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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Αυτή η διπλωματική εργασία υποβάλλεται από την συγγραφέα της ως
μερική

εκπλήρωση

των

απαιτήσεων

του

Μεταπτυχιακού

Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπεύθυνα δηλώνεται ότι, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει
συγγραφεί από την Υπογράφουσα και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει
αξιολογηθεί στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού τίτλου
σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΡΜΙΝΑ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό
την κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού που υπάρχει στην Ελλάδα
αναφορικά με τις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στόχοι της ήταν να αποδείξει πρώτον την ύπαρξη των αιτιακών
σχέσεων μεταξύ των πρακτικών ΔΑΔ, της στρατηγικής της
μικρομεσαίας επιχείρησης και της απόδοσής της και δεύτερον να
αποδείξει την ύπαρξη αιτιακών σχέσεων μεταξύ των πρακτικών ΔΑΔ
και της απόδοσης.
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση των
συνεντεύξεων σε δείγμα 25 μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο
δόθηκε σε συνεργασία με το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ. Οι συμμετέχοντες
ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απάντησαν στον οδηγό
συνέντευξης που δίνεται στο παράρτημα σχετικά με τις πρακτικές ΔΑΔ
που εφαρμόζουν, αλλά και σε στοιχεία της απόδοσής τους αναφορικά
με τον τζίρο, το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία.
Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση των fuzzy sets τα οποία
ως εργαλείο επεξεργασίας δεδομένων, δείχνουν αν οι αιτιακές
συνθήκες αποτελούν υποσύνολο του αποτελέσματος που τους έχει
δοθεί προς εξέταση. Ως αιτιακές συνθήκες είχαμε τις πρακτικές ΔΑΔ
και τη στρατηγική βάσει της τυπολογίας των Miles R. and Snow C.
(1984) και ως αποτέλεσμα είχαμε την απόδοση η οποία διαχωριζόταν
σε τζίρο, μερίδιο αγοράς και κερδοφορία.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν πως ο συνδυασμός
καλών πρακτικών επιλογής, περιγραφής θέσης εργασίας, αμοιβών και
αξιολόγησης εργαζομένων, μαζί με τη στρατηγική μπορούν να
επιφέρουν μια υψηλή απόδοση. Πρακτικές όπως η εκπαίδευση και η
προσέλκυση φάνηκε να μη συμμετέχουν στους συνδυασμούς, που
επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση, όπως και οι τύποι των στρατηγικών του
Prospector και του Analyzer.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα διπλωματική επιδιώκει να πάρουμε μια πρώτη
εικόνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τις τυχόν
πρακτικές ΔΑΔ που μπορεί να εφαρμόζουν. Απώτερος σκοπός της
εργασίας είναι να εντοπιστούν οι πρακτικές ΔΑΔ που προσφέρουν
υψηλή απόδοση στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι
επιχειρήσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας των
χωρών και προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, όχι μόνο στη
χώρα μας, αλλά και σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτό το λόγο
καθίσταται αναγκαίο να διερευνήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αναφορικά με τις πρακτικές ΔΑΔ που χρησιμοποιούν, ώστε να τις
βοηθήσουμε να αποκτήσουν υψηλή απόδοση.
Στην εργασία αυτή θα θέσουμε δύο ερευνητικά ερωτήματα:
πρώτον, πώς με τη χρήση των πρακτικών ΔΑΔ μπορούμε να
εντοπίσουμε τη στρατηγική και τον κύκλο ζωής της μικρομεσαίας
επιχείρησης1 ώστε να εξετάσουμε πώς αυτά τα τρία συνδυαστικά, θα
μας επιφέρουν υψηλή απόδοση και δεύτερον, αν υπάρχει σύνδεση
μεταξύ των πρακτικών ΔΑΔ και της απόδοσης. Τα αποτελέσματα μας
απέδειξαν πως οι πρακτικές ΔΑΔ μαζί με τη στρατηγική του Defender2
βελτιώνουν την απόδοση μιας ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και
πως η χρήση πρακτικών ΔΑΔ μπορούν να βελτιώσουν από μόνες τους
την απόδοση, ανεξάρτητα δηλαδή αν η επιχείρηση ακολουθεί κάποια
στρατηγική.
Η παρούσα εργασία είναι δομημένη με τα ακόλουθα κεφάλαια:
Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και
την αναλύουμε. Σ’ αυτήν αναφερόμαστε στην επιστήμη της ΔΑΔ και
της ΣΔΑΔ, στις πρακτικές ΔΑΔ των ΜΜΕ, στη σημαντικότητα των
ΜΜΕ στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στον κύκλο ζωής των
επιχείρησεων και κλείνουμε τη βιβλιογραφική επισκόπηση με το
ερευνητικό μας ερώτημα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφουμε τη μεθοδολογία που
χρησιμοποιήσαμε, τους λόγους που την επιλέξαμε, το πώς συλλέξαμε

Ο κύκλος ζωής των επιχειρήσεων δε χρησιμοποιήθηκε τελικά στην ανάλυση των δεδομένων γιατί δε μπορούσε
το πρόγραμμα να επεξεργαστεί τόσες μεταβλητές.
2
Τυπολογία των Miles and Snow (1984)
1
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τα δεδομένα μας, πώς τα επεξεργαστήκαμε και δίνουμε τα
χαρακτηριστικά του δείγματός μας.
Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθούν τα ευρήματα. Απεικονίζονται οι
πίνακες με τα αποτελέσματά μας και οι επεξηγήσεις τους και
συγκρίνονται τα αποτελέσματα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση.
Αναφερόμαστε επίσης στα συμπεράσματα που εξάγουμε για την
επιστήμη της ΔΑΔ στις ΜΜΕ, προτείνουμε στις ελληνικές ΜΜΕ
προτάσεις για τη μελλοντική τους στρατηγική και βελτίωση της
απόδοσής τους και κλείνουμε με τους περιορισμούς της διπλωματικής
εργασίας.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ)
Η διπλωματική αυτή εργασία αναφέρεται στις πρακτικές ΔΑΔ
των ΜΜΕ (=μικρομεσαίες επιχειρήσεις), στη στρατηγική που αυτές
χρησιμοποιούν, με βάση την τυπολογία των Miles and Snow (1984) και
την απόδοση.
Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για το τι είναι Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού. Κάποιοι απ’ αυτούς είναι:
«μια διαδικασία προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης ενός
ταλαντούχου και ενεργητικού προσωπικού που να υποστηρίζει την
αποστολή του οργανισμού τους στόχους και τις στρατηγικές (Kok M.
P. et al. 2006) »
«ένα

μείγμα

από

διαφορετικές

αλλά

αλληλοσχετιζόμενες

δραστηριότητες, λειτουργίες και διαδικασίες, οι οποίες κατευθύνονται
στην προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση (ή τη διάθεση) των
ανθρώπινων πόρων μιας επιχείρησης (Rutherford W. and Tocher N.
2009) ».
«μια διοικητική λειτουργία που μελετά, εφαρμόζει και εποπτεύει μια
σειρά από δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με τη διοίκηση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα στα πλαίσια μιας επιχείρησης ή
ενός οργανισμού (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ. 2016:20) ».
Λαμβάνοντας υπόψιν αυτούς τους ορισμούς παρατηρούμε ότι
σχετίζονται με την προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των
ανθρώπινων πόρων σε μια επιχείρηση. Η Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού έχει γίνει πια αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιχείρησης που
στόχο έχει να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα συστήματα
της ΔΑΔ αποτελούν συστατικά στοιχεία τα οποία μπορούν να
βοηθήσουν έναν οργανισμό να γίνει πιο αποτελεσματικός και να
επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Bowen D. & Ostroff C. 2004).
Eπιπλέον, η ΔΑΔ μαζί με τις δραστηριότητες και τις πρακτικές που
εφαρμόζει είναι αυτή που θα δημιουργήσει και θα διατηρήσει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σύμφωνα με τους Rutherford et al. (2003).
Και μάλιστα αυτό θα πρέπει να συμβαίνει για όλες τις επιχειρήσεις
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ανεξαρτήτου σταδίου ανάπτυξης ή μεγέθους όπως αναφέρουν οι ίδιοι
ερευνητές.
Στον τελευταίο ορισμό της ΔΑΔ παρατηρούμε ότι αποτελεί μια
διοικητική λειτουργία που εποπτεύει μια σειρά από δραστηριότητες. Οι
λειτουργίες της ΔΑΔ είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες που σκοπό
έχουν

τη

δημιουργία

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος

στην

επιχείρηση.
Λειτουργίες της λοιπόν, είναι οι εξής (Παπαλεξανδρή Ν. και
Μπουραντάς Δ. 2016:24):
1) Οργανωτική δομή, Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας
2) Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
3) Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού
4) Εκπαίδευση – Ανάπτυξη Προσωπικού
5) Αξιολόγηση εργαζομένων
6) Αμοιβές-παροχές
7) Εργασιακές σχέσεις
8) Διοίκηση της απόδοσης
9) Εσωτερική επικοινωνία
10) Διαμόρφωση κουλτούρας
Στόχοι

των

λειτουργιών

είναι

να

επιτύχουν

τα

ακόλουθα

(Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ. 2016:24):
1) Διαρκής ανταγωνιστικότητα
2) Επιχειρηματικότητα
3) Καινοτομία
4) Βελτίωση ποιότητας και παραγωγικότητας
5) Τήρηση νομικών και κοινωνικών υποχρεώσεων
6) Εργασιακή ικανοποίηση, δέσμευση και ανάπτυξη ανθρώπων
7) Επίτευξη επιχειρησιακών στόχων
Αφού περιγράψαμε σύντομα τον ορισμό της ΔΑΔ, από ποιες
λειτουργίες αποτελείται, ποιους στόχους θέτει για την επίτευξη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μια επιχείρηση, θα εξετάσουμε τη
στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
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Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Έχοντας δώσει λοιπόν, έναν αρχικό ορισμό για το τι είναι η
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού θα δώσουμε και δύο ορισμούς
σχετικά με το τι είναι η στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
(ΣΔΑΔ):
η στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού3 «καλύπτει όλες τις
στρατηγικές της ΔΑΔ που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις και τα
παραρτήματα τους και προσπαθούν να μετρήσουν τις επιδράσεις στην
απόδοση (Lengnick-Hall M., Lengnick-Hall C., Andrade L. and Drake
2009:64)».
η στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού είναι «το σύνολο των
πολιτικών και μεθόδων της ΔΑΔ που βοηθούν την επιχείρηση στην
επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί
από την επιχειρησιακή της στρατηγική και υλοποιούνται μέσω του
στρατηγικού της μάνατζμεντ (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ.
2016:98)».
Η ΣΔΑΔ διαπιστώνουμε από τους παραπάνω ορισμούς ότι
προσπαθεί να βοηθήσει την επιχείρηση να πετύχει τους στρατηγικούς
της στόχους και καλύτερη απόδοση. Έχει και η ίδια λοιπόν, μερίδιο
ευθύνης για την επίτευξη της στρατηγικής ενός οργανισμού. Για να
πετύχει κι αυτή με τη σειρά της τους στρατηγικούς στόχους που έχουν
τεθεί και απαιτούνται από το μάνατζμεντ, αποτελείται από 3 βασικές
αρχές όπως αυτές αναφέρονται στους Παπαλεξανδρή Ν. και
Μπουραντάς Δ. (2016:99):
1. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της τα «διάφορα βασικά
χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της»
2. Θα πρέπει να «εναρμονίζεται και να συμμετέχει στη
διαμόρφωση της στρατηγικής»
3. Θα πρέπει να επιλέγει τις καταλληλότερες επιλογές σύμφωνα με
τους ρόλους που επιθυμεί να διαδραματίσει το ανθρώπινο
δυναμικό της.
Παρατηρώντας τα παραπάνω πολλοί ερευνητές κατέληξαν πως
συγκεκριμένες πρακτικές ΔΑΔ ήταν πιθανό να οδηγούσαν σε καλύτερη
απόδοση, αν συνδυάζονταν με συγκεκριμένους στόχους, συνθήκες και
3

Στο εξής ΣΔΑΔ
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στρατηγικά ενδιαφέροντα. Οι ερευνητές αναζητούσαν εξαρτημένες
σχέσεις και τρόπους ώστε να πετύχουν το ταίριασμα (fit) μεταξύ
δραστηριοτήτων της ΔΑΔ και αποτελεσματικών στρατηγικών
(Lengnick-Hall et al. 2009). Οι πιο σημαντικές από τις έρευνες ήταν:
Από τους Μiles and Snow (1984), οι οποίοι δημιούργησαν μια
τυπολογία στρατηγικής αποτελούμενη από 4 τύπους (defenders,
prospectors, analyzers, reactors) και έδειξαν πως συγκεκριμένες
πρακτικές ΔΑΔ αντιστοιχούν στον κάθε τύπο στρατηγικής. Αυτή η
προσέγγιση ονομάστηκε contingency approach της ΣΔΑΔ και σημαίνει
ότι ο καθορισμός των πρακτικών ΔΑΔ εξαρτάται από την στρατηγική
του κάθε οργανισμού. Άλλες πρακτικές θα έχει κάποιος που είναι πχ.
Defender άλλες κάποιος που είναι Prospector κοκ. Η ΔΑΔ λοιπόν,
οφείλει να προσαρμοστεί στην εκάστοτε στρατηγική του οργανισμού
(Lengnick-Hall et al. 2009).
Από τους Schuler and Jackson (1987) οι οποίοι έδωσαν
διαφορετική στρατηγική τυπολογία (μείωση κόστους, βελτίωση
ποιότητας, καινοτομία) και θεώρησαν πως ανάλογα τη στρατηγική, που
ακολουθεί ένας οργανισμός, θα χρειάζεται και διαφορετικούς τύπους
συμπεριφοράς από τους εργαζομένους του. Άρα, θα έπρεπε να βρουν
εκείνους τους τρόπους συμπεριφοράς που θα εναρμονίζονταν με τη
στρατηγική του οργανισμού, γι’ αυτό και οι συγκεκριμένοι ερευνητές
παρουσίασαν τη συμπεριφορική προσέγγιση της ΣΔΑΔ (Lengnick-Hall
et al. 2009).
Οι ίδιοι ερευνητές με μια νέα έρευνα (1995) εστιάζουν στα
συστατικά στοιχεία που διέπουν τα οργανωσιακά περιβάλλοντα. «Τα
διακρίνουν σε εσωτερικά (τεχνολογία, δομή, μέγεθος, στάδια κύκλου
ζωής, και επιχειρησιακή στρατηγική) και σε εξωτερικά (νομικό,
κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, συνθήκες αγοράς εργασίας,
συνδικάτα, χαρακτηριστικά βιομηχανίας και εθνική κουλτούρα). Όλο
αυτό το πλαίσιο βοήθησε τους ερευνητές να καταλάβουν ακόμα
καλύτερα το τι μπορεί να επηρεάσει τα συστήματα της ΔΑΔ και τη
γενικότερη στρατηγική της (Lengnick-Hall et al. 2009:66)». Οι
ερευνητές κατέληξαν ότι η γενικότερη στρατηγική επηρεάζει τις
πρακτικές ΔΑΔ, οι πρακτικές ΔΑΔ επηρεάζουν απευθείας την
οργανωσιακή απόδοση και η επιχειρησιακή στρατηγική συντονίζει τη
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σχέση μεταξύ πρακτικών ΔΑΔ και οργανωσιακής απόδοσης
(Lengnick-Hall et al. 2009).
Από τις παραπάνω τυπολογίες στρατηγικών επιλέξαμε την
τυπολογία των Μiles and Snow (1984) δηλαδή τους Defenders,
Prospectors και Analyzers. Ο λόγος που δεν αναφέρουμε τους Reactors
είναι γιατί θεωρείται ως ένας τύπος στρατηγικής που δείχνει την
απουσία κάποιας στρατηγικής και γι’ αυτό δεν χρειάζεται να μελετηθεί
(Ingram T., Kraśnicka T., Wronka-Pośpiech M., Głód G.and Głód W.
2016).
Οι λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε αυτή την τυπολογία είναι
όπως αναφέρουν και οι Ingram T. et al (2016): Oyedijo A. and RO A.
(2012), στη δική τους έρευνα, οι ακόλουθοι. Είναι αρκετά ερευνητικά
διαδεδομένη τυπολογία στον κόσμο, γιατί έχει αποδειχτεί ότι οι 3
στρατηγικές που αναφέραμε και προηγουμένως, οδηγούν στην αύξηση
της οργανωσιακής απόδοσης. Άλλοι βέβαια υποστηρίζουν ότι κάποιοι
τύποι οδηγούν σε μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά με τους υπόλοιπους,
αλλά αυτό εξαρτάται από τις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Είναι αρκετά προσαρμόσιμη στα διάφορα στρατηγικά θέματα
που προκύπτουν και γιατί έχει αποδειχτεί από εμπειρικά δεδομένα ότι
έχει ικανοποιητική αξιοπιστία και εγκυρότητα όπως αναφέρουν οι
Oyedijo A. and RO A. (2012). Και τέλος, γιατί έχουν γίνει έρευνες, που
χρησιμοποιούν

τη

συγκεκριμένη

τυπολογία

σε

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις διάφορων χωρών, με απώτερο σκοπό να εξετάσουν ποια
στρατηγική οδηγεί σε μεγαλύτερη απόδοση κάτι το οποίο θα
επιχειρήσουμε να εξετάσουμε σε πρώτο πλάνο και στην παρούσα
διπλωματική με τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Αναλυτικότερα, έρευνα που έγινε στην Πολωνία από τους
Ingram T. et al. (2016), αποτελούνταν από 96 μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Από αυτές η πλειοψηφία αποδείχτηκε ότι ήταν Defenders,
αμέσως μετά ακολουθούσαν οι Analyzers, οι Reactors και τελευταίοι
οι Prospectors. Πέραν της χρήσης των στρατηγικών αυτών ενδιαφέρον
αποτελεί ότι ένα ποσοστό του 15% ακολουθούσε ανάμεικτους τύπους
στρατηγικής παίρνοντας στοιχεία από τους Defenders και τους
Prospectors. Η έρευνα αυτή απέδειξε ότι η στρατηγική του Defender
κυριαρχούσε στις μικρές επιχειρήσεις και ακολουθούσε αυτή του
Reactor.

Αντίθετα,

στις

μεσαίες
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και

μεγάλες

επιχειρήσεις

κυριαρχούσαν περισσότερο οι Analyzers και οι Prospectors από τους
Defenders και τους Reactors.
Αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα αποδείχτηκε από τους
Ingram T. et al (2016), ότι μια στρατηγική Prospector προσφέρει
μεγαλύτερο επίπεδο ανταγωνισμού σε σχέση με τους κύριους
ανταγωνιστές της επιχείρησης και πως αυτή η στρατηγική φέρνει στην
επιχείρηση κι άλλους εργαζομένους. Ωστόσο, μια στρατηγική Analyzer
αποδείχτηκε ότι θα φέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη στις πωλήσεις.
Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάποια σημαντική σχέση μεταξύ
στρατηγικών και οργανωσιακής απόδοσης - παρά μόνο ότι η
στρατηγική του Defender οδηγεί σε χαμηλότερη απόδοση συγκριτικά
με όλους τους άλλους τύπους - που όμως δεν είναι στατιστικά
σημαντική. Οι Prospectors αποδείχτηκε ότι έχουν υψηλότερη
οργανωσιακή απόδοση από τους άλλους τύπους στρατηγικής. Οι
ερευνητές κατέληξαν ότι υπάρχει μια θετική σχέση αν και αδύναμη,
μεταξύ οργανωσιακής απόδοσης και της τυπολογίας των στρατηγικών
των Miles and Snow (1984) τουλάχιστον για τις πολωνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οι Oyedijo A. and RO A. (2012), με δείγμα 34 αφρικανικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξέτασαν με τη σειρά τους ποια
στρατηγική από την τυπολογία των Miles and Snow (1984) οδηγεί σε
μεγαλύτερη απόδοση. Αποδείχτηκε όπως και στους Ingram T. et al
(2016), ότι ακολουθώντας τη στρατηγική του Prospector έχει καλύτερη
απόδοση η επιχείρηση και πως μαζί με τη στρατηγική του Analyzer
είναι οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές σ’ ένα επιχειρησιακό
περιβάλλον στη Νιγηρία. Μια μικρομεσαία επιχείρηση ακολουθώντας
τη στρατηγική του Reactor αποδείχτηκε ότι έχει τη χαμηλότερη
απόδοση συγκριτικά με όλες τις άλλες στρατηγικές. Οι Oyedijo A. and
RO A. (2012), καταλήγουν ότι ο τύπος στρατηγικής που θα
ακολουθήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση είναι αρκετά σημαντικός
καθώς μια στρατηγική Prospector ή Analyzer οδηγεί σε ανώτατη
οργανωσιακή απόδοση, μια στρατηγική Defender οδηγεί σε χαμηλή
απόδοση ενώ μια στρατηγική Reactor σχετίζεται με οργανωσιακή
αποτυχία.
Αναφέρουν

χαρακτηριστικά

πως

όσες

επιχειρήσεις

ακολουθούν στρατηγική Defender θα δυσκολευτούν να βελτιώσουν
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την απόδοσή τους ενώ όσες ακολουθούν μια στρατηγική Reactor το πιο
πιθανό είναι να βρεθούν πίσω από τους άλλους τρεις τύπους
στρατηγικών και να οδηγηθούν στην αποτυχία. Τέλος, μέσω της
έρευνας αποδείχτηκε ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των
στρατηγικών και της οργανωσιακής απόδοσης στις νιγηριανές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η
τυπολογία των στρατηγικών του Miles and Snow(1984) έχει εξεταστεί
σε διάφορες χώρες και έχει εφαρμοστεί και για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις οπότε και ορθώς την επιλέξαμε για τη δική μας έρευνα.
Ας εξετάσουμε λοιπόν, τους τύπους στρατηγικής των Miles and Snow
(1984):
Οι Defenders λοιπόν, εστιάζουν στο να βελτιώσουν την
παρούσα αποτελεσματικότητά τους αναφορικά με τις λειτουργίες τους
και αυτό το κάνουν μέσω της παραγωγής περιορισμένων προιόντων, τα
οποία αντίστοιχα απευθύνονται σ’ ένα μικρό κοινό αναφορικά με τη
δυναμικότητα της αγοράς. Αυτό το καταφέρνουν με την ανάπτυξη μιας
αποτελεσματικής

τεχνολογίας

χαμηλού

κόστους,

μέσω

μιας

λειτουργικής δομής, του ελέγχου του κόστους και των δεξιοτήτων στην
αποτελεσματικότητα της παραγωγής.
Ουσιαστικά αυτοί που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική, τους
ενδιαφέρει να έχουν αποτελεσματικότητα και παραγωγή με το
χαμηλότερο δυνατό κόστος κι αυτό το πετυχαίνουν μέσα από τον
κεντροποιημένο έλεγχο, τη χαμηλού κόστους και αποτελεσματική
παραγωγή και την επικοινωνία μέσω της ιεραρχίας. Η στρατηγική αυτή
βοηθά στην προσαρμογή μιας επιχείρησης στο σημερινό κόσμο, αλλά
δεν είναι ικανή να βοηθήσει την επιχείρηση να δει μελλοντικά τί
ευκαιρίες μπορούν να εμφανιστούν στο περιβάλλον της ώστε να τις
χρησιμοποιήσει υπέρ της. Το μεγαλύτερο ρίσκο αυτής της στρατηγικής
είναι η αναποτελεσματικότητα, το να μη μπορεί δηλαδή η επιχείρηση
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς.
Αντίθετος με τη στρατηγική του Defender είναι ο τύπος της
στρατηγικής του Prospector ο οποίος σύμφωνα με τους Miles R. and
Snow C. (1978) και Miles R. and Snow C. (1984) έχει τα εξής
χαρακτηριστικά. Ο Prospector είναι ο πιο δυναμικός από τους τρεις
τύπους στρατηγικής που αναφέρουμε στη συγκεκριμένη εργασία. Όταν
αναφέρουν οι Miles R. and Snow C. πιο δυναμικός εννοούν ότι οι
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επιχειρήσεις που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική πειραματίζονται
αρκετά και ψάχνουν να βρουν καινούριες αγορές και προϊόντα, είναι
ουσιαστικά εκείνες οι επιχειρήσεις, που θα βρουν το υπάρχον κενό
στην αγορά και θα φέρουν την ιδέα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
για να το καλύψουν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που ενδιαφέρει τον Prospector
περισσότερο είναι να διατηρήσει τη φήμη ως καινοτόμος στην
ανάπτυξη ενός προϊόντος και της αγοράς παρά να έχει υψηλή
κερδοφορία. Όλα αυτά τα πετυχαίνει μέσα από τη δημιουργία μιας
μεγάλης γραμμής παραγωγής, της χρήσης πολλαπλών τεχνολογιών,
μιας οργανωτικής δομής που διαφέρει γεωγραφικά ανάλογα με το
προϊόν, με δεξιότητες που αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη, με
έρευνα αγοράς και με ανάπτυξη της μηχανικής. Αυτά είναι τα
χαρακτηριστικά του Prospector.
Ο Prospector τώρα είναι ο τύπος στρατηγικής που μπορεί να
είναι αποτελεσματικός για το μελλοντικό κόσμο ωστόσο, ο τύπος αυτός
δε σημαίνει ότι θα είναι κερδοφόρος μελλοντικά, γιατί ο τωρινός
κόσμος μπορεί να διαφέρει από το μελλοντικό. Και γι’ αυτό το λόγο το
μεγαλύτερο ρίσκο που έχει αυτή η στρατηγική είναι η χαμηλή
κερδοφορία και η υπερέκταση των πηγών. Ωστόσο, στο δείγμα που
εξετάσαμε πρώτο με τις μεσαίες επιχειρήσεις που είχαν βραβευτεί για
τις πρακτικές ΔΑΔ, η πλειοψηφία των εταιρειών ανήκαν στη
συγκεκριμένη στρατηγική. Παρόλα αυτά είχαν μια πολύ καλή απόδοση
αναφορικά με τον τζίρο τους. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στους
σωστούς χειρισμούς της διοίκησης αναφορικά με τη στρατηγική της
εταιρείας.
Τέλος, ο τύπος στρατηγικής του Analyzer είναι κάπου στη
μέση μεταξύ του Defender και του Prospector αν σκεφτούμε ότι οι
στρατηγικές βρίσκονται σ’ ένα συνεχές:
Εικόνα 1. Οι τύποι της στρατηγικής σ’ ένα συνεχές
Defender

Analyzer

Prospector

Ο Analyzer λειτουργεί όπως αναφέρουν οι Miles R. and Snow
C. (1974) και Miles R. and Snow C. (1984), σαν ένας συνδυασμός των
δύο άλλων τύπων στρατηγικής και αποτελεί μια εναλλακτική τους.
Αυτό που ουσιαστικά κάνει μια επιχείρηση που ακολουθεί αυτή τη
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στρατηγική είναι να περιορίζει τους κινδύνους και να αυξάνει τις
ευκαιρίες

για

κέρδος.

