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Περίληψη 

Η συγγραφή της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας έγινε προκειμένου να 

ερευνηθεί και να μελετηθεί εάν και πώς η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων επηρεάζει την 

επίδοση των επιχειρήσεων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ώστε να ολοκληρωθεί 

η εργασία ήταν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Μελετήθηκαν βιβλία και άρθρα 

προκειμένου να εξαχθούν ορισμένα αποτελέσματα και συμπεράσματα. Τα 

σημαντικότερα ευρήματα ήταν πως οι περισσότεροι ερευνητές του κλάδου έπειτα από 

χρόνια μελέτης έχουν καταλήξει πως η σωστή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ορισμένες «καλές» πρακτικές. Έκαναν λόγο για δύο είδη 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της «σκληρής» διαχείρισης (hard system) και της 

«μαλακής» διαχείρισης (soft system) και τέλος μελέτησαν την επιρροή της ΔΑΠ στην 

τελική επίδοση των επιχειρήσεων. Το γενικό συμπέρασμα όλων είναι πως η συμβολή 

της ΔΑΠ είναι θετική. Ορισμένοι όμως, διαφωνούν σε ένα σημείο. Επηρεάζει άμεσα τα 

τελικά αποτελέσματα μιας εταιρείας ή οι λειτουργίες της επηρεάζουν πρώτα εσωτερικά, 

ανθρώπους και λειτουργίες ενός οργανισμού και αυτή η επιρροή φαίνεται στην τελική 

επίδοση? Έρευνες και μελέτες συνεχίζονται προκειμένου να αποφανθεί η ορθότερη 

άποψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Το Ερευνητικό Πρόβλημα 

Με τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία η οποία πρόκειται για μια βιβλιογραφική 

έρευνα επιδιωκόμενος σκοπός είναι να μελετηθεί η Στρατηγική Διοίκηση και η 

Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων καθώς και το αν η συνέργεια των δύο είναι εφικτή 

και επηρεάζει την τελική επίδοση των επιχειρήσεων. 

1.2 Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας 

Ο γενικός σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθεί το πόσο σημαντικό ρόλο έχει η 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων για μια επιχείρηση έτσι ώστε αυτή να παρουσιάζει 

βελτιωμένη επίδοση. Στόχος είναι να μελετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές 

σχετικές με το θέμα έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί εάν οι ανθρώπινοι πόροι υπό την 

κατάλληλη διαχείριση και μέσω των κατάλληλων πρακτικών συμβάλλουν θετικά ή 

αρνητικά στην τελική επίδοση των εταιρειών. 

1.3 Ερευνητική Προσέγγιση 

Η συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση αφορά μια διπλωματική εργασία της οποίας η 

μελέτη βασίστηκε στην ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Ως 

αρχή, έγινε μια γρήγορη αναζήτηση γύρω από τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 

και την επίδοση των επιχειρήσεων. Βλέποντας τι έρευνες έχουν γίνει γύρω από το θέμα 

αποφασίστηκαν τα κεφάλαια τα οποία και συνθέτουν τη διπλωματική εργασία. Στη 

συνέχεια ξεκίνησε μια βιβλιογραφική αναζήτηση και παράλληλα μια αναζήτηση για 

την αρθρογραφία που υπάρχει. Σε συνεργασία με την Επίκουρη καθηγήτρια η οποία 

επιβλέπει την εργασία, προτάθηκαν ορισμένα βιβλία. Για την εύρεση αρθρογραφίας 

έγινε μια γενική αναζήτηση στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα μέσω της πρόσβασης που 

μας δίνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ήταν δυνατή η πλοήγηση σε ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδομένων όπως το Elsevier.com, το Emeraldinsight.com, το scholar.google.gr 

και το ABI/INFORM collection μέσα από τις οποίες ήταν εφικτή η πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικά άρθρα. Επίσης ως πηγή για την εύρεση άρθρων χρησιμοποιήθηκε και το 

researchgate.net. Η αναζήτηση βιβλίων έγινε από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας αλλά και από ηλεκτρονικές πηγές όπως το bookboon.com και το Google 
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books όπου υπήρχαν δωρεάν διαθέσιμα βιβλία. Βασική σκέψη καθ’όλη τη διάρκεια της 

αναζήτησης των πηγών ήταν να προέρχονται από έμπιστες ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά 

περιοδικά όπου μόνο εγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες αναρτώνται.  

1.4 Διαδικασία Συλλογής-Επιλογής Ερευνητικών Δεδομένων 

Από την πληθώρα των πηγών κατά την αναζήτηση, προκειμένου να επιλεχθούν 

ορισμένα από τα άρθρα, η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε ήταν η μελέτη της 

περίληψης κάθε άρθρου ώστε να αποσαφηνίζεται εάν τελικά περιείχε πληροφορίες που 

παρουσίαζαν ενδιαφέρον. Επιπλέον, γινόταν μια γρήγορη ανάγνωση του άρθρου. Από 

τα βιβλία γινόταν μια ανάγνωση των περιεχομένων για τον εντοπισμό κεφαλαίων που 

πιθανόν να εμπεριείχαν χρήσιμες πληροφορίες. Τέλος διαβάζοντας κάποια άρθρα και 

βλέποντας τις πηγές που παρέπεμπαν και είχαν χρησιμοποιηθεί, ανέτρεχα στην 

εκάστοτε βιβλιογραφία των άρθρων ώστε να ανακαλύψω κάποιο διαφορετικό και 

πιθανότατα χρήσιμο για τη δική μου έρευνα άρθρο. 

Κατά αυτόν τον τρόπο έγινε η μεθοδολογία της έρευνάς για τη συγγραφή της 

βιβλιογραφικής διπλωματικής εργασίας μου, με απώτερο σκοπό το καλύτερο δυνατό 

και αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

1.5 Συνεισφορά και Περιορισμοί Έρευνας 

Η συγκεκριμένη εργασία προσδοκάται να συμβάλλει στο ερευνητικό πεδίο της 

Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων. Παρόλα ταύτα, προβλήματα κατά τη διάρκεια της 

έρευνας όπως κλειδωμένα άρθρα, έννοιες ανεπαρκώς αναλυμένες, μη 

επαναλαμβανόμενες έρευνες και η δυσκολία πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 

αποτέλεσαν εμπόδιο ώστε να συλλεχθούν ακόμη περισσότερες πηγές και να παραχθεί 

ένα καλύτερο, πιο ολοκληρωμένο και ξεκάθαρο συγγραφικό έργο. 

1.6 Δομή Έρευνας 

Στο κεφάλαιο ένα της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης ξεκινάμε με μια εισαγωγή 

για το ερευνητικό πρόβλημα, τους στόχους και τους σκοπούς της εργασίας, τη 

συνεισφορά αλλά και τους περιορισμούς της έρευνας, την ερευνητική προσέγγιση, τη 

διαδικασία συλλογής των δεδομένων και τέλος τη δομή της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύουμε την έννοια της στρατηγικής και το τι σημαίνει 

στρατηγική διοίκηση. Επιπλέον, αναφερόμαστε στα επίπεδα των στρατηγικών που 

μπορεί να επιλέξει και να ακολουθήσει μια εταιρεία καθώς και από ποιες επιλογές 

χαρακτηρίζεται κάθε επίπεδο. 
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Στο κεφάλαιο τρία μελετάμε τι σημαίνει στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και 

ποιοι είναι οι στόχοι της. Θα εξηγήσουμε τι σημαίνει η άποψη που βασίζεται στους 

πόρους και τέλος τι είναι η στρατηγική προσαρμογή-ταίριασμα. 

Στη συνέχεια, κεφάλαιο τέσσερα, ασχολούμαστε με τις κλασικές στρατηγικές 

προσεγγίσεις της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Αναλύουμε και βλέπουμε σχηματικά 

τις προσεγγίσεις-μοντέλα του Harvard, του Michigan, του Warwick και τέλος του 

Schuler and Jackson. 

Στο κεφάλαιο πέντε που ακολουθεί, αναλύουμε τις πολυδιάστατες στρατηγικές 

προσεγγίσεις της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Αρχικά αναφερόμαστε στο 

καθολικό υπόδειγμα και εξηγούμε τι ακριβώς σημαίνει, έπειτα αναλύουμε το 

ενδεχομενικό υπόδειγμα, στη συνέχεια αναφερόμαστε στο συμπτωματικό υπόδειγμα 

και τέλος εξηγούμε τι ακριβώς είναι το γενικό υπόδειγμα αιτιότητας ή αλλιώς μαύρο 

κουτί, μια υποενότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύουμε με τη σχέση μεταξύ της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

και της επιρροής της στις επιδόσεις των επιχειρήσεων. Μελετάμε και βλέπουμε 

σχηματικά τι είναι το υπόδειγμα διαμεσολάβησης καθώς επίσης και τι είναι το 

υπόδειγμα διαφοροποίησης. 

Τέλος κλείνοντας την εργασία, στο κεφάλαιο επτά αναφερόμαστε στα προβλήματα της 

μεθοδολογίας της έρευνας σχετικά με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και την 

επίδοση των επιχειρήσεων και έπειτα διατυπώνουμε ορισμένα συμπεράσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Δεδομένης της παγκοσμιοποίησης η οποία χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια, το 

εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων έχει γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστικό και οι 

οργανισμοί καλούνται να λαβουν μέτρα δράσης προκειμένου να διατηρήσουν την 

βιωσιμότητα τους και πόσο μάλλον προκειμένου να αναπτυχθούν. Στο επιχειρηματικό 

τοπίο η βάση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μετατοπίστηκε από απτές πηγές σε 

άυλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα αυτό της γνώσης. Η γνώση έχει γίνει ο κύριος 

οδηγός των επιχειρηματικών επιδόσεων και της διαδικασίας με την οποία τα εν λόγω 

πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία διαχειρίζονται, αναπτύσσονται και αξιοποιούνται 

(Dermol and Rakowska, 2014). Έτσι λοιπόν κάπου εδώ καλούμαστε να κάνουμε λόγο 

για την έννοια της στρατηγικής και να την αναλύσουμε. Οι στρατηγικές κατά κύριο 

λόγω ξεκινάνε και καθορίζονται από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων 

και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των οργανισμών και στη σχέση τους με 

τους ανταγωνιστές (Hill and Jones, 2010). Ένας οργανισμός χωρίς στρατηγική δεν έχει 

κατεύθυνση και καθίσταται ανίκανος. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει μια στρατηγική 

να θεωρείται καλή; Ορισμένοι ερευνητές του είδους λένε πως για να χαρακτηριστεί 

καλή χρειάζεται να υπάρχει ένα εταιρικό όραμα. Άλλοι δίνουν βάση σε βασικές 

ικανότητες και δεξιότητες των ανθρωπίνων πόρων και μερικοί δίνουν έμφαση στην 

καινοτομία, την τεχνολογία και ούτω καθεξής. Η στρατηγική λοιπόν, είναι η 

προσέγγιση που επιλέγεται για τον καθορισμό και την επίτευξη μακροπρόθεσμων 

στόχων καθώς και την υιοθέτηση τρόπων δράσης και κατανομής των πόρων που 

απαιτούνται για την υλοποίηση στόχων (Armstrong, 2009). 

Ο McKeown (2012) υποστηρίζει πως η στρατηγική αφορά τη διαμόρφωση του 

μέλλοντος και είναι η ανθρώπινη προσπάθεια αυτή που θα συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων. 

Ο Kvint (2009) ορίζει τη στρατηγική ως ένα σύστημα εύρεσης, διαμόρφωσης και 

ανάπτυξης μιας θεωρίας που θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη επιτυχία εάν 

ακολουθηθεί πιστά. 

Όταν υπάρχει αβεβαιότητα σε μια επιχείρηση η στρατηγική χρησιμεύει ως οργανωτική 

πυξίδα δείχνοντας την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει, χωρίς όμως να 

παραβλέψει το πού βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή (Maleka, 2014). 
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Οι Johnson, Scholes and Whittington (2008) ορίζουν πως στρατηγική είναι η 

κατεύθυνση και το εύρος μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα η οποία επιτυγχάνει 

πλεονέκτημα για τον οργανισμό μέσω της διαμόρφωσης των πόρων του μέσα σε ένα 

προκλητικό περιβάλλον προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς στην οποία 

ανήκει και να εκπληρώσει τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μελών του. 

Σημαντικό όμως είναι να αναφέρουμε πως πολλές φορές οι στρατηγικές αποτυγχάνουν 

και ο λόγος είναι ότι προσδοκούν περισσότερα από τις δυνατότητες που έχει μια 

επιχείρηση και από αυτά που μπορεί να προσφέρει. Ο λάθος καθορισμός μιας 

στρατηγικής και ένας λάθος υπολογισμός των διαθέσιμων πόρων, υλικών και άυλων, 

μπορεί να οδηγήσει στην αποτυχία μιας στρατηγικής (Maleka, 2014). 

Συνεχίζοντας με την ανάλυση της έννοιας της στρατηγικής σημαντικό είναι να 

αναφέρουμε μια μεγάλη αλήθεια. Ακόμη και τα καλύτερα στρατηγικά πλάνα είναι άνευ 

αξίας χωρίς τη συμβολή και τη δέσμευση των κατώτερων στελεχών και εργαζομένων 

από τα διάφορα τμήματα ενός οργανισμού. Γι’ αυτό το λόγο στις επιχειρήσεις οι οποίες 

θέλουν να ακολουθούν επιτυχημένες στρατηγικές, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη 

αποφασίζουν και οργανώνουν ομάδες αποτελούμενες από ανώτατα διοικητικά στελέχη, 

διοικητικούς υπαλλήλους και εργαζομένους (Johnson, Scholes and Whittington, 2008). 

Οι ομάδες αυτές έχουν ως υποχρέωση να αναπτύσσουν μια σειρά στρατηγικών σχεδίων 

προκειμένου συνολικά να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Τα στρατηγικά 

σχέδια σε αυτό το σημείο περιγράφουν λεπτομερώς την διαδικασία και εφαρμογή 

αξιολογήσεων καθώς και ζητήματα ελέγχου. Στην προσπάθεια τους να προβλέψουν το 

μέλλον, τα στρατηγικά σχέδια δίνουν έμφαση σε πιθανά σενάρια και καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης (Wheelen and Hunger, 2012). Το εξελιγμένο στρατηγικό σχέδιο με 

πενταετή ορίζοντα που υπήρχε αντικαθίσταται από το στρατηγικό τρόπο σκέψης σε όλα 

τα επίπεδα της επιχείρησης. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η πληροφόρηση με το 

πέρας του χρόνου είναι διαθέσιμη σε όλα τα διοικητικά επίπεδα της επιχείρησης μέσω 

εσωτερικών δικτύων καθώς και οι σύμβουλοι είναι διαθέσιμοι ώστε να βοηθούν στις 

συζητήσεις των στρατηγικών ομάδων, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν αδύνατον 

να συμβεί Η πληροφόρηση ήταν διαθέσιμη και διαχειρίσιμη μόνο από τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη. Αναλυτικότερα, στο σχεδιασμό αυτών των στρατηγικών ομάδων, 

παρόλο που τα ανώτερα διοικητικά στελέχη υποκινούν τις διάφορες διαδικασίες, οι 

προκύπτουσες στρατηγικές μπορούν να επέλθουν από οποιαδήποτε ομάδα μέσα στην 

επιχείρηση ανεξαρτήτου βαθμίδας. Πλέον όλα τα στελέχη από όλα τα επίπεδα 

συμμετέχουν στη διαδικασία καθώς η πληροφόρηση γίνεται μεταξύ όλων των βαθμίδων 
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σε μια επιχείρηση και όχι από πάνω προς τα κάτω όπως συνηθιζόταν (Wheelen and 

Hunger, 2012). 

