Diaz-Mayhans και Sanchez (2004), υποστήριξε ότι οι 

προσωρινοί εργαζόμενοι δεν ικανοποιούνται μόνο χρηματικά από τους εργοδότες τους, 

αλλά επηρεάζονται άμεσα από τις στρατηγικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 

Επομένως, εάν ένας εργοδότης δείχνει την δέσμευση του σε έναν εργαζόμενο, οι 

προσωρινοί εργαζόμενοι θα δείχνουν περισσότερη αφοσίωση στον οργανισμό. Έτσι, οι 

Koene και Van Riemsdijk (2005), ταξινόμησαν τις πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων που μπορούν να εφαρμοστούν στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε 

καθεστώς προσωρινής εργασίας. Η συνέπεια της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, η 

αποφυγή διαχωρισμού μεταξύ μόνιμων και προσωρινών υπαλλήλων, η παρακίνηση των 

εργαζομένων και η γνωριμία των προσωρινών εργαζομένων με την οργανωσιακή 

κουλτούρα φάνηκαν ότι αποτελούν σημαντικές στρατηγικές διαχείρισης ανθρωπίνων 

πόρων (Aguirregabiria και Alonso-Borrego, 2014).  

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω, δηλαδή το κόστος προσαρμογής, η ταχύτητα προσαρμογής, 

η απόδοση , η εργασιακή προσπάθεια, η οργανωσιακή συμπεριφορά και ο έλεγχος είναι 

καθοριστικοί παράγοντες της παραγωγικότητας των εργαζομένων και της επιχείρησης. 

Στην διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι οι προσωρινοί εργαζόμενοι και η 

παραγωγικότητα έχουν αρνητική σχέση. Για παράδειγμα, Dekker  και Kleinknecht 

(2003), βρήκαν μια αρνητικά συσχέτιση μεταξύ των προσωρινών εργαζομένων και της 

αύξησης της παραγωγικότητας. Από την άλλη πλευρά όμως υποστηρίζεται ότι υπάρχει 

μια θετική σχέση μεταξύ της προσωρινής απασχόλησης και της παραγωγικότητας. Για 

παράδειγμα, οι Nayar και Willinger (2001), βρήκαν μια θετική σχέση μεταξύ προσωρινής 

απασχόλησης και της παραγωγικότητας, εξετάζοντας συστηματικά τις οικονομικές 

επιπτώσεις που συνδέονται με τις μορφές εργασίας (δηλαδή την προσωρινή  και  μερική 

απασχόληση).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Η στρατηγική για μια επιχείρηση είναι αυτή που καθορίζει την πορεία της στους κλάδους 

που δραστηριοποιείται καθώς επίσης είναι αυτή που της προσδίδει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου, είναι πολύ προσεκτικές στις 

στρατηγικές που ακολουθούν αλλά και στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Επομένως, η κάθε επιχείρηση, είτε είναι πολυεθνική, είτε μικρομεσαία, είτε νέα σε ένα 

κλάδο θα πρέπει να ακολουθεί μια ενιαία στρατηγική, βασισμένη στους στόχους της. 

Επίσης, οι στρατηγικοί ορίζοντες της επιχείρησης θα πρέπει να είναι γνωστοί σε όλους 

τους εργαζομένους και σε όσους έχουν άμεση επίδραση στην επιχείρηση, ενώ η 

επιχείρηση θα πρέπει να αντισταθμίζει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της και να 

προσανατολίζεται πάνω σε αυτές.  

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της 

επιχείρησης, αφού αναλαμβάνει την εκπαίδευση και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. 

Οι ανθρώπινοι πόροι, δηλαδή οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης είναι ίσως ο 

σημαντικότερος παράγοντας ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της επιχείρησης. 

Άλλωστε, το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να δημιουργήσει καινοτομία, τόσο σε προϊόντα 

όσο και σε υπηρεσίες, αναδεικνύοντας έτσι την μοναδικότητα και ανταγωνιστικότητα 

της επιχείρησης. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς 

της παραγωγικής διαδικασίας, αφού μπορεί να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης, αλλά και στα επιμέρους τμήματα του, όπως για παράδειγμα στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων των υπολοίπων εργαζομένων, στην διαχείριση διάφορων κρίσεων που 

προκύπτουν κτλ. Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί πολλά μοντέλα για την 

διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων ενός οργανισμού. Ωστόσο, ένας σημαντικός τομέας 

της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι η ικανοποίηση από την εργασία, η οποία 

προέρχεται και από τους τρόπους που η επιχείρηση παρακινεί τους εργαζομένους της.  

Η ικανοποίηση από την εργασία επηρεάζεται από πολλούς προσωπικούς και 

οργανωσιακούς παράγοντες. Επομένως, όσον αφορά τους οργανωσιακούς παράγοντες 

της εργασιακής ικανοποίησης, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, θα πρέπει να είναι σε θέση 

να αναδείξει εκείνους τους παράγοντες που αυξάνουν την ικανοποίηση των εργαζομένων 
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ή έστω να μειώσει τους παράγοντες μη ικανοποίησης από την εργασία. Οργανωσιακοί 

παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε εργασιακή ικανοποίηση είναι οι καλές 

εργασιακές σχέσεις, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, ο μισθός κτλ.  