Χρησιμοποιείται

σε

κλάδους

όπου

χαρακτηρίζονται από γρήγορες αγορές και τεχνολογικές αλλαγές και η
λέξη που τον περιγράφει τέλεια είναι «ισορροπία». Παίρνει τα
χαρακτηριστικά του Prospector, που δημιουργεί τα νέα προϊόντα και
τις αγορές αλλά τα χρησιμοποιεί μόνο εκεί που έχουν καθιερωθεί, και
παίρνει και από τον Defender την αποτελεσματικότητα του χαμηλού
κόστους παραγωγής, οπότε καταφέρνει να απαντά γρήγορα στις
αλλαγές

της

αγοράς

και

να διατηρεί

τη

λειτουργική του

αποτελεσματικότητα μέσω των σταθερών προιόντων του.
Αν τα καταφέρει ο Analyzer, θα αναπτυχθεί, θα διεισδύσει
στην αγορά, καθώς και στην ανάπτυξη του προϊόντος και της αγοράς
στην οποία απευθύνεται. Γι’ αυτό το λόγο τα χαρακτηριστικά του είναι
η περιορισμένη γραμμή παραγωγής, η έρευνα για μικρό αριθμό
σχετικών προιόντων και ευκαιριών στην αγορά, η αποτελεσματική
χαμηλού κόστους τεχνολογία για τα σταθερά προϊόντα και η
τεχνολογία συγκεκριμένων εργασιών για τα νέα προϊόντα, μητρική
(matrix) δομή και δεξιότητες στην αποτελεσματικότητα της
παραγωγής, του μάρκετινγκ (marketing) και των διαδικασιών.
Όπως όλοι οι τύποι στρατηγικής έχουν τα μειονεκτήματά τους
το ίδιο ισχύει και για τον τύπο του Analyzer. Επειδή ακριβώς συνδυάζει
χαρακτηριστικά απ’ τους δύο προηγούμενους τύπους στρατηγικής
δηλαδή ο Defender είναι σταθερός ενώ ο Prospector είναι ευέλικτος,
αυτό περιορίζει την επιχείρηση στο να κινηθεί ολοκληρωτικά στην
όποια κατεύθυνση που θα προκύψει στον τομέα της. Το ρίσκο δηλαδή
που έχει κάποιος ακολουθώντας τη στρατηγική του Analyzer είναι και
η αναποτελεσματικότητα και η ανικανότητα, αν δε διατηρηθεί η
απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της σχέσης των στρατηγικών.
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι κάθε τύπος στρατηγικής
έχει τα θετικά και τα αρνητικά του στοιχεία. Το θέμα είναι η κάθε
μικρομεσαία επιχείρηση να καταλάβει το πού βρίσκεται αναφορικά με
τον κλάδο της, τους ανταγωνιστές της και την αγορά στην οποία
απευθύνεται και να επιλέξει την καταλληλότερη στρατηγική.
Οι επιτυχημένοι οργανισμοί σύμφωνα με τους Miles and Snow
(1984) είναι εκείνοι που παρουσιάζουν μια συνεπή στρατηγική η οποία
υποστηρίζεται συμπληρωματικά από τη δομή του οργανισμού και τις
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διαδικασίες του μάνατζμεντ. Ωστόσο, υπάρχουν και επιχειρήσεις που
δεν εφαρμόζουν αυτή τη συνεπή στρατηγική εναρμόνιση κι αυτές τις
ονόμασαν Reactors και αποτελούν την 4η κατηγορία στρατηγικών μιας
επιχείρησης. Στον τύπο αυτό υπάρχει ελλιπής ευθυγράμμιση μεταξύ
στρατηγικής και δομής της επιχείρησης. Ωστόσο, δε θα ασχοληθούμε
μ’ αυτό τον τύπο στρατηγικής στην παρούσα διπλωματική εργασία.
Ας εξετάσουμε τώρα τις πρακτικές ΔΑΔ που εφαρμόζονται σε κάθε
μορφή στρατηγικής όπως αυτές παρουσιάζονται από τους Miles and
Snow (1984) στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1. Από τους Miles and Snow (1984) Παπαλεξανδρή Ν. και
Μπουραντάς Ν. (2016:110)
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΑΔ

DEFENDERS

Προσέλκυση και
επιλογή
προσωπικού

Εσωτερική στρατολόγηση, έμφαση σε
τεχνικά προσόντα, η επιλογή γίνεται
διώχνοντας τους ανεπιθύμητους
υπαλλήλους

Περιγραφές
θέσεων εργασίας

Συγκεκριμένες περιγραφές θέσεων
εργασίας, λεπτομερής σχεδιασμός

Εκπαίδευση

Επίσημη και εκτεταμένη βασίζεται για την
παρούσα θέση εργασίας και θέλει να
δημιουργήσει δεξιότητες

Αξιολόγηση της
απόδοσης

Έμφαση στην τήρηση των κανόνων,
περιορισμένη διαδικασία γίνεται από τον
προϊστάμενο, τα κριτήρια είναι είτε
ατομικά είτε ομαδικά, γίνεται αναγνώριση
εκπαιδευτικών αναγκών και
συγκρισημότητα προηγούμενων ετών

Πολιτική αμοιβών

Προσανατολίζεται με βάση τη θέση, την
προϋπηρεσία, αποτελείται από σταθερές
αμοιβές
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Πίνακας 2. Από τους Miles and Snow (1984) και Παπαλεξανδρή Ν.
και Μπουραντάς Ν. (2016:110)

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΑΔ

PROSPECTOR

Προσέλκυση και
επιλογή
προσωπικού

Εξωτερικές πηγές προσέλκυσης όπου ο
υπεύθυνος επιλέγει ώστε να ανταποκρίνονται
οι υποψήφιοι στην οργανωσιακή κουλτούρα
και ενίοτε χρήση ψυχολογικών τεστ

Περιγραφές
θέσεων εργασίας

Ευρείες κατηγορίες θέσεων, ευελιξία
καθηκόντων

Εκπαίδευση

Περιορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα
και όσα υπάρχουν αφορούν την απόκτηση
δεξιοτήτων

Αξιολόγηση της
απόδοσης

Βασίζεται στα αποτελέσματα. Αναγνωρίζει
τις ανάγκες του προσωπικού και οι
αξιολογήσεις γίνονται ατομικά

Πολιτική
αμοιβών

Προσανατολίζεται με βάση την απόδοση και
τον εξωτερικό ανταγωνισμό δηλαδή την
αγορά
είναι
κυμαινόμενες
και
εξατομικευμένες
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Πίνακας 3. Από τους Miles and Snow (1984)
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΑΔ

ANALYZER

Προσέλκυση
και επιλογή
προσωπικού

Ανάμεικτες διαδικασίες προσέλκυσης
(εσωτερικές και εξωτερικές) και επιλογής

Περιγραφές
θέσεων
εργασίας

Επίσημες και εκτεταμένες

Εκπαίδευση

Χτίσιμο δεξιοτήτων και αναγνώρισή τους,
εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα

Αξιολόγηση
της απόδοσης

Περισσότερο προσανατολίζεται στις
διαδικασίες, αναγνωρίζει ανάγκες
εκπαίδευσης και στελέχωσης, ατομικές
και ομαδικές αξιολογήσεις ανάλογα την
περιοχή και με συγκρίσεις

Πολιτική
αμοιβών

Προσανατολίζεται στην ιεραρχία κατά
βάση αλλά είναι κάποιες που λαμβάνουν
υπόψιν και την απόδοση, μετρητά και
πολιτική κινήτρων

Όπως προαναφέραμε οι Μiles and Snow (1984), οι οποίοι
δημιούργησαν μια τυπολογία στρατηγικής αποτελούμενη από 4 τύπους
(defenders, prospectors, analyzers, reactors) έδειξαν ότι συγκεκριμένες
πρακτικές ΔΑΔ αντιστοιχούν στον κάθε τύπο στρατηγικής. Αυτή η
προσέγγιση ονομάστηκε contingency approach της ΣΔΑΔ και σημαίνει
ότι ο καθορισμός των πρακτικών ΔΑΔ εξαρτάται από την στρατηγική
του κάθε οργανισμού. Άλλες πρακτικές θα έχει κάποιος που είναι πχ.
defender άλλες κάποιος που είναι prospector κοκ. Η ΔΑΔ λοιπόν,
οφείλει να προσαρμοστεί/εναρμονιστεί στην εκάστοτε στρατηγική του
οργανισμού (Lengnick-Hall et al. 2009).
Αναφερθήκαμε στην απόδοση η οποία επηρεάζεται από την
τυπολογία της στρατηγικής του Miles and Snow (1984). Σε δεύτερο
πλάνο θέλουμε να εξετάσουμε αν υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ
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πρακτικών ΔΑΔ και απόδοσης και αν αυτή η σχέση έχει αποδειχτεί στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως έχει γίνει για τις πολυεθνικές.
Όπως αναφέρει η Sheehan M. (2014), ερευνητές δήλωσαν ότι
κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
μάλιστα να βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης και να τη βοηθήσει
να διατηρήσει σταθερή ανταγωνιστικότητα. Αυτό λοιπόν, που η ίδια
εξετάζει είναι αν πράγματι υπάρχει μια αιτιακή σχέση μεταξύ των
πρακτικών ΔΑΔ και της απόδοσης με την έννοια ότι αν υπάρχει τέτοια
σχέση κατά πόσο οδηγεί σε υψηλή απόδοση (Sheehan M., 2014).
Μέτρησε

την

απόδοση

μέσω

της

κερδοφορίας,

της

καινοτομίας, και του labour turnover και τις πρακτικές ΔΑΔ τις
«υποδιαίρεσε» σε προσέλκυση και επιλογή, αξιολόγηση της απόδοσης,
αξιολόγηση με βάση κάποια αμοιβή, εκπαίδευση κι ανάπτυξη,
επικοινωνία και στρατηγική διαχείριση ανθρώπων. Τα αποτελέσματα
της έρευνάς της έδειξαν ότι η αυξημένη χρήση των πρακτικών ΔΑΔ
που επιλέχθηκαν είναι ικανές να προβλέψουν τωρινά και μελλοντικά
μέτρα απόδοσης και πράγματι να συμβάλλουν ως αιτία για μελλοντική
απόδοση. Υπάρχει μια αιτιακή σχέση μεταξύ των πρακτικών ΔΑΔ και
της απόδοσης, και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γι’ αυτό
προχωρήσαμε στην χρήση του μοντέλου που ακολουθεί για την
παρούσα διπλωματική εργασία:
Εικόνα 2. Σχέση πρακτικών ΔΑΔ, στρατηγικής και απόδοσης

Πρακτικές ΔΑΔ

Στρατηγική
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Απόδοση

Κύκλος ζωής των επιχειρήσεων
Μια επιχείρηση λοιπόν, ανάλογα με τη φάση στην οποία
βρίσκεται ακολουθεί και διαφορετική στρατηγική. Όταν μια
επιχείρηση δημιουργείται και ξεκινά τη λειτουργία της περνά από
ορισμένα στάδια στα οποία αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα
και προκλήσεις καθώς μεγαλώνει, αναπτύσσεται και ωριμάζει. Αυτό
όπως αναφέρουν οι Rutherford M. et al. (2003) λέγεται κύκλος ζωής ή
μοντέλο σταδίων της οργανωσιακής ανάπτυξης. Όπως αναφέρουν οι
Lester D. et al (2003), έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμα μοντέλα του
κύκλου ζωής από διάφορους ερευνητές. Γι’ αυτό υπάρχουν μοντέλα με
πολλά στάδια, αλλά συνήθως τα μοντέλα αποτελούνται από 3 έως 10
στάδια (Lester D. et al 2003). Παρόλη την ύπαρξη μοντέλων από 3 έως
10 στάδια δεν υπάρχουν όπως αναφέρουν οι Rutherford M. et al.
(2003), ξεκάθαρα στοιχεία για τον αριθμό των σταδίων που περνά μια
επιχείρηση.
Η διαφορά στον αριθμό των σταδίων έγκειται όπως εξηγούν οι
Lester D. et al (2003), ότι τα μοντέλα των λίγων σταδίων τείνουν να
συμπτύσσουν δύο ή τρία στάδια ενώ τα μοντέλα των πολλών σταδίων
τείνουν να αναπτύσσουν το κάθε στάδιο σε επιμέρους. Επίσης,
υπάρχουν μοντέλα που να αφορούν μόνο τις ΜΜΕ ή μόνο τις
πολυεθνικές ή και τις δύο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως
αναφέρουν οι Lester et al. (2013) όλα σχεδόν τα μοντέλα έχουν
βασιστεί σε μερικά μέτρα του οργανωσιακού περιεχομένου,
στρατηγικού προσανατολισμού, υπευθυνότητας στη λήψη αποφάσεων
και δομικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν το κάθε στάδιο
ανάπτυξης. Ο απόλυτος καθορισμός των πόσων σταδίων θα έχει ένα
μοντέλο είναι το πώς ορίζει ένας ερευνητής το στάδιο του κάθε κύκλου
με βάση τους Lester et al. (2013).

Ενδεικτικά παραθέτω ορισμένα μοντέλα και τα στάδια τους:
Το μοντέλο των 3 σταδίων των Lippit and Schmidt (1967) αποτελείται
από:
1.Birth
2.Youth
3.Maturity
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Το μοντέλο των 4 σταδίων που αναφέρουν οι Rutherford et al. (2003)
αποτελείται από:
1.Birth/start-up
2.Growth
3.Maturity
4.Decline
Tο μοντέλο των 5 σταδίων που αναφέρουν οι Lester et al. (2003)
αποτελείται από:
1.Existence
2.Survival
3.Success
4.Renewal
5.Decline
Και το μοντέλο ανάπτυξης των 5 σταδίων των Scott M. and Bruce
R.(1987) περιλαμβάνει επιμέρους στάδια:
1.Inception
2.Survival
3.Growth
4.Expansion
5.Maturity
Υπάρχουν και άλλα μοντέλα που περιγράφουν τον κύκλο ζωής
των επιχειρήσεων ωστόσο δε θα αναφερθούν εδώ. Γενικότερα απ’ όσα
παραθέσαμε μέχρι τώρα παρατηρούμε ότι σ’ όλα τα μοντέλα υπάρχουν
πάντα τα στάδια της γέννησης με διαφορετικά ονόματα (birth,
inception, existence) και της ωριμότητας (maturity). Το πιο
συνηθισμένο αμέσως μετά είναι της ανάπτυξης (growth) και
ακολουθούν διάφορα άλλα (renewal,expansion, success, youth) που
είναι σαν περιγραφές τα ίδια μεταξύ τους απλά με διαφορετικές λέξεις.
Μόνο στο πρώτο μοντέλο δεν υπάρχει το στάδιο της πτώσης και αυτό
θα εξηγηθεί παρακάτω. Η ωριμότητα λοιπόν, και η γέννηση είναι δύο
στάδια τα οποία υπάρχουν σ’ όλα τα μοντέλα. Το τί μοντέλο θα
διαλέξουμε και από πόσα στάδια θα αποτελείται, εξαρτάται από τον
ίδιο τον ερευνητή, όπως αναφέραμε και προηγουμένως .
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Από τα παραπάνω μοντέλα αυτό που θεωρώ ότι είναι καλύτερο
και πιο κατάλληλο για τη δική μας έρευνα, είναι αυτό των πέντε
σταδίων δηλαδή των Lester et al. (2003), το οποίο έχει σχεδιαστεί για
όλους τους τύπους οργανισμών. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές
προσεγγίζουν τα στάδια του μοντέλου του κύκλου ζωής μέσω της
στρατηγικής που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση.
Η στρατηγική που χρησιμοποιούν βασίζεται στο μοντέλο του
Miles and Snow (1984)

που αποτελεί το πρώτο μοντέλο που

αναφέρθηκε σε στρατηγική στη ΔΑΔ και απέδειξε την contingency
theory/approach. Απέδειξε πως η χρήση συγκεκριμένων πρακτικών
ΔΑΔ εξαρτάται από τη στρατηγική του οργανισμού, έτσι παρουσίασε
συγκεκριμένες πρακτικές ΔΑΔ ανάλογα με τη στρατηγική του κάθε
οργανισμού (Miles R. and Snow C. 1978) .
Τα στάδια που αναφέρουν οι Lester et al. (2003) είναι 5 όπως
προαναφέραμε:
1.Existence (Γέννηση/ύπαρξη)
Λέγεται αλλιώς και στάδιο γένεσης (birth stage). Είναι το στάδιο στο
οποίο ο οργανισμός αρχίζει να δημιουργείται και να πρωτοεγκαθιδρύεται. Ψάχνει να βρει πελάτες για να δικαιολογήσει την
ύπαρξη του και στόχος του είναι η βιωσιμότητα. Σ’ αυτό το στάδιο οι
οργανισμοί δημιουργούν τα δικά τους περιβάλλοντα (Lester et al.
2003).

2.Survival (Επιβίωση)
Δηλαδή επιβίωση. Σ’ αυτό το στάδιο οι οργανισμοί αρχίζουν να
μεγαλώνουν, να αναπτύσσουν κάποια τυπικότητα στη δομή και να
εγκαθιδρύουν τα δικά τους διακριτά χαρακτηριστικά. Στόχος είναι να
έχουν αναπτύξει τα έσοδά τους ώστε να μπορέσουν να μείνουν
ανταγωνιστικοί οργανισμοί (Lester et al. 2003).

3.Success (Επιτυχία)
Eδώ το χαρακτηρίζει περισσότερο σαν στάδιο ωριμότητας. Αυτό το
οποίο κυριαρχεί σ’ αυτό το στάδιο είναι μια οργανωσιακή νόρμα όπου
η τυπικότητα και ο έλεγχος μέσω της γραφειοκρατίας είναι δεδομένοι.
Οι οργανισμοί αυτοί έχοντας περάσει από το προηγούμενο στάδιο
προσπαθούν πια να διατηρήσουν ότι έχουν αποκτήσει γι’ αυτό και οι
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top managers εστιάζουν στον σχεδιασμό και τη στρατηγική και
αφήνουν τις καθημερινές λειτουργίες στους middle managers (Lester
et al. 2003) .

4.Renewal (Ανανέωση/ανάκαμψη)
Δηλαδή πρόκειται για το στάδιο της ανανέωσης όπου οι οργανισμοί
επιθυμούν την επιστροφή στο παρελθόν όπου η συνεργασία και η
ομαδικότητα ενίσχυαν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Οι
ανάγκες πια των πελατών είναι πάνω από τις ανάγκες των μελών του
οργανισμού. Η λήψη αποφάσεων είναι αποκεντρωμένη και η
δημιουργικότητα συντελείται μέσα από μητρικές (matrix) δομές
(Lester et al. 2003).

5.Decline (Πτώση)
Τελευταίο και αναγκαίο στάδιο για να ολοκληρωθεί ένας κύκλος ζωής
είναι η πτώση. Η πτώση χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις μεταξύ των
εργαζομένων (politics) και τη δύναμη, αφού πια τα μέλη του
οργανισμού εστιάζουν περισσότερο στην ικανοποίηση προσωπικών
στόχων παρά αυτών των οργανωσιακών. Η ανικανότητα που είχαν
αυτοί οι οργανισμοί να αντιμετωπίσουν κάποιο από τα προηγούμενα
στάδια τους οδήγησε σε έλλειψη κέρδους και απώλεια του μεριδίου
αγοράς τους, αποτέλεσμα αυτού ήταν η συγκέντρωση της λήψης
αποφάσεων και του ελέγχου σ’ ένα άτομο (Lester et al. 2003).
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Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Προσπαθώντας να δοθεί ένας ορισμός για το τι είναι μια
μικρομεσαία επιχείρηση έχουν ειπωθεί κάποιες απόψεις. Οι Zheng et
al. (2009), αναφέρουν ότι ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
παγκοσμίως δίνεται με βάση τους αριθμούς των εργαζομένων.
Ωστόσο χαρακτηριστικά αναφέρουν, πως το πρόβλημα είναι
ότι στη βιβλιογραφία υπάρχει μια σύγχυση ως προς το πόσο «μεγάλη»
μπορεί να είναι μια μικρή επιχείρηση. Για παράδειγμα, μια μικρή
επιχείρηση έχει λιγότερους από 20 εργαζομένους στον κλάδο των
υπηρεσιών ενώ λιγότερους από 100 στον κλάδο της παραγωγής. Από
την άλλη, όριζαν τις μικρές επιχειρήσεις με το να έχουν 50 ή λιγότερους
εργαζομένους. Όπως αναφέρουν οι Zheng et al. (2009), μετά απ’ αυτές
τις απόψεις, κατέληξαν στο ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που
κάποιος απασχολεί λιγότερους από 100 ανθρώπους, ενώ οι μεσαίες
είναι αυτές που απασχολούν λιγότερους από 500.
Στους Bruce et al. (1987) δίνεται ο ορισμός για μια
μικρομεσαία επιχείρηση αναφέροντας τα εξής χαρακτηριστικά:
i. Η διοίκηση ταυτίζεται με την ιδιοκτησία, συνήθως οι
μάνατζερs (managers) είναι ιδιοκτήτες.
ii. Το κεφάλαιο και η ιδιοκτησία ανήκουν σ’ ένα άτομο ή μια
μικρή ομάδα
iii. Η περιοχή της λειτουργίας είναι κυρίως τοπική. Οι
εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες είναι στην ίδια κοινότητα, αλλά
οι αγορές δε χρειάζεται να είναι τοπικές.
Στους Harney B. and Nolan C. (2015), αναφέρεται ότι το
κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν είναι πολύ μεγάλες και ότι
προσπαθεί να γίνει ένας διαχωρισμός σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες
με βάση τον αριθμό του προσωπικού τους, όπως αναφέρουν και οι
Zheng et al. (2009). Αυτός ο διαχωρισμός προτείνεται και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας όμως και άλλα δύο χαρακτηριστικά
διαφοροποίησης, όπως τον τζίρο και το σύνολο του Ενεργητικού:
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Πίνακας 4. ΕΕ ορισμοί των Μ.Μ.Ε (As in Muller et al., 20174)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Πολύ Μικρή

< 10

<€2 εκ

< €2 εκ

Μικρή
Μεσαία

< 50
< 250

<€10 εκ
<€50 εκ

< €10 εκ
< €43 εκ

Τα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα
με τους Harney B. and Nolan C. (2015), είναι ο ρόλος της
συγκεντρωμένης ιδιοκτησίας, η εγγύτητα στις δυνάμεις του εξωτερικού
περιβάλλοντος, η ιεραρχική δομή η οποία σημαίνει στενές σχέσεις
μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και ένας μεγάλος βαθμός
ανεπίσημων πρακτικών. Κάποιοι θεωρούν ότι διακατέχονται από
περισσότερη

ευελιξία,

καλύτερη

επικοινωνία

και

λιγότερη

γραφειοκρατία σε σχέση με τις πολυεθνικές. Ωστόσο, άλλοι θεωρούν
ότι αυτά είναι αρνητικά στοιχεία για μια επιχείρηση, αφού δεν
προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια στους εργαζομένους. Γι’ αυτό
το λόγο, οι Harney and Nolan (2015):Wiesner and Innes (2010),
θεωρούν πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από
αυταρχικά καθεστώτα, ανασφάλεια ως προς την εργασία και
εκμετάλλευση

των

εργαζομένων

μέσα

από

τη

μειωμένη

έκφραση/επικοινωνία, τους χαμηλούς μισθούς και τις κακές συνθήκες
εργασίας.
Αξίζει

να

σημειωθεί

βέβαια

πως

παρόλα

αυτά

τα

μειονεκτήματα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταφέρνουν να
επιτύχουν

μεγαλύτερα επίπεδα εμπιστοσύνης, δέσμευσης και

ικανοποίησης ως προς τους εργαζομένους τους από τους μεγαλύτερους
εταιρικούς αντιπάλους τους (Harney B. and Nolan C. 2015).

4

Muller, P., Julius, J., Herr, D., Koch. L., Peycheva, V., & Mckiernan, S. 2017. Annual Report on European
SMEs 2016 / 2017: Focus on self-employment. In: HOPE, K. (ed.) SMEs Performance Review. European
Commission.
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Προσεγγίσεις της ΔΑΔ στις ΜΜΕ
Η ενασχόληση της βιβλιογραφίας αφορούσε πάντα τις
πρακτικές ΔΑΔ στις μεγάλες εταιρείες. Από το 2000 και μετά, όπως
αναφέρουν οι Melo et al. (2013), άρχισαν να ερευνούν τις πρακτικές
ΔΑΔ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις∙ μέχρι τότε κανείς δεν είχε
ασχοληθεί μαζί τους, όπως με τις πολυεθνικές. Και αυτό έγινε γιατί
συνειδητοποίησαν όπως αναφέρουν οι Wiesner et al. (2010): Melo et al
(2013), το σημαντικό στρατηγικό ρόλο που έχουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή οικονομία τόσο στην εθνική όσο και
στην τοπική. Αυτό δίνει τον έναυσμα για να ασχοληθούν οι ερευνητές
με τις πρακτικές διοίκησής τους.
Υπάρχουν δύο τάσεις ως προς την προσέγγιση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιβλιογραφία όπως αναφέρουν οι
Harney B. and Nolan C. (2015). Η πρώτη λέγεται “denature”, αφορά
την τάση στην βιβλιογραφία να μη διαφοροποιεί τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις από τις πολυεθνικές. Οι ερευνητές παίρνουν τις πρακτικές
ΔΑΔ που χρησιμοποιούνται από τις πολυεθνικές και μετρούν την
επίδραση τους στην επίδοση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η
δεύτερη λέγεται “specificity” και αφορά την τάση που αποδέχεται την
ιδιαιτερότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εξετάζει πώς το
δυναμικό περιεχόμενο μιας μικρομεσαίας επιχείρησης μπορεί να φέρει
αποτελέσματα στις προκλήσεις και στις πρακτικές ΔΑΔ. Σύμφωνα μ’
αυτή, οι ΜΜΕ δεν υιοθετούν εύκολα τις πρακτικές ΔΑΔ των
πολυεθνικών και η πρόοδός τους σ’ αυτό το θέμα είναι σχετική.
Σύμφωνα με τους Harney B. and Nolan C. (2015), κάποιες από τις
επίσημες πρακτικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων ίσως να μην είναι
ζωτικές ή σημαντικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οι Wiesner R. and Innes P. (2010), αναφέρουν άλλες δύο
προσεγγίσεις ως προς τις πρακτικές ΔΑΔ στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις οι οποίες είναι οι formal (επίσημες) και οι informal
(ανεπίσημες). Από τη μία αναφέρουν πως οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, χαρακτηρίζονται από ανεπίσημες πρακτικές, αφού
ταιριάζουν

καλύτερα

στην

ευελιξία,

που

τους

βοηθά

να

προσαρμόζονται καλύτερα στην αβεβαιότητα του περιβάλλοντος στο
οποίο βρίσκονται.
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Και από την άλλη οι De Grip A. and Sieben I. (2009): Wiesner
R. and Innes P. (2010), αναφέρουν πως οι αναπτυγμένες πρακτικές
ΔΑΔ μπορεί να μη χρειάζονται σε μια μικρομεσαία επιχείρηση γιατί
δεν έχει στρατηγικές για τη ΔΑΔ, όπως μια μεγάλη επιχείρηση, ή γιατί
δεν έχει το κατάλληλο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό ή γιατί
δεν καταλαβαίνει την ύπαρξη θεμάτων ΔΑΔ. Επίσης, κατέληξαν πως
δε χρειάζεται μια μικρομεσαία επιχείρηση να εφαρμόσει αναπτυγμένες
πρακτικές ΔΑΔ που να έχουν να μεγιστοποιήσουν την εργασιακή
δέσμευση, αφού ήδη είναι περισσότερο αναπτυγμένη απ’ ότι στις
μεγάλες επιχειρήσεις. Οι Tocher N. and Rutherford M. (2009),
συμφωνούν με τους Grip A. and Sieben I. (2009), και προσθέτουν πως
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βασίζονται τυπικά σ’ένα μείγμα
πρακτικών ΔΑΔ σε μια ποικιλία των περιοχών τους όπως στην
εκπαίδευση, στην προσέλκυση και επιλογή προσωπικού και στις
παροχές/αμοιβές.
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ΜΜΕ και πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Όσον αφορά τη ΔΑΔ και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η
βιβλιογραφία, προσπαθεί να εξετάσει όλες τις πρακτικές ΔΑΔ των
πολυεθνικών στις μικρομεσαίες και να καταλήξει σε συμπεράσματα για
το αν είναι ίδιες και σε τί βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή αν
είναι διαφορετικές, σε τί διαφέρουν και τι είναι αυτό που εξυπηρετούν
ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε δεύτερο πλάνο, προσπαθεί
να εστιάσει στην επιχειρηματικότητα και στη ΔΑΔ ώστε να εντοπίσει
προβλήματα και πρακτικές ΔΑΔ που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και μεταξύ των πολυεθνικών. Τέλος, σε
τρίτο πλάνο εξετάζει τις οικογενειακές επιχειρήσεις τα προβλήματα
που αυτές αντιμετωπίζουν και τις πρακτικές ΔΑΔ που εφαρμόζουν.
Ας εξετάσουμε τώρα μέσω της βιβλιογραφίας, τις πρακτικές
ΔΑΔ και τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν, όπως αυτές έχουν
διαμορφωθεί από τις μεγάλες πολυεθνικές στις entrepreneurial firms,
στις οικογενειακές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να
εντοπίσουμε ποιες εφαρμόζονται και με ποιον τρόπο.

Εικόνα 3. Κατηγορίες των ΜΜΕ

Entrepreneurial
firms

ΜΜΕ
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Familybusiness
firms

1. Entrepreneurial firms
Η επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με τους Dabic et al. (2011)
έχει διαχωριστεί σε δύο υποκατηγορίες: α) τις start-ups επιχειρήσεις και
β) τις εγκαθιδρυμένες επιχειρήσεις - που επιζητούν την καινοτομία
(corporate entrepreneurship)- και διακρίνονται σε i) μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και σε ii) μεγαλύτερες εγκαθιδρυμένες εταιρείες. Οι Dabic
et al. (2011:16), δίνουν τον ορισμό ότι επιχειρηματικότητα είναι «η
διαδικασία του να δημιουργείς αξία φέρνοντας μαζί ένα μοναδικό
πακέτο πόρων για να εκμεταλλευτείς μια ευκαιρία» και αυτοί που το
κάνουν

αυτό,

λέγονται

επιχειρηματίες

(entrepreneurs).

Η

επιχειρηματικότητα ορίζεται σύμφωνα με τους Dabic et al. (2011:16),
«μέσα από τα συστατικά της καινοτομίας, της ανάληψης ρίσκου και
της προ-δραστικότητας». Τα παραπάνω αποτελούν τον ορισμό μιας
start-up επιχείρησης.
Σύμφωνα με τους Dabic et al. (2011), ένα μέρος της
βιβλιογραφίας για τις start-ups εξετάζει τη δημιουργία τους σε
διαφορετικές

γεωγραφικές

περιοχές,

το

βαθμό

της

επισημότητας/τυπικότητας τους στις πρακτικές ΔΑΔ, το ρόλο της ΔΑΔ
στα διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια, το ρόλο των πόρων οικονομικών
και ανθρώπινων στην επιτυχία, το ρόλο της ΔΑΔ στη δημιουργία του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τον αντίκτυπο των πρακτικών ΔΑΔ
στην απόδοση της επιχείρησης και τη σημαντικότητα της ΔΑΔ στις
κρίσεις της τεχνολογίας.
Ως corporate entrepreneurship ορίζεται «οι δραστηριότητες
που αναλαμβάνει ένας οργανισμός για να ενισχύσει την καινοτομία του
προϊόντος του, την ανάληψη ρίσκου, και τις προ-δραστικές απαντήσεις
απέναντι στις δυνάμεις του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται από τρεις
διαστάσεις: την καινοτομία, την ανανέωση της στρατηγικής και το
corporate venturing όπως αναφέρουν οι Castrogiovanni et al. (2011)».
Σύμφωνα με τους Dabic et al. (2011), αυτό που εξετάζει ένα
μέρος της βιβλιογραφίας όσον αφορά την corporate entrepreneurship
είναι τις πρακτικές ΔΑΔ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
αναπτύσσονται, τον αντίκτυπο των πρακτικών ΔΑΔ στην corporate
entrepreneurship

και

στην

απόδοση

της

επιχείρησης. Στους

Castrogiovanni et al. (2011), αναφέρονται οι πρακτικές ΔΑΔ όπως η
προσέλκυση, η επιλογή, η εκπαίδευση και ανάπτυξη, οι αμοιβές και οι
31

παροχές και η αξιολόγηση και το πώς αυτές μπορούν να προάγουν
κουλτούρα καινοτομίας, δημιουργικότητας και πρωτοβουλίας, καθώς
και της ανάπτυξης επιχειρηματικών συμπεριφορών μέσα στην εταιρεία
που να είναι δύσκολο να τις μιμηθούν. Οι Castrogiovanni et al. (2011),
αναφέρουν ότι η corporate entrepreneurship μπορεί να αναπτυχθεί στις
μικρές επιχειρήσεις μέσω των καναλιών ανοικτής επικοινωνίας μεταξύ
των εργαζομένων και των ιδιοκτητών, αλλά και μέσω της πολιτικής
των αμοιβών και παροχών.