Σύμφωνα με τον Armstrong (2009) η στρατηγική διοίκηση δίνει έμφαση στις 

μακροπρόθεσμες επιδόσεις που επιθυμεί να έχει κάθε επιχείρηση. Πολλές επιχειρήσεις 

μπορούν να διαχειριστούν βραχυπρόθεσμες επιτυχίες αλλά ελάχιστες είναι αυτές που 

μπορούν και διατηρούν μια μακροπρόθεσμη επιτυχημένη πορεία. Για να 

χαρακτηρίζονται από επιτυχία σε μακροπρόθεσμο επίπεδο οι εταιρείες, πρέπει όχι μόνο 

να εκτελούν τρέχουσες δραστηριότητες και επιθυμίες των πελατών και της αγοράς, 

αλλά να είναι ικανές να προσαρμόζουν τις δράσεις τους σύμφωνα με τις αλλαγές που 

συμβαίνουν στις αγορές αλλά και σύμφωνα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Οι Hill and Jones (2010) σχολιάζουν πως έρευνες έχουν δείξει ότι επιχειρήσεις που 

υιοθέτησαν «καλές» πρακτικές στρατηγικής διοίκησης είχαν καλύτερη απόδοση και 

αποτελέσματα σε αντίθεση με εταιρείες που δεν έδειξαν σχετικό ενδιαφέρον. 

Προκειμένου όμως μια στρατηγική να χαρακτηρίζεται επιτυχημένη πρέπει η εκάστοτε 

επιχείρηση να καταφέρει το λεγόμενο «ταίριασμα» μεταξύ του οργανωσιακού 

κλίματος, της στρατηγικής δομής και των πολιτικών και διαδικασιών. Είναι ανούσια η 

στρατηγική διοίκηση εάν δεν συμμετέχουν σε αυτή όλα τα μέλη ενός οργανισμού. 

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική μια στρατηγική, πέρα από το «ταίριασμα» που 

αναφέραμε πιο πάνω χρειάζεται να απαντάει σε ορισμένα βασικά ερωτήματα (Wheelen 

and Hunger, 2012). 

1. Πού βρίσκεται η επιχείρηση αυτή τη στιγμή; Ανάλυση εσωτερικού 

περιβάλλοντος. 

2. Τι συμβαίνει στον κλάδο της και πού βρίσκονται οι ανταγωνιστές της; Ανάλυση 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

3. Πώς θα φτάσει στον στόχο που έχει θέσει; Τι κινήσεις θα ακολουθήσει; 

Στο σχήμα 2.1 παρουσιάζονται τα τέσσερα βασικά στάδια τα οποία συνθέτουν μια 

επιτυχημένη στρατηγική διοίκηση. 
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Σχήμα 2.1-Τα τέσσερα βασικά στάδια μιας στρατηγικής διοίκησης. 

Πηγή: Wheelen, L.T. and Hunger, J.D. (2012), Strategic Management and Business 

Policy, σελ 15. 

1. Έλεγχος εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 

2. Ανάπτυξη στρατηγικής. 

3. Εφαρμογή στρατηγικής. 

4. Αξιολόγηση στρατηγικής και έλεγχος. 

Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζονται ξανά τα τέσσερα βασικά στάδια μιας στρατηγικής 

διοίκησης και αναλυτικότερα τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε κάθε στάδιο. 

Σχήμα 2.2-Τα βήματα που συνθέτουν κάθε στάδιο. 

 

Πηγή: Wheelen, L.T. and Hunger, J.D. (2012), Strategic Management and Business 

Policy, σελ 15. 

 

Αναλύοντας τα τέσσερα βασικά στάδια παρατηρούμε πως ο έλεγχος του εσωτερικού 

και του εξωτερικού περιβάλλοντος σχετίζεται με την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

του τι συμβαίνει στο εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης (εργαζόμενοι, συνεργασία 

μεταξύ τους, εργασιακό κλίμα) αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον όπου εκεί το 

ενδιαφέρον τραβούν οι ανταγωνιστές και οι τάσεις του εκάστοτε επιχειρηματικού 
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κλάδου. Σκοπός εδώ είναι ο εντοπισμός στρατηγικών παραγόντων, αυτά τα εξωτερικά 

αλλά και εσωτερικά στοιχεία που θα καθορίσουν το μέλλον της επιχείρησης (Wheelen 

and Hunger, 2012). Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει μέσω της SWOT ανάλυσης όπου 

μελετούνται οι δυνάμεις, οι αδυναμίες  του εσωτερικού περιβάλλοντος και οι ευκαιρίες 

και οι απειλές που παρουσιάζονται ή υπάρχουν στο εξωτερικό περιβάλλον (Johnson, 

Scholes and Whittington, 2008; Armstrong, 2009). 

Το δεύτερο στάδιο, η ανάπτυξη της στρατηγικής, αφορά τη δημιουργία ενός 

μακροπρόθεσμου στρατηγικού πλάνου το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο πάνω στα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη SWOT ανάλυση προκειμένου να θεωρείται 

στοχευμένο. Εδώ καθορίζεται η αποστολή που έχει η επιχείρηση και οι στόχοι που 

θέτει για το μέλλον (Armstrong, 2009; Wheelen and Hunger, 2012). 

Η εφαρμογή της στρατηγικής, το τρίτο στάδιο, είναι μια διαδικασία όπου πολιτικές και 

διαδικασίες τίθενται σε εφαρμογή έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να αρχίσει να θέτει τα 

όρια της και να λειτουργεί σύμφωνα με κανονισμούς οι οποίοι κρίθηκαν απαραίτητοι. 

Αυτή η διαδικασία πιθανόν να συνεπάγεται αλλαγές στο πλαίσιο της συνολικής 

κουλτούρας, δομής ή και διαχείρισης ολόκληρης της επιχείρησης (Armstrong, 2009; 

Wheelen and Hunger, 2012). 

Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο, η αξιολόγηση και ο έλεγχος, είναι μια διαδικασία 

όπου οι εταιρικές δραστηριότητες, κανονισμοί και πολιτικές παρακολουθούνται και τα 

αποτελέσματα αυτών έπειτα από το πέρας ενός εύλογου χρονικού διαστήματος 

αξιολογούνται ώστε να συγκριθούν με τα επιθυμητά αποτελέσματα (Johnson, Scholes 

and Whittington, 2008). Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη όλων των επιπέδων 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που προκύπτουν μέσα από τις αξιολογήσεις ως 

ανατροφοδότηση έτσι ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να επιλύσουν τα όποια 

προβλήματα βλέπουν πως υπάρχουν (Armstrong, 2009; Wheelen and Hunger, 2012). 

2.1 Επίπεδα Εφαρμογής Στρατηγικής και Είδη Στρατηγικής 

Διοίκησης 

Η στρατηγική διοίκηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας επιχείρησης ανεξαρτήτως 

εάν αυτή είναι μεγάλη ή είναι μικρή και ανεξαρτήτως του κλάδου και του 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται (Johnson, Scholes and Whittington, 2008). 

Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο στρατηγική διοίκηση αναφερόμαστε σε ένα σύνολο 

διοικητικών αποφάσεων και δράσεων οι οποίες καθορίζουν μακροπρόθεσμα την 
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πορεία-απόδοση της εκάστοτε επιχείρησης. Προκειμένου μια στρατηγική να 

αποτελείται από σωστές αποφάσεις, πρέπει όπως αναφέραμε παραπάνω κάθε 

επιχείρηση πριν καθορίσει τις κινήσεις της να έχει κάνει μια έρευνα του εξωτερικού της 

περιβάλλοντος και του εσωτερικού προκειμένου να δει πως κινούνται οι ανταγωνιστές 

της αλλά και με σκοπό να γνωρίζει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της (Wheelen and 

Humger, 2012). 

Έτσι λοιπόν, η στρατηγική διοίκηση είναι μια προσέγγιση που επιλέγεται με σκοπό την 

επίτευξη καθορισμένων στόχων στο μέλλον. Μια επιχείρηση έχοντας ένα όραμα και 

μια αποστολή για το που θέλει να φτάσει στο μέλλον, θα το επιτύχει μέσα από μια 

σωστή στρατηγική. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως όλες οι πρακτικές κάθε 

εταιρείας πρέπει να βρίσκονται σε συνέργεια και να μην λειτουργούν ανεξάρτητα και 

αυτόνομα, διαφορετικά η στρατηγική είναι πολύ πιθανό να αποτύχει (Armstrong, 

2009). 

Η στρατηγική μιας επιχείρησης διακρίνεται σε τρία βασικά επίπεδα. 

 Στρατηγική σε Εταιρικό Επίπεδο (Corporate-level Strategy). 

 Στρατηγική σε Επιχειρηματικό Επίπεδο (Business-level Strategy). 

 Στρατηγική σε Λειτουργικό Επίπεδο (Operational-level Strategy). 

Πριν ξεκινήσουμε με την ανάλυση των τριών επιπέδων στρατηγικής, σημαντικό είναι 

να τονίσουμε ξανά πως απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη στρατηγική 

διοίκηση είναι η συνέργεια των τριών επιπέδων (Armstrong, 2009). 

Στο παρακάτω σχήμα 2.3 ακολουθεί ένα διάγραμμα το οποίο παρουσιάζει τα τρία 

επίπεδα της στρατηγικής διοίκησης. 
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Σχήμα 2.3-Τα επίπεδα της στρατηγικής διοίκησης. 

Πηγή: Κάτου, Α.Α. (2017), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Ζυγός: 

Θεσσαλονίκη, σελ 68. 

2.1.1 Στρατηγική σε Εταιρικό Επίπεδο 

Το κορυφαίο επίπεδο είναι η στρατηγική διοίκηση εταιρικού επιπέδου. Αφορά κυρίως 

την επιλογή της κατεύθυνσης μιας επιχείρησης στο σύνολό της και τη διαχείριση των 

προϊόντων της καθώς και του χαρτοφυλακίου της. Αυτό ισχύει είτε η επιχείρηση είναι 

πολυεθνική είτε πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση (Γεωργόπουλος, 2013). Τα θέματα 

που απασχολούν έναν οργανισμό σε αυτό το επίπεδο είναι, το όραμα, η αποστολή , η 

προστιθέμενη αξία, η επέκταση των δραστηριοτήτων του αλλά και οι αποφάσεις 

σχετικά με τη ροή των οικονομικών και άλλων πόρων καθώς και η βέλτιστη κατανομή 

των τους (Beard and Dess, 1986). Γενικά η εταιρική στρατηγική αντανακλά τις 

προσδοκίες ενός οργανισμού και τους στόχους του, τους οποίους προκειμένου να 

επιτύχει καλείται να συντονίσει όλες τις επιχειρησιακές στρατηγικές (Johnson, Scholes 

and Whittington, 2008; Wheelen and Humger, 2012). 

Σε αυτό το επίπεδο στρατηγικής έχουμε τρείς επιλογές που καθορίζουν τα πεδία 

δράσης. 

Α. Στρατηγικές Ανάπτυξης (Growth Strategies). 

Β. Στρατηγικές Σταθερότητας (Stability Strategies). 

Γ. Στρατηγική Εξυγίανσης (Turnaround Strategy). 
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Δ. Στρατηγική Αιχμαλωσίας της επιχείρησης (Captive Company Strategy). 

Ε. Στρατηγική Χρεοκοπίας, Ρευστοποίησης. (Bankruptcy, Liquidation Strategy). 

 

Α. Στρατηγικές Ανάπτυξης (Growth Strategies) 

Οι πιο δημοφιλείς στρατηγικές επιλογές είναι αυτές της ανάπτυξης. Επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε συνεχώς αναπτυσσόμενους κλάδους προκειμένου να 

επιβιώσουν, γνωρίζουν πολύ καλά πως πρέπει να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Έτσι 

λοιπόν, οι στρατηγικές ανάπτυξης εφαρμόζονται προκειμένου να επέλθει ανάπτυξη στις 

πωλήσεις, στο μερίδιο αγοράς και γενικά στα περιουσιακά στοιχεία (Παπαδάκης, 

2016). Μια εταιρεία μπορεί να αναπτυχθεί εσωτερικά με την επέκταση των 

δραστηριοτήτων της είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο ή να αναπτυχθεί 

εξωτερικά μέσα από συγχωνεύσεις, εξαγορές, ή στρατηγικές συμμαχίες 

(Γεωργόπουλος, 2013). Η συγχώνευση είναι μια συναλλαγή μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων οι οποίες συμφωνούν να ενοποιηθούν και να 

δημιουργήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εξαγορά πραγματοποιείται 

όταν μια επιχείρηση αγοράζει εξ ολοκλήρου ή ένα μεγάλο ποσοστό από μια άλλη 

επιχείρηση μετατρέποντας την σε θυγατρική μονάδα μέσα στο χαρτοφυλάκιο της. Στις 

στρατηγικές συμμαχίες δύο ή περισσότερες ομάδες συνεργάζονται για να επιτύχουν 

στρατηγικούς στόχους οι οποίοι θα συμβάλλουν στην μακροβιότητα της εταιρείας 

(Wheelen and Humger, 2012). 

 Οι στρατηγικές ανάπτυξης λοιπόν διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες. 

i. Συγκέντρωση-Διείσδυση Αγοράς (Market Penetration) 

Με τη συγκεκριμένη στρατηγική, μια επιχείρηση σκοπεύει στην απόκτηση επιπλέον 

μεριδίου αγοράς, στις ήδη υπάρχουσες, με τα προϊόντα που διαθέτει. Μάλιστα διαθέτει 

τους πόρους της στο προϊόν που θεωρεί περισσότερο κερδοφόρο. Η διαδικασία αυτή 

μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους (Johnson, Scholes and Whittington, 2008; 

Παπαδάκης, 2016). 

1. Με την αύξηση της χρήσης του προϊόντος της από τους ήδη υπάρχοντες 

πελάτες. 

Πιο αναλυτικά, σε ένα προϊόν μπορεί να δώσει ημερομηνία λήξης και να τονίσει πως 

χρειάζεται αλλαγή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να αυξήσει δηλαδή το ρυθμό 
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απαξίωσης του προϊόντος. Επίσης μπορεί να δώσει περισσότερες από μια χρήσεις σε 

ένα προϊόν και έτσι να προτιμάται από τους πελάτες γιατί εξοικονομούν και χρήματα 

και το χρησιμοποιούν για διάφορους σκοπούς (Γεωργόπουλος, 2013). 

2. Με την προσέλκυση πελατών από ανταγωνιστές. 

Οι επιτυχημένες διαφημίσεις εδώ είναι ένα δυνατό μέσω προσέλκυσης νέων πελατών 

(Παπαδάκης, 2016). Η ελκυστική παρουσίαση ενός προϊόντος από διάσημα άτομα και η 

προσφορά του σε χαμηλότερη τιμή είναι αιτίες που μπορούν να προσελκύσουν νέους 

πελάτες (Γεωργόπουλος, 2013). 

3. Στόχευση σε πελάτες που δεν είναι χρήστες του προϊόντος. 