Λόγω της πολυπλοκότητας των επιχειρήσεων και των αναγκών τους, έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες μορφές εργασίας. Στις χώρες της Ευρώπης, εφαρμόζονται περίπου εννέα 

μορφές εργασίας, οι οποίες αναφέρθηκαν και αναπτύχθηκαν στα παραπάνω κεφάλαια. 

Μια εξαιρετικά σημαντική και συχνή στις χώρες της Ευρώπης μορφή εργασίας, είναι η 

προσωρινή απασχόληση ή αλλιώς ενοικίαση εργαζομένων. 

Η συγκεκριμένη μορφή εργασίας είναι πολύ συχνή στις επιχειρήσεις τόσο σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή εργασίας, 

κατά την οποία οι εργοδότες προσλαμβάνουν έναν ή περισσότερους εργαζομένους 

προκειμένου να ολοκληρώσουν ένα συγκεκριμένο έργο. Η προσωρινή απασχόληση 

λαμβάνει όλο και περισσότερη ισχύ στις σημερινές επιχειρήσεις για πολλούς λόγους. Η 

τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση έχει ωθήσει τους εργοδότες, να αναζητούν 

τρόπους μείωσης του κόστους τους. Ένα από τα σημαντικότερα κόστη για τις 

επιχειρήσεις είναι οι εργαζόμενοι. Έτσι, η οικονομική κρίση έχει ωθήσει τις επιχειρήσεις 

να μισθώνουν για μικρό χρονικό διάστημα εργαζομένους προκειμένου να ολοκληρώσουν 

ένα έργο.  

Η ενοικίαση όμως των εργαζομένων έχει και κάποιες σημαντικές επιπτώσεις, τόσο για 

τους ίδιους τους εργαζομένους, όσο και για τις επιχειρήσεις. Αρχικά, η ενοικίαση των 

εργαζομένων δημιουργεί ένα συναίσθημα ανασφάλειας και μη ικανοποίησης από την 

εργασία, αφού οι προσωρινοί εργαζόμενοι μισθώνονται για μικρό χρονικό διάστημα, δεν 

γνωρίζονται με τους προϊσταμένους τους και δεν ταιριάζουν με την κουλτούρα της 

οργάνωσης. Από την άλλη πλευρά, αίσθημα ανασφάλειας δημιουργείται και στους 

μόνιμους υπαλλήλους μιας οργάνωσης από την ενοικίαση εργαζομένων, αφού η 

τελευταία μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπία στις εργασιακές σχέσεις, αίσθημα 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των υπαλλήλων και ανασφάλεια. Τέλος, σε επίπεδο 

οργάνωσης, η ενοικίαση εργαζομένων έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως η σημαντική 

μείωση των κοστών και η δυνατότητα αλλαγής των εργαζομένων σε περίπτωση μη 

ικανοποίησης τους από την εργασία τους. 
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6.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

Όπως και σε κάθε έρευνα, έτσι και στην παρούσα, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, παρά 

τις προσπάθειες για την ελαχιστοποίησης τους. Αρχικά, λόγω της θεωρητικής βάσης της 

συγκεκριμένης εργασίας, υπάρχει η πιθανότητα παράλειψης κάποιων σημαντικών 

στοιχείων λόγω της διαφορετικής σκοπιάς προσέγγισης του θέματος, καθώς των πολλών 

αντιφατικών απόψεων και μελετών που αφορούν την αποτελεσματικότητα της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων και της διεθνούς ενοικίασης εργαζομένων. Επιπλέον, η παρούσα 

μελέτη είναι περιορισμένη, αφού θα έπρεπε να υπάρξει και κάποια εμπειρική διερεύνηση 

της διεθνούς ενοικίασης εργαζομένων. Ένας ακόμη περιορισμός είναι τα περιορισμένα 

ακριβή στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τις μορφές απασχόλησης στις χώρες 

της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως.  

Κατά αντιστοιχία με τους παραπάνω περιορισμούς, στις μελλοντικές έρευνες θα πρέπει 

να καλυφθούν όλες οι πτυχές του πολύπλευρου θέματος της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων, της διεθνούς ενοικίασης εργαζομένων και της ανταγωνιστικότητας, μέσω της 

ταυτόχρονης διεξαγωγής μιας έρευνας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της διεθνούς 

ενοικίασης εργαζομένων από τις επιχειρήσεις και τον τρόπο αντίληψης του θέματος από 

τους εργαζομένους. Θα μπορούσε επίσης να αναπτυχθεί η  μέτρηση της επιτυχίας στις 

πρακτικές της διεθνούς ενοικίασης εργαζομένων, καθώς και ο τρόπος που οι χώρες και 

οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων για 

την περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας τους.  
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