2. Family-Business firms
Σύμφωνα με την European Commission.Overview of Family
Business Relevant Issues - Final Report (2008, January 1st) γύρω στο
70-80% των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές και απασχολούν το 4050% των εργαζομένων. Σ’ όλες τις χώρες της ΕΕ υπάρχουν
διαφορετικοί ορισμοί για το τι είναι οικογενειακή επιχείρηση. Ωστόσο,
όλοι συμφωνούν στην ύπαρξη ορισμένων χαρακτηριστικών που
κάνουν μια μικρομεσαία επιχείρηση οικογενειακή.
Η European Commission.Overview of Family Business Relevant
Issues - Final Report (2008, January 1st) παραθέτει τα χαρακτηριστικά
των οικογενειακών επιχειρήσεων:
•

Δυνατή

αλληλο-συσχέτιση

μεταξύ

της

επιχείρησης

και

της

οικογένειας. Η οικογένεια είναι στο επίκεντρο της επιχείρησης. Αυτό
ενέχει κινδύνους βέβαια σε περιπτώσεις συγκρούσεων μεταξύ της
οικογένειας, γιατί αυτές θα περάσουν και στο εσωτερικό της
επιχείρησης.
•

Εστιάζουν περισσότερο μακροπρόθεσμα στην σταθερότητα παρά
βραχυπρόθεσμα.
Δε συνειδητοποιούν γενικές αλλαγές που χρειάζονται στην διοίκηση
και στην ιδιοκτησία. Αποτέλεσμα αυτού είναι κατά μέσο όρο η
διοίκησή τους από το ίδιο άτομο να διαρκεί περισσότερο από τις μη
οικογενειακές.

•

Η προσωπική δέσμευση που νιώθουν τα μέλη της οικογένειας απέναντι
στην επιχείρηση.
Από την άλλη είναι και η δέσμευση της επιχείρησης απέναντι στην
τοπική κοινωνία.
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•

Η κυριαρχία της διοίκησης μέσα από την οικογένεια.
Δηλαδή πατερναλισμός και νεποτισμός (πρόσληψη προσωπικού βάσει
γνωριμίας και όχι βάσει προσόντων) κυριαρχούν σε μια οικογενειακή
επιχείρηση εξαιτίας της ύπαρξης του ανεπίσημου και συναισθηματικού
τρόπου στη λήψη των αποφάσεων.

•

Τα κεφάλαια της επιχείρησης προέρχονται από την οικογένεια και από
τραπεζικά δάνεια.
Τα κέρδη επενδύονται μέσα στην επιχείρηση και οι ιδιοκτήτες
περιμένουν πρόθυμα να δουν την επιστροφή αυτής της επένδυσης.
Αυτή την υπομονή ως προς την επιστροφή της επένδυσης την ονομάζει
(patience capital).

•

Η πορεία ανάπτυξης τους είναι αρκετά σταθερή και συνεχής.
Στις μη οικογενειακές επιχειρήσεις είναι πιο δυναμική και ρευστή.
Λίγη είναι η βιβλιογραφία που να αφορά ειδικά τις
οικογενειακές επιχειρήσεις και τις πρακτικές ΔΑΔ. Στους De Kok J. et
al. (2006) αναφέρεται πως οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι γενικά
πιο μικρές από τις μη οικογενειακές, πως είναι λιγότερο περίπλοκες,
αφού είναι και λιγότερο εξειδικευμένες, πως είναι λιγότερο πιθανό να
έχουν ένα HR Department και είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν
επίσημη λογιστική και σχεδιασμό πρακτικών από τις μη οικογενειακές.
Το γεγονός ότι δε χρησιμοποιούν επαγγελματικές πρακτικές ΔΑΔ
θεωρούν οι Kok J. et al. (2006) ότι οφείλεται στο ότι οι οικογενειακές
έχουν μειωμένες οργανωσιακές ικανότητες και πηγές, κάτι για το οποίο
οφείλεται η ιδιοκτησία και η διοίκηση από την οικογένεια. Θεωρούν
πως πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη σχέση των
πρακτικών ΔΑΔ των οικογενειακών επιχειρήσεων και την απόδοση
τους.
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ΜΜΕ
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις όσον αφορά τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την προσέλκυση νέων εργαζομένων,
την εκπαίδευση (εξαιτίας των χαμηλών οικονομικών πόρων) και τη
διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού όπως αναφέρουν οι Rutherford
et al. (2003):Singh M. and Vohra N. (2005). Αυτός ο οποίος θα κληθεί
να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και να εφαρμόσει πρακτικές
ΔΑΔ στην μικρομεσαία επιχείρησή του είναι ο ιδιοκτήτης της. Το
βασικότερο ρόλο λοιπόν, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον έχει ο/οι
ιδιοκτήτης/τες.

Ο ρόλος του ιδιοκτήτη στη ΔΑΔ και στη λήψη αποφάσεων
Σύμφωνα με τους Nolan C. and Harney B. (2014):Singh M. and
Vohra N. (2009), αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις είναι είτε τα μέλη της οικογένειας είτε ο ιδιοκτήτης. Αυτοί
καθορίζουν στόχους και υιοθετούν πρακτικές. Οι ιδιοκτήτες ή οι
μάνατζερς (managers) των μικρομεσαίων επιχείρησεων

όπως

αναφέρουν οι Rutherford M. and Tocher N. (2009) δεν τείνουν να
ασχοληθούν με διοικητικά θέματα όπως η ΔΑΔ εκτός αν αντιληφθούν
ότι τα θέματα αυτά είναι αρκετά σημαντικά για την επιχείρηση.
Αξίζει να σημειωθεί πως σε ποσοστό 82% στις μικρές επιχειρήσεις
και σε ποσοστό 77% στις μεσαίες ο ιδιοκτήτης ήταν αυτός που
ασχολούνταν με τις πρακτικές ΔΑΔ μέσα στην επιχείρηση. Μόλις, ένα
ποσοστό του 3% στις μικρές επιχειρήσεις είχαν τμήμα ΔΑΔ και μόλις
4% είχαν διευθυντή προσωπικού αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Singh
M. and Vohra N. (2009). Αντίθετα, σε έρευνα των Wiesner R. and Innes
P. (2010), με δείγμα 1.230 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε ποσοστό
45% δεν είχαν κάποιο υπεύθυνο της ΔΑΔ ενώ τμήματα ΔΑΔ είχαν το
50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Αυστραλίας.
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως κεντρικό πρόσωπο σε μια
μικρομεσαία

επιχείρηση είναι ο ιδιοκτήτης, αν πρόκειται για μη

οικογενειακή ή τα οικογενειακά μέλη, αν πρόκειται για οικογενειακή.
Ο καθένας απ’ αυτούς αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ποικίλα θέματα,
ανάμεσα σ’ αυτά τα θέματα είναι και η ΔΑΔ· είτε
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επειδή είναι

σημαντικά για εκείνη τη στιγμή, είτε επειδή χρειάζεται

π.χ. να

προσλάβει νέα άτομα.
Δε

θα

συναντήσουμε

στις

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

επαγγελματίες της ΔΑΔ και αυτό γιατί όπως έχουμε προαναφέρει, δεν
έχουν τους οικονομικούς πόρους για να καλύψουν κάτι τέτοιο. Επίσης,
δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη σημαντικότητα των ανθρώπινων πόρων
ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, γιατί η ΔΑΔ δε βρίσκεται
μέσα στην επιχείρηση σαν επίσημη πολιτική, όπως αυτό συμβαίνει στις
μεγάλες επιχειρήσεις και αποτελεί μέρος της στρατηγικής τους, αλλά η
ΔΑΔ αποτελεί ανεπίσημη πολιτική και δεν εφαρμόζεται στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, δε μπορούμε να ισχυριστούμε πως
αυτή η άποψη είναι απόλυτη, αφού το παράδειγμα της Αυστραλίας
είναι ικανό να μας δώσει και μια διαφορετική άποψη.

Προσέλκυση και Επιλογή προσωπικού
Η προσέλκυση εργαζομένων είναι η «διαδικασία με την οποία οι
οργανισμοί εντοπίζουν και προσελκύουν άτομα για να καλύψουν κενές
θέσεις εργασίας (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ. 2016:268)».
Η προσέλκυση και επιλογή όπως αναφέρεται στους Cassell et
al.(2002):Melo et al. (2013) είναι από τις πιο συνηθισμένες πρακτικές
ΔΑΔ που χρησιμοποιούνται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά
εφαρμόζεται με μια ανεπίσημη προσέγγιση χωρίς να σχετίζεται δηλαδή
άμεσα με τη στρατηγική της επιχείρησης, απλά υπάρχει προκειμένου
να καλύπτει τα κενά στην ομάδα των εργαζομένων. Κάτι που όπως
αναφέρουν οι Melo et al. (2013), έρχεται σ’ αντίθεση με τις πρακτικές
ΔΑΔ που είναι πιο δομημένες και επίσημες στις μεγάλες εταιρείες.
Όταν οι

μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να προσλάβουν

εργαζομένους απευθύνονται σύμφωνα με τους Cassell et al. (2002) είτε
μέσω της δημοσίευσης αγγελίας αν πρόκειται για διοικητική θέση, είτε
μέσω του word of mouth ή μέσω πχ. του τοπικού κέντρου εργασίας, αν
πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη θέση.
Οι Singh M. and Vohra N. (2009) στην έρευνα τους για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ινδία, αναφέρουν ότι το 65% των
μικρών επιχειρήσεων και το 69% των μεσαίων επιχειρήσεων, ως πρώτη
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μέθοδο προσέλκυσης έχουν τη δημοσίευση αγγελιών σε τοπικές
εφημερίδες. Σαν δεύτερη μέθοδο αναφέρουν οι Singh M. and Vohra
N. (2009), με ποσοστά αντίστοιχα με παραπάνω 60% και 40% τις
προσωπικές επαφές (δηλαδή γνωστούς ή φίλους του ιδιοκτήτη), γιατί
όπως αναφέρουν οι Cassell et al. (2002) προσφέρουν μεγαλύτερη
εργασιακή δέσμευση με την επιχείρηση. Γι’ αυτό τον λόγο και ο
ιδιοκτήτης

της

παραγωγικούς

επιχείρησης
εργαζομένους,

προκειμένου
πιστεύει

ότι

να
η

έχει

σταθερούς

φροντίδα

των

εργαζομένων του θα επιφέρει την εργασιακή αφοσίωση (employee
loyalty) (Singh M. and Vohra N. 2005).
Ωστόσο, οι ίδιοι ερευνητές θεωρούν ότι κατά βάση η
προσέλκυση γίνεται μέσω των προσωπικών επαφών των ιδιοκτητών
και των εργαζομένων, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται
χρήματα. Βέβαια οι ιδιοκτήτες ειδικά των μικρών επιχειρήσεων
θεωρούν πως θα πρέπει να προσέχουν με τις υπαλληλικές συστάσεις,
γιατί δημιουργούνται κλίκες και κυρίαρχες ομάδες που οδηγούν σε
δυσλειτουργίες στην επιχείρηση.
Άρα, χρησιμοποιούν τρεις μεθόδους για την προσέλκυση υποψηφίων:
i) Δημοσιεύσεις αγγελιών σε τοπικές εφημερίδες
ii) Word of mouth
iii) Προσωπικές επαφές // Υπαλληλικές συστάσεις
Και την τελική απόφαση όπως είδαμε και παραπάνω για το ποιος θα
έρθει να πάρει τη θέση εργασίας θα τη λάβει ο ιδιοκτήτης ή τα
οικογενειακά μέλη.
Οι Wiesner R. and Innes P. (2010) στην έρευνα τους για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Αυστραλία κατέληξαν σε 3 μεθόδους
προσέλκυσης προσωπικού. Πρώτη ήταν οι γραπτές περιγραφές θέσεων
εργασίας σε ποσοστό 95,4% στις μικρές και σε ποσοστό 97% στις
μεσαίες. Δεύτερη ήταν οι εξωτερικοί μέθοδοι προσέλκυσης με ποσοστό
92,8% στις μικρές και 97,1% στις μεσαίες, πιο συγκεκριμένα οι
αγγελίες στις εφημερίδες που αναφέρονται παραπάνω και από τους
Singh M. and Vohra N. (2009), υπήρχαν σε ποσοστό 90,2% στις μικρές
και στις μεσαίες σε ποσοστό 92,6%, αρκετά υψηλότερο από αυτό των
Singh M. and Vohra N. (2009), αλλά λογικό εφόσον πρόκειται για
μικρότερο δείγμα (143 μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Τρίτη ήταν οι
εσωτερικές πηγές προσέλκυσης με ποσοστό στις μικρές 90,8% και στις
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μεσαίες με ποσοστό 98,1%, πιο συγκεκριμένα οι συστάσεις των
εργαζομένων έφτασαν στις μικρές το ποσοστό του 90% και στις
μεσαίες το ποσοστό 88,7%.
Άρα, χρησιμοποιούν τρεις μεθόδους για την προσέλκυση υποψηφίων:
i. Γραπτές περιγραφές θέσεων εργασίας
ii. Εξωτερικές μεθόδους προσέλκυσης με μεγαλύτερο ποσοστό της
δημοσίευσης αγγελιών σε εφημερίδες
iii. Εσωτερικές μεθόδους προσέλκυσης με μεγαλύτερο ποσοστό
αυτό των συστάσεων των εργαζομένων
Καταλήγουμε ότι οι δύο έρευνες που έγιναν από τους Singh M.
and Vohra N. (2009) και από τους Wiesner R. and Innes P. (2010)
ταυτίζονται ως προς τις μεθόδους προσέλκυσης προσωπικού εκτός της
πρώτης, που αναφέρεται μόνο στους δεύτερους, και είναι η περιγραφή
των θέσεων εργασίας. Στις υπόλοιπες μεθόδους παρατηρούμε ότι και
οι δύο έχουν τις δημοσιεύσεις αγγελιών σε εφημερίδες, τις υπαλληλικές
συστάσεις και τις προσωπικές επαφές. Ίσως η ύπαρξη της μεθόδου της
περιγραφής των θέσεων εργασίας να οφείλεται στη χώρα που
πραγματοποιήθηκε η έρευνα, ή σε παράγοντες που δεν είμαστε ικανοί
να γνωρίζουμε. Ωστόσο, καταλήγουμε ότι οι βασικές πρακτικές ΔΑΔ
ως προς την προσέλκυση του προσωπικού στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις είναι οι δημοσιεύσεις αγγελιών σε εφημερίδες, οι
προσωπικές και οι υπαλληλικές συστάσεις, το word of mouth και οι
περιγραφές των θέσεων εργασίας.
Στην επιλογή του προσωπικού οι Wiesner R. and Innes P. (2010),
αναφέρουν 4 μεθόδους για το πώς θα επιλέξουν τον κατάλληλο
εργαζόμενο. Η πρώτη μέθοδος είναι οι επίσημες διαδικασίες επιλογής,
με ποσοστό στις μικρές 90,3% και στις μεσαίες 98%. Η δεύτερη είναι
οι δομημένες συνεντεύξεις με ποσοστά αντίστοιχα 91,7% και 95%. Η
τρίτη είναι οι προφορικές συστάσεις με μικρότερο ποσοστό στις μικρές
στο 88,8% ενώ στις μεσαίες στο 97,5%. Και η τέταρτη είναι οι
συνεντεύξεις ένας προς έναν σε ποσοστό 93,6% στις μικρές και 91,1%
στις μεσαίες. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι συμμετέχοντες στην
απόφαση για το ποιος θα πάρει τη θέση είναι είτε οι Line Managers με
ποσοστό 63,8% στις μικρές και αρκετά μεγαλύτερο στο 87,9% στις
μεσαίες, είτε άλλοι εργαζόμενοι που συνεισφέρουν στην τελική
απόφαση σε ποσοστά 64,4% και 70,8% αντίστοιχα.
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Πίνακας 5. Μέθοδοι επιλογής στις Αυστραλιανές Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

Επίσημες
διαδικασίες
επιλογής

90,30%

98%

Δομημένες
συνεντεύξεις

91,70%

95%

Προφορικές
συστάσεις

88,80%

97,50%

Συνεντεύξεις ένας
προς έναν

93,60%

91,10%

Στον συγκεκριμένο πίνακα έχουμε συγκεντρωτικά όλα τα ποσοστά των
μεθόδων επιλογής. Και αξίζει να σημειωθεί ότι οι προφορικές
συστάσεις και οι επίσημες διαδικασίες δε γίνονται το ίδιο στις μικρές
απ’ ότι στις μεσαίες και είναι αρκετά μεγάλη η μεταξύ τους διαφορά.

Πίνακας 6. ΜΜΕ συμμετέχοντες στη συνέντευξη και στη λήψη της
τελικής απόφασης πρόσληψης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΙΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

Line Managers

63,80%

87,90%

Other employees

64,40%

70,80%

Αυτό που μας εντυπωσιάζει στον παραπάνω πίνακα, είναι πως
στην έρευνα των Wiesner R. and Innes P. (2010), αυτοί που
συμμετέχουν στις συνεντεύξεις μπορεί να είναι Line Managers, αλλά
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ακόμα και «άσχετα» άτομα, που απλά θα εκφέρουν μια γνώμη για το
ποιος θα καλύψει τη θέση. Αυτό είναι κάτι που δεν το συναντάμε συχνά
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφού και οι Singh M. and Vohra N.
(2009), αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι ο μόνος που
συμμετέχει στις συνεντεύξεις και ο μόνος που παίρνει την τελική
απόφαση για το ποιος θα πάρει τη θέση. Βέβαια το ποσοστό
συμμετοχής των Line Managers είναι αρκετά μικρότερο στις μικρές
απ’ ότι στις μεσαίες, αλλά είναι πάνω από το μέσο όρο (50%) οπότε δε
μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο. Την εξήγηση σ’ αυτήν τη διαφορά των
ποσοστών δίνουν οι ίδιοι οι Wiesner R. and Innes P. (2010), λέγοντας
πως αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός της ύπαρξης μιας
ιεραρχικής κλίμακας στις μεσαίες, καθώς επίσης και υπεύθυνου HR
Manager, που σίγουρα είναι πιο συχνό φαινόμενο απ’ ότι στις μικρές
επιχειρήσεις.
Από τα παραπάνω καταλήγουμε πως οι βασικές πρακτικές
ΔΑΔ ως προς την επιλογή του προσωπικού στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις είναι οι επίσημες διαδικασίες επιλογής, οι προφορικές
συστάσεις, οι δομημένες συνεντεύξεις και οι συνεντεύξεις ένας προς
έναν. Την τελική απόφαση για το ποιος θα πάρει τη θέση την έχει είτε
ο ιδιοκτήτης, είτε ο Line Manager, είτε άλλοι εργαζόμενοι που βοηθούν
στην όλη διαδικασία. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Wiesner R. and Innes
P. (2010), αξίζει να σημειωθεί πως χωρίς την ύπαρξη ενός HR Manager
στις μικρές επιχειρήσεις κυριαρχούν ως μέθοδοι επιλογής οι
ανεπίσημες πρακτικές, οι μη δομημένες συνεντεύξεις και οι
συνεντεύξεις έναν προς έναν.
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Περιγραφή θέσεων εργασίας/Ανάλυση θέσεων εργασίας
Η περιγραφή των θέσεων εργασίας περιλαμβάνει εκείνες τις
πληροφορίες που αφορούν «τα κύρια καθήκοντα και το περιεχόμενο
της θέσης με στόχο να διευκολύνει την προσέλκυση, εκπαίδευση,
αξιολόγηση του εργαζομένου και της θέσης εργασίας (Παπαλεξανδρή
Ν. και Μπουραντάς Δ. 2016:195)».
Η ανάλυση των θέσεων εργασίας αφορά «τη διαδικασία
συγκέντρωσης και καταγραφής των σημαντικών δραστηριοτήτων, τις
οποίες εκτελεί ένας εργαζόμενος, των απαιτήσεων και των τεχνικών
προσόντων, των γνώσεων, των ικανοτήτων και των υπευθυνοτήτων
που πρέπει να συνδυάζει ο εργαζόμενος για την επιτυχή διεξαγωγή της
εργασίας του. Αποτελεί κατά βάση μια διαδικασία συλλογής
πληροφοριών (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ. 2016:194)».
Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιθανότατα δε θα υπάρχουν
γραπτές περιγραφές θέσεων εργασίας, αλλά σταθερές χωρίς όμως να
είναι γραπτές, αλλά προφορικές (Singh M. and Vohra N. 2009). Αυτό
που διαπίστωσαν οι δύο ερευνητές ήταν πως στις μεσαίες επιχειρήσεις
υπήρχαν κάποιες (επίσημες) γραμμένες περιγραφές θέσεων εργασίας
ενώ στις μικρές δεν ήταν γραμμένες (ανεπίσημες). Το 22% των μικρών
επιχειρήσεων όπως αναφέρουν οι Singh M. and Vohra N. (2009), ήταν
ανεπίσημες με την έννοια ότι άλλαζαν μέρα με τη μέρα, το 57% ήταν
ανεπίσημες μεν, αλλά φτιαγμένες γι’ αυτόν που έχει τη θέση, το 13,5%
ήταν γραπτές που εξελίσσονταν χρόνο με το χρόνο και το 15% ήταν
γραπτές και εκτελούνταν με βάση την ανάλυση θέσης. Ενώ τα
αντίστοιχα ποσοστά στις μεσαίες επιχειρήσεις ήταν 22% για την
επίσημη περιγραφή θέσεων εργασίας μέσω της διεξαγωγής ανάλυσης
θέσης εργασίας και 35% εξελίσσονταν χρόνο με το χρόνο.
Το γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν επίσημα
γραμμένες τις περιγραφές των θέσεων εργασίας για τους εργαζομένους
τους μπορεί να εξηγηθεί από 4 λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στους
Singh M. and Vohra N. (2009). Πρώτον, οι μικρές επιχειρήσεις
θεωρούν τις περιγραφές και τις αναλύσεις θέσεων εργασίας, ως κάτι το
άκαμπτο και το αχρείαστο. Και αυτό γιατί δεύτερον, οι εργαζόμενοι
χρειάζονται μεγάλο βαθμό ευελιξίας κατά την εργασία τους αφού
μπορεί να χρειαστεί να κάνουν μια ποικιλία από καθήκοντα λόγω του
μικρού αριθμού εργαζομένων στην επιχείρηση κάτι με το οποίο
40

συμφωνούν και οι De Kok et al. (2006). Τρίτον, οι πρακτικές ΔΑΔ
γίνονται ανεπίσημα και όχι επίσημα, δεν είναι δηλαδή συμβατές με την
στρατηγική

του

οργανισμού/επιχείρησης.

Και

τέταρτον,

τις

περισσότερες φορές οι άνθρωποι που έρχονται για μια θέση εργασίας
σε μια μικρομεσαία επιχείρηση ήδη γνωρίζουν τι απαιτείται από αυτούς
οπότε μια περιγραφή θέσης θεωρείται ανούσια και αχρείαστη από τους
ιδιοκτήτες μιας μικρής επιχείρησης.
Συνεπώς,

στις

μικρές

επιχειρήσεις

θα

συναντήσουμε

ανεπίσημες περιγραφές θέσεων εργασίας δηλαδή προφορικές ενώ στις
μεσαίες επιχειρήσεις θα συναντήσουμε επίσημες περιγραφές θέσεων
εργασίας δηλαδή γραπτές.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
Εκπαίδευση είναι η «οργανωμένη διαδικασία μάθησης που
στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για έναν ορισμένο
σκοπό». Η Εκπαίδευση τώρα του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι «η
διαδικασία μάθησης που αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης των
εργαζομένων (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ. 2016:354-55)».
Οι περισσότερες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προτιμούν
να έχουν εκπαιδευμένους εργαζομένους οι οποίοι να χρειάζονται
ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση (Singh M. and Vohra N. 2009). Η
εκπαίδευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιγράφεται σύμφωνα με
τους Melo et al. (2013), ως ανεπίσημη και πως αναπτύσσεται στον
εργασιακό χώρο με ελάχιστη ή καμία εμπλοκή της διοίκησης. Κι αυτό
συμβαίνει γιατί η διοίκηση της μικρομεσαίας επιχείρησης θεωρεί την
εκπαίδευση ως ακριβή και μη αποτελεσματική, και παραμένει γι’ αυτό
το λόγο ιδιαίτερα σκεπτική απέναντι στα οφέλη της (Melo et al. 2013).
Οι λόγοι που η διοίκηση θεωρεί περιττή τη χρήση της
εκπαίδευσης είναι, σύμφωνα με τους De Grip A. et Sieben I. (2009),
οργανωσιακοί περιορισμοί όπως η έλλειψη οικονομικών πόρων, ή η
έλλειψη χρόνου, η μεγάλη πιθανότητα οι εκπαιδευμένοι της μικρής
επιχείρησης να ζητηθούν από άλλους εργοδότες, η απουσία
εσωτερικής αγοράς εργασίας ή επειδή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης δε
γνωρίζουν τα οφέλη της.
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Η πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων σε 53% και των
μεσαίων σε 63%, σύμφωνα με τους Singh M. and Vohra N. (2009),
παρέχουν εκπαίδευση πάνω στη δουλειά κατευθείαν μετά την
πρόσληψη, κάτι το οποίο αναφέρουν και οι Wiesner R. and Innes P.
(2010) με μεγαλύτερα ποσοστά 97,4% και 99% αντίστοιχα. Μόνο το
20% των μικρών επιχειρήσεων και 24% των μεσαίων παρέχουν
εκπαίδευση μέσα στην επιχείρηση μέσω ειδικών εκπαιδευτών, ενώ
μόλις το 16% των μικρών επιχειρήσεων και το 19% των μεσαίων
στέλνουν τους εργαζομένους τους για εκπαίδευση

έξω από την

επιχείρηση.
Οι Wiesner R. and Innes P. (2010), αναφέρουν για την
εκπαίδευση μέσα στην επιχείρηση από δικό τους προσωπικό, ποσοστό
στις μικρές 89% και στις μεσαίες 92%, ενώ μόλις το 83,4% των μικρών
και το 93,4% των μεσαίων στέλνουν τους εργαζομένους τους για
εξωτερική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους Singh M. and Vohra N.
(2009), αυτές που είναι έξω από την επιχείρηση σχετίζονται με μεγάλες
εταιρείες οι οποίες και διοργανώνουν τις εκπαιδεύσεις. Ο λόγος που
πηγαίνουν σ’ αυτές οι εργαζόμενοι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
είναι γιατί οι μεγάλες εταιρείες αποτελούν stakeholder τους (π.χ.
πελάτες, προμηθευτές).
Σαν μεθόδους εκπαίδευσης σύμφωνα με τους Melo et al.
(2013) στην έρευνα τους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην
Πορτογαλία,

χρησιμοποιούν

εκπαιδεύσεις

σε

τάξεις,

μέσω

υπολογιστών, μέσω βίντεο, αυτο-διδακτικές εκπαιδεύσεις, προσωπικές
και εκπαίδευση στο εξωτερικό. Ενώ οι Singh M. and Vohra N. (2009),
αναφέρουν πως οι μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κατά βάση
εκπαιδευτικές συναντήσεις (training sessions) που διεξάγονται από τον
ιδιοκτήτη ενώ οι μεσαίες χρησιμοποιούν εκπαίδευση που διεξάγεται
από τους άμεσους ανωτέρους των εκπαιδευόμενων.
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις οι εκπαιδεύσεις των εργαζομένων δεν είναι στις πρώτες
προτεραιότητες των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων αυτών, και για
λόγους οικονομικούς και για λόγους ότι προτιμούν να προσλαμβάνουν
«έτοιμους» εργαζόμενους που να χρειάζονται ελάχιστη ή και καθόλου
εκπαίδευση. Όσοι τώρα εργαζόμενοι χρειάζονται εκπαίδευση, θα την
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παρέχουν εσωτερικά, χωρίς να χρειάζεται να υποστούν ένα εξτρά
(extra) κόστος.
Οι εκπαιδεύσεις τώρα αν γίνουν σε μια μικρομεσαία
επιχείρηση, θα γίνουν είτε μέσω των συνεργατών τους δηλαδή των
ενδιαφερόμενων μερών τους είτε είναι πελάτες, είτε προμηθευτές και
άρα μεγαλύτερες εταιρείες, είτε μέσω των ανώτερων στη θέση είτε
μέσω των ίδιων των ιδιοκτητών. Προφανώς λοιπόν, η σύνδεση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μεγαλύτερες εταιρείες είναι πιθανό να
οδηγήσει σε εκπαιδεύσεις εργαζομένων τους όπως αναφέρουν οι Singh
M. and Vohra N. (2009), και από αυτό συνεπάγεται ότι η
δραστηριότητα της εκπαίδευσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι
χαμηλότερη απ’ αυτή των πολυεθνικών ( De Grip A. et Sieben I. 2009).
Το παραπάνω συμπέρασμα σχετικά με τις πρακτικές
εκπαίδευσης δεν ισχύει βέβαια για την Αυστραλία και την έρευνα των
Wiesner R. and Innes P. (2010), οι οποίοι απέδειξαν πως οι πρακτικές
στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας τους, κατά το διάστημα 19982008, δε μειώθηκαν καθόλου και συνεχίζουν να αποτελούν
προτεραιότητα για τη διοίκηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην
Αυστραλία.
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Αξιολόγηση της απόδοσης
Η αξιολόγηση των εργαζομένων είναι «η διαδικασία
αξιολόγησης-εκτίμησης του εργαζομένου, με σκοπό να οριστεί ο
βαθμός στον οποίο φέρνει εις πέρας τη δουλειά του αποδοτικά
(Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ . 2016:418)».
Η απόδοση του κάθε εργαζόμενου σε μια μικρομεσαία
επιχείρηση είναι πολύ πιο σημαντική απ’ ότι στις μεγάλες εταιρείες
όπως αναφέρουν οι Singh M. and Vohra N. (2009), κι αυτό συμβαίνει
γιατί η επιρροή του κάθε ατόμου στην παραγωγικότητα και την
κερδοφορία

ολόκληρης

της

μικρομεσαίας

επιχείρησης

είναι

υψηλότερη απ’ ότι στις πολυεθνικές. Εφόσον λοιπόν, είναι ιδιαιτέρως
σημαντική, αναμένουμε να υπάρχει όπως οι ίδιοι αναφέρουν, και μια
τυπικότητα ως προς τη χρήση των συστημάτων απόδοσης. Μόλις 12%
των μικρών επιχειρήσεων και 4% των μεσαίων δεν έχουν καμία μέθοδο
αξιολόγησης της απόδοσης.
Τώρα σε ποσοστό 37% στις μικρές επιχειρήσεις και 52% στις
μεσαίες διεξάγονται ετήσιες γραπτές αξιολογήσεις από ένα άτομο. Το
κυρίαρχο στυλ ως προς την αξιολόγηση σύμφωνα με τους Singh M. and
Vohra N. (2009), είναι ανεπίσημο και βασίζεται στην παρατήρηση και
στις συζητήσεις που γίνονται συνεχώς μέσα στον χρόνο από τον ίδιο
τον ιδιοκτήτη-μάνατζερ (manager). Αυτό το ανεπίσημο στυλ αγγίζει σε
ποσοστά 64% για τις μικρές και 55% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
Από τα δεδομένα αυτά παρατηρούμε ότι δεν εφαρμόζεται
συχνά σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει όπως αναφέρουν οι Garengo et al.
(2005), εξαιτίας 5 χαρακτηριστικών που έχουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις:
•

Η δυσκολία της εμπλοκής τους σε projects για συστήματα
απόδοσης. Δεν έχουν όλες οι μικρομεσαίες κουλτούρα της
ποιότητας η οποία ενισχύει την ύπαρξη συστημάτων απόδοσης και
γι’ αυτό το λόγο δεν είναι πάντα εύκολο να εφαρμόσουν ένα
σύστημα στην επιχείρηση τους.