Μέσα από προωθητικές ενέργειες και καμπάνιες με δωρεάν δοκιμαστική χρήση του 

προϊόντος, δωρεάν κουπόνια και δείγματα, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν 

νέους πελάτες (Γεωργόπουλος, 2013). 

ii. Ανάπτυξη αγοράς 

Η ανάπτυξη της αγοράς σημαίνει πως η επιχείρηση επιθυμεί και προσπαθεί να 

πουλήσει τα υπάρχοντα προϊόντα της σε νέες αγορές (Παπαδάκης, 2016). Αυτό μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με την προώθηση των προϊόντων της σε νέα καταστήματα είτε σε 

εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Είναι σημαντικό για τη συγκεκριμένη στρατηγική 

να υπάρχουν αξιόπιστα και οικονομικά κανάλια διανομής ώστε να προωθηθεί το προϊόν 

σε χαμηλή τιμή καθώς επίσης πρέπει να μην είναι κορεσμένη η αγορά από το 

συγκεκριμένο προϊόν (Hill and Jones, 2010). 

iii. Ανάπτυξη προϊόντων 

Η στρατηγική αυτή σημαίνει την ανάπτυξη και πώληση νέων προϊόντων στις ήδη 

υπάρχουσες αγορές. Η ανάπτυξη προϊόντων μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς 

τρόπους: 

1 Με την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή μεγάλης 

τροποποίησης των χαρακτηριστικών που έχουν ήδη. 

2 Με ποιοτικές αλλαγές στα προϊόντα. 

3 Με την ανάπτυξη νέων μεγεθών και μοντέλων. 

Για να αναπτυχθεί αυτή η στρατηγική πρέπει τα προϊόντα να βρίσκονται σε φάση 

ωρίμανσης (Παπαδάκης, 2016). 
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iv. Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης 

Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη στρατηγική αυτό που κάνει μια επιχείρηση είναι να 

αποκτήσει παρουσία είτε προς τα εμπρός με την απόκτηση ιδιόκτητων διανομέων ή 

καταστημάτων πώλησης του προϊόντος ή υπηρεσιών, είτε προς τα πίσω με την 

συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία ή την εξαγορά προμηθευτών. Κατά συνέπεια 

υπάρχουν δύο στρατηγικές κάθετης ολοκλήρωσης. Η προς τα μπροστά ( vertical 

forward integration) και η προς τα πίσω (backward vertical integration) (Γεωργόπουλος, 

2013; Παπαδάκης, 2016). 

v. Στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης 

Με την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής σημαίνει πως μια επιχείρηση προσπαθεί να 

επεκταθεί είτε μέσω μιας εξαγοράς είτε μέσω μιας συγχώνευσης ή δημιουργίας 

παρόμοιων επιχειρήσεων. Προκειμένου όμως να γίνει μια εξαγορά ή μια συγχώνευση 

πρέπει οι επιχειρήσεις να βρίσκονται στην ίδια αλυσίδα αξίας (Παπαδάκης, 2016). Η 

στρατηγική αυτή ενδείκνυται όταν η συνολική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο είναι πολύ μεγαλύτερη από το μέγεθος της 

αγοράς. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της επιχείρησης που εξαγοράστηκε και αυτομάτως μειώνουν και το 

μέγεθος των ανταγωνιστών ( Γεωργόπουλος, 2013). 

vi. Στρατηγική της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων 

Η στρατηγική της διαφοροποίησης περιλαμβάνει την είσοδο μιας επιχείρησης σε νέα 

πεδία όπου προϊόντα και αγορές είναι διαφορετικά από αυτά που δραστηριοποιούνταν 

μέχρι πρότινος. Σκοπός εδώ είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων και της 

ανταγωνιστικότητας. Η συγκεκριμένη στρατηγική διακρίνεται σε δύο είδη, τη 

συσχετισμένη (related diversification) και την ασυσχέτιστη διαφοροποίηση (unrelated 

diversification) (Παπαδάκης, 2016). 

Συσχετισμένη διαφοροποίηση είναι η επέκταση της σε νέες δραστηριότητες που 

συνδέονται με τις υπάρχουσες σε όρους τεχνολογίας αγορών και προϊόντων. Η 

ασυσχέτιστη διαφοροποίηση αναφέρεται στην επέκταση της επιχείρησης σε νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με τις υπάρχουσες. Εφαρμόζεται 

όταν μια επιχείρηση αντιλαμβάνεται ότι ο κλάδος δράσης της πλέον δεν είναι 

ελκυστικός και πρέπει να δραστηριοποιηθεί σε άλλον (Wheelen and Hunger, 2012; 

Γεωργόπουλος, 2013; Παπαδάκης, 2016). 
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B. Στρατηγικές Σταθερότητας (Stability Strategies) 

Η συγκεκριμένη στρατηγική παρουσιάζει το λιγότερο ενδιαφέρον από όλες τις άλλες. 

Ουσιαστικά όταν μια επιχείρηση αποφασίζει να ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική 

σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία αλλαγή ή τουλάχιστον καμία σημαντική 

αλλαγή είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά (Hill and Jones, 2010). Αυτό που επιδιώκει είναι 

τα άμεσα κέρδη γιατί προφανώς διανύει μια δύσκολη και αβέβαιη περίοδο και θέλει να 

σταθεροποιηθεί. Βέβαια σαν στρατηγική μπορεί να ακολουθηθεί και από επιτυχημένες 

επιχειρήσεις οι οποίες όμως δραστηριοποιούνται σε ένα αρκετά προβλέψιμο 

περιβάλλον (Wheelen and Humger, 2012; Γεωργόπουλος, 2013). 

Τα τρία κυριότερα είδη των στρατηγικών σταθερότητας είναι: 

i. Η Στρατηγική Παύσης (Pause Strategy) 

Πρόκειται για μια παύση, ένα διάλειμμα που επιλέγει να κάνει η επιχείρηση μετά από 

μια περίοδο παρατεταμένης ανάπτυξης. Τυπικά θεωρείται σαν μια προσωρινή 

στρατηγική και εφαρμόζεται μέχρι η επιχείρηση να αισθανθεί ξανά απόλυτη σιγουριά 

πως οι διαθέσιμοι πόροι της μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξή της (Παπαδάκης, 

2016). 

ii. Η Στρατηγική Καμίας Αλλαγής (No-change strategy) 

Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική η επιχείρηση αποφασίζει να μην κάνει τίποτα 

καινούργιο και να συνεχίσει με την υφιστάμενη κατάσταση. Συνήθως ακολουθείται 

όταν τόσο το εσωτερικό αλλά κυρίως το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι 

σταθερό χωρίς ιδιαίτερες απειλές και ανταγωνιστές (Γεωργόπουλος, 2013; Παπαδάκης, 

2016). Η στρατηγική καμίας αλλαγής δε σημαίνει πως δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση 

από την επιχείρηση. Σύμφωνα με τους Wheelen and Hunger (2012) το να παίρνεις 

απόφαση να μην κάνεις τίποτα, είναι και αυτό μια απόφαση. 

iii. Η Στρατηγική Συγκομιδής Κερδών (Profit Strategy) 

Η στρατηγική συγκομιδής κερδών προσανατολίζει την επιχείρηση στην περικοπή των 

δαπανών προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη της. Λόγω χαμηλής κερδοφορίας, η 

επιχείρηση μπορεί να μειώσει τα κόστη της, τις επενδύσεις της, να αυξήσει την 

παραγωγικότητα της και τις τιμές της ή να υιοθετήσει άλλες μεθόδους προκειμένου να 

ξεπεράσει τις δυσκολίες της. Η στρατηγική αυτή μπορεί να ακολουθηθεί όταν τα 

προβλήματα είναι προσωρινά και με την πάροδο του χρόνου θα εξαλειφθούν (Wheelen 

and Hunger, 2012; Γεωργόπουλος, 2013; Παπαδάκης, 2016). 
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Γ. Στρατηγική Εξυγίανσης (Turnaround Strategy) 

Η συγκεκριμένη στρατηγική εφαρμόζεται όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει 

εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις και πρέπει να προβεί σε στρατηγικές αλλαγές για να 

επιβιώσει. Είναι κατάλληλη όταν τα προβλήματα είναι εκτεταμένα και είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμη η μελλοντική πορεία της επιχείρησης (Γεωργόπουλος, 2013). 

Αποτελείται από δύο φάσεις: 

i. Της συρρίκνωσης, όπου αφορά μια πρώτη προσπάθεια μείωσης του προβλήματος με 

μια γενική μείωση του μεγέθους και του κόστους σε όλα τα επίπεδα. 

ii. Της παγίωσης, δηλαδή της υλοποίησης ενός προγράμματος για τη σταθεροποίηση 

της επιχείρησης η οποία τώρα είναι πιο μικρή. Πρόκειται για μια κρίσιμη φάση που 

διανύει η επιχείρηση. Εάν η φάση της παγίωσης δεν έχει αίσιο τέλος, είναι πιθανό 

πολλά ικανά στελέχη να εγκαταλείψουν την επιχείρηση (Wheelen and Hunger, 2012; 

Γεωργόπουλος, 2013; Παπαδάκης, 2016). 

Δ. Στρατηγική Αιχμαλωσίας της Επιχείρησης (Captive Company Strategy) 

Αυτή η στρατηγική σημαίνει πως μια επιχείρηση δέχεται να «αιχμαλωτιστεί» από μια 

άλλη επιχείρηση μεγαλύτερη διότι δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει ούτε μια 

στρατηγική εξυγίανσης. Η προβληματική επιχείρηση αντιμετωπίζει χαμηλές πωλήσεις 

και έχει μεγάλες οικονομικές απώλειες. Έτσι λοιπόν αναζητά μια επιχείρηση «σωτήρα» 

στην οποία θα προσφέρει τα προϊόντα της σαν προμηθευτής ή θα έχει το ρόλο του 

διανομέα με αντάλλαγμα την παροχή ασφάλειας (Wheelen and Hunger, 2012; 

Παπαδάκης, 2016). 

Ε. Στρατηγική Χρεοκοπίας, Ρευστοποίησης (Bankruptcy,Liquidation Strategy). 

Όταν μια επιχείρηση βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση με ανύπαρκτη 

ανταγωνιστική θέση και με ελάχιστες προοπτικές βελτίωσης τότε η διοίκηση ως 

εναλλακτικές έχει, είτε να κηρύξει πτώχευση που σημαίνει την παράδοση της εταιρείας 

στα δικαστήρια με ταυτόχρονο διακανονισμό των οικονομικών υποχρεώσεων της, είτε 

τη ρευστοποίηση της εταιρείας, των τερματισμό δηλαδή των δραστηριοτήτων της. Στην 

περίπτωση αυτή η επιχείρηση προσπαθεί να μετατρέψει σε ρευστό όσα περισσότερα 

περιουσιακά στοιχεία μπορεί (Wheelen and Hunger 2012; Παπαδάκης, 2016). 
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2.1.2 Στρατηγική σε Επιχειρηματικό επίπεδο 

Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό της επιχειρηματικής στρατηγικής. Πρόκειται για μια 

στρατηγική που ακολουθεί κάθε μια από τις στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές της στον εκάστοτε κλάδο. 

Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε κάθε 

επιχειρηματική δραστηριότητα, σε κάθε επιχειρηματική μονάδα (Γεωργόπουλος, 2013; 

Παπαδάκης, 2016). Επιπλέον, η επιχειρηματική στρατηγική στοχεύει στην αύξηση του 

περιθωρίου κέρδους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εκάστοτε επιχειρηματικής 

μονάδας καθώς και στο συνδυασμό δραστηριοτήτων προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι τους (Wheelen and Hunger, 2012). Σύμφωνα με τον Michael Porter (1996), 

υπάρχουν δύο είδη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Α. Της ηγεσίας κόστους,  

όπου ένα προϊόν προσφέρεται στην αγορά με χαμηλότερο κόστος. 

Β. Της διαφοροποίησης,  

όπου το προϊόν που προσφέρεται στην αγορά έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

γνωρίσματα και ο πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω χρήματα 

προκειμένου να το αποκτήσει. 

2.1.3 Στρατηγική σε Λειτουργικό Επίπεδο 

Το τρίτο επίπεδο της στρατηγικής είναι η λειτουργική στρατηγική. Στόχος της είναι η 

μεγιστοποίησης της παραγωγικότητας και των χρησιμοποιούμενων πόρων. Η 

λειτουργική στρατηγική αναπτύσσεται στο πλαίσιο και σύμφωνα με την εταιρική και 

επιχειρησιακή στρατηγική (Παπαδάκης, 2016). Μέσω αυτής, κάθε τμήμα της 

επιχείρησης προσπαθεί να συντονίσει τις δράσεις του με στόχο την αύξηση της 

αποδοτικότητας. Αναφέρεται σε πρακτικές και πολιτικές που στόχο έχουν να 

υποστηρίξουν τις σημαντικότερες λειτουργίες ενός οργανισμού (Κάτου, 2017). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Έχοντας αναλύσει στην προηγούμενη ενότητα ορισμένα βασικά σημεία που αφορούν 

τη στρατηγική διοίκηση, ερχόμαστε να συνεχίσουμε με τη διοίκηση των ανθρωπίνων 

πόρων και το πώς αυτή συνδέεται με μια επιχειρησιακή στρατηγική (Armstrong, 2009). 

Η στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή τα 

τελευταία χρόνια. Η προσοχή αυτή στρέφεται στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, 

στην οργανωσιακή συμπεριφορά και στις εργασιακές σχέσεις (Chadwick, 2005). Τις 

τελευταίες κυρίως δεκαετίες δεδομένου του συνεχώς μεταβαλλόμενου και δυναμικού 

περιβάλλοντος, το σύστημα διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων δεν μπορεί να είναι 

ένα στατικό και σταθερό φαινόμενο. Πρέπει να βελτιώνεται και να εξελίσσεται 

συνεχώς προκειμένου να προσδίδει στις επιχειρήσεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

που όλες επιδιώκουν και επιθυμούν (Gilani, Zadeh and Saderi, 2012). Βέβαια ορθό 

είναι να αναφέρουμε πως σύμφωνα με μελέτες ερευνητών ένα από τα πιο σημαντικά 

θέματα της δεκαετίας του 1980 που ήταν η αιτία να αναπτυχθεί η στρατηγική διοίκηση 

των ανθρωπίνων πόρων ήταν η βιομηχανική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής (Millmore et al., 2007). 

 

Υπό τη σκοπιά της στρατηγικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού αυτό που 

συμβαίνει είναι μια συνέργεια πρακτικών και αποφάσεων ΔΑΠ με τις στρατηγικές 

κινήσεις των εκάστοτε εταιρειών. Έτσι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να αξιοποιήσουν 

όποιες δυνατότητες έχουν, να αδράξουν ευκαιρίες και να κάνουν προβλέψεις ώστε να 

αποφύγουν απειλές και κινδύνους. Η στρατηγική αυτή ολοκλήρωση, όπως πολλές 

φορές αναφέρεται στη βιβλιογραφία και αρθρογραφία, αποτελεί αναπόφευκτη 

αναγκαιότητα για τη δημιουργία συνάφειας μεταξύ της στρατηγικής και των πρακτικών 

ΔΑΠ μιας εταιρείας (Armstrong, 2009). Ως εκ τούτου, ο απώτερος στόχος της 

ανάπτυξης της στρατηγικής ολοκλήρωσης είναι η δημιουργία μιας αρμονικής σχέσης 

μεταξύ των στόχων της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και των οργανωτικών 

στόχων. Τα τελευταία χρόνια κυρίως, οι επιχειρήσεις πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό πως η 

στρατηγική αυτή ολοκλήρωση μπορεί να ενισχύσει την οργανωσιακή απόδοση και την 

παραγωγικότητα μιας εταιρείας (Lepak, Liao, Chung and Harden, 2006). Ο Schuler 

(2006) στον ορισμό του λέει πως η στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων 
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και τους ενθαρρύνουν να σχεδιάσουν και να υλοποιούν τις στρατηγικές ανάγκες της 

κάθε εταιρείας. 