•

Οι έρευνες δείχνουν πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε δε
χρησιμοποιούν κανένα μοντέλο αξιολόγησης είτε χρησιμοποιούν
κάποιο/α αλλά λανθασμένα.
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•

Το σύστημα αξιολόγησης όπου υπάρχει είναι ανεπίσημο και δεν
είναι σχεδιασμένο. Δε συνδέεται με την ευθυγράμμιση της
στρατηγικής της επιχείρησης.

•

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν περιορισμένες πηγές για να
κάνουν ανάλυση στα δεδομένα που μπορεί να συγκεντρώσουν από
μια αξιολόγηση. Χρησιμοποιούν συχνά πίνακες αντί για
γραφήματα, κάνοντας δύσκολη την ερμηνεία των πληροφοριών.
Και εξαιτίας κάποιων παραγόντων που επηρεάζουν την

αξιολόγηση της απόδοσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Garengo et
al. 2005) . Αυτοί είναι:
•

Η έλλειψη ανθρώπινων πόρων αφού όλοι κάνουν πάρα πολλά
πράγματα ταυτόχρονα, οπότε δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για
να εφαρμόσουν ένα σύστημα αξιολόγησης.

•

Διοικητική ικανότητα: οι τεχνικές δεξιότητες στα προϊόντα και οι
διαχειριστικές διαδικασίες θεωρούνται από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις ως οι μόνοι κρίσιμοι παράγοντες. Οπότε γι’ αυτό το
λόγο η κουλτούρα της επιχείρησης δε γνωρίζει τα συστήματα
αξιολόγησης γιατί ασχολείται περισσότερο με θέματα διαχείρισης
και τεχνικών παρά με τα διοικητικά.

•

Η έλλειψη κεφαλαίου με την οποία συμφωνούν και οι Melo et al.
(2013): είναι πιο κοπιαστική η εφαρμογή ενός συστήματος
αξιολόγησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απ’ ότι στις μεγάλες
εταιρείες οι οποίες μπορούν να αγοράσουν και το κατάλληλο
πρόγραμμα λογισμικού για να υποστηρίξουν τη διαδικασία
αξιολόγησης, κάτι που μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε θα μπορέσουν
να το κάνουν με την ίδια ευκολία λόγω έλλειψης χρηματικών
πόρων.

•

Αντιδραστική προσέγγιση: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως
προαναφέραμε

χαρακτηρίζονται

από

έλλειψη

στρατηγικού

σχεδιασμού και άτυπες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά
οδηγούν

σε

δραστηριότητες

που

προάγουν

το

σύντομο

προσανατολισμό και τις αντιδραστικές προσεγγίσεις ως προς τη
διαχείριση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
•

Σιωπηρή γνώση και ελάχιστη προσοχή στην τυπικότητα των
διαδικασιών: η γνώση είναι σιωπηρή που σημαίνει πως για να
εφαρμοστεί ένα σύστημα αξιολόγησης είναι δύσκολο να
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συγκεντρωθεί. Και η έλλειψη επίσημων πρακτικών διοίκησης
οδηγεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε φραγμούς ως προς την
οργανωσιακή της ανάπτυξη.
•

Παρανόηση

του

συστήματος

αξιολόγησης:

ένα

σύστημα

αξιολόγησης μπορεί να βοηθήσει μόνο αν η διοίκηση της
επιχείρησης

καταλάβει

τα

οφέλη

του.

Οι

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις δεν καταλαβαίνουν συχνά τα οφέλη από ένα σύστημα
αξιολόγησης καθώς το θεωρούν γραφειοκρατικό και εμπόδιο για
την ευελιξία τους.
Κάποιες άλλες πρακτικές αξιολόγησης της απόδοσης που
αναφέρουν οι Wiesner R. and Innes P. (2010), είναι η διοίκηση με βάση
τους στόχους, τα επίσημα συστήματα αξιολόγησης, το επίσημο
feedback για την κάθε αξιολόγηση και τα ανεπίσημα συστήματα
αξιολόγησης. Η πρώτη είναι σε ποσοστό 76,2% στις μικρές και 87,8%
στις μεσαίες. Η δεύτερη είναι σε ποσοστό 72,9% στις μικρές και 90,2%
στις μεσαίες. Η τρίτη δίνεται μετά την επίσημη αξιολόγηση σε ποσοστό
69% στις μικρές και 86,7% στις μεσαίες. Και η τέταρτη είναι σε
ποσοστό 67,2% στις μικρές και 68,1% στις μεσαίες.
Πίνακας 7. Συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης στις ΜΜΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

Αξιολόγηση βάσει
στόχων

76,20%

87,80%

Επίσημο σύστημα
αξιολόγησης

72,90%

90,20%

Επίσημο feedback
για την αξιολόγηση

69%

86,70%

Ανεπίσημο
σύστημα
αξιολόγησης

67,20%

68,10%

Προφανώς η μεγάλη διαφορά στην αξιολόγηση βάσει στόχων
οφείλεται στο ότι σε μια μεσαία επιχείρηση είναι άλλα τα μεγέθη του
αριθμού των εργαζομένων και υπάρχει μια ιεραρχία που θα επιτρέπει
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την ύπαρξη αξιολόγησης ευκολότερα από μια μικρή, που ίσως να μην
έχει ούτε τις γνώσεις, ούτε το εξειδικευμένο προσωπικό ή ίσως ούτε το
χρόνο για να πραγματοποιήσει ένα σωστά δομημένο σύστημα
αξιολόγησης. Και στα επίσημα συστήματα αξιολόγησης παρατηρούμε
μεγάλη διαφορά μεταξύ μικρών-μεσαίων που πάλι εξηγείται για τους
ίδιους λόγους. Αν και περιμέναμε με βάση την έρευνα των Singh M.
and Vohra N. (2009), το ανεπίσημο σύστημα αξιολόγησης να είναι σε
μεγαλύτερο ποσοστό από το επίσημο στις μικρές τουλάχιστον
επιχειρήσεις, εν τούτοις αυτό δε συμβαίνει. Όπως αναφέρουν οι
Wiesner R. and Innes P. (2010) , αυτές οι διαφορές στο ανεπίσημο και
στο επίσημο σύστημα αξιολόγησης στις μικρές οφείλονται στην
ύπαρξη ή μη ενός HR Manager. Αν υπάρχει τότε έχουμε επίσημο
σύστημα αξιολόγησης, αν δεν υπάρχει τότε έχουμε το ανεπίσημο.
Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο ότι οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν συχνά συστήματα αξιολόγησης της
απόδοσης είτε για οικονομικούς λόγους είτε για λόγους διοικητικούς
αφού δεν έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία ή δεν έχουν καταλάβει τα
οφέλη μιας αξιολόγησης. Όταν εφαρμοστεί μια αξιολόγηση αυτή θα
είναι είτε επίσημη αν γίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κάποιον
HR Manager είτε ανεπίσημη, όπου θα γίνεται από τον ιδιοκτήτη της
επιχείρησης

κατόπιν

παρακολούθησης

των

εργαζομένων

και

συζητήσεων μαζί τους ετησίως. Η υιοθέτηση όμως ενός συστήματος
αξιολόγησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να ενισχύσει την
παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους ειδικά αν συνδεθεί με τις
αμοιβές των εργαζομένων που θα αναλύσουμε στη συνέχεια.
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Συστήματα αμοιβών
Η αμοιβή της εργασίας είναι «για τους μεν εργαζόμενους η
κύρια πηγή εισοδήματός τους, για τη δε επιχείρηση από τη μία το
βασικό έξοδό της και από την άλλη ο βασικός παράγοντας
αποτελεσματικότητάς της καθώς ο τρόπος και το ύψος των αμοιβών
καθορίζει συχνά και την απόδοση των εργαζομένων (Παπαλεξανδρή
Ν. και Μπουραντάς Δ. 2016:481)».
Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι αμοιβές σχετίζονται κατά
βάση με την αξιολόγηση της απόδοσης. Σύμφωνα με τους Singh M.
and Vohra N. (2009), το 69% των μικρών επιχειρήσεων και το 72% των
μεσαίων, η απόδοση ήταν η βάση για να καθορίσουν τις αποφάσεις
τους ως προς τις αμοιβές.
Οι δύο πιο συνηθισμένες μορφές αμοιβών είναι πρώτον οι
ετήσιες αυξήσεις σε ποσοστό 60% για τις μικρές και 73% για τις
μεσαίες. Και δεύτερον το ετήσιο bonus σε ποσοστό 57% και 56%
αντίστοιχα. Η προαγωγή τώρα σύμφωνα με τους Singh M. and Vohra
N. (2009), χρησιμοποιείται λιγότερο στις μικρές (30%) απ’ ότι στις
μεσαίες επιχειρήσεις (48%), ίσως γιατί οι ιδιοκτήτες των μικρών, δεν
τη θεωρούν ως μηχανισμό αμοιβής όπως και τις μη χρηματικές
επιβραβεύσεις

(μόλις

10%

χρησιμοποιείται

από

τις

μικρές

επιχειρήσεις) π.χ. τη δημόσια αναγνώριση ή τη λεκτική επιβράβευση.
Σύμφωνα με τους Wiesner R. and Innes P. (2010), οι 3 πιο
συνηθισμένες πρακτικές αμοιβών είναι οι ανταγωνιστικοί μισθοί σε
σχέση με την αγορά, οι μισθοί με βάση τις απαιτούμενες δεξιότητες και
οι μισθοί με βάση την απόδοση. Το πρώτο σε ποσοστό 89,1% στις
μικρές και σε ποσοστό 91,8% στις μεσαίες. Το δεύτερο σε ποσοστό
84,9% και 90,3% αντίστοιχα. Και το τρίτο σε ποσοστό 88,1% στις
μικρές και 86,1% στις μεσαίες. Τα bonus χρησιμοποιούνται σ’ ένα
ποσοστό 55,9% στις μικρές και 61,1 στις μεσαίες χωρίς να αναφέρεται
αν είναι ετήσιο, βρίσκεται σε πολύ κοντινά ποσοστά με την έρευνα των
Singh M. and Vohra N. (2009). Οι υπόλοιπες πρακτικές δεν
αναφέρονται από τους Singh M. and Vohra N. (2009).
Η έρευνα των Cassell et al. (2002), αναφέρει ότι οι αμοιβές
προσφέρονται με προγράμματα κινήτρων όπως bonus και πληρωμές με
βάση την απόδοση και χρησιμοποιούνται από τις μισές επιχειρήσεις
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του δείγματος (16/22). Αυτή όμως η πολιτική δημιούργησε
προβλήματα ως προς την εφαρμογή της επειδή οι εργαζόμενοι δεν
καταλάβαιναν πως δουλεύει το σύστημα με τα bonus. Όλο αυτό
οδηγείσαι

λοιπόν, σε διαχειριστικά προβλήματα. Αυτό όμως δεν

συνέβη με τα bonus και τα προγράμματα κινήτρων που αναφέρονται
στην έρευνα των Wiesner R. and Innes P. (2010). Εκεί τα bonus
χρησιμοποιούνται σ’ ένα ποσοστό 55,9% στις μικρές και 61,1% στις
μεσαίες χωρίς να αναφέρεται αν είναι ετήσιο, και η παροχή αμοιβής
μέσω κινήτρων χρησιμοποιείται σε ποσοστό 53,6% και 59,4%, αρκετά
βέβαια μικρότερα ποσοστά από τις αρχικές πρακτικές παροχής
αμοιβών όπως τους ανταγωνιστικούς μισθούς ή τις αμοιβές βάσει
απόδοσης.
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι οι πιο συνηθισμένοι
τρόποι παροχής αμοιβών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η
παροχή ετήσιων αυξήσεων, οι ανταγωνιστικοί μισθοί σε σχέση με την
αγορά, οι μισθοί με βάση τις απαιτούμενες δεξιότητες, οι μισθοί με
βάση την απόδοση, τα ετήσια bonus και η παροχή κινήτρων. Οι
μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

δε

χρησιμοποιούν

άλλες

μορφές

επιβράβευσης λεκτική ή μη χρηματική, αλλά ούτε και τη χρήση των
προαγωγών αφού θεωρούν πως δεν είναι μηχανισμοί αμοιβής.
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Επικοινωνία και Διαχείριση παραπόνων
Πρόκειται για ένα «θεσμοθετημένο σύστημα ενεργειών
(ρουτινών) που αφορούν την άμεση επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης
της επιχείρησης ή των οργανωτικών μονάδων και των εργαζομένων
(από «πάνω» προς τα «κάτω» και από «κάτω» προς τα «πάνω») καθώς
και μεταξύ ομάδων εργαζόμενων και οργανωτικών μονάδων
(οριζοντίως) (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ. 2016:618)».
Οι Singh M. and Vohra N. (2009), αναφέρουν πως οι
πληροφορίες που διακινούνται στις μικρές επιχειρήσεις είναι σε 62%
από τον ιδιοκτήτη-μάνατζερ (manager) και σε 19% ο ιδιοκτήτηςμάνατζερ (manager) είναι ο μόνος που παρέχει πληροφορίες και
επικοινωνεί με το προσωπικό. Οι μάνατζερς (managers) παρέχουν
πληροφορίες σε 48% και οι άμεσοι ανώτεροι παρέχουν πληροφορίες σε
37% στις μικρές επιχειρήσεις. Στις μεσαίες τώρα επιχειρήσεις οι
μάνατζερς (managers) πληροφορούν σε 70%. Οι ιδιοκτήτες και οι
άμεσοι ανώτεροι πληροφορούν αντίστοιχα σε 43% και 52%.
Παρατηρούμε λοιπόν, από τα παραπάνω πως στις μικρές επιχειρήσεις
τον ρόλο της επικοινωνίας και της παροχής πληροφοριών αναλαμβάνει
ο ιδιοκτήτης που διευθύνει κιόλας την επιχείρηση, ενώ στις μεσαίες
επιχειρήσεις κυριαρχούν οι μάνατζερς (managers) στην παροχή
πληροφοριών.
Όσον αφορά τώρα τη διαχείριση των παραπόνων στις μικρές
επιχειρήσεις oι Singh M. and Vohra N. (2009), αναφέρουν πως την
αναλαμβάνουν σε 72% οι ιδιοκτήτες-μάνατζερς (managers) και
μάλιστα το 35% των μικρών έχουν μόνο τον ιδιοκτήτη ως άμεσο
αποδέκτη των παραπόνων και στις μεσαίες σε 61% όπου μόλις το 9%
των περιπτώσεων είχαν μόνο ως άμεσο αποδέκτη των παραπόνων τον
ιδιοκτήτη. Στις μεσαίες υπάρχει μια ιεραρχία που ακολουθείται όσον
αφορά τα παράπονα: άμεσος προϊστάμενος, μάνατζερ (manager) και
στο τέλος είναι ο ιδιοκτήτης-μάνατζερ (manager). Ο μάνατζερ
(manager) στις μεσαίες αναλαμβάνει τη διαχείριση παραπόνων αλλά σε
ποσοστό μόλις 26% είναι ο τελικός αποδέκτης τους και σε ποσοστό
13% είναι ο μοναδικός για να τα διαχειριστεί και να τα ακούσει.
Τώρα όσον αφορά τα συνδικάτα τα οποία εμφανίζονται στις
μεγάλες εταιρείες και οι εργαζόμενοι απευθύνουν και εκεί τα παράπονα
τους, στην περίπτωση των μικρών, μόλις το 4% των παραπόνων
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απευθύνθηκε στα συνδικάτα και μόλις το 7% απευθύνθηκε στις
μεσαίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν λιγότερες
πιθανότητες να υπάρχει ένα συνδικάτο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
επειδή υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ εργαζομένου και ιδιοκτήτημάνατζερ (manager) (Singh M. and Vohra N. 2009).
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι την διαχείριση
παραπόνων σε μια μικρή επιχείρηση την αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο
ο ιδιοκτήτης-μάνατζερ (manager). Σε μια μεσαία τώρα επιχείρηση
υπάρχουν κάποιες ιεραρχικές διαβαθμίσεις με πρώτη τον άμεσο
προϊστάμενο, δεύτερη τον μάνατζερ (manager) και τελευταία τον
ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Η παρουσία των συνδικάτων δεν είναι τόσο
έντονη όσο στις πολυεθνικές χάρη στην στενή σχέση μεταξύ των
εργαζομένων και των ιδιοκτητών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
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ΜΜΕ και Ελλάδα
Αφού αναλύσαμε και περιγράψαμε ποιες πρακτικές ΔΑΔ
έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
σε κάποιες χώρες, εξετάζοντας και τη βιβλιογραφία για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην χώρα μας διαπίστωσα την ύπαρξη ενός
κενού. Πράγματι υπάρχει η έρευνα του CRANET που είχε γίνει σε έξι
στάδια ξεκινώντας από το 1993, 1996, 1999, 2004, 2009 και 2015 με
δείγμα 200 επιχειρήσεων (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ.
2016). Από αυτές σύμφωνα με την έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό
30% ανήκε σε σύνολο εργαζομένων 180-250, το ποσοστό 25% σε
σύνολο εργαζομένων 251-500, το ποσοστό 21% σε 1.001-5.000, το
ποσοστό 17% 501-1.000 και το ποσοστό 7% σε >5000 (Παπαλεξανδρή
Ν., Γαλανάκη Ε., και Παναγιωτοπούλου Λ.2016).
Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουμε ότι η εξέταση των
πρακτικών της ΔΑΔ στις ελληνικές επιχειρήσεις αφορούσε τις μεγάλες
εταιρείες και πως ένα μικρό μέρος για τις μεσαίες και όχι για τις μικρές.
Από το όλο δείγμα δε μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς ποιες
πρακτικές εφαρμόζονταν στις μεσαίες με αριθμό εργαζομένων 180-250
και ποιες στις μεγαλύτερες, ώστε να μπορούμε να εξάγουμε
συμπεράσματα για τις μεσαίες επιχειρήσεις και τις πρακτικές ΔΑΔ σ’
αυτές.
Όπως αναφέρουν και οι ερευνήτριες στα χαρακτηριστικά του
ελληνικού δείγματος «Στόχος της έρευνας ήταν να προσεγγίσει κατά
το δυνατόν τις επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει σημαντικά τη
λειτουργία της ΔΑΔ….Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας προφανώς
δεν

αντανακλούν

την

συνολική

κατάσταση

των

ελληνικών

επιχειρήσεων, αλλα ορισμένων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
συμμέτοχης στην έρευνα. Οι επιχειρήσεις αυτές, που θα τις
χαρακτηρίζαμε σαν επιχειρήσεις με αναπτυγμένες πρακτικές στη
συγκεκριμένη λειτουργία, απασχολούν από 180 άτομα και πάνω
(Παπαλεξανδρή Ν., Γαλανάκη Ε., και Παναγιωτοπούλου Λ. 2016)». Το
κενό λοιπόν, στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει για το τι πρακτικές
ΔΑΔ εφαρμόζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις) και αυτό είναι που θα καλύψουμε με την διπλωματική
αυτή εργασία.
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Δε θα μπορούσαμε άλλωστε τη στιγμή που το ενδιαφέρον της
Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως στρέφεται στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις να μην ασχοληθούμε και να μην τις μελετήσουμε στα
πλαίσια της δικής μας χώρας.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί
πια γνωρίζουμε με αριθμούς το πόσο ωφελούν την παγκόσμια
οικονομία σαν γενικό σύνολο και σαν επιμέρους την εθνική μας
οικονομία. Όπως αναφέρει η έρευνα του ΣΕΒ (2014) στη χώρα μας, οι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία
επί του συνόλου των επιχειρήσεων (99.9% και 99.8% αντίστοιχα). Στο
σύνολο την περίοδο αυτή αριθμούσαμε περίπου 676.700 επιχειρήσεις.
Επειδή η χώρα μας παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη πυκνότητα
μικρομεσαίων επιχειρήσεων συγκριτικά με την Ευρώπη ως προς τον
πληθυσμό της, αυτό αντικατοπτρίζεται και στις θέσεις εργασίας. Στην
Ελλάδα οι απασχολούμενοι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν σε
ποσοστό 96.9% ενώ στην Ευρώπη 93%. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
απασχολούν το 87% του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων.
Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό της
απασχόλησης γίνεται από τις μικρές επιχειρήσεις. Με στοιχεία του
2014, το 68% του εργατικού δυναμικού των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων απασχολείται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις των 0-9
ατόμων, το 19% στις μικρές επιχειρήσεις 10-49 ατόμων και το
υπόλοιπο 13% στις μεσαίες επιχειρήσεις 50-249 ατόμων.
Πίνακας 8. Απασχόληση στις ΜΜΕ, 2014
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

0-9

68%

10-49

19%

50-249

13%

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν σημαντικά στην
παραγόμενη προστιθέμενη αξία της χώρας μας, όπως και σ’ άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες. Η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι περίπου €54,5 δις το 2008 (26,6% σε
σύνολο ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της οικονομίας).
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Η

προστιθέμενη

αξία

που

αποδίδεται

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις (στην εμπορική μη χρηματοοικονομική οικονομία) το
2014 υπολογίζεται σε €35,8 δις – δηλαδή περίπου το 22.3% των €160,2
δις της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην ελληνική
οικονομία - παρουσιάζοντας σημαντική πτώση τα τελευταία χρόνια,
από περίπου €54,5 δις το 2008 (26,6% σε σύνολο ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας της οικονομίας). Και όσον αφορά τώρα το ΑΕΠ,
η προστιθέμενη αξία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εμπορική
μη χρηματοοικονομική οικονομία το 2014 υπολογίζεται στα 19,3%,
εκατ. του οποίου το 9,3% αντιστοιχεί στις πολύ μικρές, το 5,2% στις
μικρές και το 4,8% στις μεσαίες.

Ερευνητικό ερώτημα
Παρατηρώντας

λοιπόν,

τα

στοιχεία

σε

αριθμούς

διαπιστώνουμε την τεράστια συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στην οικονομία και την απασχόληση. Παρά λοιπόν τη στρατηγική αυτή
σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόσο στην εθνική
απασχόληση όσο και στην οικονομική σταθερότητα, υπάρχει έλλειψη
στην επιστημονική έρευνα γι’ αυτές παγκοσμίως. Η έλλειψη αυτή
υφίσταται και στη χώρα μας καθώς δε γνωρίζουμε, ούτε τον τρόπο που
διοικούνται αυτές οι επιχειρήσεις, ούτε τις στρατηγικές που
εφαρμόζουν, ούτε την ύπαρξη ή μη πρακτικών ΔΑΔ, ούτε το πώς
καταφέρνουν να επιβιώνουν χρόνο με το χρόνο μέσα στις συνεχείς
αλλαγές του εξωτερικού τους περιβάλλοντος, ούτε το πώς παραμένουν
αποδοτικές.
Στη βιβλιογραφική επισκόπηση, διαπιστώσαμε πως οι τύποι
της στρατηγικής του Miles and Snow (1984) μπορούν να οδηγήσουν σε
υψηλή ή χαμηλή οργανωσιακή απόδοση ακόμα και στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Διαπιστώσαμε πως οι πρακτικές ΔΑΔ μπορούν να
συνδυαστούν με τη στρατηγική και να μας υποδείξουν τους
καλύτερους συνδυασμούς για υψηλή απόδοση. Τέλος, αναφέραμε πως
οι πρακτικές ΔΑΔ από μόνες τους μπορούν να οδηγήσουν τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε καλύτερη απόδοση εξαιτίας της αιτιακής
σχέσης που υπάρχει μεταξύ τους.
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Αυτό που θα επιδιώξουμε να ερευνήσουμε σ’ αυτή τη
διπλωματική εργασία είναι το αν υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ των
πρακτικών ΔΑΔ, της στρατηγικής, του κύκλου ζωής και της απόδοσης.
Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσουμε πως από τις πρακτικές ΔΑΔ που θα
αναλύσουμε παρακάτω

μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιον τύπο

στρατηγικής ακολουθεί η επιχείρηση σύμφωνα με την τυπολογία των
Miles and Snow (1984), σε ποιο στάδιο του κύκλου ζωής της βρίσκεται
και από τα στοιχεία που περιγράφουν την κερδοφορία της, το μερίδιο
αγοράς της και τον τζίρο της να διαπιστώσουμε ποιες πρακτικές ΔΑΔ
συνδυαζόμενες μεταξύ τους θα μας δώσουν την καλύτερη απόδοση.
Πρώτα θα εξετάσουμε τις πρακτικές ΔΑΔ συνδυαστικά με τη
στρατηγική και θα θέσουμε ως αποτέλεσμα την απόδοση. Έπειτα θα
εξετάσουμε μόνο τις πρακτικές ΔΑΔ και θα θέσουμε σαν αποτέλεσμα
την απόδοση για να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε το αν οι
πρακτικές από μόνες τους και χωρίς κάποια συγκεκριμένη στρατηγική,
μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλή απόδοση, κάτι που όπως είδαμε στη
βιβλιογραφική

επισκόπηση,

αποδεικνύεται

μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
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από

έρευνες

σε

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με δύο τρόπους. Πρώτα
πραγματοποιήσαμε μια δευτερογενή συλλογή στοιχείων μέσω των Best
Workplaces όπου επιβεβαιώσαμε την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ
στρατηγικής

και

απόδοσης

στις

ελληνικές

ΜΜΕ.