 

Συμπληρωματικά ο Colbert (2004) λέει πως η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

βασίζεται σε δύο αρχές. Η πρώτη αφορά την πεποίθηση σχετικά με τους ανθρώπινους 

πόρους ενός οργανισμού και την ζωτική σημασία που έχουν για τη στρατηγική του. 

Αυτό εξηγεί την άποψη ότι τα χαρακτηριστικά κάθε εργαζομένου όπως η συμπεριφορά 

του, το ταλέντο του και η αλληλεπίδρασή του με άλλους, παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση των στρατηγικών και εν τέλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Η 

δεύτερη αφορά τη σκέψη πως προκειμένου να αναδειχθεί η δυναμική μιας στρατηγικής 

σε μια επιχείρηση, πρέπει οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν (Gilani, Zadeh and Saderi, 2012). 

 

Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε πως η στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων είναι ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο διοικητικών δραστηριοτήτων και καθηκόντων τα οποία 

σχετίζονται με την ανάπτυξη και διατήρηση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού το 

οποίο με τη σειρά του θα είναι αυτό που θα συμβάλλει τα μέγιστα προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι ενός οργανισμού (Fottler and Fried, 2011). 

 

Η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων μπορεί να θεωρηθεί ως νοοτροπία που 

υποστηρίζεται από έννοιες και ιδέες και όχι μόνο από ένα σύνολο τεχνικών και 

πρακτικών. Παρέχει τις βάσεις για στρατηγικές αναθεωρήσεις στις οποίες γίνονται 

αναλύσεις του οργανωσιακού περιβάλλοντος και των υπαρχόντων πρακτικών ΔΑΠ 

προκειμένου να παρθούν αποφάσεις δράσης και να δημιουργηθούν αποδοτικά 

στρατηγικά πλάνα (Greer, 2003; Armstrong, 2009). Πέρα από τα παραπάνω όμως, 

σκόπιμο είναι να αναφέρουμε πως η στρατηγική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 

δεν έχει να κάνει μόνο με τον στρατηγικό σχεδιασμό. Επιπλέον, έχει να κάνει και με 

την εφαρμογή της «στρατηγικής συμπεριφοράς» τόσο των ειδικών της ΔΑΠ και των 

ανώτερων στελεχών όσο και των συνεργατών τους καθώς και όλων των μελών ενός 

οργανισμού. Στις αρμοδιότητες της στρατηγικής διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων 

εντάσσεται και η εφαρμογή και διατήρηση μιας οργανωσιακής κουλτούρας η οποία 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις αξίες που πρεσβεύει κάθε επιχείρηση (Fottler and 

Fried, 2011). 
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3.1 Στόχοι της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Ο θεμελιώδης στόχος της στρατηγικής διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων είναι να 

«παράγει» μια οργανωσιακή ικανότητα εξασφαλίζοντας ότι διαθέτει επιδέξιους, 

αφοσιωμένους με ενεργή συμμετοχή εργαζομένους οι οποίοι είναι αυτοί που θα της 

δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να ξεχωρίσει (Armstrong, 2009; Gilani, 

Zadeh and Saderi, 2012). Έχει δύο σκοπούς, πρώτα να επιτύχει μια κάθετη 

ευθυγράμμιση-ολοκλήρωση μεταξύ των στρατηγικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

και των επιχειρηματικών στρατηγικών καθώς και μια οριζόντια ολοκλήρωση μεταξύ 

των στρατηγικών-πρακτικών του ανθρώπινου δυναμικού. Ο δεύτερος σκοπός είναι να 

δώσει μια αίσθηση κατεύθυνσης σε ένα ταραχώδες περιβάλλον έτσι ώστε οι ανάγκες 

της επιχείρησης αλλά και οι ατομικές και συλλογικές ανάγκες των εργαζομένων να 

μπορούν να καλυφθούν από την ανάπτυξη και εφαρμογή συνεκτικών πρακτικών, 

πολιτικών ΔΑΠ και προγραμμάτων (Greer, 2003). 

 

Έτσι λοιπόν, αναλύοντας τι σημαίνει στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

συνεχίζουμε με την ανάλυση ορισμένων θεωριών που αναπτύχθηκαν από ερευνητές του 

κλάδου. 

3.2 Η άποψη που βασίζεται στους πόρους (The Resource Based View) 

Η άποψη που βασίζεται στους πόρους αρχίζει τα τελευταία χρόνια και κατακτά έδαφος 

στη θεωρητική προσέγγιση γύρω από τη στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων 

(Wright, Mcwilliams and McMahan, 2014). Ο Barney (2001) ανέφερε πως στη 

βιβλιογραφία της στρατηγικής διοίκησης η άποψη που βασίζεται στους πόρους τραβά 

την προσοχή πολλών μελετητών. Σύμφωνα με τον Erwin (2005) το φάσμα των πόρων 

σε έναν οργανισμό όπως η τεχνολογία, η πληροφορία, οι χρηματοοικονομικοί πόροι 

είναι που συμβάλουν στην επιτυχία του, αλλά οι ανθρώπινοι πόροι είναι αυτοί οι οποίοι 

συντελούν στην απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι ανθρώπινοι πόροι 

περιλαμβάνουν όλη την εμπειρία, τη γνώση, την κρίση, την τάση ανάληψης κινδύνων 

και τη συνείδηση των ατόμων που συνδέονται με μια εταιρεία. Προκειμένου μια 

επιχείρηση να είναι επιτυχημένη πρέπει οι πόροι της να έχουν τέσσερα χαρακτηριστικά 

(Wright, Dunford, and Snell, 2001; Harris, 2009). Πρέπει να είναι πολύτιμοι, δηλαδή να 

βοηθούν την εκάστοτε επιχείρηση να δημιουργεί αξία μέσα από την βελτίωση της 

αποδοτικότητας της και την ικανοποίηση των πελατών της. Να είναι σπάνιοι, μέσα από 

την αναζήτηση και αξιοποίηση των σπάνιων χαρακτηριστικών που έχουν οι ανθρώπινοι 

πόροι της, να μην αντιγράφονται από ανταγωνιστές έτσι ώστε να μπορέσει να 
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διατηρηθεί μια σταθερή εταιρική κουλτούρα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τέλος 

να είναι αναντικατάστατοι, δηλαδή να είναι δύσκολη εύρεση τέτοιων ταλαντούχων 

στελεχών από ανταγωνιστές (Armstrong and Shimizu, 2007). 

 

Το σχήμα 3.1 παρουσιάζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ πόρων και δυνατοτήτων σε 

μια επιχείρηση με τις στρατηγικές και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ουσιαστικά μας 

δείχνει πως με τη σωστή αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων μιας επιχείρησης 

μπορούν να σχεδιαστούν κατάλληλες και επιτυχημένες στρατηγικές οι οποίες θα 

οδηγήσουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βιώσιμο στο χρόνο. Το 

ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα με τη σειρά του θα έρθει να ενισχύσει ακόμη 

περισσότερο τους πόρους και τις δυνατότητες κ.ο.κ. 

 

 

Σχήμα 3.1-Το υπόδειγμα που βασίζεται στους πόρους. 

 

Πηγή: Κάτου, Α.Α. (2017), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Ζυγός: 

Θεσσαλονίκη, σελ 75. 

Οι Wright, Dunford and Snell (2001) σημείωσαν ότι υπάρχουν τρία σημαντικά στοιχεία 

της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που συνιστούν έναν πόρο για την επιχείρηση και 

επηρεάζονται από τις πρακτικές ή το σύστημα ΔΑΠ. 

 

1. Η συγκέντρωση ανθρώπινου κεφαλαίου, αποτελείται από το απόθεμα γνώσεων, 

δεξιοτήτων, κινήτρων και συμπεριφορών των εργαζομένων. 

2. Η ροή του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της επιχείρησης, η κίνηση και η γνώση 

των ανθρώπων. 
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3. Οι δυναμικές διαδικασίες μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις αλλάζουν ή 

ανανεώνονται. 

Τονίζουν ότι οι πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού είναι οι βασικοί μοχλοί μέσω των 

οποίων μπορεί να αλλάξει η επιχείρηση το «απόθεμα» του ανθρώπινου κεφαλαίου της 

καθώς και τη συμπεριφορά των εργαζομένων της προκειμένου να φτάσει στην επιτυχία. 

Έτσι λοιπόν, οι Boxall and Purcell (2003) συμπληρώνουν πως η βασισμένη στους 

πόρους στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να φέρει αυτό που οι ίδιοι 

κατονομάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε συμφωνία με τη θεωρία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, η άποψη που βασίζεται στους πόρους δίνει έμφαση στο 

γεγονός ότι όταν «επενδύεις» στους ανθρώπους σου και στις δυνατότητές τους 

ταυτόχρονα αυξάνεις την αξία της επιχείρησης σου (Armstrong, 2009; Christopher, 

2009). 

Έτσι λοιπόν, ο στρατηγικός στόχος που θα δημιουργηθεί βασιζόμενος στην άποψη των 

πόρων θα είναι η αιτία να δημιουργηθούν εταιρείες περισσότερο «ευφυείς» και 

«ευέλικτες» σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους οι οποίες θα προσλαμβάνουν και θα 

αναπτύσσουν ταλαντούχο προσωπικό το οποίο όπως είπαμε θα αποτελεί το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα (Aragon-Correa and Sharma, 2003; Armstrong, 

2009). 

Συνεχίζοντας, η σημασία της άποψης των πόρων μιας επιχείρησης είναι ότι 

υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της διοίκησης του ανθρώπινου κεφαλαίου 

αιτιολογώντας πάντα την κίνηση αυτή. Παρόλα αυτά σημαντικό είναι να τονίσουμε πως 

η καθεαυτού άποψη η οποία βασίζεται στους πόρους αναφέρεται σε όλους τους 

στρατηγικούς πόρους ενός οργανισμού και όχι μόνο στους ανθρώπινους (Aragon-

Correa and Sharma, 2003; Armstrong, 2009). 

3.3 Στρατηγική Προσαρμογή-Ταίριασμα (Strategic Fit) 

Ο Armstrong (2009) βασιζόμενος στις έρευνες του Michael Porter ο οποίος είναι 

ειδικός στο στρατηγικό σχεδιασμό, χρησιμοποιεί τον όρο strategic fit ή αλλιώς 

στρατηγική προσαρμογή-ταίριασμα για να συνοψίσει την ιδέα ότι η στρατηγική κάθε 

τμήματος και στην συγκεκριμένη περίπτωση της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων 

πρέπει να βρίσκεται σε συνέργεια με τις επιχειρηματικές στρατηγικές και να 

υποστηρίζει τον ανταγωνιστικό στόχο της εταιρείας. Επίσης, σύμφωνα με τους 

κλασικούς Wright, MacMahan and McWilliams (1994) η προσαρμογή αυτή ή αλλιώς 
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το ταίριασμα σημαίνει πως οι δράσεις της ΔΑΠ έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν τους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρείας. Πολλοί ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν πως υπάρχουν 

δύο είδη στρατηγικής προσαρμογής, η οριζόντια και η κάθετη (Wei, 2006). Στον Amzi 

(2010) διαβάζουμε πως υπάρχει και ένα τρίτο είδος προσαρμογής, το συνδυαστικό. 

Α. Κάθετη ολοκλήρωση (HRM-Strategy Fit) 

Είναι η πρώτη «σύνδεση» της στρατηγικής προσαρμογής. Η κάθετη ολοκλήρωση 

σημαίνει τη σύνδεση των πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με τις στρατηγικές 

διαδικασίες της εκάστοτε επιχείρησης (Wei, 2006; Amzi, 2010). Οι Schuler and 

Jackson (1987) υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεση τους ένα «μενού» 

πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού ανάλογο των αναγκών τους, διότι κάθε οργανισμός 

απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση χαρακτήρων, συμπεριφορών και καταστάσεων, αλλά 

και διαφορετική αντιμετώπιση από την πλευρά των υπαλλήλων ανάλογα με τον κλάδο 

στον οποίο είναι ενταγμένη. Γι’ αυτό το λόγο οι πρακτικές ΔΑΠ που ακολουθεί κάθε 

επιχείρηση είναι διαφορετικές διότι στόχος είναι η εφαρμογή της στρατηγικής που έχει 

αποφασιστεί να εφαρμοσθεί (Wang and Shyu, 2008; Armstrong, 2009). Η λογική η 

οποία ακολουθεί το «ταίριασμα των πρακτικών ΔΑΠ με τις επιχειρησιακές στρατηγικές 

είναι πως έτσι θα αυξηθεί η απόδοση της επιχείρησης εάν η παραπάνω «ένωση» γίνει 

σωστά. 

Β. Οριζόντια Ολοκλήρωση (HRM-Intra-functional Fit) 

Η οριζόντια ολοκλήρωση δίνει βαρύτητα στην εσωτερική συνοχή των πολιτικών ή 

πρακτικών του ανθρώπινου δυναμικού η οποία αποτελεί μια ακόμη σημαντική 

διάσταση της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων (Amzi, 2010). Με αυτό τον τρόπο 

επιδιώκεται να γίνει φανερό πως υπάρχουν ορισμένες άριστες πρακτικές που η μια 

ενισχύει την απόδοση των άλλων. Η οριζόντια ολοκλήρωση, επικεντρώνεται σε θέματα 

όπως η παρουσία του ανθρώπινου οράματος, η ύπαρξη μιας συνεκτικής στρατηγικής 

ανθρώπινου δυναμικού και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαχειριστών των 

ανθρωπίνων πόρων (Wei, 2006; Amzi, 2010). 

 

Στο σχήμα 3.2 παρουσιάζονται ορισμένοι καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι σύμφωνα 

με τον Wei (2006) επηρεάζουν την οριζόντια και την κάθετη προσαρμογή. 
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Σχήμα 3.2- Οι καθοριστικοί παράγοντας της οριζόντιας και κάθετης προσαρμογής. 

Πηγή: Wei, L. (2006), Strategic Human Resource Management: Determinants of Fit, Research 

and Practice in Human Resource Management, Vol.14, No.2, 49-60. 

 

Γ. Συνδυασμένη Ολοκλήρωση (HRM-Cross-functional Fit) 

Η συνδυασμένη ολοκλήρωση όπως προϊδεάζει και ο τίτλος της αφορά το συνδυασμό 

της κάθετης και της οριζόντιας ολοκλήρωσης. Εδώ σημασία έχει εάν οι λειτουργίες 

ΔΑΠ είναι ενσωματωμένες με όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες ενός οργανισμού. Αφορά 

ζητήματα όπως ΔΑΠ και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα τμήματα (Amzi, 2010). 

 

 

 

 

 



24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΑΠ 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει η ανάλυση ορισμένων βασικών ή αλλιώς 

κλασικών προσεγγίσεων της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού όπως αυτές έχουν 

αναπτυχθεί εδώ και ορισμένα χρόνια από ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε 

για το κλασικό μοντέλο προσέγγισης του Harvard, για το μοντέλο του Michigan, 

επιπλέον θα αναφερθούμε στο μοντέλο του Warwick και τέλος στην προσέγγιση των 

Schuler and Jackson. Προσεγγίσεις διαφορετικές οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον ειδικά εάν συγκριθούν αναμεταξύ τους. 

4.1 Η προσέγγιση Harvard 

Η προσέγγιση του μοντέλου Harvard προέρχεται από τη δημοσίευση του Michael Beer 

Human Resource Management η οποία παραδόθηκε στο Harvard Business School το 

1981 (Ihuah, 2014). Ο Boxall (1992) ήταν αυτός που το κατονόμασε Harvard 

Framework. Πίστευαν ότι οι πολλές πιέσεις απαιτούν μια ευρύτερη, πιο ολοκληρωμένη 

και πιο στρατηγική προοπτική-προσέγγιση όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους ενός 

οργανισμού οι οποίοι δημιούργησαν την ανάγκη για περισσότερο μακροπρόθεσμες 

στρατηγικές και προοπτικές μιας και τα άτομα θεωρούνται πλέον δυνητικά περιουσιακά 

στοιχεία και όχι απλά ένα μεταβλητό κόστος (Armstrong, 2009). Το μοντέλο του 

Harvard λειτουργεί ως ένας στρατηγικός χάρτης ο οποίος καθοδηγεί όλους τους 

διευθυντές στις σχέσεις τους με τους εργαζομένους και επικεντρώνεται στον ανθρώπινο 

παράγοντα. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως μια προσέγγιση με «μαλακό» (soft) 

χαρακτήρα από την άποψη της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Αγωνίζεται και 

επιδιώκει να κάνει τους εργαζομένους να δεσμευτούν με την εργασία τους στην 

εκάστοτε επιχείρηση και όχι να απαιτείται αυστηρός έλεγχος από ανωτέρους για το εάν 

οι υπάλληλοι είναι αφοσιωμένοι και κάνουν σωστά τη δουλειά τους (Mbongaya, 2006). 

Υποστηρίζεται η άποψη ότι τα προβλήματα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

μπορούν να λυθούν μόνο όταν τα γενικά διευθυντικά στελέχη αναπτύσσουν μια άποψη 

για το πώς επιθυμούν να δουν τους υπαλλήλους τους να συμμετέχουν και να 

αναπτύσσονται μέσα στην επιχείρηση και μέσα από ποιές διαδικασίες και πρακτικές 

ΔΑΠ μπορεί να επιτευχθεί αυτό (Armstrong, 2009). Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου 

μοντέλου βασίζεται στην προϋπόθεση ότι η υψηλή δέσμευση των εργαζομένων οδηγεί 
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σε καλύτερη απόδοση της εργασίας η οποία ερμηνεύεται σε καλύτερα αποτελέσματα 

της επιχείρησης (Mbongaya, 2006). 

 

Κλείνοντας λοιπόν, θα λέγαμε πως το μοντέλο του Harvard αποτελείται κυρίως από δύο 

μέρη. Το σύστημα του ανθρώπινου δυναμικού και έναν «χάρτη» της επικράτειας της 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, το μοντέλο 

επικεντρώνεται στους ανθρώπους στηριζόμενο στην ατομική επιρροή και το ιδανικό 

σύστημα εργασίας με απώτερο σκοπό την αύξηση της επίδοσης. Προκειμένου όμως 

αυτό το μοντέλο να λειτουργήσει μέσα σε ένα στρατηγικό σχέδιο χρειάζεται η 

συνέργεια και των ανθρωπίνων πόρων, του συστήματος αμοιβών, το ενδιαφέρον των 

εργαζομένων και οι ορθές πολιτικές διαχείρισής τους (Ihuah, 2014). 

 

Στο σχήμα 4.1 παρουσιάζεται η προσέγγιση ή αλλιώς το μοντέλο του Harvard που όπως 

αναφέραμε χαρακτηρίζεται για τη «μαλακή» προσέγγιση που έχει διότι δίνει έμφαση 

στον ανθρώπινο παράγοντα. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, οι περιστασιακοί 

παράγοντες σε συνέργεια με τις ομάδες ενδιαφέροντος διαμορφώνουν τις επιλογές 

πολιτικής της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων τα οποία ερμηνεύονται σε 

αποτελέσματα και μακροχρόνιες επιπτώσεις κ.ο.κ. 

 

 

Σχήμα 4.1-Το μοντέλο του Harvard. 

Πηγή: Beer, M., Boselie, P. and Brewster, C. (2015), Back to the future: Implications 

for the field of hrm of the multistakeholder perspective proposed 30 years ago, Human 

Resource Management, Vol.54, No.3, pp 428. 
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Συμπεράσματα: 

Συμπερασματικά, μελετώντας το μοντέλο Harvard βλέπουμε πως οι μεταβλητές που 

παίρνουν μέρος στην ανάλυση και την ανάπτυξη του μοντέλου είναι ο ανθρώπινος 

παράγοντας αλλά και κάποιες στρατηγικές πρακτικές. Αρχικά τα ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη τα οποία θέτουν κατευθύνσεις, παίρνουν αποφάσεις και πρέπει να 

κατανοήσουν πως μέσω της συνέργειας πρακτικών πετυχαίνονται οι στρατηγικοί στόχοι 

και έπειτα το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης το οποίο να συμμετέχει 

και βελτιώνεται προκειμένου να «φέρει» τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το μοντέλο 

Harvard παρουσιάζει την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ αποφάσεων στρατηγικής 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος σκοπεύοντας στην 

αυξημένη αποδοτικότητα και εναποθέτει όλη την επιτυχία στον ανθρώπινο παράγοντα. 

4.2 Η προσέγγιση Michigan 

Η προσέγγιση Michigan αναπτύχθηκε από τους Fobrum, et al. (1984) στο 

Πανεπιστήμιο του Michigan και χαρακτηρίζεται ως «σκληρό» (hard) μοντέλο. Είναι 

μια προσέγγιση η οποία και αυτή δίνει έμφαση στην εσωτερική και εξωτερική 

ευθυγράμμιση, θυμίζει την προσέγγιση του Harvard παρόλα αυτά παρουσιάζει 

σημαντικές διαφορές. Ενώ το Harvard είναι ένα μοντέλο soft όπως χαρακτηρίζεται διότι 

δίνει βαρύτητα στον άνθρωπο και τον θεωρεί το μέσω για την επιτυχία, το μοντέλο 

Michigan θεωρεί ότι οι ανθρώπινοι πόροι πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως 

οποιοσδήποτε άλλος πόρος μέσα σε έναν οργανισμό. Αυτό το μοντέλο δίνει 

περισσότερη έμφαση σε λειτουργίες και στρατηγικές ΔΑΠ όπως η επιλογή, η 

αξιολόγηση, η ανάπτυξη και οι ανταμοιβές οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην 

επιχειρησιακή απόδοση (Mbongaya, 2006). Θεωρεί πως η άριστη λειτουργία των 

παραπάνω πρακτικών οδηγεί στην αύξηση της απόδοσης και στην επιτυχία (Beer, 

Boselie and Brewster, 2015). Το μοντέλο του Michigan επικεντρώνεται στην 

ατομικιστική και οργανωτική απόδοση η οποία θεωρεί ότι προκύπτει από αυστηρά 

συστήματα ελέγχου βασισμένα σε στρατηγικούς σχεδιασμούς και την αυστηρότερη 

οργανωτική δομή για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Κύριο μέλημα αυτής 

της προσέγγισης είναι η επίτευξη των στρατηγικών στόχων χωρίς να δίνεται βαρύτητα 

στο αν το μέσο για την επίτευξη των στόχων είναι ένας δρόμος δύσκολος (Caker, Bititic 

and MacBryde, 2003). Το πλεονέκτημα του μοντέλου έγκειται στην προσκόλληση του 

στις επιδόσεις της αγοράς και στην οργανωσιακή ανάπτυξη. Επίσης οδηγεί στη μείωση 

του κόστους για τους εργαζομένους οι οποίοι θεωρούνται πόροι ίσοι με τους 

υπόλοιπους και πρέπει να διατηρούνται φθηνά. Γενικά παρουσιάζει ένα απλό 
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υπόδειγμα (Mbongaya, 2006; Κάτου, 2017). Για τους παραπάνω λόγους θεωρείται η 

πρώτη προσέγγιση περιεχομένου η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στο λειτουργικό 

επίπεδο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Χαρακτηρίζεται ως ένα «σκληρό μοντέλο 

διότι το κύριο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση του κόστους. Η προσέγγιση αυτή δεν 

είναι κατά των χαμηλών μισθών, δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση 

των εργαζομένων, υποστηρίζει την αυστηρή-στενή εποπτεία και γενικά είναι υπέρ της 

ανταμοιβής ανάλογα με τα επίπεδα της παραγωγής (Beardwell and Claydon, 2007). 

 

Στο σχήμα 4.2 παρουσιάζεται η προσέγγιση Michigan όπου γίνεται φανερό πως δίνει 

περισσότερη βαρύτητα στις λειτουργίες παρά στον ανθρώπινο παράγοντα. Κρίσιμη 

διαδικασία είναι η σωστή επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων προκειμένου να υπάρχει 

καλή επαγγελματική επίδοση, ικανοποιητική αξιολόγηση η οποία θα οδηγεί στην 

αντάξια ανταμοιβή και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων. 

 

 

Σχήμα 4.2-Το μοντέλο Michigan. 

Πηγή: Beer, M., Boselie, P. and Brester, C. (2015), Back to the future: Implications for 

the field of hrm of the multistakeholer  perspective proposed 30 years ago, Human 

Resource Management, Vol. 4, No.3, pp 429. 

Συμπεράσματα: 

Το μοντέλο Michigan δεν λαμβάνει υπ’όψιν τόσο τον ανθρώπινο παράγοντα ως 

σημαντική μεταβλητή αλλά ορισμένες λειτουργίες. Είναι μια προσέγγιση περισσότερο 

συστημική και «ψυχρή» θα λέγαμε. Οι μεταβλητές που θεωρεί σημαντικές όπως 

προαναφέραμε είναι ορισμένες λειτουργίες, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα σαν και 
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αυτή της επιλογής, διότι θεωρεί πως με μια καλή επιλογή ενός υπαλλήλου αυτομάτως 

θα υπάρξει βελτίωση στην επίδοση της επιχείρησης. Οι επιδόσεις των υπαλλήλων 

φαίνονται μέσα από αξιολογήσεις οι οποίες όταν είναι θετικές έχουν σαν αποτέλεσμα 

καλύτερες απολαβές των εργαζομένων. Μια ικανοποιητική αμοιβή παρακινεί τον 

εργαζόμενο ο οποίος είναι περισσότερο αποδοτικός και αυτό φαίνεται στα 

αποτελέσματα της εταιρείας. Όλες αυτές οι λειτουργίες αποτυπώνονται σε ένα απλό 

διάγραμμα όπως αυτό παραπάνω. 

4.3 Η προσέγγιση Warwick 

Το μοντέλο Warwick προήλθε από το Κέντρο Εταιρικών Μελετών και Αλλαγών του 

πανεπιστημίου Warwick από τον Hendry and Pettigrew (1990). Δίνει έμφαση τόσο στο 

εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό πλαίσιο και αναλύει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

πλαισίου και περιεχομένου (Bratton and Gold, 2012). Βασίζεται στο μοντέλο του 

Harvard αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στην στρατηγική. Για παράδειγμα το 

μοντέλο Harvard έχει επιλογές πολιτικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες 

συνίστανται στην επιρροή των εργαζομένων, στη ροή των ανθρωπίνων πόρων, στα 

συστήματα ανταμοιβής και εργασίας και το μοντέλο Warwick αναλύει την 

αλληλεπίδραση τόσο του πλαισίου των πρακτικών ΔΑΠ όσο και του περιεχομένου 

(Agyepong, Fugar and Tuuli, 2010; Κάτου, 2017). Η προσέγγιση Warwick παρουσιάζει 

ένα πλεονέκτημα. Προσδιορίζει σημαντικές επιδράσεις του περιβάλλοντος της 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και πως αυτή προσαρμόζεται σε διάφορες 

μεταβολές αλλά και χαρτογραφεί τις διασυνδέσεις μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντος. Το μειονέκτημα του είναι πως δεν επεξηγεί τη διαδικασία μέσω της 

οποίας οι εσωτερικές πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού συνδέονται με την 

επίδοση του οργανισμού (Bratton and Gold, 2012). 

 

Στο σχήμα 4.3 παρουσιάζεται το μοντέλο του Warwick το οποίο κάνει φανερό πως το 

εξωτερικό πλαίσιο επηρεάζει το περιεχόμενο της επιχειρηματικής στρατηγική και το 

πλαίσιο ΔΑΠ. Αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν το περιεχόμενο της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων και ανάποδα. Τέλος φαίνεται πως ανάλογα με την στρατηγική που 

θα διαμορφωθεί, αυτή θα ασκήσει μια επιρροή στο εξωτερικό πλαίσιο. 
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Σχήμα 4.3-Το μοντέλο Warwick. 

Πηγή: Agyepong, S., Fugar, F. and Tuuli, M. (2010), The applicability of the Harvard 

and Warwick models in the development of human resource management policies of 

large construction companies in Ghana, (WABER) Conference, pp 528. 

4.4 Το Υπόδειγμα Schuler and Jackson 

Οι Schuler and Jackson (1987) βασιζόμενοι στην προσέγγιση της συμπεριφοράς η 

οποία μελετά την επίδραση που ασκεί η συμπεριφορά των εργαζομένων στις διάφορες 

στρατηγικές, υποστήριξαν πως ανάλογα με τη στρατηγική που επιλέγει να ακολουθήσει 

μια επιχείρηση (στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας, στρατηγική μείωσης κόστους και 

στρατηγική της καινοτομίας) εξίσου ανάλογες θα πρέπει να είναι και οι συμπεριφορές 

που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι. Ο στρατηγικές αυτές και οι επιθυμητές 

συμπεριφορές θα μπορούν να υλοποιηθούν με τη βοήθεια συγκεκριμένων πρακτικών 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες θα αποφασίζονται βάσει της παραπάνω 

σκέψης (Siep, 2010). 

 

Παρακάτω, στον πίνακα 4.4 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά συμπεριφορών που 

πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη στρατηγική που έχει επιλέξει μια 

επιχείρηση να ακολουθήσει. 
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Πίνακας 4.4-Χαρακτηριστικά συμπεριφορών. 

 

Πηγή: Κάτου, Α.Α. (2017), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Ζυγός: 

Θεσσαλονίκη, σελ 100. 

Συμπεράσματα: 

Το παραπάνω υπόδειγμα ως βασικές μεταβλητές παίρνει τις διάφορες συμπεριφορές 

των υπαλλήλων σε έναν οργανισμό. Για να μπορέσει να συνδέσει μια ανταγωνιστική 

στρατηγική με τις διάφορες πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αναλύει ένα 

σκεπτικό. Μιλάει για το τι χρειάζεται να έχουν οι εργαζόμενοι πέρα από τεχνικές 

δεξιότητες και γνώσεις από τη στιγμή που εργάζονται και συνεργάζονται μέσα σε ένα 

περιβάλλον. Έτσι στον παραπάνω πίνακα διατυπώνονται ορισμένα στοιχεία του 

χαρακτήρα ή συμπεριφορές όπως θα λέγαμε που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι εάν 

θέλουν να αναπτύξουν μια ανταγωνιστική στρατηγική και τι στοιχεία συμπεριφοράς 

έχουν όταν ακολουθούν μια μη ανταγωνιστική στρατηγική. 

 

 



31 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΑΠ 

Σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ της στρατηγικής διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων και της σταθερής απόδοσης, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε τρεις 

ανταγωνιστικές θεωρίες-υποδείγματα όπως αυτές αναλύθηκαν από πολλούς 

επιστήμονες (Waiganjo, Muluku and Kahiri, 2012). 