Έπειτα

πραγματοποιήσαμε δια ζώσης συνεντεύξεις χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα fsqca για την ανάλυση των δεδομένων μας.
Προτού ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας στο πρόγραμμα fsqca
και τις συνεντεύξεις πήραμε ένα πολύ μικρό δείγμα εταιρειών (οχτώ
στον αριθμό) προκειμένου να δούμε αν είχε νόημα να εξετάσουμε τη
στρατηγική συνδυαστικά με τις πρακτικές ΔΑΔ και την απόδοση στις
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δείγμα των 8 εταιρειών
συλλέχθηκε μέσα από τη συμμετοχή μου ως Αξιολογήτρια (evaluator)
στο Best Workplaces Hellas.
Πήραμε τις περσινές εταιρείες που βραβεύτηκαν για τις
καλύτερες πρακτικές τους στη ΔΑΔ και ανατρέξαμε στις ιστοσελίδες
τους, προκειμένου να αντιληφθούμε τη στρατηγική τους. Ο λόγος που
καταλήξαμε μόνο σε 8 τη στιγμή που συνολικά βραβεύονται 15
εταιρείες (αναλογικά με το μέγεθος, δηλαδή 5 με αριθμό εργαζομένων
20-49, 10 με αριθμό εργαζομένων, 50-250, δεν αναφέρομαι στην τρίτη
κατηγορία γιατί δεν περιλαμβάνεται εδώ) είναι γιατί εξετάζουμε αυτές
που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι τις μεγαλύτερες σε
μέγεθος εταιρείες.
Εξετάσαμε αυτές τις 8 επιχειρήσεις ως προς τον τζίρο τους και
τη στρατηγική, που εκτιμούμε ότι ακολουθούν, με βάση τις
πληροφορίες που βρίσκονται στο έντυπο αναφοράς των εταιρειών
αυτών ως Best workplaces (2019)· και έπειτα τις εταιρικές ιστοσελίδες
τους, χωρίς να εξετάσουμε τις πρακτικές ΔΑΔ τις οποίες δε θα
μπορούσαμε να έχουμε στα χέρια μας, λόγω ύπαρξης του απορρήτου
των πολιτικών του Best Workplaces. Εφόσον όμως βραβεύονται αυτές
οι εταιρείες για τη ΔΑΔ, θεωρούμε ότι κάνουν τις λεγόμενες «best
practices (=καλύτερες πρακτικές)» διαφορετικά δε θα βραβεύονταν. Οι
υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν αξιολογήθηκαν ως προς τη στρατηγική
τους γιατί δε βρίσκαμε επαρκή στοιχεία γι’ αυτή. Η ανάλυση των
αποτελεσμάτων ακολουθεί στην επόμενη ενότητα.
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Έπειτα της δευτερογενούς αυτής έρευνας καταλήξαμε ότι η
χρήση της ποιοτικής έρευνας θα βοηθούσε στην παρουσίαση
περισσότερων στοιχείων στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις για
τους ακόλουθους λόγους.
Η ποιοτική έρευνα επιλέχθηκε γιατί δεν έχει προηγηθεί κάποια
έρευνα που να εξειδικεύεται στις πρακτικές ΔΑΔ στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις κι γι’ αυτό το λόγο έπρεπε να σχεδιάσουμε έναν οδηγό
συνέντευξης (υπάρχει στο παράρτημα) από τον οποίο να αντλήσουμε
πρωτογενές υλικό, ώστε να προχωρήσουν οι επόμενοι ερευνητές στην
κατασκευή ενός ερωτηματολογίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Επικοινωνώντας με το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ μας δόθηκε ένας
κατάλογος μελών της ομοσπονδίας προκειμένου να τους απευθύνουμε
τον οδηγό συνέντευξης. Το δείγμα μας αποτελείται από 25
μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις οποίες οι 23 είναι μικρές και οι
υπόλοιπες 2 είναι μεσαίες. Η ταξινόμηση σε μικρές και μεσαίες γίνεται
με βάση τον αριθμό των εργαζομένων τους. Συλλέχθηκαν 25
συνεντεύξεις έπειτα από διαπροσωπική επαφή είτε στους χώρους των
επιχειρήσεων είτε στην ομοσπονδία του κάθε κλάδου και οι
συνεντεύξεις αυτές απομαγνητοφωνήθηκαν σε αρχεία Word για την
περαιτέρω επεξεργασία τους.
Έχοντας απομαγνητοφωνήσει τις συνεντεύξεις σε αρχεία
word χωρίσαμε τις ερωτήσεις ανάλογα με τις πρακτικές ΔΑΔ που
αφορούσαν. Προέκυψαν λοιπόν, οι ακόλουθες πρακτικές ΔΑΔ προς
ανάλυση: προσέλκυση, επιλογή προσωπικού, περιγραφή θέσεων
εργασίας, αμοιβές, αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού.
Η στρατηγική χωρίστηκε με βάση την τυπολογία του Miles and Snow
(1984) σε Defenders, Prospectors και Analyzers. Και η απόδοση
χωρίστηκε με βάση την κερδοφορία, τον τζίρο και το μερίδιο αγοράς.
Ακολουθεί μια εικόνα που απεικονίζει με ποιον τρόπο επιμερίστηκαν
οι πρακτικές ΔΑΔ, η απόδοση και η στρατηγική.
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Εικόνα 4. Πρακτικές ΔΑΔ, απόδοση και στρατηγική

Απόδοση

Κερδοφορία

Τζίρος

Μερίδιο
αγοράς

Πρακτικές
ΔΑΔ
Προσέλκυση και
Επιλογή

Αμοιβές

Περιγραφή

θέσεων εργασίας

Στρατηγική

Αξιολόγηση

Εκπαίδευση

Defender

Prospector

Επειδή το πρόγραμμα του fsqca δέχεται ως τιμές των
μεταβλητών αριθμούς μετατρέψαμε τα δεδομένα μας σε κλίμακα,
παρατηρώντας τη συχνότητα εμφάνισης των απαντήσεων στις
διάφορες ερωτήσεις της συνέντευξης. Η κλίμακα θα έπρεπε να ήταν
μονή στον αριθμό, δηλαδή είτε τριτοβάθμια, είτε πενταβάθμια είτε
εφταβάθμια προκειμένου το πρόγραμμα να μπορεί να την επεξεργαστεί
αποτελεσματικά. Εξαιτίας του όγκου των δεδομένων μας και των
απαντήσεων σ’ αυτά, επιλέξαμε την τριτοβάθμια και την πενταβάθμια
κλίμακα. Προχωρήσαμε λοιπόν, στην αποκωδικοποίησή τους με τον
ακόλουθο τρόπο.
Ορίσαμε για τις πρακτικές ΔΑΔ μια τριτοβάθμια κλίμακα
σύμφωνα με την οποία ο αριθμός 1 έδειχνε τη χρήση μίας πρακτικής, ο
αριθμός 2 έδειχνε τη χρήση δύο πρακτικών και ο αριθμός 3 έδειχνε τη
χρήση τριών πρακτικών. Ανάλογα την πρακτική ΔΑΔ που είχαμε
προσαρμοζόταν το 1,2,3 στις απαντήσεις του δείγματος. Το
σημαντικότερο είναι πως οι αριθμοί πέραν της κλίμακας από το ένα
μέχρι το τρία ορίστηκαν και με τη συχνότητα εμφάνισης της κάθε
πρακτικής δηλαδή ο αριθμός 1 αντιστοιχούσε στην πλειοψηφία των
πρακτικών, ο αριθμός 2 ήταν στη μέση, ενώ ο αριθμός 3 έδειχνε το κάτι
ιδιαίτερο το οποίο είχε και τη λιγότερη συχνότητα εμφάνισης μέσα στο
δείγμα. Ορίστηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο για να μπορούν να γίνουν
κατανοητά από το πρόγραμμα στην περαιτέρω επεξεργασία τους.
Αντίστοιχα ορίσαμε τους τύπους στρατηγικής με μία
πενταβάθμια κλίμακα. Εκτιμώντας από τα δεδομένα της συνέντευξης
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Analyzer

τις πρακτικές ΔΑΔ διαπιστώσαμε την ύπαρξη ανάμεικτων τύπων
στρατηγικής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν υπήρξε
κάποια επιχείρηση που να ακολουθεί ξεκάθαρα κάποιον τύπο
στρατηγικής. Προχωρήσαμε λοιπόν στην ακόλουθη κλίμακα όπου το
1=καθόλου, 2=λίγο, 3=ούτε λίγο ούτε πολύ, 4=πολύ και 5=πάρα
πολύ. Το 1 το βάζαμε όταν η επιχείρηση ταίριαζε μόνο με μία πρακτική
ΔΑΔ από τη στρατηγική πχ. του Analyzer, το 2 όταν ταίριαζε με δύο
πρακτικές από τη στρατηγική του Analyzer, το 3 όταν είχε ίδιο αριθμό
πρακτικών σε δύο στρατηγικές πχ. οι πρακτικές της αξιολόγησης και
των αμοιβών ταιριάζουν με τη στρατηγική του defender, οι πρακτικές
της εκπαίδευσης και των περιγραφών θέσεων εργασίας ταιριάζουν
στον prospector, οπότε έχουμε «ισοπαλία» άρα η επιχείρηση αυτή δεν
ακολουθεί μια στρατηγική συγκεκριμένη, αλλά μια ανάμεικτη, που
ισορροπεί στους δύο τύπους. Το 4 όταν είχε τρεις-τέσσερις πρακτικές
ΔΑΔ που να ταιριάζουν με ένα τύπο στρατηγικής και το 5 αν και οι
πέντε πρακτικές ΔΑΔ ταίριαζαν με ένα τύπο στρατηγικής.
Την απόδοση την διαιρέσαμε σε τρεις μεταβλητές. Και τις
μετατρέψαμε σε μια πενταβάθμια κλίμακα ανάλογα πάλι με τη
συχνότητα των απαντήσεων. Η πρώτη μεταβλητή ήταν η κερδοφορία
η οποία ορίστηκε με την ακόλουθη κλίμακα με βάση τις απαντήσεις
των συνεντεύξεων:1=ανύπαρκτη κερδοφορία, 2=δύσκολη, 3=σταθερή,
4=υγιής και 5=ικανοποιητική. Η δεύτερη ήταν το τζίρος ο οποίος
ορίστηκε ως εξής: 1=5-25.000€, 2= 50-100.000€, 3=150.000-350.000€,
4= 400.000-800.000€ και 5 ≥ 1εκ.
Τέλος, το μερίδιο αγοράς ορίστηκε με την ακόλουθη κλίμακα:
1= πάρα πολύ μικρό, 2=πολύ μικρό, 3=μικρό, 4=καλό και 5=πολύ
καλό. Όλες οι κλίμακες προέκυψαν βασιζόμενοι στις απαντήσεις των
επιχειρηματιών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και προσπαθήσαμε
να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς στα λεγόμενά τους. Παραθέτω
το Excel που δείχνει τι αντιστοιχεί στην τριτοβάθμια κλίμακα των
πρακτικών ΔΑΔ με βάση τις απαντήσεις στις συνεντεύξεις:
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Εικόνα 5. Πρακτικές ΔΑΔ (α’ μέρος)
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ
1= όσοι
εφάρμοζαν ένα
τρόπο επιλογής
όπως απευθείας
πρόσληψη
λόγω
σύστασης,
τίποτα,
συνέντευξη με
ιδιοκτήτη/άλλο
άτομο, αλλά
απόφαση
ιδιοκτήτη

1=όσοι εφάρμοζαν μια
πρακτική προσέλκυσης
όπως
συστάσεις/γνωριμίες,
ΟΑΕΔ, φορείς
πρακτικής, σωματείο,
τίποτα
2= όσοι εφάρμοζαν 2
πρακτικές όπως
συστάσεις με
ΕΠΑΛ/ΟΑΕΔ/Γραφείο
εργασίας/αγγελίες σε
εφημερίδες ή site

2= δύο τρόποι
επιλογής όπως
συνέντευξη και
δοκιμαστική
περίοδο με
απόφαση
ιδιοκτήτη

3=όσοι εφάρμοζαν 3
όπως συστάσεις,
αγγελίες σε
εφημερίδες/site, ΟΑΕΔ

3=δύο τρόποι
επιλογής όπως
συνέντευξη ή
δοκιμαστική
περίοδο με
απόφαση
ιδιοκτήτη ή
μαζί με
υπάλληλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗΣ

1= προφορικά
από τον
ιδιοκτήτη
2=εκπαίδευση
μέσω
συναδέλφων
για καθήκοντα
που ορίζονται
από εκείνους
& ιδιοκτήτες,
καμία
αναφορά,
εμπειρικά οι
ίδιοι τα
γνωρίζουν
3=γραπτή που
να έχει γίνει
από ιδιοκτήτες
λόγω ISO,
συμβούλου,
νομικό
πλαίσιο

Εικόνα 6. Πρακτικές ΔΑΔ (β’ μέρος)

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1=σταθερός μισθός
χωρίς μπόνους

1=καμία
εκπαίδευση

1=δε γίνεται
αξιολόγηση

2=σταθερός μισθός
που υπερβαίνει τον
κατώτατο

2=εκπαίδευση
χωρίς ανάλυση
αναγκών

2=καθημερινή
αξιολόγηση από
ιδιοκτήτη

3=σταθερός μισθός
με μπόνους

3=εκπαίδευση
βάσει αναγκών

3=ετήσια/τρίμηνη
από ιδιοκτήτη και
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υπεύθυνο
τμήματος

Έπειτα προχωρήσαμε στην ανάλυση του κύκλου ζωής των
επιχειρήσεων με χρήση πενταβάθμιας κλίμακας, αφού πέντε ήταν και
τα στάδια του κύκλου. Οπότε ορίσαμε ως 1=Birth stage, 2=Survival,
3=Success, 4=Renewal και 5=Decline. Ανάλογα με τις απαντήσεις τους
στις πρακτικές ΔΑΔ και την απάντησή τους στην τελευταία ερώτηση
σχετικά με το πώς φαντάζονται την επιχείρησή τους σ’ ένα ιδανικό
μελλοντικό σενάριο τους τοποθετήσαμε στα αντίστοιχα στάδια.
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω της μεθόδου του fsqca
δηλαδή «fuzzy set qualitative comparative analysis» όπως αναφέρει ο
Fiss (2011). Υπήρξαν αρκετοί λόγοι που μας οδήγησαν στην επιλογή
αυτής της μεθόδου. Η προσέγγιση των fuzzy sets βασίζεται στην ιδέα
ότι οι αιτιακές σχέσεις είναι συχνά καλύτερα κατανοητές αν στήσουμε
ένα σετ από θεωρητικές σχέσεις απ’ ότι αν στήσουμε συσχετίσεις (Fiss
2011). Η αιτιότητα αυτών των σχέσεων εκφράζεται μέσα από τις
επαρκείς συνθήκες ή τις απαραίτητες συνθήκες για το αποτέλεσμα, και
δε βασίζεται σε όρους ανεξάρτητων μεταβλητών οι οποίες επιδρούν σε
μια εξαρτημένη (Rubinson C., Gerrits L., Rutten R. and Greckhamer T.
2019).
Αυτό που παρουσιάζει η συγκεκριμένη μεθοδολογία
ανάλυσης είναι την ύπαρξη των λεγόμενων core και peripheral
elements (στοιχεία του πυρήνα και της περιφέρειας). Δηλαδή θα
υπάρχουν κάποιες σχέσεις που θα είναι πιο κοντά στον πυρήνα (core)
και θα υπάρξουν κάποιες άλλες που θα είναι γύρω απ’ αυτόν, θα είναι
δηλαδή περιφερειακές (peripheral) και όχι το ίδιο σημαντικές σε σχέση
με τις πυρηνικές. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό θα προτεινόταν
ο ακόλουθος από τον Fiss (2011) ορίζει ως core elements «εκείνες τις
αιτιακές συνθήκες για τις οποίες τα στοιχεία δείχνουν ισχυρή αιτιακή
σχέση με το αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει». Αντίθετα, ορίζει ως
peripheral elements «εκείνες που τα στοιχεία δείχνουν αδύναμες
αιτιακές σχέσεις σε σχέση με το αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει».
Τέλος, να αναφέρουμε πως ένα μοντέλο αιτιακών σχέσεων πυρήνα και
περιφέρειας δίνει έμφαση στην ιδέα ότι πολλοί δρόμοι μπορούν να
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οδηγήσουν στην ύπαρξη ενός αποτελέσματος και προσπαθεί να
εξετάσει όλους αυτούς τους δρόμους (Fiss 2011) .
Αναλυτικότερα χρησιμοποιήθηκε το freeware του fsqca
έκδοση 2.5 καθώς η επόμενη έκδοση (3.0) είχε αρκετά τεχνικά
προβλήματα. Στο fsqca ακολουθούμε κάποια συγκεκριμένα βήματα
προκειμένου να εξάγουμε ένα συμπέρασμα. Πρώτον πρέπει να
κάνουμε calibration τις μεταβλητές μας ώστε να τις μετατρέψουμε σε
μια εσωτερική κλίμακα με αξίες που λαμβάνουν υπόψιν τους τα fuzzy
sets ώστε να δείξουν αν υπάρχει «συμμετοχή» των αιτιών στα διάφορα
σετ που θα δημιουργηθούν και θα αφορούν το αποτέλεσμα.
Οι τιμές ξεκινούν από το 0.00 και φτάνουν μέχρι το 1. Αφού
γίνει το calibration προχωρούμε με τις calibrated πια μεταβλητές μας,
στο να δούμε αν οι αιτιακές σχέσεις που θέλουμε να εξετάσουμε ως
προς ένα αποτέλεσμα αποτελούν necessary conditions (=απαραίτητες
συνθήκες) γι’ αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή τα επίπεδα του consistency
και του coverage σ’ όλες τις μεταβλητές που εξετάζουμε (εδώ τη
στρατηγική και τις πρακτικές) θα πρέπει να είναι κάτω από το 0.95. Στη
δική μας περίπτωση ήταν όλες κάτω από το συγκεκριμένο αριθμό
οπότε και τις δεχτήκαμε για την περαιτέρω ανάλυσή μας.
Ακολουθεί το Truth Table Algorithm όπου εκεί θέτουμε
ουσιαστικά ποιες θεωρούμε εμείς ως αιτιακές συνθήκες (causal
conditions) και τι θεωρούμε ως αποτέλεσμα. Στη δική μας περίπτωση
θεωρούμε αιτιακές συνθήκες σε πρώτη φάση τη στρατηγική και τις
πρακτικές ΔΑΔ με αποτέλεσμα την απόδοση και σε δεύτερη φάση
θεωρούμε τις πρακτικές ΔΑΔ με αποτέλεσμα την απόδοση. Στα
αποτελέσματα του αλγόριθμου κρατάμε μόνο τις λύσεις που έχουν
consistency μεγαλύτερο από το 0,75, ενίοτε αναφέρουν και 0,85 για
macro-level δεδομένα (Rubinson C. et al. 2019) μέχρι τη μέγιστη τιμή
που είναι το 1. Το consinstency δείχνει το βαθμό στον οποίο ποιες
περιπτώσεις μοιράζονται μια συγκεκριμένη συνθήκη ή έναν
συνδυασμό συνθηκών που να συμφωνεί με την εικόνα του
αποτελέσματος που ψάχνουμε (Ragin C., 2006). Έπειτα ακολουθεί η
Standard Analysis όπου ελέγχουμε αν η λύση που πήραμε από την
προηγούμενη ανάλυση του αλγόριθμου μας δίνει μια ικανοποιητική
λύση όσον αφορά τα consistency τα οποία θέλουμε να είναι όσο το
δυνατόν πιο υψηλά.
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Ο τρόπος που αναλύουμε τα αποτελέσματα των λύσεων από τη
Standard Analysis είναι με τη χρήση κύκλων. Το μέγεθος των μαύρων
κύκλων διαμορφώνεται ως εξής (και το ίδιο ισχύει και για τον κύκλο
με το x): Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα fsqca
εμφανίζονται από τη Standard Analysis στο τέλος δύο λύσεις η
Intermediate και η Parsimonious. Εμείς πρώτα εξετάζουμε την
Intermediate όπου διαπιστώνουμε από τα σύμβολα που έχει ποιες
πρακτικές χρειάζονται (*) και ποιες αποκλείονται (~).
Στη συνέχεια πηγαίνουμε στη λύση Parsimonious όπου εκεί
βλέπουμε αν κάποιες από τις λύσεις μας υπάρχουν πάλι με τα ίδια
σύμβολα (* ή ~) και όταν αναφέρονται και εκεί, και στην Intermediate
κάνουμε

solution,

αντίστοιχα

μεγάλο

μαύρο

κυκλάκι,

αν

συμπεριλαμβάνεται στις λύσεις ή μεγάλο άσπρο κυκλάκι με x, αν δε
συμπεριλαμβάνεται στις λύσεις μας. Αν το μαύρο κυκλάκι μας είναι
μικρό ή το αντίστοιχο με το x, αυτό σημαίνει ότι η λύση μας δεν
περιλαμβάνεται στην Parsimonious παρά μόνο στην Intermediate ενώ
αν περιλαμβάνεται και στις δύο τότε έχουμε αντίστοιχα μεγάλα
κυκλάκια μαύρα ή με x.. Τέλος, βλέπουμε την συνολική λύση και το
consistency της το οποίο θα πρέπει να είναι > 0.80 και αποδεχόμαστε ή
μη τη λύση αυτή.
Παρακάτω δίνεται ο πίνακας που περάσαμε στο πρόγραμμα
fsqca 2.0:
Πίνακας 9. Είσοδος δεδομένων στο πρόγραμμα και επεξήγηση των
μεταβλητών
RECR
1
1
2
2

SEL
1
1
2

2

JOBD
1
1
2
1

WAGE
1
1
1
3

EVAL
2
2
1
2

EDUC DEF PROS ANAL PROF
1
2
4
1
1
3
5
1
1
2
3
3
3
2
2
3
2
4
2
1

3

1

1

2

2

2

2

2

1

2
2
2
1
2

3
3
3
1
1

2
2
3
2
2

2
2
2
1
3

3
2
3
1
2

2
3
2
2

2
3
1
4
3

3
3
4
2
3

1

1

1

2

1

3

4

1

3

3

3

3

2

2

2

1

3

1

3

3
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TZIR
1
2
2
1

MERAG
3
1
2
2

5

4

2

3
4
2
1
4

5
4
5
1
3

5
3
5
4
4

5
4
4
3
2

3

3

4

4

4

4

1

2

3

3

1

4

2

2

2

5
1

2

1

1

1
1
3
1
2
1
2
1
1
2
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

2
1
1
3
2
3
2

3

2

2

2

3

3

1
1
1
4
1
2
2
2
4
3
2
2
1
3
4
1
2
2
3
2
2
4
3
2
1
2
2
3
2
2
3
2
3
1
4
1
2
1
4
2
1
2
2
2
3
4
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
4
2
*το πρόγραμμα δε δέχεται ελληνικούς χαρακτήρες

1
3
3
3
3
3
1
1
1
4
1

4
3
4
2
2
1
4
2
2
3
1
4

1

3

1
2
3
3
1
2
4
3
1
3
1

1
1
3
4
1
1
4
1
1
2
2

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
RECR= προσέλκυση

DEF= στρατηγική Defender

SEL= επιλογή

PROS= στρατηγική Prospector

JOBD= περιγραφή θέσεων εργασίας

ANAL=στρατηγική Analyzer

WAGE=αμοιβές

PROF=profit για την κερδοφορία

EVAL=αξιολόγηση

TZIR=τζίρος

EDUC=εκπαίδευση

MERAG=μερίδιο αγοράς
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Αρχικά, ας παρατηρήσουμε τον πίνακα που αφορά τις 8
εταιρείες από το Best Workplaces (2019) οι οποίες ανήκουν στις
μικρές (20-49) και μεσαίες (50-250) επιχειρήσεις.
Πίνακας 10. Παρουσίαση εταιρειών Best workplaces (2019) με
βάση τη στρατηγική και τον τζίρο τους
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
British
American
Tobacco
Bausch Hellas
Genesis
Pharma
Hellas Direct
Sleed
Convert group
Amuse concept
events
Abbvie
Φαρμακευτική

ΑΡ.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΖΙΡΟΣ
(σε €)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

88

403.480.275,00

Prospector

65

23.096.786,00

Prospector

206

116.700.000

Αnalyzer

84

9.435.236

Analyzer

49
24

1.561.078
667.000

Prospector
Prospector

42

5.690.552

Prospector

111

61.425.187

Prospector

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως οι εταιρείες με
προσωπικό πάνω από 24-111 άτομα επιδιωκούν κατά κύριο λόγο μια
στρατηγική Prospector με τζίρους που κυμαίνονται από τον πιο μικρό
στα 667.000€ μέχρι τον πιο μεγάλο στα 403.480.275€. Δύο εταιρείες
ακολούθησαν στρατηγική Analyzer με μέγεθος προσωπικού 84 και 206
και με τζίρους αντίστοιχα 116.700.000€ και 9.435.236€. Οπότε
συμπεραίνουμε ότι όσο μια μικρή εταιρεία μεγαλώνει και
αναπτύσσεται προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη στρατηγική του
Prospector αφού αυτή στα παρόντα δεδομένα επιφέρει και το
μεγαλύτερο τζίρο.
Παρατηρώντας λοιπόν, τη σχέση της απόδοσης με τη
στρατηγική να επιβεβαιώνεται και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
αποφασίσαμε μέσω του δείγματος των 25 επιχείρησεων που ήρθαμε σε
επαφή κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, να εξετάσουμε πως οι
πρακτικές ΔΑΔ συνδυαστικά με τη στρατηγική σαν πρώτο πλάνο και
σαν δεύτερο αποκλειστικά από μόνες τους συμβάλουν στην αύξηση της
απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα του
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τζίρου, του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας. Μ’ αυτό τον τρόπο
θα βγάλουμε τις δικές μας «best practices (=καλύτερες πρακτικές)»
ΔΑΔ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ας δούμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του δείγματός μας:
Πίνακας 11. Χαρακτηριστικά των 25 ελληνικών ΜΜΕ
α/α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΙΔΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΖΙΡΟΣ

1

6 άτομα

Ατομική

Φροντιστήριο
ξένων γλωσσών

περίπου
25.000

2

3 άτομα

Ατομική

Κρεοπωλείο

περίπου
50.000

3

10 άτομα (6
εξωτερικοί
συνεργάτες)

ΕΕ

Κόσμημα

100.000

4

3 άτομα

ΟΕ

Συνεργείο

περίπου
20.000

5

9 άτομα

ΙΚΕ

Ψυκτικοί

600800.000

6

21 άτομα (5
εξωτερικοί
συνεργάτες)

ΑΕ

Ανακύκλωση
κοσμήματος

6.000.000

7

6 άτομα

ΙΚΕ

Ψυκτικοί

300350.000

8

24 άτομα

ΕΕ

Κόσμημα

γύρω στα
4.000.000

9

16 άτομα

ΑΕ

Κόσμημα

γύρω στα
460.000

10

8 άτομα (6
εξωτερικοί
συνεργάτες)

ΙΚΕ

Λογιστήριο

400.000

11

2 άτομα

Ατομική

Κόσμημα

460.000
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12

6 άτομα

ΟΕ

Κατασκευαστής
δομικών υλικών

300.000

13

1 άτομο*

Ατομική

Κρεοπωλείο

γύρω στα
100.000

14

οικογένεια (χωρίς
να έχουν μισθό)

Ατομική

Ηλεκτρολόγοι

25.000

15

1 άτομο

Ατομική

Παρασκευή
καλλυντικών

περίπου
1317.000

16

1 άτομο

Ατομική

Κρεοπωλείο

περίπου
50.000

17

1 άτομο

Ατομική

Ψυκτικοί

100300.000

18

7 άτομα

Ατομική/
Συνεταιρισμός

Ψυκτικοί

200.000

19

1 άτομο

Ατομική

Επιπλοποιός

10.000

20

1 άτομο
(υπάλ/λος)

Ατομική

Συντηρητές
ανελκυστήρων

7080.000

21

10 άτομα

ΟΕ

Κόσμημα

περίπου
500.000
γύρω στα
150.000

22

7 άτομα

ΟΕ

Λιανικό
εμπόριο
ένδυσης

23

1 άτομο
(υπάλ/λος)

Ατομική

Συντηρητές
ανελκυστήρων

6070.000

24

2 άτομα ( 1
εξωτερικός
συνεργάτης)

Ατομική

Φανοποιία

περίπου
στα 150200.000
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25

4 άτομα

ΟΕ

Συνεργείο

20.000

*1 άτομο=ιδιοκτήτης
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι προσπαθήσαμε να
συλλέξουμε στοιχεία από όσο το δυνατόν περισσότερους κλάδους ώστε
να υπάρχει μια ποικιλομορφία. Δύο επιχειρήσεις ανήκουν στις μεσαίες
βάσει του αριθμού των εργαζομένων ενώ οι υπόλοιπες ανήκουν στις
μικρές. Η πλειοψηφία τους νομικά είναι ατομικές ακολουθούν οι OΕ
(ομόρρυθμη εταιρεία), οι ΙΚΕ (ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία) και
ισοβαθμούν οι ΕΕ (ετερρόρυθμη εταιρεία) και ΑΕ (ανώνυμη εταιρεία).
Τέλος, ο τζίρος τους κυμαίνεται σε διάφορες κλίμακες ξεκινώντας από
τον πιο μικρό στις 10.000€ φτάνοντας μέχρι και τα 6 εκατομμύρια.
Αφού περιγράψαμε ορισμένα χαρακτηριστικά του δείγματός
μας ας προχωρήσουμε στην ανάλυση των δεδομένων αυτών στο
πρόγραμμα. Μετά την είσοδο του κύκλου ζωής στο πρόγραμμα fsqca
διαπιστώσαμε ότι δε μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανάλυση λόγω
της ύπαρξης πληθώρας μεταβλητών. Αποφασίσαμε λοιπόν, πως θα
ήταν καλύτερο αντί να μειώσουμε τα στάδια του κύκλου ζωής με τη
χρήση κάποιου άλλου μοντέλου, και ίσως να μην είχαμε κάποιο
αποτελέσμα, να αφαιρέσουμε τον κύκλο ζωής από τις μεταβλητές μας.
Παρακάτω δίνεται ο συνολικός πίνακας αν συνδυάσουμε όλες τις
στρατηγικές μαζί με όλες τις πρακτικές προκειμένου να έχουμε το
εκάστοτε outcome.
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Πίνακας 12. Αποτελέσματα με τη χρήση όλων των στρατηγικών
αναφορικά με την απόδοση*
1st model

Configuration

Prof. (all

Tzir. (all

Merag. (all

strategies)

strategies)

strategies)

Consistency

0.86

0.86

1.00

Raw coverage

0.17

0.19

0.24

Unique

0.17

0.19

0.24

sel.
jobd.
wage
def.
pros.
anal.

coverage
0.27
Overall
solution
coverage
Overall

0.87

solution
consistency
*Οι μαύροι κύκλοι σημαίνουν την παρουσία μιας συνθήκης ενώ τα κυκλάκια
με το x δηλώνουν την απουσία μιας συνθήκης. Οι μεγάλοι μαύροι κύκλοι
δηλώνουν core conditions ενώ οι μικροί peripheral conditions. Όπου υπάρχει
κενό στον δικό μου πίνακα υποδηλώνει τις περιπτώσεις που δεν μας νοιάζει η
εκάστοτε συνθήκη “don’t care”.
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Το πρώτο πλάνο της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσουμε πώς οι
πρακτικές ΔΑΔ μαζί με την στρατηγική μιας μικρομεσαίας επιχείρησης
μπορούν να αποφέρουν μια καλύτερη απόδοση. Αναλύοντας τον
παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι χρησιμοποιώντας όλες τις
πρακτικές ΔΑΔ ως core conditions μαζί με τον Defender ως peripheral
condition

καταφέρνουμε

να

επιτύχουμε

κερδοφορία

σε

μια

μικρομεσαία επιχείρηση με το consistency της λύσης μας να είναι στο
0.87, αποκλείοντας τη χρήση των στρατηγικών του Prospector και
Analyzer που έχουν βρεθεί ότι δεν χρειάζονται για την ύπαρξη της
κερδοφορίας σε μια μικρομεσαία επιχείρηση.
Το ίδιο ακριβώς παρατηρούμε να συμβαίνει με τη στρατηγική
του Defender και των πρακτικών ΔΑΔ στον τζίρο και στο μερίδιο
αγοράς

των

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων,

όπου

και

πάλι

χρησιμοποιούμε σαν core conditions τις πρακτικές ΔΑΔ και σαν
peripheral condition τη στρατηγική του Defender και όχι τις υπόλοιπες,
αφού η μη ύπαρξή τους τονίζεται και από τα ιδιαίτερα υψηλά τους
επιμέρους consistencies όπως το 0.86 και το 1, τα οποία μας
υποδεικνύουν ότι αυτές τις συνθήκες δεν τις χρειαζόμαστε για να
έχουμε αντίστοιχα τζίρο και μερίδιο αγοράς.
Άρα, από τον πίνακα 12 καταλήγουμε ότι για να επιτύχουμε
υψηλή

απόδοση

στις

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

αρκεί

να

χρησιμοποιούν τις πρακτικές ΔΑΔ (επιλογή, περιγραφές θέσεων
εργασίας, αμοιβές) σαν core conditions (δηλ. σαν αναγκαίες αιτιακές
συνθήκες προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα) και μόνο
τη στρατηγική του Defender (ως απαραίτητη στρατηγική για να έχουμε
το επιθυμητό αποτέλεσμα) από τις υπόλοιπες στρατηγικές.
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Πίνακας 13. Αποτελέσματα των πρακτικών ΔΑΔ ως προς την
απόδοση*.
2nd model
Configuration

Prof.

Tzir.

Merag.

0.27

0.30

0.37

0.87

0.87

1.00

recr.
sel.
jobd.
wage
eval.
Overall
solution
coverage
Overall
solution
consistency
*Οι μαύροι κύκλοι σημαίνουν την παρουσία μιας συνθήκης ενώ τα κυκλάκια
με το x δηλώνουν την απουσία μιας συνθήκης. Οι μεγάλοι μαύροι κύκλοι
δηλώνουν core conditions ενώ οι μικροί peripheral conditions. Όπου υπάρχει
κενό υποδηλώνει τις περιπτώσεις που δεν μας νοιάζει η εκάστοτε συνθήκη
“don’t care”.