5.1 Το Καθολικό Υπόδειγμα (Universalistic Model) ή Υπόδειγμα 

Βέλτιστων Πρακτικών (Best Practices Model) 

Το καθολικό υπόδειγμα το οποίο αναφέρεται επίσης και ως υπόδειγμα βέλτιστων 

πρακτικών, βασίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει ένα σύνολο ανώτερων-καλύτερων 

πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και η υιοθέτησή τους αναπόφευκτα θα 

οδηγήσει σε ανώτερες οργανωτικές επιδόσεις (Hamid, 2013). Η προσέγγιση των 

βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων βασίζεται στις αρχές 

του καθολικού υποδείγματος που υποθέτουν όπως προαναφέραμε πως ορισμένες 

πρακτικές είναι καταλληλότερες (Armstrong, 2009). Η ιδέα των βέλτιστων πρακτικών 

προσδιορίστηκε αρχικά στα πρώτα μοντέλα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων τα οποία και 

προκάλεσαν με αναφορές τους την ιδέα ότι η υιοθέτηση ορισμένων άριστων πρακτικών 

στον τομέα ανθρωπίνων πόρων θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απόδοσης των 

επιχειρήσεων. Η βελτίωση της απόδοσης θα γίνεται αντιληπτή μέσα από τη βελτίωση 

της συμπεριφοράς των εργαζομένων, τη μείωση των απουσιών τους καθώς και τη 

μείωση του ποσοστού παραιτήσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση 

των ικανοτήτων τους και γενικά την αυξημένη κερδοφορία (Marching and Wilkinson, 

2008; Waiganjo, Muluku and Kahiri, 2012). Έτσι λοιπόν, το καθολικό υπόδειγμα 

υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα δουν βελτίωση της απόδοσης τους και αύξηση των 

κερδών εάν αναγνωρίσουν και εφαρμόσουν βέλτιστες πρακτικές ανεξάρτητα από το 

είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πουλάνε, ανεξάρτητα από την κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται η αγορά και ανεξάρτητα από τον κλάδο βιομηχανίας στην οποία 

ανήκουν (Pfeffer, 2001; Waiganjo, Muluku and Kahiri, 2012). 

Σύμφωνα με τον Greed (2003) πολλοί μελετητές του ανθρώπινου δυναμικού δε 

συμφωνούν σχετικά με το ποιες πρακτικές αποτελούν τις βέλτιστες πρακτικές . Παρόλα 

ταύτα σε πολλές έρευνες επαναλαμβανόμενα συζητιούνται ορισμένες πρακτικές. Μια 
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ομάδα ερευνητών προτείνουν ως καλύτερες την ενίσχυση των δεξιοτήτων μέσα από την 

προσεκτική επιλογή εργαζομένων, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη καθώς και την 

ενισχυμένη ομαδική εργασία και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Ωστόσο, το υπόδειγμα των βέλτιστων πρακτικών έχει υπερεκτιμηθεί. Υπάρχουν 

παραδείγματα σε κάθε κλάδο επιχειρήσεων τα οποία έχουν πολύ διακριτές πρακτικές 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που διαμορφώνουν τις βασικές ικανότητες οι οποίες 

καθορίζουν τον τρόπο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. Λειτουργίες και πρακτικές που 

φέρουν θετικά αποτελέσματα σε μια εταιρεία δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχουν το ίδιο 

αποτέλεσμα και σε μια άλλη διότι μπορεί να μην ταιριάζουν ούτε με τη στρατηγική 

ούτε με την τεχνολογίας της και τους άλλους πόρους (Waiganjo, Muluku and Kahiri, 

2012). 

Στο σχήμα 5.1 παρουσιάζεται το καθολικό υπόδειγμα. Όπως παρατηρούμε αυτό που 

παρουσιάζει είναι πως η επιλογή άριστων πρακτικών ανθρωπίνων πόρων σε συνδυασμό 

με επιχειρηματικές στρατηγικές οδηγούν σε αυξημένα αποτελέσματα της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων και αυτό έχει θετική επίδραση στην οργανωσιακή επίδοση. 

 

Σχήμα 5.1-Το καθολικό υπόδειγμα ή υπόδειγμα βέλτιστων πρακτικών. 

Πηγή: Κάτου, Α.Α. (2017), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Ζυγός: 

Θεσσαλονίκη, σελ 100. 

5.2 Το Ενδεχομενικό Υπόδειγμα (Contingency Model) ή Υπόδειγμα 

Άριστης Προσαρμογής (Best Fit Model) 

Το ενδεχομενικό υπόδειγμα ή υπόδειγμα της άριστης προσαρμογής, υποστηρίζει ότι οι 

επιχειρήσεις πρέπει πρώτα να καταλήγουν στην στρατηγική την οποία θα 

ακολουθήσουν και έπειτα να επιλέγουν να εφαρμόσουν πρακτικές διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων οι οποίες όμως να ταιριάζουν κατάλληλα με τη στρατηγική η οποία 

ακολουθείται για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού (Greer, 2003; Hester, 2006). 
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Παρακάτω βλέπουμε και σχηματικά το μοντέλο 5.2 προκειμένου να γίνει κατανοητή η 

λογική του αλληλουχία. Έπειτα από την επιλογή της στρατηγικής που θα αποφασιστεί 

να εφαρμοστεί, θα γίνει η επιλογή των κατάλληλων πρακτικών ΑΠ οι οποίες πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τη στρατηγική και όλη αυτή η συνεργασία θα οδηγήσει σε 

αποτελέσματα σχετικά με τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και έπειτα σε 

αποτελέσματα στην τελική οργανωσιακή επίδοση. 

 

Σχήμα 5.2-Το ενδεχομενικό υπόδειγμα ή υπόδειγμα άριστης προσαρμογής. 

Πηγή: Κάτου, Α.Α. (2017), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Ζυγός: 

Θεσσαλονίκη, σελ 100. 

Όλα εξαρτώνται από το περιβάλλον, την κουλτούρα και τη στρατηγική ενός 

οργανισμού. Το υπόδειγμα της άριστης προσαρμογής τονίζει τη σημασία της 

διασφάλισης ότι οι πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού είναι κατάλληλες για τις 

συνθήκες που επικρατούν σε μια εταιρεία, συμβαδίζουν και ενισχύουν την κουλτούρα 

της και ταιριάζουν με το περιβάλλον της. Οι στρατηγικές ΔΑΠ πρέπει πάντα να 

λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τόσο του κάθε οργανισμού όσο και των 

ανθρώπων που τον αποτελούν. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο μοντέλο εξετάζει τη 

στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της στρατηγικής διοίκησης και της διαχείρισης των 

ανθρωπίνων πόρων μεγιστοποιώντας την κάθετη ολοκλήρωση. Οι Werber and DeMarie 

(2005) δηλώνουν ότι η κάθετη ολοκλήρωση μεταξύ των επιχειρηματικών στρατηγικών 

και στόχου με την ατομική-ομαδική συμπεριφορά και οργανωτική απόδοση βρίσκεται 

στo επίκεντρο των βασικών μοντέλων της στρατηγικής διοίκησης των ανθρωπίνων 

πόρων (Greer, 2003; Waiganjo, Muluku and Kahiri, 2012). Αυτή η κάθετη προσαρμογή 

η οποία κατορθώνεται μέσα από διαδικασίες και πολιτικές αναγνωρίζεται ευρέως ότι 

είναι ένα κρίσιμο μέρος οποιασδήποτε στρατηγικής προσέγγισης στη διαχείριση των 

ανθρώπων. Επομένως η άριστη προσαρμογή εξασφαλίζει μια άρρηκτη σχέση μεταξύ 

διαδικασιών και πολιτικών τόσο για τους ανθρώπους στο εσωτερικό μιας εταιρείας όσο 
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και για αυτούς που αποτελούν το εξωτερικό περιβάλλον και την αγορά. Διασφαλίζεται 

ότι δημιουργούνται ικανότητες που μπορούν να αποτελέσουν τη βασική πηγή για την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Wright, Gardner and Allen, 2005; 

Waiganjo, Muluku and Kahiri, 2012). 

Σύμφωνα με το ενδεχομενικό μοντέλο η στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων 

δεν είναι ο τελικός παράγοντας που συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης μιας 

επιχείρησης. Πρέπει να ενσωματωθεί με άλλους παράγοντες και ο αντίκτυπος των 

πρακτικών ΔΑΠ στις επιδόσεις ενός οργανισμού εξαρτάται από τη στρατηγική του 

στάση. Η προσέγγιση του ανταγωνισμού από μια επιχείρηση εξαρτάται από τα ταλέντα 

που διαθέτει στο ανθρώπινο δυναμικό της και από τις ικανότητές τους. Μέσω ικανών 

και ταλαντούχων στελεχών είναι πιθανό οι πρακτικές ΔΑΠ να επηρεάσουν την 

απόδοση ενός οργανισμού, διαφορετικά η σχέση ανθρωπίνων πόρων και απόδοσης 

μπορεί να είναι ελάχιστη (Greer, 2003; Waiganjo, Muluku and Kahiri, 2012). Μια 

κριτική που συχνά δέχεται το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ότι τείνει να υπέρ-απλοποιεί 

την οργανωτική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Purcell (2001) αυτό το μοντέλο 

περιορίζεται από την αδυναμία μοντελοποίησης όλων των μεταβλητών, από τη 

δυσκολία παρουσίασης της διασύνδεσης τους και από τον τρόπο με τον οποίο οι 

μεταβολές σε μια μεταβλητή έχουν αντίκτυπο σε μια άλλη. Οι Boxall and Purcell 

(2003) τονίζουν περαιτέρω την πολυπλοκότητα της αντιστοίχισης του ανθρώπινου 

δυναμικού και της επιχειρηματικής στρατηγικής, δηλώνοντας την ανάγκη να 

συμβαδίζει με τις συνεχόμενες περιβαλλοντικές αλλαγές. Στις εξαιρετικά 

ανταγωνιστικές αγορές είναι εμφανές ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν 

εάν δεν καταφέρουν τη συνέργεια διαφόρων διαδικασιών και αν δεν εξισορροπήσουν 

τις πιέσεις που απορρέουν από τους κοινωνικούς κανόνες, τους εργατικούς νόμους και 

τα κρίσιμα συμφέροντα των εργαζομένων. Συμπερασματικά, απαιτείται ευθυγράμμιση 

των αναγκών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων (Waiganjo, Muluku and Kahiri, 

2012). 

5.3 Το Συμπτωματικό Υπόδειγμα (Configuration Model) ή Υπόδειγμα 

των Δεσμών (Bundles Model) 

 Η επιτυχία μιας στρατηγικής επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την κάθετη ολοκλήρωση με 

την οριζόντια ολοκλήρωση (Waiganjo, Muluku and Kahiri, 2012). Πιο αναλυτικά το 

συμπτωματικό υπόδειγμα όπως θα δούμε και στο σχήμα παρακάτω υποστηρίζει πως για 

να έχουμε «συνεπή» εσωτερικά συστήματα πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού και να ενισχυθεί περισσότερο η οριζόντια ολοκλήρωση πρέπει αρχικά να 
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βασιστούμε σε θεωρίες της ΔΑΠ. Έπειτα, για να προσδιορίσουμε συνδυασμούς 

στρατηγικών πρέπει να βασιστούμε σε θεωρίες επιχειρησιακής στρατηγικής ώστε τέλος 

να μπορέσουμε να συνδέσουμε τα θεωρητικά συστήματα πρακτικών ανθρωπίνων 

πόρων με τους θεωρητικούς συνδυασμούς στρατηγικών ενισχύοντας έτσι την 

κατακόρυφη ολοκλήρωση (Κάτου, 2017). 

 

Σχήμα 5.3-Το συμπτωματικό υπόδειγμα ή υπόδειγμα των δεσμών. 

Πηγή: Κάτου, Α.Α. (2017), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Ζυγός: 

Θεσσαλονίκη, σελ 101. 

Μια επιχείρηση με δέσμες (bundles) πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να έχει 

υψηλό επίπεδο απόδοσης αποδεικνύοντας ότι επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα προσαρμογής 

με την ανταγωνιστική στρατηγική. Πριν συνεχίσουμε όμως με την ανάλυση του 

συμπτωματικού μοντέλου θα ορίσουμε το τι σημαίνει δέσμευση (bundling) (Armstrong, 

2009). 

Δέσμευση (bundling) λοιπόν είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή πολλών πρακτικών 

ανθρώπινου δυναμικού μαζί έτσι ώστε να συμπληρώνουν η μια την άλλη και να είναι 

αλληλένδετες (Armstrong, 2009). 

Έτσι λοιπόν, έμφαση δίνεται στη σημασία των «συνδεόμενων» πρακτικών στρατηγικής 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων και της ανταγωνιστικής στρατηγικής έτσι ώστε να 

αλληλοσυμπληρώνονται και να φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι συνδεδεμένες 

πρακτικές χαρακτηρίζονται ως εσωτερικά «συνεπείς» και έχουν αντίκτυπο στις 

επιδόσεις των εργαζομένων και της επιχείρησης. Η απόδοση των εργαζομένων, 

αποτελεί συνάρτηση ικανοτήτων και κινήτρων. Έτσι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με 

τους οποίους οι εργαζόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, 

όπως η προσεκτική επιλογή και κατάρτιση καθώς και κινήσεις για την ενίσχυση των 
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κινήτρων όπως διάφορες μορφές οικονομικών και μη ανταμοιβών (Waiganjo, Muluku, 

and Kahiri, 2012). 

Το ίδιο πιστεύει και ο Storey (2007). Ένα βασικό θέμα που προκύπτει σε σχέση με την 

ορθή πρακτική στον τομέα της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων είναι ότι οι 

μεμονωμένες πρακτικές δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποκλειστικά και μεμονωμένα 

αλλά μόνο συνδυαστικά. 

Κλείνοντας λοιπόν και έχοντας μελετήσει τις κλασικές προσεγγίσεις αλλά και τις 

πολυδιάστατες προσεγγίσεις της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων φτάνουμε σε μια 

ενότητα η οποία έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση 

του λεγόμενου μαύρου κουτιού σε ότι αφορά τη ΔΑΠ. 

5.4 Το Γενικό Υπόδειγμα Αιτιότητας και το Μαύρο Κουτί (General 

Causality and The Black Box Model) 

Η ταχεία περιβαλλοντική μεταβολή, η παγκοσμιοποίηση και ο ανταγωνισμός για την 

παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων δημιουργούν στις επιχειρήσεις την 

ανάγκη για βελτίωση των επιδόσεων τους. Επειδή η επίδοση αποτελεί πρωταρχικό 

στόχο για μια εταιρεία αλλά και λόγω της μεγάλης επιθυμίας των στελεχών της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων να πάνε κόντρα σε κριτικές και να αποδείξουν ότι οι 

πρακτικές ΔΑΠ επιδρούν θετικά στα αποτελέσματα οργανισμών, πολλοί ερευνητές της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων προσπάθησαν να αναλύσουν την σύνδεση μεταξύ 

επίδοσης και ΔΑΠ (Gardner, Moyniham, Park and Wright, 2004). Παρόλα αυτά πολλοί 

είναι οι μελετητές που δεν πιστεύουν στην παραπάνω σύνδεση ή τουλάχιστον δεν είναι 

σίγουροι ότι το ανθρώπινο δυναμικό έχει άμεση σχέση με την επίδοση των 

επιχειρήσεων. Δηλώνουν όμως πως η ΔΑΠ πράγματι ασχολείται με την επίτευξη των 

στόχων μέσω πλήρους και αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού 

(Armstrong, 2009; Savaneviciene and Stankeviciute, 2010). Έτσι λοιπόν, το γενικό 

υπόδειγμα αιτιότητας στη διασύνδεση μελετά το μηχανισμό κατά τον οποίο οι 

πρακτικές ανθρωπίνων πόρων έχουν άμεση επιρροή στην επίδοση των επιχειρήσεων. 

Επειδή όπως αναφέραμε, ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως, ο παραπάνω 

ενδιάμεσος μηχανισμός, ονομάζεται ‘μαύρο κουτί’ ή αλλιώς ‘κενό’ που υπάρχει 

ανάμεσα στις πρακτικές ΔΑΠ και στην απόδοση (Lytras and Ordonez de Pablos, 2008). 

Παρακάτω το σχήμα 5.4 παρουσιάζει το γενικό υπόδειγμα αιτιότητας το οποίο 

υποδεικνύει τα στάδια, πώς δηλαδή οι δραστηριότητες Ανθρώπινου Δυναμικού 
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οδηγούν σε αποτελέσματα και αυτά με τη σειρά τους συμβάλλουν στην επίδοση των 

επιχειρήσεων. 

 

Σχήμα 5.4-Το γενικό υπόδειγμα αιτιότητας-μαύρο κουτί. 

Πηγή: Savaneviciene, A. and Stankeviciute, Z. (2010), The Models Exploring the 

“Black Box” between HRM and Organizational Performance, ResearchGate, pp 429. 

Ο Wood (1999) σημείωσε έπειτα από έρευνα του πως είναι λίγοι οι υποστηρικτές της 

άμεσης σχέσης μεταξύ διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και απόδοσης. Ακόμη και αν 

ήταν περισσότεροι, δεν θα ήταν αρκετό μόνο να αποδείξουν ότι οι πρακτικές 

ανθρώπινου δυναμικού οδηγούν σε υψηλή απόδοση. Θα ήταν απαραίτητο να 

αποδείξουν προκειμένου να γίνει κατανοητό πώς παράγεται ένα τέτοιο αποτέλεσμα, 

δηλαδή θα ήταν σημαντική μια ανάλυση διαδικασιών (Armstrong, 2009; Paauwe, 

2009). Αυτό ήταν και το αντικείμενο μελέτης των Rogg, et al. (2001) οι οποίοι 

υποστήριξαν πως η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού επηρεάζει την απόδοση, 

πρώτα επηρεάζοντας το οργανωσιακό κλίμα το οποίο μετά με τη σειρά του καθορίζει 

τις υψηλές επιδόσεις. Υποστήριξαν επίσης πως οι άμεσοι δεσμοί των πρακτικών 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και της απόδοσης είναι σχετικά αδύναμοι, καθώς οι 

ίδιες οι πρακτικές ΔΑΠ δεν επηρεάζουν άμεσα και απευθείας την επίδοση, αλλά 

επηρεάζουν εσωτερικά την κουλτούρα ενός οργανισμού και διάφορες πρακτικές και 

αυτό είναι που οδηγεί σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα (Armstrong, 2009). Το μαύρο κουτί 

μελετήθηκε από τους Purcell, et al. (2003) οι οποίοι και διερεύνησαν τη σύνδεση 

μεταξύ των εισροών και των αποτελεσμάτων. Το συμπέρασμά τους ήταν πως οι 

πρακτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ουσιαστικά παίρνουν πληροφορίες από το 

εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να δράσουν ανάλογα και σαν αποτέλεσμα μέσα 

από τις διάφορες διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζουν βελτιώνουν την επίδοση 

μιας επιχείρησης χωρίς όμως να διευκρινίζεται το πώς. Το ίδιο σχολιάζουν και οι 

Fleetwood and Hesketh (2008). Λένε πως στο μαύρο κουτί τα στοιχεία που εισέρχονται, 

μεταφράζονται και εξέρχονται ως αποτελέσματα χωρίς εξήγηση του τι και πώς 
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συμβαίνει αυτό. Σε επιστημονικές δημοσιεύσεις αναγνωρίζεται ότι μέχρι τώρα έρευνες 

έχουν αποτύχει να αποδείξουν τη σύνδεση πρακτικών και απόδοσης (Harney and 

Jordan, 2008). Παραμένει αλήθεια πως λίγα είναι γνωστά για τους μηχανισμούς με τους 

οποίους οι πρακτικές ΔΑΠ μεταφράζονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιτυχία. 

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, εξαιτίας της έλλειψης σαφούς επεξήγησης των 

μεταβλητών της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση, 

δημιουργείται ένα κενό το οποίο ονομάζεται μαύρο κουτί (black box) (Boselie, Dietz 

and Boon, 2005). Έτσι οι Becker and Huselid (2006) αναφέρουν ότι λόγω της 

πολυπλοκότητας της σύνδεσης οι μελετητές πρέπει να εξετάζουν σε βάθος τη σχέση και 

τους ακριβείς μηχανισμούς που διαμορφώνουν τη σύνδεση μεταξύ διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων και απόδοσης επιχειρήσεων. 

Σε δύο κατηγορίες λοιπόν χωρίζονται οι πρεσβευτές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 

Σε αυτούς που πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό τη σύνδεση πρακτικών ΔΑΠ και απόδοσης 

και σε αυτούς που αμφιβάλλουν (Katou and Budhwar, 2007). 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας 5.5 ο οποίος δείχνει ορισμένα συμπεράσματα 

ερευνητών. 

Πίνακας 5.5-Συμπεράσματα ερευνητών. 

 

Πηγή: Savaneviciene, A. and Stankeviciute, Z. (2010), The Models Exploring the 

“Black Box” between HRM and Organizational Performance, ResearchGate, pp 427. 
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Παρά τις διαφωνίες ανάμεσα σε ερευνητές που ασχολούνται με τον τομέα των 

ανθρωπίνων πόρων αξίζει να ειπωθεί όπως ο Paauwe (2009) δηλώνει ότι μετά την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τελευταία 15 και 

παραπάνω χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος στην ανάλυση της σύνδεσης μεταξύ ΔΑΠ 

και επίδοσης των επιχειρήσεων. Ωστόσο η πρόοδος ήταν ισορροπημένη και μέτρια. 

Συνοπτικά λοιπόν μπορούμε να πούμε πως τα τελευταία χρόνια στοιχεία κατέδειξαν 

πως οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων έστω και σε μικρό βαθμό σχετίζονται 

με την αυξημένη απόδοση των επιχειρήσεων (Savaneviciene and Stankeviciute, 2010). 

 Σύμφωνα με μελέτη των Boselie, et al. (2005) και έπειτα από βιβλιογραφικές 

ανασκοπήσεις που πραγματοποίησαν, βρήκαν 26 διαφορετικές πρακτικές διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων οι οποίες αναφέρονταν σε 104 διαφορετικές μελέτες. Από τις 

πρακτικές αυτές οι πιο διαδεδομένες είναι η εκπαίδευση, η ανάπτυξη, τα συστήματα 

αμοιβών και επιβράβευσης, η αξιολόγηση, αλλά πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία της 

επιλογής υπαλλήλων. Μέσα από τη σωστή λειτουργία κυρίως των πρακτικών που 

αναφέραμε και κυρίως μέσω της σωστής στρατολόγησης μπορεί η διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων να φανεί ωφέλιμη για μια εταιρεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω το ζήτημα της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων 

και η συμβολή του στην επίδοση των επιχειρήσεων είναι ένα θέμα που ακόμη 

ερευνάται και διχάζει ερευνητές και γνώμες. Τα τελευταία είκοσι και παραπάνω χρόνια 

ένας μεγάλος όγκος ερευνών έδειξε μια σταθερή σχέση μεταξύ πρακτικών διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων και επίδοσης των επιχειρήσεων (Combs, Liu, Hall and Ketchen, 

2006). Οι έρευνες χρησιμοποιώντας την άποψη που βασίζεται στου πόρους των 

επιχειρήσεων επικεντρώθηκαν σε ένα πλαίσιο όπου ΔΑΠ και απόδοση ελήφθησαν 

υπόψη στο επίπεδο των επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ονομάζεται άμεση 

ή απευθείας σύνδεση ή αλλιώς μη μεσολαβούσα επίπτωση ΔΑΠ. Ουσιαστικά οι έννοιες 

αυτές θέλουν να πουν πως οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων επηρεάζουν 

απευθείας την επίδοση μιας επιχείρησης. Πολλοί ερευνητές όμως, είπαμε πως 

πιστεύουν στην έμμεση ή αλλιώς πλάγια σύνδεση ή μεσολαβούσα επίπτωση ΔΑΠ. Εδώ 

το νόημα είναι πως οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων επηρεάζουν πρώτα 

ορισμένα αποτελέσματα της ΔΑΠ και τα αποτελέσματα αυτά έπειτα ασκούν επιρροή 

είτε θετική είτε αρνητική στην τελική επίδοση μιας εταιρείας (Κάτου, 2017). Έτσι οι 

έρευνες της άμεσης επιρροής δέχθηκαν κριτική επειδή επικεντρώθηκαν σε δύο σημεία, 

τις πρακτικές ΔΑΠ και την απόδοση και παραμέλησαν να ερευνήσουν τι είναι αυτό που 

μεσολαβεί έτσι ώστε οι πρακτικές ΔΑΠ να ασκούν επιρροή στην επίδοση των 

επιχειρήσεων (Purceell and Kinnie, 2007). 

Καταλήγουμε λοιπόν στα δύο υποδείγματα που υπάρχουν με τα οποία οι ερευνητές 

μελετάνε την σύνδεση επιρροής πρακτικών ΔΑΠ στην συνολική επίδοση μιας 

επιχείρησης. Τα υποδείγματα αυτά είναι το Υπόδειγμα Διαμεσολάβησης και το 

Συντονιστικό Υπόδειγμα. 

Πριν όμως ξεκινήσουμε την ανάλυση των υποδειγμάτων και θέλοντας να σχολιάσουμε 

τη ΔΑΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις αυτό που αρχικά έχουμε να πούμε είναι πως 

σύμφωνα με την Papalexandris, et al. (2002) και έπειτα από έρευνα της αποκαλύφθηκε 

πως υπάρχει μεγάλη διαφορά στη χρήση πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

από τις ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι επιχειρήσεις του εξωτερικού έχουν άλλη κουλτούρα και νοοτροπία, 
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κάνουν διαφορετική χρήση πρακτικών ΑΠ και συνεπώς δίνουν άλλες κατευθυντήριες 

γραμμές στις θυγατρικές τους (Myloni, Harzing and Mirza, 2004). Παρόλα αυτά τα 

τελευταία χρόνια με μια προσπάθεια που κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου 

να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές, έχουν εντάξει ορισμένες πρακτικές ΔΑΠ 

στις λειτουργίες τους με πρώτη την πιο σημαντική όπως αποδεικνύεται η οποία είναι η 

σωστή επιλογή εργαζομένων (Vlachos, 2008). 

6.1 Υπόδειγμα Διαμεσολάβησης (Mediation Model) 

Αναλύοντας το παραπάνω πρόβλημα, μελετητές φαίνεται να συμφωνούν πως οι 

πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων επηρεάζουν την οργανωσιακή απόδοση μέσω 

της επίδρασης που ασκούν στο ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού η οποία επίδραση 

σε αποτελέσματα μεταφράζεται στη στάση των εργαζομένων, στη συμπεριφορά τους 

και στις αντιδράσεις τους, δηλαδή στην ικανοποίηση τους, στην υποκίνηση τους, στην 

εμπλοκή τους κ.α (Nishii, Lepak and Schneider, 2008; Wood, 2009). Σε σχέση με τα 

προηγούμενα οι Purcell and Kinnie (2007) σχολιάζουν πως στο υπόδειγμα της 

διαμεσολάβησης στο κέντρο της αλυσίδας και ενδιάμεσα των δραστηριοτήτων ΔΑΠ 

και της επίδοσης των επιχειρήσεων μεσολαβούν τα αποτελέσματα ΔΑΠ, δηλαδή η 

στάση και η συμπεριφορά των εργαζομένων τα οποία και χρήζουν ανάλυσης 

προκειμένου να μελετηθεί η απόδοση.  

Παρακάτω παρατηρούμε και σχηματικά το υπόδειγμα 6.1 το οποίο υποστηρίζει την 

παραπάνω άποψη ότι οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων πρώτα φέρνουν 

ορισμένα αποτελέσματα ΔΑΠ, όπως ικανοποίηση εργαζομένων, ευχάριστο εργασιακό 

κλίμα αναμεταξύ τους, εμπλοκή εργαζομένων και έπειτα με τη σειρά τους τα 

αποτελέσματα αυτά είναι που επηρεάζουν εν τέλει την επίδοση μιας επιχείρησης είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 
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Σχήμα 6.1-Το υπόδειγμα διαμεσολάβησης. 

Πηγή: Κάτου, Α.Α. (2017), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Ζυγός: 

Θεσσαλονίκη, σελ 104. 

Το πρώτο στάδιο, δηλαδή το πώς οι πρακτικές ανθρωπίνων πόρων «περνάνε» στους 

υπαλλήλους μιας εταιρείας σύμφωνα με τη Li, et al. (2011) ονομάζεται διαδικασία 

ανθρωπίνων πόρων η οποία δημιουργεί το λεγόμενο «κλίμα» διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού (Kinnie et al., 2005). Οι Bowen and Ostroff (2004) επιπλέον προχώρησαν τη 

σχέση ΔΑΠ και επίδοσης επιχειρήσεων σχολιάζοντας πως δεν είναι μόνο οι πρακτικές 

ΔΑΠ και το περιεχόμενο τους τα οποία επηρεάζουν τις αντιδράσεις των εργαζομένων 

αλλά και το πώς αυτές οι πρακτικές λαμβάνονται από την πλευρά των υπαλλήλων. Με 

άλλα λόγια δηλαδή, είναι η αντίληψη από πλευράς εργαζομένων των πρακτικών 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που καθορίζει τη στάση και τη συμπεριφορά τους και 

όλο αυτό καταλήγει σε οργανωσιακή απόδοση (Katou, Budhwar and Patel, 2014). 

Σκόπιμο παρόλα ταύτα είναι να αναφέρουμε πως πρόσφατες μελέτες Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν δείξει πως οι αντιδράσεις των εργαζομένων σχετικά με 

τις πρακτικές ΔΑΠ δεν είναι τόσο ομοιογενείς όσο έδειχναν προηγούμενες μελέτες και 

μάλιστα διαφέρουν από υπάλληλο σε υπάλληλο και μέσα στην ίδια εταιρεία (Nishii, 

Lepak and Schneider, 2008). Αυτό δηλαδή σημαίνει πως οι ίδιες πρακτικές ΔΑΠ 

μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ διαφορετικές αντιδράσεις και αυτό συμβαίνει γιατί ο 

κάθε εργαζόμενος αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο ορισμένα γεγονότα, γεγονός 

που σημαίνει ότι οι υπάλληλοι μπορεί να ερμηνεύουν τις ίδιες πρακτικές με 

διαφορετικό τρόπο (Katou, Budhwar and Patel, 2014). Μόνο όταν υπάρχει ένα δυνατό 
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οργανωσιακό κλίμα και η πληροφόρηση είναι εξίσου κατανοητή σε όλους αναμένεται 

οι εργαζόμενοι να αναπτύξουν την επιθυμητή συμπεριφορά και να ασκούν θετική 

επίδραση στην επίδοση των επιχειρήσεων (Gerhart, 2005; Nishii and Wright, 2008). 

Έτσι συνεχίζουμε με το συντονιστικό μοντέλο όπου και θα αναλυθεί τι είναι αυτό που 

κάνει ένα οργανωσιακό κλίμα να θεωρείται ισχυρό. 

6.2 Συντονιστικό Υπόδειγμα (Moderation Model) 

 Οι Bowen and Ostroff (2004) υποστηρίζουν πως οι επιθυμητές αντιδράσεις των 

υπαλλήλων επιτυγχάνονται μόνο αν οι Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

είναι σαφώς αντιληπτές και ερμηνεύονται όπως πρέπει από τον οργανισμό. Επιπλέον. 