Το δεύτερο πλάνο της έρευνας ήταν να εξετάσουμε ποιες
πρακτικές ΔΑΔ μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη απόδοση χωρίς
απαραίτητα να ακολουθεί η επιχείρηση κάποια συγκεκριμένη
στρατηγική. Αφού εισάγαμε στο πρόγραμμα όσες περισσότερες
πρακτικές ΔΑΔ ήταν εφικτό θέσαμε σαν αποτέλεσμα την κερδοφορία,
τον τζίρο και το μερίδιο αγοράς και προέκυψαν τα παραπάνω
αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι οι πρακτικές ΔΑΔ όλες
εκτός όμως της προσέλκυσης -γι’αυτό έχουμε και το x αντί κυκλάκιαποτελούν peripheral conditions για το αποτέλεσμα της κερδοφορίας
με consinstency 0.87, για το αποτέλεσμα του τζίρου με 0.87 και για το
αποτέλεσμα του μεριδίου αγοράς έχουμε την μεγαλύτερή τιμή
consistency το 1. Άρα, οι πρακτικές ΔΑΔ από μόνες τους μπορούν να
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οδηγήσουν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα απόδοσης σε μια ελληνική
μικρομεσαία επιχείρηση.

Ο ρόλος του ιδιοκτήτη στη ΔΑΔ και στη λήψη αποφάσεων
στις ΜΜΕ
Από το δείγμα των 25 συνεντεύξεων σε Ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιβεβαιώνονται οι Nolan C. and Harney B.
(2014): Singh M. and Vohra N. (2009), που ανέφεραν ότι αυτοί που
παίρνουν τις αποφάσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι είτε μέλη
της οικογένειας είτε ο ιδιοκτήτης. Χαρακτηριστικά στις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις επικρατεί η λήψη αποφάσεων από τον
ιδιοκτήτη με 12 στις 25, ενώ μόλις 8 στις 25 από τις ελληνικές
μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

χρησιμοποιεί

συμμετοχική

λήψη

αποφάσεων δηλαδή και μέλη της οικογένειας τα οποία αξίζει να
σημειωθεί ότι είναι συνέταιροι και όχι απλώς βοηθητικό προσωπικό.
Τέλος, 5 στις 25 όπου ο ιδιοκτήτης άκουγε τη γνώμη του προσωπικού
του ή της οικογένειάς του, αλλά την απόφαση την έπαιρνε ο ίδιος.
Τώρα όσον αφορά την τελική απόφαση για το ποιος
υποψήφιος θα λάβει τη θέση, εκεί τα δεδομένα αλλάζουν και την
απόφαση λαμβάνει ο ιδιοκτήτης με 16 στις 235 να αναφέρουν
ενδεικτικά:
«στις συνεντεύξεις επιλογής, Εγώ, η ιδιοκτήτρια έπαιρνα την τελική
απόφαση»
«συνεντεύξεις πιο πολύ σε τεχνικά θέματα. Ο πατέρας μου που είναι
ιδιοκτήτης έπαιρνε την τελική απόφαση»
«προφανώς σε συνέντευξη η προϋπηρεσία του οι απόψεις εκεί που
δούλεψε, η επαγγελματική άδεια που έχει, δείχνει τις γνώσεις του.
Εγώ(=ιδιοκτήτης) πήρα την τελική απόφαση για να έρθει»
«απλά τους δοκιμάζουμε στην πράξη κι εγώ (=ιδιοκτήτης) καταλήγω
ποιον θα πάρουμε»
μόλις 4 στις 23 λαμβάνει υπόψιν του τα μέλη της οικογένειάς του

5

Εδώ αναφερόμαστε σε 23 αντί 25 γιατί δυο επιχειρήσεις δεν είχαν προσλάβει προσωπικό τα τελευταία 3
χρόνια
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«ε, συνέντευξη, της είπαμε τι γίνεται, την γνωρίσαμε, η τιμιότητα είναι
ένα στοιχείο το οποίο ξεχωρίζει…εντάξει τα άλλα όλα μεροδούλι
μεροφάι. Την απόφαση την πήραμε όλοι μαζί (όλα τα μέλη της
οικογένειας)»
«θα περάσουν από συνέντευξη, μετά μια δοκιμή ίσως μία δύο μέρες κι αν
κριθεί ότι είναι στα χνώτα της επιχείρησης ενδεχομένως να
προχωρήσουμε σε πρόσληψη. Στις συνεντεύξεις εγώ κι ο αδερφός μου
και θα πάρουμε την απόφαση μαζί (μέλη της οικογένειας είναι
ιδιοκτήτες)»
«κάποια συνέντευξη κάποιες ώρες συζητήσεων, την τελική απόφαση
μέσω ψήφων την περνάμε. Στις συνεντεύξεις ήταν ένας και οι υπόλοιποι
εμφανίζονταν (μέλη της επιχείρησης που ήταν οικογενειακή με
μετόχους), όλοι γενικότερα συμμετείχαν με απορίες»
ενώ μόλις 3 στους 23 είχε μαζί του στη συνέντευξη και κάποιον
υπάλληλό του (πχ. λογίστρια, μηχανικό παραγωγής, υπάλληλο)
προκειμένου να ακούσει τη γνώμη του, αλλά την τελική απόφαση να
την πάρει πάλι ο ιδιοκτήτης∙
«έγιναν κάποιες συνεντεύξεις, συμμετείχε και η λογίστρια της εταιρείας
σε κάποιες που είναι μια υποστήριξη δεύτερη σαν γνώμη, και εγώ πήρα
την τελική απόφαση»
«τους περάσαμε από συνέντευξη εγώ ή ο υπεύθυνος παραγωγής αν
θέλαμε τεχνικό και εγώ έπαιρνα την τελική απόφαση»
«στη συνέντευξη ήταν τις 2 φορές και η γυναίκα μου γιατί έχει ένα
διοικητικό ρολό, και έχει ευθύνες αν λείπω εγώ είναι εκείνη στο πόδι
μου. Την απόφαση την πήρα εγώ».
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι κεντρικό πρόσωπο σε
μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση είναι κατά κύριο λόγο ο
ιδιοκτήτης και έπονται οι υπόλοιποι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως
δε θα λάβουν υπόψιν τους τη γνώμη της οικογένειας ή των υπαλλήλων
μέσα στην επιχείρηση για την κάλυψη μιας θέσης.
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Προσέλκυση και Επιλογή προσωπικού στις ΜΜΕ
Επιβεβαιώνονται οι Cassel et al. (2002):Melo et al.(2013) ότι
από τις πιο συνηθισμένες πρακτικές ΔΑΔ που χρησιμοποιούν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η προσέλκυση και η επιλογή
προσωπικού, οι οποίες γίνονται άτυπα και χωρίς να υφίστανται στη
στρατηγική της μικρομεσαίας, αλλά καθίσταται αναγκαίες για την
εύρυθμη λειτουργία της.
Αναφορικά με τις τάσεις των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχείρησεων ως προς την προσέλκυση θα λέγαμε ότι χρησιμοποιούν
κατά κύριο λόγο με 4 στις 12 συστάσεις συναδέλφων, φίλων, γνωστών
όταν κάνουν μία πρακτική προσέλκυσης με 3 στις 12 να ακολουθούν
την αναζήτηση ατόμου μέσω του κλάδου ή με 2 στις 12 να αναζητούν
μέσω του σωματείου και την αγγελία σε site, η πρακτική μέσω σχολής
και ο ΟΑΕΔ γίνονται μόνο από μια επιχείρηση δηλαδή 1 στις 12
χρησιμοποιεί μία από τις προηγούμενες πρακτικές ενώ 2 στις 12 δε
δύναται να απασχολήσει προσωπικό.
Όσον αφορά τώρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
χρησιμοποιούν δύο πρακτικές προσέλκυσης συνδυαστικά, αυτές είναι
σε σύνολο 11 επιχειρήσεων από το δείγμα μας οι ακόλουθες. Οι
συστάσεις των συναδέλφων, γνωστών, φίλων σε συνδυασμό με την
αγγελία στο Internet εμφανίζονται 5 στις 11 φορές. Οι συστάσεις
συναδέλφων μαζί με κάποια σχολή μαθητείας εμφανίζονται 2 στις 11
φορές και η αγγελία της εφημερίδας μαζί με βοήθεια μέσω του κλάδου
εμφανίζεται 3 στις 11 φορές. Η χρήση των συστάσεων συνδυαστικά με
τη δημοσίευση αγγελίας σε εφημερίδα και το γραφείο ευρέσεως
εργασίας χρησιμοποιούνται από 1 στις 11 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τέλος, αναφορικά με τη χρήση τριών πρακτικών προσέλκυσης
μόλις σε 2 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουμε τους συνδυασμούς
αγγελία σε Internet, ΟΑΕΔ και συστάσεις να εμφανίζεται 1 στις 2
φορές και την αγγελία στο Internet και σε εφημερίδα μαζί με συστάσεις
να εμφανίζεται 1 στις 2. Αυτό που αναφέρουν οι ιδιοκτήτες των
συγκεκριμένων επιχειρήσεων ήταν ότι από τον συνδυασμό αυτών των
πρακτικών καλύτερη πηγή ήταν οι συστάσεις, μάλιστα ο ένας
αναφέρει:
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«μέσα από αγγελίες σε ιστοσελίδες, μέσω του ΟΑΕΔ και κυρίως μέσω
από γνωστούς. Και τελικά οι περισσότεροι που πήραμε ήταν μέσω
γνωστών» ενώ ο άλλος καταλήγει
«έχω κάνει πρόσκαιρες συνεργασίες με συγκεκριμένο χρόνο ήταν για
συγκεκριμένη εργασία κι διάστημα. Συνεργασίες κάνω καθημερινά
συμφωνίες για να μου κάνουν συντηρήσεις. Ρώτησα συνάδελφους ότι
θέλω να προσλάβω ένα άτομο με αυτή και ένα με αυτή την ειδικότητα,
προσφέρω αυτά και θέλω αυτά, και μου συστήσαν 3-5 περιπτώσεις. Το
2017 δεν με βοήθησε καθόλου στη χρυσή ευκαιρία (εφημερίδα). Η κόρη
μου μού φαίνεται το είχε βάλει και στο Internet».
Τα αποτελέσματά μας έρχονται σε αντίθεση με των Singh M.
and Vohra N. (2009) αφού στη δική τους έρευνα βρήκαν ότι
χρησιμοποιούν σε ποσοστό 65% των μικρών επιχειρήσεων τη
δημοσίευση αγγελιών σε εφημερίδες και μόλις 60% χρησιμοποιούν
συστάσεις. Βέβαια παρά τα ποσοστά αυτά εκείνοι εκτιμούν ότι η
προσέλκυση γίνεται μέσω των προσωπικών επαφών των ιδιοκτητών,
κάτι με το οποίο συμφωνούν και τα δικά μας ευρήματα. Αν θα θέλαμε
να ιεραρχήσουμε τα αποτελέσματά μας όσον αφορά τις μεθόδους
προσέλκυσης με βάση την συχνότητα τους θα είχαμε το εξής:
Για χρήση μίας πρακτικής προσέλκυσης
i. συστάσεις συναδέλφων, φίλων, γνωστών
ii. αναζήτηση ατόμου μέσω του κλάδου ή του σωματείου
iii. αγγελία σε site, η πρακτική μέσω σχολής ή ο ΟΑΕΔ
Για χρήση δύο πρακτικών προσέλκυσης
i. συστάσεις των συναδέλφων, γνωστών, φίλων σε συνδυασμό
με την αγγελία στο Internet
ii. συστάσεις συναδέλφων μαζί με κάποια σχολή μαθητείας //
αγγελία της εφημερίδας και στη βοήθεια μέσω του κλάδου
iii. χρήση των συστάσεων συνδυαστικά με τη δημοσίευση
αγγελίας σε εφημερίδα και το γραφείο ευρέσεως εργασίας
Για χρήση τριών πρακτικών προσέλκυσης6
i. αγγελία σε Internet, ΟΑΕΔ και συστάσεις
ii. αγγελία στο Internet και σε εφημερίδα μαζί με συστάσεις

6

(που να συμφωνούν ότι η πιο αποτελεσματική είναι οι συστάσεις)
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Άρα αν συνθέταμε ένα σύνολο των παραπάνω πρακτικών θα
διαπιστώναμε ότι:
i. συστάσεις συναδέλφων, φίλων, γνωστών
ii. αγγελία στο Internet
iii. αναζήτηση μέσω του κλάδου/σωματείου
Αυτή η κατηγοριοποίηση των πηγών προσέλκυσης είναι μια
διαφορετική ιεράρχηση σε σχέση μ’ αυτήν που προτείνουν οι Singh M.
and Vohra N. (2009) οι οποίοι πρώτα έβαζαν τις δημοσιεύσεις αγγελιών
σε τοπικές εφημερίδες, μετά το word of mouth και τελευταίες τις
προσωπικές επαφές ή υπαλληλικές συστάσεις. Αντίστροφη θα λέγαμε
πως είναι η δική μας ιεραρχία και διαφέρει στις δύο πρώτες πρακτικές.
Επίσης, την απόφαση όπως προαναφέραμε για την κάλυψη της θέσης
θα την λάβει ο ιδιοκτήτης όπως αναφέρουν και οι Singh M. and Vohra
N. (2009).
Σ’ αντίθεση έρχονται τα ευρήματα της έρευνας και με τους
Wiesner R and Innes P. (2010), όπου αναφέρουν σαν πρώτη πηγή
προσέλκυσης τις γραπτές περιγραφές θέσεων εργασίας, σαν δεύτερη
την δημοσίευση αγγελιών σε εφημερίδες και σαν τρίτη τις συστάσεις.
Πάλι κι εδώ αντιστρέφονται οι κατατάξεις σε σχέση με το δικό μας
δείγμα αφού προηγούνται οι συστάσεις που αναφέρονται ως τρίτες σ’
αυτή την περίπτωση, ενώ οι δημοσιεύσεις των αγγελιών σε εφημερίδα
δεν υπάρχουν σαν συχνή πρακτική και οι περιγραφές των θέσεων
εργασίας δεν αναφέρονται καν σαν τρόπος προσέλκυσης.
Βασιζόμενη στη βιβλιογραφία που αναφερθήκαμε πιο πάνω,
συνοψίζονται οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε Ινδία και
Αυστραλία στον παρακάτω πίνακα. Στην πρώτη στήλη φαίνονται τα
ευρήματα της παρούσας έρευνας, στη δεύτερη στήλη τα ευρήματα από
την Ινδία και στην τρίτη από την Αυστραλία. Παρατηρούμε ότι οι
συστάσεις χρησιμοποιούνται και στις τρεις χώρες ως πηγές
προσέλκυσης με τη δεύτερη πιο συχνή πηγή αυτή της αγγελίας στην
τοπική εφημερίδα.
Παρακάτω υπάρχει ένας συνοπτικός πίνακας με τις τελικές πηγές
προσέλκυσης των τριών χωρών.
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Πίνακας 14. Ιεραρχική παρουσίαση των επιλογών των πρακτικών
προσέλκυσης ανά χώρα
ΧΩΡΕΣ
Πηγές Προσέλκυσης

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΔΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

1η επιλογή

2η επιλογή

3η επιλογή

1η επιλογή

2η επιλογή

συστάσεις
συναδέλφων, φίλων,
γνωστών,
εργαζομένων, word
of mouth
αγγελία στο Internet
αναζήτηση μέσω του
κλάδου/σωματείου

2η επιλογή
3η επιλογή

αγγελία σε τοπική
εφημερίδα
γραπτές περιγραφές

1η επιλογή

θέσεων εργασίας

Εκτιμώ ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές έγκειται στην εκάστοτε
χώρα μελέτης η οποία θα έχει τα δικά της διαφορετικά χαρακτηριστικά
ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό της και
τις μεθόδους που ακολουθεί, αλλά και προπάντων στον πληθυσμό της.
Ωστόσο, κατά γενική ομολογία θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι
συστάσεις είναι μια μέθοδος που εμφανίζεται και στις τρεις χώρες.
Όσον αφορά την Επιλογή προσωπικού οι ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακολουθούν διάφορες μεθόδους επιλογής.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ακολουθούν μία μέθοδο επιλογής
ακολουθούν τη διαδικασία μέσω «ας πούμε συνέντευξης» ή «μικροσυνέντευξης» όπως αναφέρουν και οι 9 στις 16 μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, ενώ 4 στις 16 χρησιμοποίησαν δοκιμαστική περίοδο, οι 2
στις 16 χρησιμοποίησαν συστάσεις χωρίς τη χρήση συνεντεύξεων ή
δοκιμαστικών περιόδων, ενώ μόλις 1 στις 16 δεν είχε κάνει προσλήψεις
τα τελευταία 3 χρόνια. Πέραν της μίας πρακτικής μεθόδου επιλογής, οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακολουθούν το συνδυασμό συνέντευξης
και δοκιμαστικής περιόδου όπου 5 στις 5 ακολουθούν πρακτική
συνέντευξης αλλά και μια δοκιμαστική περίοδο με τη διάρκεια της
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οποίας να ποικίλλει από τη 1 εβδομάδα μέχρι τον 1 μήνα. Οι
συμμετοχές των ατόμων στη συνέντευξη ήταν μόνο ο ιδιοκτήτης.
Τέλος, όσον αφορά τη συμμετοχή των ατόμων στη συνέντευξη,
αυτή ήταν στις τελευταίες 4 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απομένουν,
συνδυασμός ατόμων μαζί με τον υποψήφιο. Ενδεικτικοί συνδυασμοί
ήταν ο ιδιοκτήτης με τη λογίστρια, οι ιδιοκτήτες που παρίστατο στη
συνέντευξη (μέλη ΔΣ εταιρείας όπου λάμβαναν την απόφαση
συμμετοχικά με ψήφο), ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος παραγωγής αν
ήθελαν πχ. τεχνικό, ο ιδιοκτήτης και η γυναίκα του (η οποία τον
αντικαθιστά σε περίπτωση απουσίας του). Σ’ όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρθηκαν ο ιδιοκτήτης ήταν αυτός που έπαιρνε την τελική
απόφαση για το ποιος θα καλύψει τη θέση ακούγοντας βέβαια τη γνώμη
του εργαζόμενού του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη και η τελευταία
ανήκουν σε μικρές επιχειρήσεις, με αριθμό εργαζομένων 6 ατόμων∙
ενώ η δεύτερη και η τρίτη ανήκουν σε μεσαίες επιχειρήσεις με αριθμό
εργαζομένων 21 και 24 αντιστοίχως.
Οι Wiesner R and Innes P. (2010) αναφέρουν για τις
αυστραλιανές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι οι συνεντεύξεις που
επικρατούν είναι οι ένας προς έναν κάτι που ισχύει και για τις ελληνικές
αφού μόλις 4 από τις 25 έχουν και κάποιο άλλο άτομο συμμετοχικά
στη συνέντευξη (και μάλιστα από τις 4 οι 2 είναι μικρές και οι άλλες 2
μεσαίες). Δεν παρατηρούμε επίσημες διαδικασίες επιλογής ούτε και
δομημένες συνεντεύξεις, θα της χαρακτηρίζαμε όπως και οι ιδιοκτήτες
αναφέρουν ως «ας πούμε συνέντευξη» ή «μικρο-συνέντευξη», αλλά
παρατηρούμε ότι υπάρχει η σύσταση από τους συναδέλφους/γνωστούς
κτλ η οποία οδηγεί στη μη χρήση των δοκιμαστικών περιόδων ή της
συνέντευξης κάτι που υφίσταται και στις μικρές αυστραλιανές
επιχειρήσεις, λιγότερο όμως, από τις υπόλοιπες προαναφερθείσες
πρακτικές, κάτι που δεν ισχύει στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τώρα τις μεσαίες στο δείγμα μας, είχαμε μόλις 2
βάσει του αριθμού εργαζομένων, όπου ακολουθούσαν συνεντεύξεις
μαζί με άλλο άτομο πέραν τον ιδιοκτητών και την απόφαση έπαιρναν
οι ιδιοκτήτες κάτι που δεν ισχύει για τις αυστραλιανές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις αφού την απόφαση την έπαιρναν οι Line managers. Αυτό
έρχεται σε αντίθεση με τις πρακτικές των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων αλλά και με τα λεγόμενα των Singh M. and Vohra N.
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(2009), όπου αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι ο
μόνος που συμμετέχει στις συνεντεύξεις και ο μόνος που παίρνει την
τελική απόφαση για το ποιος θα πάρει τη θέση.
Από

τα

παραπάνω

συμπεραίνουμε

ότι

οι

ελληνικές

μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ακολουθούν επίσημες πρακτικές
επιλογής, αλλά ανάλογα την περίπτωση ή θα πραγματοποιήσουν
κάποια άτυπη μορφή συνέντευξης/συζήτησης ή θα περάσουν τον
υποψήφιο από κάποια δοκιμαστική περίοδο, ή και τίποτα απ’ όλα αυτά
αν έχει δοθεί μια πολύ καλή σύσταση. Κυριαρχούν στις μικρές
επιχειρήσεις οι ανεπίσημες πρακτικές, οι μη δομημένες συνεντεύξεις
και οι ένας προς έναν συνεντεύξεις, όπως αναφέρουν και οι Wiesner R
and Innes P. (2010), για τις αυστραλιανές μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
όταν δεν υπάρχει κάποιος HR Manager.

Περιγραφή θέσεων εργασίας/Ανάλυση θέσεων εργασίας
στις ΜΜΕ
Όπως αναφέρουν οι Singh M. and Vohra N. (2009), οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε θα έχουν γραπτές περιγραφές θέσεων
εργασίας αλλά προφορικές και ανεπίσημες. Αυτό είναι κάτι που εν
μέρει επιβεβαιώνεται και από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
όπου 11 στις 25 επιχειρήσεις ορίζει προφορικά τα καθήκοντα των
εργαζομένων της ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, 9 στις 25 επιχειρήσεις
εκπαιδεύουν τους νέους εργαζομένους στη θέση για την οποία ήρθαν
μέσω προηγούμενων συναδέλφων ή ο «πιο παλιός συνάδελφος» ή
ακόμα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, και τέλος υπάρχουν 5 από τις 25
επιχειρήσεις όπου είναι γραπτές οι περιγραφές σε 3 λόγω της χρήσης
συστήματος ISO και στις άλλες 2 λόγω απλά είτε νομοθεσίας (τεχνικοί)
είτε επειδή τις έφτιαξαν από μόνοι τους οι ιδιοκτήτες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
έχουν ISO αποτελούνται από 9, 24 και 6 άτομα αντίστοιχα, ενώ η
μικρομεσαία επιχείρηση με βάση τη νομοθεσία απασχολεί 1 άτομο και
η μικρομεσαία επιχείρηση που έφτιαξε μόνο της τις περιγραφές
απασχολεί 7 άτομα. Όπως αναφέρουν και οι ιδιοκτήτες κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης για την περιγραφή της θέσης εργασίας:
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«κάθε μέρα έρχεται η τάδε καθόμαστε κάτω και βλέπουμε τι έχουμε να
κάνουμε. Καθαριότητα, τακτοποίηση. μοιράζουμε κάθε μέρα οι τρεις μας
τις δουλειές και κάνει ο καθένας μας μια απ’ αυτές…..Δεν της λέω τι να
κάνει, συζητάμε, θα κάνω εγώ αυτό εσύ το άλλο»,
«πρακτικά και στη συζήτηση στο να καταλάβεις. Προφορική περιγραφή
καθηκόντων και εγώ τους τα έλεγα»,
«κοιτάξτε όλοι όσοι έρχονται πρώτη φορά για δουλειά μένουν 2-3 μέρες
μες το μαγαζί, εξηγούμε κάποια πράγματα, το πώς γίνονται κάποιες
εργασίες, πώς λειτουργεί η διαδικασία και συν ότι τα νεότερα παιδιά μαζί
με τους παλαιοτέρους τεχνικούς, είναι έξω την ώρα των εργασιών και
εκπαιδεύονται λίγο, αρκετά μάλλον περισσότερο, στον τρόπο που
λειτουργούμε»,
«όχι. Απλά αυτός που θα έρθει θα καθίσει διπλά στον παλιότερο για να
του δείξει κάποια πράγματα μέρα με τη μέρα και σιγά σιγά αρχίζει ένα
δύο μήνες μετά, να παίρνει πράγματα από μόνος του, αλλά πάντα υπό την
καθοδήγησή μας» και
«όχι δεν υπάρχει. Ξέρει ο καθένας τα καθήκοντά του. Από μόνα τους
γίνονται αυτά. Δεν τα έχω ορίσει εγώ. Τίποτα ξέρουν να τα φτιάξουν, το
καθήκον τους είναι να φτιάξουν αυτό που τους έχεις δώσει εσύ να
φτιάξουν».
Διαπιστώνουμε και από τα παραπάνω ότι για τις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις η περιγραφή των καθηκόντων γίνεται
ανεπίσημα και προφορικά μέσω της χρήσης της εκπαίδευσης σ΄ όσους
δε γνωρίζουν τα καθήκοντά τους. Ωστόσο, πολλές είναι οι φορές που
το άτομο που θα έρθει δεν θα χρειαστεί εκπαίδευση για την εργασία
του, αφού ξέρει ήδη τι πρέπει να κάνει, αλλά του παρέχουν μια
εκπαίδευση ως προς το πώς γίνονται τα πράγματα στην συγκεκριμένη
επιχείρηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός πως οι μικρές δε
έχουν περιγραφές θέσεων εργασίας έχουμε 4 παραδείγματα από τα
οποία 3 μικρών επιχειρήσεων και 1 μεσαίας επιχείρησης που έχουν
γραπτές περιγραφές, επειδή εφαρμόζουν συστήματα ολικής ποιότητας
και υποχρεούνται να φτιάξουν.
Παραθέτω ενδεικτικά ένα σχόλιο για να διαπιστώσουμε πόσο
κοπιαστικό είναι γι’ αυτές να φτιάξουν περιγραφές θέσεων εργασίας
και θα μπορούσε να είναι και ένας από τους λόγους που δεν έχουν η
πλειοψηφία των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιγραφές
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θέσεων εργασίας: «υπάρχει γραπτή περιγραφή των καθηκόντων γιατί
έχουμε βάλει ISO. Ο ορισμός των καθηκόντων ήταν μια πολύ
χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία».
Άλλοι λόγοι για τη μη ύπαρξη περιγραφών θέσεων εργασίας
είναι όπως αναφέρουν οι Singh M. and Vohra N. (2009), ότι δε
χρειάζονται και είναι άκαμπτες μιας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
γνωρίζουμε ότι χαρακτηρίζονται για την ευελιξία τους ως προς τα
καθήκοντα, αλλά και ως προς τις συνθήκες, και πως δεν είναι
απαραίτητες,

αφού

όπως

προαναφέραμε

η

πλειοψηφία

των

εργαζομένων γνωρίζουν εκ των προτέρων τι χρειάζεται να κάνουν.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
Στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δείγματος μας,
6 στις 25 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν καμία
εκπαίδευση, 8 στις 25 πραγματοποιούν κάποια εκπαίδευση μέσω
σεμιναρίων από τεχνικό ασφαλείας, συναδέλφους ή εξωτερικούς
συνεργάτες και οι 11 στις 25 σχεδόν οι μισές, προσφέρουν σεμινάρια
μέσω των ΛΑΕΚ, ΚΕΚ, ΓΣΕΒΕΕ και Ομοσπονδία. Από αυτές τις
εκπαιδεύσεις που γίνονται οι 10 δε βασίζονται σε ανάγκες που
εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση. Μόλις οι 9 βασίζονται σε ανάγκες
που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση και οι υπόλοιπες 6 δεν
πραγματοποιούν κάποια εκπαίδευση.
Από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δείγματος παρείχαν
εκπαίδευση κατά την πρόσληψη οι 9 στις 25 κάτι που αναφέρουν οι
Singh M. And Vohra N. (2009) και οι Wiesner R. and Innes P. (2010)
ότι συμβαίνει αρκετά συχνά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόλις,
ένας αριθμός 6 στις 25 δηλαδή ένα ποσοστό του 24% των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στέλνουν το προσωπικό τους να
εκπαιδευτεί από φορείς που δεν είναι θεσμοποιημένοι (πχ.
ΓΣΕΒΕΕ/ΛΑΕΚ/ΚΕΚ) αλλά είναι προμηθευτές τους ή πελάτες τους
και αποτελούν τους stakeholder τους. Ένα ποσοστό που στους Wiesner
R. and Innes P. (2010) αναφέρεται για τις μικρές σε 16% ενώ για τις
μεσαίες σε 19%.
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Οι χώροι που χρησιμοποιούν οι ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις είναι αίθουσες που είτε βρίσκονται στην επιχείρηση είτε
στην ομοσπονδία του εκάστοτε κλάδου. Εκεί πραγματοποιούνται οι
συναντήσεις που είτε διεξάγονται από τον ιδιοκτήτη αν πρόκειται για
αίθουσα της επιχείρησης είτε από ειδικούς στο κάθε αντικείμενο τα
οποία τα συναντούμε και στους Singh M. And Vohra N. (2009).
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις οι εκπαιδεύσεις των εργαζομένων δεν είναι στις πρώτες
προτεραιότητες των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων αυτών, και για
λόγους οικονομικούς και για λόγους ότι προτιμούν να προσλαμβάνουν
«έτοιμους» εργαζόμενους που να χρειάζονται ελάχιστη ή και καθόλου
εκπαίδευση. Και μάλιστα για όσους τη χρειάζονται, θα την παρέχουν
εσωτερικά, χωρίς να χρειάζεται να υποστούν ένα extra (εξτρά) κόστος.
Οι εκπαιδεύσεις τώρα αν γίνουν σε μια μικρομεσαία
επιχείρηση θα γίνουν είτε μέσω των συνεργατών τους δηλαδή των
ενδιαφερόμενων μερών τους που είναι πελάτες, προμηθευτές και άρα
μεγαλύτερες εταιρείες, είτε μέσω των ανώτερων στη θέση είτε μέσω
των ίδιων των ιδιοκτητών. Προφανώς λοιπόν, η σύνδεση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μεγαλύτερες εταιρείες είναι πιθανό να
οδηγήσει σε εκπαιδεύσεις εργαζομένων τους όπως αναφέρουν οι Singh
M. and Vohra N. (2009), και από αυτό συνεπάγεται ότι η
δραστηριότητα της εκπαίδευσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι
χαμηλότερη απ’ αυτή των μεγάλων εταιρειών ( De Grip A. et Sieben I.
2009).
Το παραπάνω συμπέρασμα σχετικά με τις πρακτικές
εκπαίδευσης δεν ισχύει βέβαια για την Αυστραλία και την έρευνα των
Wiesner R. and Innes P. (2010), οι οποίοι απέδειξαν πως οι πρακτικές
στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας τους κατά το διάστημα 19982008 δε μειώθηκαν καθόλου και συνεχίζουν να αποτελούν
προτεραιότητα για τη διοίκηση των μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην
Αυστραλία.
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Αξιολόγηση της απόδοσης

Στο δείγμα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων της
παρούσας διπλωματικής θα συναντήσουμε 5 στις 25 επιχειρήσεις να
μην κάνουν αξιολόγηση, αναφέροντας μάλιστα τα εξής:
«τους λέω ένα μπράβο αυτό τίποτα άλλο, παλαιοτέρα το κάναμε υπήρχε
η δυνατότητα να δίνουμε μπόνους»,
«παλαιοτέρα ήμασταν πιο αυστηροί. Τώρα είμαστε πιο ανεκτικοί γιατί
ένας κάνει μια και δυο τρεις δουλειές οπότε μπορεί να υπάρξει
καθυστέρηση, ή η παραγωγικότητα να μην είναι αυτή που πρέπει. Κάνω
εγώ την αξιολόγηση κανονικά θα πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο,
μερικές φορές αισθανόμαστε την ανάγκη να την κάνουμε, αλλα καμία
φορά ξεχνάμε να την κάνουμε γιατί όταν κάπως νιώθεις ότι πάει καλά η
δουλειά, όλα καλά η αξιολόγηση δεν χρειάζεται»,
«δεν είναι κάτι γραπτό ή check το έκανε αυτό την μια εβδομάδα ή την
άλλη δεν το έκανε» και
«εμείς όπως είμαστε δεν υπάρχει αξιολόγηση γιατί ξέρει ο ένας τον άλλο
αρκετά χρόνια. Να σου δώσω να καταλάβεις τον περνάγαμε για αδερφό
μου ή συνέταιρο μου. Βλέπεις πως δουλεύεις γι’ αυτό φτάνεις κι σ’ αυτό
το σημείο, το να ταιριάζεις. Δεν είναι μόνο το αφεντικό να ταιριάξει με
υπάλληλο είναι κι το ανάποδο».
Από τις παραθέσεις των λεγομένων των ιδιοκτητών διαπιστώνουμε ότι
δεν κάνουν αξιολόγηση τώρα, αλλά στο παρελθόν κάποιοι έκαναν, πως
χρησιμοποιούν λεκτική επιβράβευση και πως επειδή κυριαρχεί το
οικογενειακό κλίμα, δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάποια αξιολόγηση.
Η πλειοψηφία των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του
δείγματος μας δηλαδή 16 στις 25 χρησιμοποιούν μια καθημερινή άτυπη
δηλαδή προφορική αξιολόγηση της απόδοσης. Χαρακτηριστικά κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρουν 5 εξ αυτών:
«φαίνεται καθημερινά. Γίνονται αυξήσεις με βάση την απόδοση των
εργαζομένων»,
«οπωσδήποτε. Σαν αφεντικό ξέρεις κάποια πράγματα. Πάντα υπήρχαν
και θα υπάρχουν και μιλάμε για οικογενειακές, κι ο υπάλληλος που τον
είδα να κουράστηκε θα πάρει και παραπάνω, το Πάσχα, Χριστούγεννα
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του δώσαμε και 100 ευρώ παραπάνω για να πιει ένα κρασί συν τα κρέατα
που πήρε»,
«καθημερινά, όταν του δίνεις 3 θέματα και σου τα τελειώνει το βράδυ
και τα κάνει όλα, και έτσι παίρνει καλό βαθμό. Πάντα ανάλογα πως τον
αξιολογούσα ήμουν με τη λογίστριά μου, έλεγα ποσό έπαιρνε βάσει
νόμου, εγώ αν τον έβλεπα του έδινα και 100 ακόμη» και
«κάθε μέρα θα έλεγα. Αυτό το βλέπω από το αν έχω ευχαριστημένους
πελάτες, δεν έχω χαρτί. Ξέρω ότι σε βάθος χρόνου αυτός ο τεχνικός
εξυπηρετεί τις ανάγκες μας δεν έχουμε παράπονο. Όχι δεν υπάρχουν
αμοιβές με βάση την απόδοση» και
«σαν προφορική αξιολόγηση απλή άτυπη και μιλούσα αν είχα θέμα. Όχι
δεν υπάρχουν αμοιβές με βάση αξιολόγηση».
Μόλις 4 στις 25 επιχειρήσεις χρησιμοποιεί κάποια πιο επίσημη
αξιολόγηση χωρίς απαραίτητα να είναι γραπτή και αφορά ετήσια ή
τριμηνιαία περίοδο. Αναφέρουν οι ιδιοκτήτες:
«ναι, κάθε χρόνο, εγώ την κάνω, δεν βασίζονται οι αμοιβές με βάση την
απόδοση. Από αποτελέσματα σε εξετάσεις μαθητών και σχόλια μαθητώνπελατών»,
«αυτό εξαρτάται από τα κέρδη της επιχείρησης συνδέονται όλα αυτά και
από τον όγκο εργασίας και την αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν αμοιβές
που να βασίζονται στην αξιολόγηση. Αξιολογούνται βάσει της
αποτελεσματικότητας τους στον όγκο εργασίας, καθημερινά. Ο αδερφός
μου κάνει την αξιολόγηση που ασχολείται με το μέσα της επιχείρησης »
και
«ναι. Τα κομμάτια των τεχνιτών τα κάνει ο υπεύθυνος της παραγωγής,
τα κομμάτια των πωλητών τα κάνω εγώ (=ιδιοκτήτης) κάθε τρίμηνο.
Ξεκινάει από τους στόχους που θα βάλουμε κάθε τρίμηνο, τί πέτυχαμε,
είναι η ανάλυση που κάνουμε. Έγινε στα πλαίσια του ISO. Οι αμοιβές
έχουν προσαρμοστεί στην απόδοση του κάθε εργαζομένου. Οι πωλητές
επιβραβεύονται έχουν ένα ποσοστό επί των πωλήσεων, αν αυξηθεί ο
τζίρος των πωλήσεων, θα πάρουν μεγαλύτερο ποσοστό» και
«αξιολόγηση γίνεται από εμένα στο προσωπικό και από τους πελάτες στο
προσωπικό και το χρησιμοποιούμε που και που και κυρίως όταν έχω να
κάνω με εταιρείες το δίνω κατευθείαν. Όχι δεν υπάρχουν, μόνο άτυπα
είναι τα μπόνους».
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Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι τα λεγόμενα των Singh
M. and Vohra N. (2009), αληθεύουν και για τις ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις όπου το κυρίαρχο στυλ ως προς την αξιολόγηση είναι
ανεπίσημο, βασίζεται στην παρατήρηση και στις συζητήσεις δεν
υπάρχει κάτι σε έντυπο (εκτός των δύο τελευταίων επιχειρήσεων στην
προηγούμενη παράγραφο όπου υπάρχει γραπτή αξιολόγηση λόγω
συστήματος ISO) αλλά τελικώς είναι μόνο προφορικό.
Οι Wiesner R. and Innes P. (2010), οι οποίοι έχουν ασχοληθεί
με τις αυστραλιανές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν την ύπαρξη
αξιολόγησης με

βάση τους στόχους, το επίσημο

feedback

(=επανανατροφοδότηση) αξιολόγησης συνδυαστικά με το επίσημο
σύστημα αξιολόγησης και το ανεπίσημο σύστημα αξιολόγησης. Στις
αυστραλιανές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυριαρχεί στις μικρές
επιχειρήσεις το επίσημο feedback για την αξιολόγηση και υστερεί με
μικρή διαφορά το ανεπίσημο σύστημα αξιολόγησης. Στις μεσαίες τώρα
κυριαρχεί το επίσημο σύστημα αξιολόγησης και υστερεί κατά πολύ το
ανεπίσημο. Στις ελληνικές τώρα μικρομεσαίες επιχειρήσεις του
δείγματος δεν έχουμε επίσημο σύστημα αξιολόγησης, αλλά έχουμε
κατά κύριο λόγο ανεπίσημο, δεν αναφέρονται σε κάποιο επίσημο
feedback. Στις μεσαίες (2 στο δείγμα μας) έχουμε επίσημο σύστημα
που γίνεται με αξιολόγηση βάσει στόχων από τον υπεύθυνο όπου και
συμφωνεί με τις αυστραλιανές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα
μπορούσαμε δηλαδή να ισχυριστούμε ότι οι ελληνικές με τις
αυστραλιανές επιχειρήσεις συμφωνούν μεταξύ τους ως προς τις
μεσαίες και όχι ως προς τις μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά τα
συστήματα αξιολόγησης.
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Συστήματα αμοιβών
Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τα
συστήματα αμοιβών ακολουθούν διάφορες πρακτικές. Αρχικά, ο
μισθός σε 8 στις 25 μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σταθερός χωρίς
bonus, σε 11 στις 25 σχεδόν δηλαδή οι μισές προσφέρουν μισθό
μεγαλύτερο από τον κατώτατο είτε λόγω κλαδικής σύμβασης είτε γιατί
το άτομο αυτό προσφέρουν πολλά στην επιχείρηση. Μόλις, 6 στις 25
προσφέρει σταθερό μισθό με τη χρήση κάποιου bonus ανάλογα τα
αποτελέσματα της επιχείρησης. Αυτό που παρατηρούμε λοιπόν, είναι
ότι

οι

ελληνικές

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

θα

δώσουν

ανταγωνιστικότερο μισθό σε κάποιον που έχει τις δεξιότητες
προκειμένου να τον κρατήσουν και να μην τον χάσουν από τον
ανταγωνισμό, αλλά θα δώσουν και κάτι παραπάνω με βάση την
απόδοση του εργαζομένου τους αλλά και της ίδιας της επιχείρησης.
Αναλυτικότερα ας εξετάσουμε τί αμοιβές παρείχαν οι
ελληνικές

μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξτρά του

μισθού

των

εργαζομένων τους. Οι 11 στις 25 δεν παρείχαν κάποιο bonus, οι 11
στις 25 παρείχαν όπως αναφέραμε και παραπάνω bonus χρηματικό με
βάση τα οικονομικά αποτελέσματα και οι 3 στις 25 προσφέρουν κάτι
διαφορετικό χωρίς να δίνουν απαραίτητα και bonus, παραθέτω τα
λεγόμενά τους:
«σίγουρα το μισθό που λένε οι συμβάσεις και τον υπερβαίνει κατά 1/3,
κι επειδή εγώ αυτά τα έχω δει, τους προσφέρω πολλά πράγματα, τους
έχω ασφαλισμένους σε ιδιωτικές εταιρείες, τους βγάζω έξω από κοινού
να κάνουμε δράσεις ώστε να αισθάνονται ότι είναι μέρος γραφείου και
της ευρύτερης οικογένειας. Έχω σκεφτεί να δώσω μπόνους ή συμμετοχή
κερδών»,
«κάτι πολύ παραπάνω από αυτά που λέει το υπουργείο. Σταθερή δε θα
πάρουν μπόνους. Το bonus είναι σε διαφορετική μορφή, το να γίνει
γρηγορότερα η εργασία, δε μοιράζεται το κέρδος, αλλα μπορεί να γίνει
ένα τραπέζι για φαγητό σαν το ευχαριστώ»
«μεταβλητή, δηλαδή υπάρχει ο βασικός μισθός 500 ευρώ. Όμως επειδή
θα ΄ναι μάστορας του δίνω παραπάνω και για να μπορέσει να είναι του
μαγαζιού να νιώθει ο άνθρωπος ο δικός μου».
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Παρατηρούμε από τις απαντήσεις τους λοιπόν, ότι μια ελληνική
μικρομεσαία επιχείρηση θα ανταμείψει τον εργαζόμενό της όχι
απαραίτητα χρηματικά αλλά και με κάποιο μη χρηματικό τρόπο, όπως
η παροχή ενός γεύματος για να νιώθουν ότι τους «ευχαριστούν» οι
ιδιοκτήτες για το έργο τους ή αυτό το ιδιαίτερο που κάνει μόνο μία
μικρομεσαία επιχείρηση του δείγματος, που είναι η παροχή ιδιωτικής
ασφάλισης, ώστε να τους δείξει μ’ αυτόν τον τρόπο όπως και ο ίδιος ο
ιδιοκτήτης αναφέρει, ότι είναι «μέλη του γραφείου».
Κάτι που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι κατά την αξιολόγηση
των εργαζομένων τους οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
παρείχαν ενδεικτικά:
«εξτρά μηνιαίο ήταν στο δώρο τους. Ή τους έδινα προϊόντα από το
κατάστημα δωρεάν, άδειες χωρίς να φαίνεται»,
«γίνονται αυξήσεις με βάση την απόδοση των εργαζομένων»,
«άρα υπάρχει και μια μεταβλητή αμοιβή που ισχύει όταν ο άλλος έχει
τελειώσει καλυτέρα τη δουλειά και καλά. Εγώ το κάνω και βλέπω και τις
ώρες που θα δουλέψουν παραπάνω και θα τις πληρωθούν πάντα και
πιστεύω πως αν δεν πληρωθεί ο άλλος, δεν ικανοποιηθεί οικονομικά,
όσα μπράβο κι αν του πεις δε θα τον ικανοποιήσουν»,
«οπωσδήποτε. Σαν αφεντικό ξέρεις κάποια πράγματα. Πάντα υπήρχαν
και θα υπάρχουν και μιλάμε για οικογενειακές, κι ο υπάλληλος που τον
είδα να κουράστηκε θα πάρει και παραπάνω, το Πάσχα, Χριστούγεννα
του δώσαμε και 100 εύρω παραπάνω συν τα κρέατα που πηρέ για να πιει
ένα κρασί»,
«κάθε μέρα, είμαι εδώ και βλέπω. Ναι υπάρχει αυτό πάει όλη τη σεζόν,
είναι υποχρέωση της να το κάνει αυτό να δίνει μια μικρη αύξηση σ’ έναν
άνθρωπο ο οποίος σου παράγει τον έχεις ανάγκη, δε θες να σου τον πάρει
ο ανταγωνισμός»
Συνεπώς από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι οι 3 πιο
συνηθισμένες πρακτικές αμοιβών είναι οι ανταγωνιστικοί μισθοί σε
σχέση με την αγορά οι οποίοι βασίζονται στις δεξιότητες και την
προϋπηρεσία που έχει το άτομο που θα έρθει στην επιχείρηση και οι
μισθοί με βάση την απόδοση του εργαζομένου και τα αποτελέσματα
της επιχείρησης (Wiesner R. and Innes P. 2010). Πράγματι η ύπαρξη
προαγωγής που αναφέρουν οι Singh M. and Vohra N. (2009), δε
χρησιμοποιείται καθόλου από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
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αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τη μη χρηματική αμοιβή αφού κάποιες από
αυτές τη χρησιμοποιούν ως τρόπο για να ευχαριστήσουν και να κάνουν
τους εργαζόμενούς τους να νιώσουν οικογένειά τους.

Επικοινωνία και Διαχείριση παραπόνων
Όσον

αφορά

τώρα

την

επικοινωνία

στις

ελληνικές

μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρατηρούμε ότι 14 στις 25 επιλέγουν την
καθημερινή διαπροσωπική επικοινωνία, 9 στις 25 επιλέγουν τη χρήση
τεχνολογικών μέσων για την επικοινωνία τους είτε πρόκειται για κινητό
τηλέφωνο είτε για email είτε μέσω του viber γενικότερα ό,τι γραπτό, 1
στις 25 δεν χρησιμοποιεί κάτι γιατί είναι ένα άτομο και 1 στις 25
χρησιμοποιεί γραπτές καρτέλες εργασίας λόγω της φύσης της δουλειάς.
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι κυριαρχεί η άμεση επικοινωνία ως προς την
ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στις μικρομεσαίες μεταξύ ιδιοκτητών
και εργαζομένων κάτι που συμφωνεί με τους Singh M. and Vohra N.
(2009).
Αναφορικά με τη διαχείριση παραπόνων στις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι 9 στις 25 αναφέρουν τη μη ύπαρξη
παραπόνων στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης ενώ οι υπόλοιπες 16 στις
25 αναφέρουν την ύπαρξη παραπόνων προς τους ιδιοκτήτες σχετικά με
το ωράριο ή τις οικονομικές απολαβές τους. Στις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη
διαχείριση παραπόνων καθώς όλα απευθύνονται στον ιδιοκτήτη και όχι
σε κάποιον μάναντζερ (manager), όπως αυτό συμβαίνει στους Wiesner
R. and Innes P. (2010).
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Συμπεράσματα για την επιστήμη της Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού στις ΜΜΕ
Η έρευνα έχει στρέψει πια το ενδιαφέρον της και στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος
των ΑΕΠ μιας οικονομίας και προσπαθούν να αποκτήσουν όσο τον
δυνατόν περισσότερες γνώσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους.
Εδώ αυτό που εξετάσαμε ήταν τη χρήση ή μη των πρακτικών ΔΑΔ και
της στρατηγικής σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απώτερο
σκοπό την επίτευξη υψηλής απόδοσης.
Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι και οι ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πρακτικές ΔΑΔ άτυπα και
ανεπίσημα, χωρίς δηλαδή να υπάρχει τμήμα ανθρώπινου δυναμικού
στο οργανόγραμμά τους ή χωρίς να υπάρχει κάποιος ειδικός σε θέματα
ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός που εφαρμόζει πρακτικές ΔΑΔ σε μια
ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση αλλά και στις υπόλοιπες χώρες
βάσει βιβλιογραφίας7 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
Η πλειοψηφία των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
όσον αφορά την προσέλκυση του προσωπικού της, επιλέγει τρεις
πρακτικές ιεραρχικά:
• συστάσεις γνωστών, συναδέλφων, φίλων
• αγγελία στο Internet
• αναζήτηση μέσω του κλάδου/σωματείου
Ωστόσο, βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσής μας δεν προκύπτει
ότι οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις αναφορικά με την προσέλκυση θα επιφέρουν κάποια
καλύτερη απόδοση στην επίχειρηση.
Αντίθετα, ο τρόπος επιλογής ενός υποψηφίου αποτελεί μια
αιτιακή συνθήκη για θψηλή απόδοση, βάσει των αναλύσεών μας. Οι
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους, επιλέγουν
μια άτυπη μορφή συνέντευξης ή αλλιώς «μικρο-συνέντευξης» όπως και
οι ίδιοι αναφέρουν, ενώ στα τεχνικά επαγγέλματα θα συναντήσουμε τη
χρήση της δοκιμαστικής περιόδου η οποία κυμαίνεται από τη 1
εβδομάδα μέχρι και τον 1 μήνα. Οι συμμετέχοντες στη συνέντευξη
τώρα είναι κατά κύριο λόγο ο ιδιοκτήτης. Αλλά αξιοσημείωτο είναι ότι
7

Πχ στην Ινδία, στην Αυστραλία
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σε 4 μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν και άλλοι εργαζόμενοι
της επιχείρησης, άσχετα αν την τελική απόφαση την παίρνει ο
ιδιοκτήτης. Αυτή η συμμετοχή μας δίνει την εντύπωση της ύπαρξης
μιας πιο συμμετοχικής επιχείρησης και ενός κλίματος εμπιστοσύνης
μεταξύ ιδιοκτήτη-εργαζομένου.
Η

περιγραφή

των

θέσεων

εργασίας

στις

ελληνικές

μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει γραπτά και επίσημα (εκτός από
τις περιπτώσεις που είχαν συστήματα ISO, 3 στις 25). Η δυναμικότητα
των ελληνικών μικρομεσαίων επιχείρησεων δεν τους δίνει τη
δυνατότητα να σχεδιάσουν πιθανόν περιγραφές θέσεων εργασίας
καθώς όλοι τα κάνουν όλα, όλοι βλέπουν καθημερινά τι πρέπει να
κάνουν, όλοι θα περάσουν απ’ όλες τις δουλειές για να πάρουν μια
γεύση για το πώς δουλεύει η εκάστοτε επιχείρηση, οπότε όλοι αυτοί οι
παράγοντες δε δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη
δημιουργία περιγραφών θέσεων εργασίας. Όσες τώρα έχουν
πραγματοποιήσει αυτόν τον σχεδιασμό μας τον αναφέρουν ως μια
διαδικασία «χρονοβόρα και γραφειοκρατική». Παρά την ελλιπής
χρήση των περιγραφών των θέσεων εργασίας, αυτή η έλλειψη βρέθηκε
σαν αιτιακή συνθήκη που να επηρεάζει θετικά την απόδοση των
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Την εκπαίδευση δεν την χρησιμοποιήσαμε σαν μεταβλητή
στην ανάλυσή μας γιατί οι λύσεις που μας έδινε ήταν εξαιρετικά
χαμηλές στα ποσοστά του consistency, με αποτέλεσμα να μην
μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά. Οπότε η εκπαίδευση στις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αναλύθηκε περαιτέρω στο να μας δώσει
κάποιο αποτέλεσμα για την απόδοση αφού δεν ικανοποιούσε τα
επίπεδα του επιθυμητού μας consistency (μεγαλύτερο του 0.75 για να
έχουμε μια πιθανότητα να υπάρξει κάποια λύση).
Η αξιολόγηση της απόδοσης γίνεται στις περισσότερες
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις άτυπα, χωρίς κάποιο δηλαδή
έντυπο αξιολόγησης, αλλά παρέχουν μια μορφή αξιολόγησης
καθημερινή προφορική. Εκεί παρακολουθούν τους εργαζομένους της
επιχείρησης και κρίνουν για το αν θα υπάρξει κάποια αύξηση στο μισθό
τους ή κάποιο bonus. Λίγες είναι εκείνες που χρησιμοποιούν μια πιο
επίσημη αξιολόγηση που να αφορά μια τριμηνιαία ή ετήσια περίοδο
και να γίνεται μέσω κάποιου εντύπου. Αυτός που κάνει την αξιολόγηση
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θα είναι αδιαμφισβήτητα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Στην ανάλυση
που πραγματοποιήσαμε για την απόδοση βρέθηκε ότι η αξιολόγηση της
απόδοσης αποτελεί μαζί με τις άλλες πρακτικές ΔΑΔ αιτιακή συνθήκη
για να αυξηθεί η απόδοση της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης
αναφορικά με τον τζίρο, την κερδοφορία και το μερίδιο αγοράς.
Η αξιολόγηση της απόδοσης γίνεται για την παροχή κάποιου
μετέπειτα bonus ή αύξησης του μισθού και συνδέεται άρρηκτα με τη
χρήση των συστημάτων αμοιβών. Στην ανάλυσή μας επιλέξαμε να
ασχοληθούμε με το μισθό που παρείχαν οι ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και μόνο αν είχαν κάποιο bonus ή αν δεν παρείχαν κάποιο
bonus. Από το δείγμα μας διαπιστώθηκε ότι σχεδόν η πλειοψηφία (11
στις 25) των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρείχαν ένα
μισθό μεγαλύτερο από τον κατώτατο, γιατί το άτομο που είχαν
προσλάβει προσέφερε πολλά στην επιχείρησή τους και αυτό ήθελαν να
του το δείξουν μέσω μια μισθολογικής ανταμοιβής, γιατί οι
μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι της ακόλουθης άποψης:
«…είναι υποχρέωση της μικρομεσαίας επιχείρησης να το κάνει αυτό να
δίνει μια μικρή αύξηση σ’ έναν άνθρωπο που σου παράγει τον έχει
ανάγκη, δε θες να σου τον πάρει ο ανταγωνισμός».
Στην ανάλυση που πραγματοποιήσαμε αποδείχτηκε ότι τα συστήματα
αμοιβών αποτελούν μαζί με τις άλλες πρακτικές ΔΑΔ αιτιακή συνθήκη
για να έχουμε υψηλή απόδοση.
Κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όσον αφορά τις
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πιστεύω ότι αξίζει να
αναφερθεί, είναι ο τρόπος τους να διαχειριστούν τα «ταλέντα» μέσα
στην επιχείρησή τους. Χαρακτηριστικά 10 στις 25 δεν είχαν κάποιο
περιστατικό ατόμου που να θεωρούν ικανό μέσα στην επιχείρησή τους
ενώ σχεδόν οι μισές 11 στις 25, είχαν κάποιο άτομο που ήταν ικανό,
αλλά ενώ το άτομο αυτό ήθελε να φύγει από την επιχείρησή τους δεν
έκαναν απολύτως τίποτα για το κρατήσουν. Μόλις οι 4 στις 25 είχαν
κάποιο ικανό εργαζόμενο και δεν ήθελαν να τον χάσουν και
προσπάθησαν να τον δελεάσουν με ευέλικτο ωράριο και αύξηση
μισθού∙ οι δύο τα κατάφεραν, οι άλλες δύο όχι.
Αυτό μας δείχνει μια δυσκολία τους στο να αναγνωρίσουν
«ταλέντα» και να τα κρατήσουν, που είναι ένα από τα βασικότερα
προβλήματα που

αντιμετωπίζουν
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επιχειρήσεις, αλλά και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Το γεγονός
όμως ότι κάποιοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες-ιδιοκτήτες σκέφτηκαν
να κρατήσουν το άτομο αυτό με οικονομικό δέλεαρ αλλά ακόμη και με
ευέλικτο ωράριο, πρακτικές που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στις
πολυεθνικές, εκτιμώ ότι αποτελεί ένα πολύ θετικό στοιχείο για την
διαχείριση των «ταλέντων» στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Άρα, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν άτυπες πρακτικές ΔΑΔ οι
οποίες μπορούν να τις βοηθήσουν στην καλύτερη απόδοσή τους
μελλοντικά. Αυτές που φάνηκε να υπερτερούν έναντι των υπολοίπων
ήταν η επιλογή, η περιγραφή των θέσεων εργασίας, η αξιολόγηση της
απόδοσης και η πολιτική αμοιβών. Η εκπαίδευση και η προσέλκυση
αποδείχτηκε ότι δεν παίζουν κάποιον καθοριστικό παράγοντα αιτιακής
συνθήκης για την καλύτερη απόδοση της επιχείρησης αναφορικά
τουλάχιστον με την κερδοφορία, τον τζίρο και το μερίδιο αγοράς που
εξετάσαμε στη συγκεκριμένη διπλωματική.
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Προτάσεις για τις ελληνικές ΜΜΕ
Δεδομένου των αποτελεσμάτων της παρούσας διπλωματικής
εργασίας θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις στις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι προτάσεις μας θα αφορούν πρώτα τη
στρατηγική και μετά τις πρακτικές ΔΑΔ που μπορεί να ακολουθήσει
μια μικρομεσαία επιχείρηση.
Αναφορικά λοιπόν, με τους τύπους των στρατηγικών που
εξετάσαμε στην παρούσα διπλωματική εργασία, και που ουσιαστικά
ταξινομήσαμε με βάση τις πρακτικές ΔΑΔ την κάθε μικρομεσαία
επιχείρηση σ’ έναν συνδυασμό τύπων στρατηγικής, καθώς δεν υπήρξε
καμία που να ακολουθεί ξεκάθαρα μια συγκεκριμένη στρατηγική πχ
defender, prospector, analyzer, φάνηκε από την ανάλυση των
δεδομένων μας, ότι η στρατηγική που μπορεί να βοήθησει την
επιχείρηση να πετύχει υψηλή απόδοση είναι αυτή του Defender. Η
στρατηγική του Defender φάνηκε να επιδρά θετικά στην απόδοση των
μικρομεσαίων επιχείρησεων. Οι στρατηγικές των Prospectors και
Analyzers φάνηκε να μην επιδρούν καθόλου στην απόδοση των
μικρομεσαίων πιθανώς αποτέλεσμα της ύφεσης στην ελληνική
οικονομία.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που θέλουν να επιτύχουν μια καλή απόδοση θα πρέπει να
ακολουθήσουν τη στρατηγική του Defender. Στη βιβλιογραφική
επισκόπηση αναφέρονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του κάθε
τύπου στρατηγικής ώστε να μπορέσει ο κάθε επιχειρηματίας να
επιλέξει αυτή που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή του.
Όσον αφορά τις πρακτικές ΔΑΔ ξεκινάμε με την προσέλκυση.
Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν είναι απαραίτητη ως πρακτική ΔΑΔ
προκειμένου να επιφέρει υψηλότερη απόδοση. Θα μπορούσαν δηλαδή
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην την χρησιμοποιούν σαν πρακτική.
Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι πού θα βρίσκουν την πηγή του
προσωπικού τους; Κύρια μέθοδο όπως είδαμε και στην ανάλυση
παραπάνω είναι οι συστάσεις από τις οποίες πήραν τους καλύτερους
εργαζόμενους. Άρα, αυτό που θα πρότεινα στους μικρομεσαίους
επιχειρηματίες/ιδιοκτήτες για την εύρεση προσωπικού, θα ήταν να
ξεκινήσουν πρώτα από τις εσωτερικές πηγές προσέλκυσης δηλαδή
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συστάσεις φίλων, γνωστών, συναδέλφων ή και σωματείου ακόμα, και
αν αυτές δε φέρουν κανένα αποτέλεσμα, τότε να προχωρήσουν σε
αγγελία στην εφημερίδα ή στο Internet.
Χρησιμοποιώντας σαν πρώτη πηγή τη συστάση είναι
πιθανότερο να καταλήξουν γρηγορότερα σε κατάλληλο υποψήφιο για
τη θέση οπότε μ’ αυτό τον τρόπο θα γλιτώσουν χρόνο από το να
βλέπουν βιογραφικά που δε σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θέση,
αλλά στάλθηκαν παρόλα αυτά στην αγγελία τους, και θα γλιτώνουν και
χρήμα γιατί δε θα δημοσιεύσουν στην εφημερίδα ή στο Internet
αγγελία η οποία ενδεχομένως να κόστιζε είτε λίγο είτε πολύ.
Η επιλογή εργαζομένων στην πλειοψηφία των μικρομεσαίων,
γίνεται όπως είδαμε, μέσω της συνέντευξης ή της δοκιμαστικής
περιόδου διάρκειας μίας εβδομάδας έως ενός μήνα. Στη συνέντευξη
είδαμε ότι συμμετέχει ο ιδιοκτήτης ή κάποιο άλλο μέλος του
προσωπικού (είτε μέλος οικογένειας είτε εργαζόμενος), αλλά την
τελική απόφαση την παίρνει ο ιδιοκτήτης. Ο τρόπος που γίνεται η
επιλογή του προσωπικού είναι αυτός που θα περιμέναμε σε μια
μικρομεσαία επιχείρηση. Τον πρώτο λόγο τον έχει ο ιδιοκτήτης. Θα
ήθελα όμως να προτείνω στον ιδιοκτήτη όταν προβληματίζεται για
κάποιον υποψήφιο να αναφέρει την συγκεκριμένη περίπτωση και στο
προσωπικό του, να ακούει τη γνώμη τους και στο τέλος, ας καταλήγει
μόνος του. Έχει σημασία να φαίνεται ότι το προσωπικό συμμετέχει και
ακούγεται σε ορισμένες διαδικασίες γιατί με αυτόν τον τρόπο,
πετυχαίνουμε καλύτερη δέσμευση με την επιχείρηση και μάλιστα
νιώθουν ότι εισακούγονται ανεξάρτητα του αν ο ιδιοκτήτης, θα πάρει
μόνος του την τελική απόφαση.
Οι αμοιβές τώρα είναι ένα κομμάτι των πρακτικών ΔΑΔ που
προς έκπληξήν μου υπάρχει αρκετά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Χρησιμοποιούν είτε bonus είτε αύξηση στο μισθό του εργαζόμενου
στον τέλος του χρόνου, ή κάτι παραπάνω ως δώρο και αντίστοιχα
προσφέρουν και τα προιόντα τους η κάθε επιχείρηση πχ. κρέας στις
γιορτές ή και κάθε εβδομάδα δωρεάν στον εργαζόμενό της. Σίγουρα
αυτή η πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει, γιατί αναγνωρίζει τη δουλειά
των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση, είναι μια υλική επιβράβευση,
και μάλιστα βοηθά τους εργαζομένους της μικρομεσαίας να νιώθουν
σημαντικοί για την ίδια. Αυτό ενισχύει με τη σειρά του τη δέσμευση
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των εργαζομένων απέναντι στην επιχείρηση και μπορεί να αυξάνει και
την παραγωγικότητά τους απέναντι στην επιχείρηση γιατί πετυχαίνετε
η ικανοποίηση τους, όσον αφορά την αναγνωρίση των προσπαθειών
τους στην εργασία.
Αναφορικά με τις αμοιβές οι ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων στις
συνεντεύξεις τους θεωρούν ότι η υλική επιβράβευση μετρά
περισσότερο από την λεκτική. Θα ήθελα να τους προτείνω να
δοκιμάσουν και τις δύο ανάλογα την περίσταση. Όταν παραδίδουν κάτι
οι εργαζόμενοι νωρίτερα από το αναμενόμενο να εκφράζεται έντονα
μια λεκτική επιβράβευση όπως «Μπράβο για την καλή δουλειά», «Τι
καλός που είσαι» και προφανώς αργότερα αθροιστικά όλο το χρόνο ο
ιδιοκτήτης να δίνει και το κάτι παραπάνω σε υλικά αγαθά είτε αυτό
είναι σε χρήματα είτε σε προιόντα.
Επίσης, θα μπορούσαν ακόμη να δοκιμάσουν αυτό που
πράγματι κάνουν ορισμένοι συνάδελφοί τους, να βγουν με τους
εργαζομένους τους για φαγητό ή αν παραστεί έκτακτη ανάγκη στον
άνθρωπο που γνωρίζεις τι προσφέρει στην επιχείρησή σου, να του δοθεί
άδεια χωρίς αποκλειστικά να τη δικαιούται βάσει νόμου. Όλα αυτά τα
μικρά πράγματα θα ενισχύσουν την σχέση μεταξύ εργαζομένων και
επιχείρησης, θα νιώθουν πως εκτιμάτα η όποια προσπάθεια τους και
επιβραβευέται είτε μέσω υλικών (προιόντων, χρημάτων) είτε μέσω
άυλων (αδειών, γεύμα) αγαθών.
Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας βρέθηκαν κι αυτές να
επηρεάζουν θετικά την απόδοση. Στην πλειοψηφία τους οι ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ορίζουν τα καθήκοντα των θέσεων των
εργαζομένων που απασχολούν για τρεις λόγους: πρώτον αυτός που θα
έρθει στην επιχείρηση γνωρίζει ήδη τι πρέπει να κάνει, δεύτερον η
διαδικασία του να γράψει κάποιος τις περιγραφές των θέσεων εργασίας
είναι κουραστική και γραφειοκρατική αναφέρουν όσες από τις
μικρομεσαίες αναγκάστηκαν να τις σχεδιάσουν λόγω συστήματος ISO
και τρίτον όλοι κάνουν πολλά πράγματα και όχι μόνο ένα μέσα στην
επιχείρηση.
Μια περιγραφή των θέσεων εργασίας σε μια επιχείρηση είναι
αυτή που καθοδηγεί τον ιδιοκτήτη στο ποιο άτομο χρειάζεται για τη
θέση, τι προσόντα απαιτείται να έχει και τι δεξιότητες να έχει
καλλιεργήσει. Αυτά τα προσόντα και οι δεξιότητες, αν συνδυαστούν
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δίνουν τον σωστό υποψήφιο για τη θέση. Εκ πρώτης όψεως μια
μικρομεσαία επιχείρηση δε χρειάζεται να φτιάξει περιγραφές θέσεων
εργασίας γιατί θα χάσει χρόνο και θα καθυστερεί γραφειοκρατικά, συν
ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν τη δουλειά. Αν όμως σχεδίαζε τις
περιγραφές των θέσεων εργασίας που έχει και τις ανανέωνε ανάλογα
την περίπτωση, εκτιμώ ότι αυτό θα τη βοηθούσε στην επιλογή
καλύτερων υποψηφίων αφού θα λειτουργούσε σαν μια «λίστα»
προσόντων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη θέση.
Βέβαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γνωρίζουμε ότι
κυριαρχούν οι συστάσεις των εργαζομένων, αυτό όμως δε σημαίνει ότι
ένας άνθρωπος που αποτελεί σύσταση, δεν πρέπει να περνά από
συνέντευξη