λένε πως ένα σύστημα ΔΑΠ που έχει τα χαρακτηριστικά της διακριτικότητας, της 

γενικής παραδοχής και της συνέπειας είναι ικανό να διαμορφώσει ένα ισχυρό 

οργανωσιακό κλίμα και συνεπώς να δημιουργήσει κοινές αντιλήψεις εργαζομένων 

(Katou, Budhwar and Patel, 2014). 

Παρακάτω ακολουθεί το υπόδειγμα 6.2 σχηματικά. 

 

Σχήμα 6.2-Το συντονιστικό υπόδειγμα. 

Πηγή: Κάτου, Α.Α. (2017), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Ζυγός: 

Θεσσαλονίκη, σελ 107. 

Επίσης οι Bowen and Ostroff (2004) σημείωσαν πως σε ένα «ισχυρό» περιβάλλον οι 

εργαζόμενοι αναπτύσσουν κοινή γνώμη και ερμηνεία σχετικά με πολιτικές πρακτικές, 

διαδικασίες και στόχους και αναπτύσσουν κοινές αντιλήψεις και συμπεριφορές πράγμα 

που επιδρά θετικά σε μια επιχείρηση. Εν αντιθέσει με αδύναμες καταστάσεις όπου οι 
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εργαζόμενοι βιώνουν την ασάφεια σε υψηλό βαθμό και δεν αντιλαμβάνονται το τι είναι 

καλό να κάνουν (Katou, Budhwar and Patel, 2014). 

Συμπερασματικα 

Καταλήγουμε στην άποψη πως οι Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων δεν έχουν 

άμεση και κατευθείαν επιρροή στην τελική οικονομική κυρίως επίδοση των 

επιχειρήσεων. Οι πρακτικές ΔΑΠ ασκούν μεγάλη επιρροή στο εσωτερικό περιβάλλον 

ενός οργανισμού και στον κόσμο που εργάζεται στην εκάστοτε εταιρεία ανάλογα με το 

κλίμα που δημιουργεί μέσω των πρακτικών του. Προκειμένου η τελική απόδοση να 

είναι θετική πρέπει πρώτα εσωτερικά να έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό εργασιακό κλίμα 

ώστε να συμβάλει στην αύξηση της τελικής απόδοσης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Προβλήματα Μεθοδολογίας 

Έχοντας ολοκληρώσει την ερευνητική μελέτη γύρω από το θέμα της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού και της σχέσης της με την επίδοση των επιχειρήσεων, πέρα από 

τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που αναφέραμε και αναλύσαμε, σκόπιμο να 

σχολιάσουμε και τα προβλήματα που μελετήσαμε πως υπάρχουν σε ότι αφορά την 

διεξαγωγή μετρήσεων και αποτελεσμάτων σε διάφορες έρευνες. 

Αρχικά, θα αναφερθούμε σε τρία προβλήματα μεθοδολογίας όπως ονομάζονται. Ως 

πρώτο πρόβλημα αναφέρεται αυτό της μεροληψίας. Λέγοντας μεροληψία 

αναφερόμαστε στο γεγονός πως όταν διεξάγεται μια έρευνα η οποία μελετά τις 

πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και την επίδοση των επιχειρήσεων κάνει το 

λάθος να ζητά από τα ίδια άτομα που απαντούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, να 

απαντούν και τις εξαρτημένες μεταβλητές. Θεμιτό στις έρευνες αυτές είναι άλλη 

κατηγορία υπαλλήλων να απαντά π.χ για τις πρακτικές ΔΑΠ και άλλη κατηγορία 

εργαζομένων να απαντά για τις επιδόσεις ώστε να υπάρχει μια πιο αντικειμενική εικόνα 

(Crawshaw, Budhwar and Davis, 2017). Ένα δεύτερο πρόβλημα που προκύπτει είναι το 

λεγόμενο cross-sectional problem. Εδώ το ζήτημα είναι πως έρευνες τείνουν να 
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συλλέγουν διαστρωματικά δεδομένα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι αυτή η 

μέθοδος δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε αποτελέσματα για τον αν για παράδειγμα η 

ανεξάρτητη μεταβλητή των πρακτικών ΔΑΠ προκαλεί την εξαρτημένη που είναι η 

επίδοση μιας επιχείρησης ή η επίδοση ενός οργανισμού είναι αυτή που επιτρέπει να 

υπάρχουν και να εφαρμόζονται πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού. Η μέθοδος cross-

sectional αποκαλύπτει μόνο τη συσχέτιση και όχι την προέλευση της αιτιότητας στη 

σχέση μεταξύ πρακτικών ΔΑΠ και επίδοσης (Crawshaw, Budhwar and Davis, 2017). 

Συνεχίζοντας, ως τρίτο πρόβλημα μεθοδολογίας στις έρευνες αναφέρεται αυτό του 

χρόνου ο οποίος χρειάζεται προκειμένου η εφαρμογή μιας πρακτικής διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού να ασκήσει επιρροή στην τελική επίδοση. Πολλοί ερευνητές δε 

το λαμβάνουν υπόψη. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα προβλήματα που αφορούν τη μέτρηση της 

απόδοσης. Εδώ απασχολεί το ερώτημα του τι μέτρα απόδοσης θα παρθούν σχετικά με 

τη μέτρηση του ανθρώπινου δυναμικού και της επίδοσης. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τις 

επιδόσεις, το πιο σημαντικό πρόβλημα έχει να κάνει με τη χρήση αντικειμενικών ή 

υποκειμενικών μέτρων απόδοσης. Αναφερόμενοι σε αντικειμενικά δεδομένα το πιο 

σημαντικό εδώ είναι η κερδοφορία και το πρόβλημα που τίθεται είναι πως δεν υπάρχει 

πειστική μεθοδολογία μέτρησης της επιρροής των πρακτικών ΔΑΠ στην κερδοφορία 

(Purcell and Kinnie, 2007). Τα υποκειμενικά δεδομένα είναι π.χ η παρακίνηση και η 

ικανοποίηση. Δεδομένου όμως ότι υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που μπορούν να 

συμβάλουν στην αύξηση της κερδοφορίας, αυτό οδήγησε πολλούς ερευνητές να 

εξετάσουν μέτρα τα οποία σχετίζονται περισσότερο με τις πρακτικές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού όπως η οικειοθελής αποχώρηση των εργαζομένων και η 

απουσία τους από την εργασία (Crawshaw, Budhwar and Davis, 2017). 

Συνεχίζοντας με προβλήματα, ένα άλλο που προκύπτει και καθιστά δύσκολο το να 

βγάλει κανείς αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα από μια έρευνα είναι η επιλογή των 

πρακτικών ΔΑΠ που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί 

πρακτικών που συμβάλλουν στην απόδοση επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόn, σύμφωνα με 

ερευνητές λέγεται ότι, λίστες πρακτικών ΔΑΠ αναπτύσσονται βάσει συνδυασμών που 

έγιναν από άλλους ερευνητές χωρίς να υπάρχει κάποια καινοτομία (Crawshaw, 

Budhwar and Davis, 2017). 

Σε ότι αφορά προβλήματα σχετικά με τη θεωρία, όπως αναλύσαμε σε μια ενότητα πιο 

πάνω, το πιο γνωστό το οποίο χρήζει περαιτέρω έρευνας είναι το λεγόμενο «μαύρο» 

κουτί. Ωστόσο, οι περισσότερες θεωρίες υποθέτουν πως τόσο η στάση και οι 



46 

συμπεριφορές των εργαζομένων αποτελούν τον πυρήνα της σχέσης ΔΑΠ και απόδοσης 

και αντικατοπτρίζουν το μηχανισμό μεσολάβησης που συνδέει τη διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων με την επίδοση. Ερευνητές έχοντας συνδυάσει αποτελέσματα 

περιγράφουν το βαθμό κατά τον οποίο πρακτικές ΔΑΠ και διαδικασίες έχουν σημασία 

προκειμένου να αυξηθεί η επίδοση. Ωστόσο πέρα από τους κλασικούς παράγοντες που 

συνδέουν την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων με την επίδοση, υπάρχουν και 

διαφοροποιημένοι παράγοντες που επηρεάζουν την παραπάνω σχέση όπως για 

παράδειγμα το φύλο (άντρας ή γυναίκα). Υπάρχουν συνήθως τρεις γενικές προσεγγίσεις 

λαμβάνοντας υπόψη τους διαφοροποιημένους παράγοντες. Αρχικά εικάζεται ότι 

χαρακτηριστικά ΔΑΠ όπως η διαφορετικότητα, η συνέπεια και η κοινή παραδοχή 

επηρεάζουν τη σχέση ΔΑΠ και απόδοσης. Επιπλέον, το οργανωσιακό κλίμα και οι 

στρατηγικές δράσεις πιθανότατα επηρεάζουν και αυτές. Τέλος επιρροή εικάζεται πως 

ασκούν και ο κλάδος της βιομηχανίας αλλά και η εκάστοτε χώρα δράσης (Crawshaw, 

Budhwar and Davis, 2017). Κάπως έτσι, η παραπάνω ανάλυση οδηγεί τη σκέψη πως το 

σύστημα ΔΑΠ συνίσταται από τρία τμήματα. Τη ΔΑΠ περιεχομένου, όπου αναφέρεται 

στις διαδικασίες και τις πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που δημιουργούν ένα 

σύστημα, τη ΔΑΠ διαδικασίας, όπου εδώ σημασία έχει πώς οι πολιτικές και οι 

διαδικασίες μεταφέρονται και «περνάνε» στους εργαζομένους και τη δύναμη της ΔΑΠ 

όπου εδώ το ενδιαφέρον τραβά το πώς οι εργαζόμενοι εκλαμβάνουν τις πρακτικές και 

τις διαδικασίες γεγονός που έχει μεγάλη σημασία διότι παρουσιάζει και την εικόνα του 

οργανωσιακού κλίματος μιας επιχείρησης (Crawshaw, Budhwar and Davis, 2017). 

Τέλος, ένα επιπλέον πρόβλημα σχετικά με την έρευνα της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού και της επίδοσης είναι τα επίπεδα στα οποία γίνεται η ανάλυση-μελέτη. 

Υπάρχουν οι λεγόμενες plant level έρευνες που απευθύνονται σε μονάδες επιχειρήσεων 

όπως εργοστάσια και το θετικό εδώ είναι πως τα αποτελέσματα είναι περισσότερο 

ακριβή. Υπάρχουν όπως και οι business level έρευνες οι οποίες εκτιμούν τη σύνδεση-

συνέργεια των πρακτικών ΔΑΠ και της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Αυτή η 

πολυεπίπεδη προσέγγιση της μελέτης των αντιλήψεων και των αντιδράσεων στα 

συστήματα ΔΑΠ θα πρέπει αναπόφευκτα να αντιμετωπίσει την έννοια της διακύμανσης 

σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (Crawshaw, Budhwar and Davis, 2017). 
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7.2 Συμπεράσματα 

Έχοντας ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη είναι σκόπιμο να 

αναφερθούν ορισμένα συμπεράσματα. Αρχικά αυτό που γίνεται ξεκάθαρο είναι ότι οι 

επιχειρήσεις παγκοσμίως και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αρχίζουν και 

αντιλαμβάνονται πως οι άνθρωποι είναι η κινητήρια δύναμη ενός οργανισμού. Από εκεί 

που αντιμετωπίζονταν ως «αναλώσιμα» στοιχεία και επικρατούσε η άποψη ότι ουδείς 

αναντικατάστατος, οι εργαζόμενοι πλέον αντιμετωπίζονται ως πηγή δημιουργίας και 

διατήρησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Αυτή η αλλαγή οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην οικονομική κρίση η οποία έπληξε πρώτα την Αμερική και έπειτα την 

Ευρώπη, φτάνοντας στο έτος 2017 όπου η Ελλάδα ακόμη αντιμετωπίζει τρομερά 

οικονομικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων άρχισε να 

λαμβάνει χώρο διότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζοντας οικονομικές δυσκολίες 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι ήδη εργαζόμενοι με τη σωστή καθοδήγηση και 

εκπαίδευση θα είναι περισσότερο αποδοτικοί. Βέβαια η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο και στο κομμάτι της στρατολόγησης νέων 

στελεχών. Η σωστή επιλογή και πρόσληψη εργαζομένων, παράγοντας πάρα πολύ 

σημαντικός όπως έχουν δείξει έρευνες, έχει μεγάλο ρόλο στο ποσοστό της επιτυχίας.  

Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια οι έρευνες γύρω από το συγκεκριμένο κλάδο έχουν 

αυξηθεί. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη πολλά σημεία τα οποία γεννούν απορίες. 

Πολλοί είναι οι μελετητές οι οποίοι δηλώνουν πως για να είναι μια επιχείρηση 

πετυχημένη και βιώσιμη πρέπει να δίνει μεγάλη βαρύτητα στους ανθρώπους της να 

τους αντιμετωπίζει με κατανόηση και να είναι πάντα πρόθυμη να ακούει τα 

προβλήματά τους. Άλλοι ερευνητές έχουν αντίθετη άποψη και θεωρούν πως πρέπει να 

γίνεται ισάξια μεταχείριση των πόρων είτε αφορά τους ανθρώπινους είτε όχι. Σύμφωνα 

με την προσωπική μου γνώμη και έπειτα από τη μελέτη που έκανα, ακόμη δεν έχει 

αποδειχθεί ποια άποψη είναι ορθότερη. Η ιστορία έχει δείξει πως και η υπερβολικά 

ανοιχτή επικοινωνία κατέληξε σε αποτυχία. 

Ένα ακόμη ερώτημα το οποίο εγείρει απορίες και σίγουρα χρήζει μεγαλύτερης έρευνας 

είναι το εάν τελικά η σωστή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων οδηγεί σε καλύτερες 

οικονομικές επιδόσεις ή τα αυξημένα οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρείας είναι 

αυτά που της επιτρέπουν να έχει μια σωστή Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και 

συνεπώς ευχαριστημένους εργαζομένους; Έπειτα από ορισμένη έρευνα πολλοί είναι 

αυτοί που υποστηρίζουν τη δεύτερη άποψη η οποία βρίσκει και εμένα την ίδια 
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σύμφωνη. Πραγματικά οι αυξημένες οικονομικές επιδόσεις μιας εταιρείας είναι αυτές 

πους της επιτρέπουν να χρησιμοποιεί ορθές πρακτικές ΔΑΠ και να μπορεί να 

προσφέρει παροχές στους εργαζομένους της. Δυστυχώς μια επιχείρηση η οποία 

αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα όσο και αν επιθυμεί να δώσει προτεραιότητα 

στους ανθρώπους της και να τους παρέχει παροχές είναι πρακτικά αδύνατο να συμβεί. 

Συμπερασματικά λοιπόν, το ερευνητικό πεδίο της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων 

και της επίδοσης των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει στην έρευνά του αλλά σίγουρα 

χρήζει μεγαλύτερης μελέτης διότι οι απόψεις διχάζουν και όλες υποστηρίζονται με 

λογικά συμπεράσματα. Ως παρατηρητής αλλά και έπειτα από τη μελέτη που 

πραγματοποίησα αυτό που έχω να τονίσω είναι πως σίγουρα προκειμένου μια 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να συμβάλλει στην τελική επίδοση μιας 

επιχείρησης πρέπει να εφαρμόζει πρακτικές με πρώτη και σημαντικότερη τη σωστή 

επιλογή εργαζομένων και έπειτα την ολοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση τους 

προκειμένου να τους προσδίδει αξία και αυτή έμμεσα να φαίνεται σε κάθε επιχείρηση 

και στην επίδοση της. 
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