ή

από

δοκιμαστική

περίοδο,

προκειμένου

να

επιβεβαιώσουν οι ιδιοκτήτες ότι ταιριάζει στην επιχείρηση και όπως
και οι ίδιοι λένε «στο πως κάνουμε τα πράγματα εδώ». Έχοντας ο
ιδιοκτήτης την περιγραφή θέσεων εργασίας, θα γνωρίζει ήδη και
γραπτώς το τι πρέπει να έχει ο υποψήφιος που ψάχνει, θα του θέσει και
ερωτήσεις στη συνέντευξη ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης και θα
έχει μια σαφέστερη εικόνα για τον υποψήφιο προτού καταλήξει στην
πρόσληψη.
Μια πρακτική που χρησιμοποιούν οι μικρομεσαίες και φάνηκε
πράγματι να επηρεάζει την απόδοση είναι η αξιολόγηση. Οι
μικρομεσαίες εφαρμόζουν συχνή αξιολόγηση που όμως γίνεται άτυπα
χωρίς δηλαδή κάποιο χαρτί, αλλά προφορικά καθημερινά και με
παρατηρήσεις την ώρα της εργασίας. Θεωρούν την αξιολόγηση αρκετά
χρήσιμη καθώς μέσω αυτής καθορίζονται και οι αντίστοιχες εξτρά
(extra) αμοιβές που θα δοθούν υλικές ή άυλες.
Θεωρώ ότι η πρακτική της αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται
επίσημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι απλώς μόνο άτυπα.
Αρχικά, ανάλογα τον κλάδο της επιχείρησης και τους στόχους που
μπορεί να θέτει ή και ακόμα και να μη θέτει, μια αξιολόγηση ανά
εξάμηνο (δηλαδή 2 φορές το χρόνο) βοηθά τον ιδιοκτήτη να γνωρίζει
που βρίσκεται ο εργαζόμενός του και να του υποδεικνύεις τις
κατάλληλες παρατηρήσεις. Προφανώς και πριν το εξάμηνο μπορεί να
του κάνει τις υποδείξεις του αρκεί να τις σημειώνει κάπου (πχ.
ημερολόγιο) για να τις θυμάται στην αξιολόγηση. Το εξάμηνο είναι
καθαρά ενδεικτικό, καθώς εκτιμώ ότι η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση
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έχει τους δικούς της ρυθμούς, και γι’ αυτό θα προτιμούσα οι ίδιοι οι
ιδιοκτήτες να ορίσουν το χρονικό σημείο που θα κάνουν την
αξιολόγηση τους μέσα στο έτος και να την κάνουν πράγματι τότε, και
όχι να την αφήσουν επειδή νομίζουν ότι όλα πάνε καλά.
Σε μία από τις συνεντεύξεις που πραγματοποίησα, κάποιος
ιδιοκτήτης αναφέρει:
«κάνω εγώ την αξιολόγηση, κανονικά θα πρέπει να γίνεται μια φορά το
χρόνο, μερικές φορές αισθανόμαστε την ανάγκη να την κάνουμε, αλλα
καμία φορά ξεχνάμε να την κάνουμε γιατί όταν κάπως νιώθεις ότι πάει
καλά η δουλειά, όλα καλά η αξιολόγηση δεν χρειάζεται».
Το γεγονός ότι μπορεί ο ιδιοκτήτης να νιώθει ότι η δουλειά πηγαίνει
καλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και οι εργαζόμενοι είναι καλά σ’ ό,τι
κι αν κάνουν. Επίσης, ζούμε σ’ ένα ασταθές εξωτερικό περιβάλλον με
πολλές αλλαγές οπότε πώς ο ιδιοκτήτης θα αναγνωρίσει την εξέλιξη
και την απόδοση της επιχείρησής του αν δεν δει, τί συμβαίνει μέσα στη
χρονιά ανάλογα τις φάσεις που περνά το εξωτερικό του περιβάλλον;
Γι’αυτό το λόγο θα ήθελα να γίνεται έντυπη αξιολόγηση από
τον ιδιοκτήτη στους εργαζόμενούς του τουλάχιστον μία φορά μέσα στο
χρόνο, γιατί θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βλέπει τις αδυναμίες τους
και να τους βοηθά να τις βελτιώνουν, και να βλέπει τα δυνατά τους
σημεία και να τους επιβραβεύει γι’ αυτά. Ουσιαστικά, με την
αξιολόγηση, βοηθά την επιχείρησή του να γίνει καλύτερη. Γιατί όπου
υπάρχουν αδυναμίες στο προσωπικό μπορεί να αφορούν έλλειψη
δεξιοτήτων κι ο ιδιοκτήτης θα έρθει και θα καλύψει αυτές τις
αδυναμίες, αποτέλεσμα αυτού θα είναι ο εργαζόμενος να γίνει
καλύτερος και αποδοτικότερος.
Το πιο σημαντικό όμως με την αξιολόγηση, όταν αυτή είναι
γραπτή, (γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα γραπτά μένουν) είναι ότι
αν έρθει κάποιος εργαζόμενος και διαμαρτυρηθεί γιατί δεν πήρε κάποιο
δώρο ενώ ο συνάδελφός του πήρε, οι ιδιοκτήτες θα έχουν σαν απόδειξη
την αξιολόγησή του και έτσι θα του δείξουν εμπράκτως τι πήγε στραβά
και δεν πήρε αυτό το κάτι παραπάνω όπως ο άλλος συνάδελφός του.
Προσοχή, δε θα πρέπει να θεωρηθεί η αξιολόγηση ως «τιμωρία»
απέναντι σ’ αυτούς που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς από την αρχή
στις ανάγκες της θέσης. Θα πρέπει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης να περάσει
στους εργαζόμενούς του ότι την αξιολόγηση την πραγματοποιεί για να
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βελτιωθεί όχι μόνο η επιχείρηση, αλλά και ο ίδιος και οι εργαζόμενοί
του∙ για να δει τι είναι αυτό που μπορεί να λείπει στην επιχείρηση ή
στους εργαζόμενούς του και να το προσφέρει μελλοντικά.
Τώρα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην ακραία περίπτωση της
απόλυσης εργαζομένου, αν γίνει κάποιος έλεγχος η ύπαρξη των
αρνητικών αξιολόγησεων βοηθά στο να αποδείξουν οι ιδιοκτήτες γιατί
έγινε αυτή η απόλυση. Καλό θα είναι βέβαια προτού ο ιδιοκτήτης
προχωρήσει στην εσχάτη των ποινών για έναν εργαζόμενο, να έχει
δώσει προηγουμένως τις κατάλληλες προειδοποιήσεις στον ίδιο, είτε
προφορικά μπροστά και στους άλλους εργαζόμενους, είτε γραπτά στον
ίδιο ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις με τις αρμόδιες αρχές.
Μια αξιολόγηση που εκτιμώ ότι θα βοηθήσει αρκετά τις
μικρομεσαίες στο να βελτιωθούν και να δουν που βρίσκονται σε σχέση
ίσως με τους ανταγωνιστές τους είναι, η αξιολόγηση από τους πελάτες
τους. Δίνω κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις: «τι είναι αυτό που μας
ξεχωρίζει ως επιχείρηση και επιλέγετε εμάς;», «ποια θεωρείτε ότι είναι
η υπηρεσία που μας ξεχωρίζει», «θα μας συστήνατε σε κάποιον άλλο
γνωστό σας;», «είστε ευχαριστημένοι από την παροχή των υπηρεσίων
μας;», «θα επιλέγατε ξανά τον συγκεκριμένο τεχνικό (αν πρόκειται για
τεχνικά επαγγέλματα)», «θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε κάπου βελτίωση,
κι αν ναι, πού;». Αυτές είναι ορισμένες ερωτήσεις που μπορούν να
τεθούν στους πελάτες των μικρομεσαίων επιχείρησεων προκειμένου να
έχουν κάποια επαντροφοδότηση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν,
ώστε να γίνουν ακόμα καλύτερες και να βελτιωθούν σε τυχόν αδύναμα
σημεία.
Αυτή η αξιολόγηση των πελατών μπορεί να γίνει με δύο
τρόπους. Ο πρώτος είναι με κάποιο έντυπο που θα δίνει ο εργαζόμενος
στον πελάτη, εκείνος θα το συμπληρώνει μπροστά του και θα του το
δίνει. Αυτός ο τρόπος βέβαια μπορεί να οδηγεί τον πελάτη στο να μην
είναι τόσο ειλικρινής, επειδή θα βλέπει τις απαντήσεις του αμέσως μετά
ο εργαζόμενος, και ίσως αυτό τον φέρει σε δύσκολη θέση. Ο δεύτερος
τρόπος είναι μέσω ενός ερωτηματολογίου online, όπου στέλνεις με
email το ερωτηματολόγιο στον πελάτη σου, και εκείνος μπαίνει όποτε
θέλει στη φόρμα συμπλήρωσης και ανώνυμα γράφει τις απόψεις του.
Εδώ ο περιορισμός έγκειται στο αν θα θυμηθεί ο πελάτης να
συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ή αν το προσπεράσει. Την επιλογή
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του τρόπου χρήσης του ερωτηματολογίου θα την αφήσω στον εκάστοτε
ιδιοκτήτη της κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης καθώς εκείνος ξέρει
καλύτερα την πελατεία του.
Η αξιολόγηση από τους πελάτες πέρα από το γεγονός ότι
βοηθά και τους ίδιους τους πελάτες να νιώθουν ότι μετρά η άποψή τους,
βοηθά και την ίδια την επιχείρηση όπως προαναφέραμε να γίνεται
καλύτερη. Αυτό που διασφαλίζει μια αξιολόγηση πελατών είναι και η
αντικειμενικότητα μεταξύ των εργαζομένων. Για παράδειγμα, σίγουρα
σ’ έναν χώρο εργασίας υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες μεταξύ
εργαζομένων και εργοδοτών πράγμα απολύτως λογικό, αφού δεν
γίνεται όλοι να αρέσουν σ’ όλους. Όταν λοιπόν, γίνεται η αξιολόγηση
από τον ιδιοκτήτη και είναι υπέρ κάποιων εργαζομένων και κατά
κάποιων άλλων, αν μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο, μια δεύτερη
αξιολόγηση λειτουργεί σαν καταλύτης μεταξύ των αξιολόγησεων που
γίνονται από τον ιδιοκτήτη και δεν είναι αντικειμενικές.
Οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να ξεχνούν πως αξιολογούν τον
εργαζόμενο και το τι αυτός προσφέρει στην επιχείρηση ανεξαρτήτως
του αν τον συμπαθούν ή όχι. Άρα, μια αξιολόγηση από τους πελάτες
βοηθά και τον ιδιοκτήτη να δει αν είναι ή όχι προκατειλημμένος
απέναντι σε κάποιους απ’ τους εργαζόμενούς του, να δει τα παράπονα
των πελατών του, αν αυτά υπάρχουν, και τυχόν τους τομείς βελτίωσης
της επιχείρησης του, ώστε να αποκτήσει καλύτερη φήμη και πιθανόν
και περισσότερους πελάτες.
Τελειώνοντας θα αναφερθώ στην εκπαίδευση όπου σαν
πρακτική στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε φάνηκε να ενισχύει την
απόδοση. Αναφορικά με την εκπαίδευση ίσως να πρέπει να εξεταστεί
ένα μεγαλύτερο δείγμα προκειμένου να έχουμε πιο ακριβή
αποτελέσματα. Δε θεωρώ ότι η μη χρήση της εκπαίδευσης θα βελτιώσει
την απόδοση σε μια μικρομεσαία επιχείρηση άσχετα αν αυτό
αποδείχτηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής. Εκτιμώ ότι σίγουρα
θα πρέπει να γίνεται εκπαίδευση ειδικά στους κλάδους που αφορούν
τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες
της εποχής και στη συνεχώς μεταβαλλόμενη τεχνολογία. Τώρα οι
επιχειρήσεις που δεν αφορούν τεχνικούς κλάδους μπορούν να
επικεντρωθούν σε εκπαιδεύσεις αναφορικά με τη διαχείρηση/ διοίκηση
της επιχείρησης, το μάρκετιγνκ (marketing), κάποιο πληροφοριακό
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σύστημα που θα μπορεί να της βοηθήσει αναφορικά με την ταχύτερη
εύρεση των πελατών της κα. Ωστόσο, για να είμαστε σίγουροι για την
εκπαίδευση καλό θα ήταν να διεξαχθούν κι άλλες έρευνες για πιο σαφή
αποτελέσματα.

Περιορισμοί
Ως περιορισμούς αυτής της διπλωματικής εργασίας θα
μπορούσαμε να θέσουμε τους ακόλουθους. Το μέγεθος του δείγματος
μας είναι μόνο 25 συνεντεύξεις και αποτελείται κατά κύριο λόγο από
μικρές και όχι μεσαίες επιχειρήσεις. Ίσως το καλύτερο θα ήταν να
χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ίσος αριθμός μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων ώστε να έχουμε αποτελέσματα και για τις δύο κατηγορίες
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρησεων γιατί στην παρούσα εργασία
έχουμε κατά κύριο λόγο για τις μικρές επιχειρήσεις.
Το γεγονός ότι η έρευνα είναι ποιοτική και υπάρχουν οι
συνεντεύξεις ως μέθοδος συλλογής δεδομένων, έγκειται στον ερευνητή
το πώς θα ερμηνεύσει τα δεδομένα και το πώς θα τα ποσοτικοποιήσει
προκειμένου να τα επεξεργαστεί περαιτέρω. Η διαδικασία της
μετατροπής των λέξεων σε αριθμούς είναι απαιτητική και δύσκολη
έγκειται στην κρίση του κάθε ερευνητή για το πώς θα γίνει. Αυτή η
υποκειμενικότητα στις ταξινομήσεις των ποιοτικών δεδομένων θα
μπορούσε να υστερεί στην αντικειμενικότητα της χρήσης ενός
ερωτηματολογίου το οποίο έχει ξαναδοκιμαστεί με κλίμακες
εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Ωστόσο, προσπαθήσαμε με την
επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της διπλωματικής να είμαστε όσο το
δυνατόν πιο αντικειμενικές στην κρίση μας.
Χρησιμοποιούμε μια καινούρια μέθοδο ανάλυσης των
δεδομένων την fsqca η οποία δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστή στους
ερευνητικούς κύκλους και αυτό καθιστούσε τη χρήση της μεθόδου πιο
απαιτητική και δύσκολη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι freeware
που αυτό σημαίνει ότι δέχεται αρκετά crashes οπότε και δεν μπορείς
εύκολα να το χρησιμοποιήσεις. Κατά την ανάλυση των δεδομένων μας
αυτό που κάναμε ήταν να δοκιμάσουμε συνδυασμό πρακτικών ώστε να
καταλήξουμε σ’αυτές που θα έχουν το μεγαλύτερο consistency,
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αναγκαζόμενοι μ’ αυτόν τον τρόπο να αποκλείσουμε πρακτικές όπως
της προσέλκυσης και της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση δεν
χρησιμοποιήθηκε γιατί η χρήση της «χαλούσε» όλες τις λύσεις λόγω
των χαμηλών της consistency με όποιο συνδυασμό πρακτικών κι αν τη
δοκιμάζαμε. Το ίδιο ισχύει και για την προσέλκυση. Αποτέλεσμα
αυτού ήταν να είμαστε «προκατειλημμένοι» στη χρήση αυτών των δύο
πρακτικών.
Ένα

άλλο

σημαντικό

πρόβλημα

του

συγκεκριμένου

προγράμματος είναι ότι δε δέχεται πολλές μεταβλητές που να είναι
αιτιακές συνθήκες για το αποτέλεσμα. Γι’ αυτό θα δείτε στους πρώτους
πίνακες να είναι μόλις 4 πρακτικές και μια στρατηγική μαζί με το
outcome της απόδοσης, ενώ στον τελευταίο πίνακα που ουσιαστικά
αφαιρέσαμε τη στρατηγική μπορέσαμε να προσθέσουμε μια πρακτική
γιατί, απώτερος σκοπός μας ήταν να δούμε όσο το δυνατόν
περισσότερες πρακτικές ΔΑΔ που να φέρουν ως outcome την απόδοση.
Επίσης, γι’ αυτό αφαιρέσαμε σαν μεταβλητή τον κύκλο ζωής των
επιχείρησεων καθώς δε μπορούσε το πρόγραμμα να βγάλει αποτέλεσμα
λόγω της πληθώρας των μεταβλητών.
Αυτή η μείωση των μεταβλητών αποτελεί πολύ σημαντικό
περιορισμό στην ανάλυσή μας, γιατί σε αναγκάζει να επιλέξεις τις
αιτιακές συνθήκες που σου δίνουν υψηλές λύσεις και δεν έχεις μια
συνολική εικόνα και για τις υπόλοιπες. Το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά
χρησιμοποιεί μαθηματικά σύνολα γι’ αυτό και ο μέγιστος αριθμός
μεταβλητών που μπορεί να αναλύσει είναι μέχρι 6. Στη δική μας
τουλάχιστον ανάλυση δε μπορούσε να επεξεργαστεί τον συνδυασμό
όλων των πρακτικών ΔΑΔ ως αιτιακές συνθήκες και ως αποτέλεσμα
την απόδοση, καθώς δεν έβγαζε αποτελέσματα.
Τέλος, όπως έχουμε αναφέρει, το συγκεκριμένο πρόγραμμα
σου βγάζει κάποιες λύσεις στο output τις οποίες τις μετατρέπεις σε
πίνακα με μαύρους κύκλους και κενούς κύκλους με x μικρούς και
μεγάλους, προκειμένου να αποτυπώσεις το αποτέλεσμα. Το
αποτέλεσμα προέρχεται από δύο λύσεις την Intermediate και την
Parsimonious. Η πρώτη υπάρχει σ’ όλες τις περιπτώσεις αλλά η
δεύτερη στο πρόγραμμα υπάρχει όταν κατά την ανάλυση του Truth
Table Algorithm υπάρχουν παραπάνω εκ των μία λύσεων. Αποτέλεσμα
αυτού είναι ότι όταν δεν έχουμε πολλές λύσεις είτε με υψηλά είτε με
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χαμηλά consistencies να μην γνωρίζουμε τη λύση Parsimonious καθώς
όπως αναφέρει το πρόγραμμα η κλίμακα περιέχει όλες τις λύσεις που
ουσιαστικά είναι μια και μόνο λύση.
Αυτή η μια και μόνη λύση απεικονίζεται μόνο στην
Intermediate λύση και δε μας επιτρέπει να δούμε ποια κυκλάκια
μετρούν περισσότερο για το αποτέλεσμα δηλαδή ποια είναι τα core
elements, αλλά βλέπουμε μόνο τα peripheral. Όλο αυτό συνέβη με τον
τελευταίο πίνακα 13 όπου έχουμε αναλύσει τις πρακτικές ΔΑΔ ως
αιτιακές συνθήκες που φέρουν ως αποτέλεσμα την απόδοση. Εκεί στο
πινακάκι που έχει γίνει υπάρχουν μόνο μικρά κυκλάκια που
υποδηλώνουν την εμφάνιση των peripheral elements (=περιφερειακών
στοιχείων) ενώ αν είχαμε και την Parsimonious σαν λύση θα είχαμε και
τα core elements (=στοιχείων πυρήνα). Αυτό λοιπόν, ουσιαστικά μας
δίνει τη μισή λύση αφού δε μπορούμε να δούμε αν κάποια πρακτική
ΔΑΔ «μετρά» περισσότερο από μια άλλη για την απόδοση μιας
μικρομεσαίας επιχείρησης. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι όλες μετρούν για
την απόδοση, αλλά δε γνωρίζουμε ποια μπορεί να μετρά παραπάνω.
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Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Ξεκινώντας αυτή τη διπλωματική εργασία είχαμε σαν απώτερο
σκοπό να καλύψουμε το υπάρχον κενό της βιβλιογραφίας όσον αφορά
τις πρακτικές ΔΑΔ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το κενό
υπήρχε αρκετά στη χώρα μας και εκτιμούμε ότι τώρα έγινε η αρχή
προκειμένου να ακολουθήσουν κι άλλες έρευνες προκειμένου να
εξετάσουμε

βαθύτερα

τον

άγνωστο

κόσμο

των

ελληνικών

μικρομεσαίων επιχειρήσεων γενικότερα.
Έχοντας δει όλες αυτές τις πρακτικές ΔΑΔ είτε μόνες τους είτε
με τη χρήση κάποιας συγκεκριμένης στρατηγικής στόχος μας ήταν να
εξετάσουμε ποιοι συνδυασμοί φέρνουν τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα όσον αφορά την απόδοση μιας επιχείρησης. Είδαμε ότι
πράγματι υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ απόδοσης και πρακτικών ΔΑΔ
και πρακτικών ΔΑΔ συνδυαστικά με στρατηγική. Μελλοντικά λοιπόν,
θα ήταν αναγκαίο να εξεταστούν τα παραπάνω συμπεράσματα σε
μεγαλύτερο δείγμα και με τη μορφή ερωτηματολογίου. Τώρα που μέσω
των συνεντεύξεων έχουμε ένα πρωτογενές υλικό μπορούμε να
σχεδιάσουμε κατάλληλα ερωτηματολόγια και να απευθυνθούμε στους
μικρομεσαίους ιδιοκτήτες προκειμένου να εξάγουμε πιο σίγουρα
αποτελέσματα. Σίγουρα η μελλοντική έρευνα μπορεί να εστιάσει και
στις πρακτικές ΔΑΔ ανά κλάδο και την απόδοση ώστε να δούμε τις
βέλτιστες πρακτικές γα υψηλή απόδοση ανά κλάδο.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει η
εκπαίδευση για το αν τελικά βοηθά ή όχι στη βελτίωση της απόδοσης.
Στην παρούσα εργασία φάνηκε να μην προσθέτει κάτι στην απόδοση,
αλλά αυτό θα πρέπει να το επανεξετάσουμε με μεγαλύτερο δείγμα
προκειμένου να είμαστε βέβαιοι για τα αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε
επίσης, να εξετάσουμε τον τρόπο διαχείρισης των μικρομεσαίων
ιδιοκτητών. Δηλαδή ποιο είναι το στυλ ηγεσίας τους και πως
διαχειρίζονται κρίσεις στο εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον,
ώστε να δούμε ποιο στυλ κυριαρχεί και τι είναι αυτό που προσφέρει.
Όλα αυτά συνδυαστικά φυσικά με την απόδοση γιατί εκείνη είναι που
θα βοηθήσει μια επιχείρηση είτε μικρή είτε μεσαία είτε μεγάλη να
επιβιώσει και να αναπτυχθεί.
Εξίσου ενδιαφέρον για μελλοντική έρευνα είναι η διερεύνηση
της ύπαρξης ή μη, καινοτομίας στις ελληνικές μικρομεσαίες
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επιχειρήσεις και το τί αυτή προσφέρει, αναφορικά με την απόδοση. Να
ερευνήσουμε δηλαδή βαθύτερα τους λόγους ύπαρξης αυτής της όποιας
καινοτομίας, τον τρόπο που καθιερώθηκε, τις τυχόν αντιδράσεις που
μπορεί να είχε, την αντιμετώπιση από τον ιδιοκτήτη της μικρομεσαίας
αλλά και ίσως και των εργαζομένων του, και αν τελικά αυτή η όποια
καινοτομία που ήρθε τι αλλαγές έφερε, θετικές ή αρνητικές, και αν
βοήθησε στην απόδοση.

Και αντίστοιχα όπως διερευνούμε τους

λόγους της ύπαρξης σίγουρα αξίζει να εξετάσουμε και εκείνους τους
παράγοντες που δεν οδηγούν σε καινοτομία τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, γιατί δεν έχουν καινοτομία, ποιος ευθύνεται γι’ αυτό κοκ.
Θα κλείσω με κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να
ερευνηθεί

στις

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

δεδομένου

ότι

χαρακτηρίζεται από πολλούς ως πρακτική των μεγάλων πολυεθνικών.
Θα πρότεινα όμως να εξετάσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα με ποιους τρόπους προσπαθούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες
εταιρείες. Αυτός ο τρόπος ή οι τρόποι μπορεί να είναι μια καινοτομία
στο προιόν, μια τεχνολογική καινοτομία, οι εγκαταστάσεις; Και μέσα
σ’ όλα αυτά θα ήθελα να δούμε το πώς προωθούν το όνομα τους σαν
επιχείρηση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας η πλειοψηφία των
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι οικογενειακές με μεγάλη
παράδοση και πολλά χρόνια αντοχής, άρα ποιο είναι εκείνο το μυστικό
που τις κρατά ζωντανές αυτά τα χρόνια στο κοινό, πέραν της ευελιξίας
τους, και αν το δούμε ένα βήμα παρακάτω, μπορεί μια μικρομεσαία
επιχείρηση να έχει employer branding, είναι αυτό εφικτό;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δομή Συνέντευξης
«Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις ΜΜΕ»
To IME ΓΣΕΒΕΕ ξεκινάει, σε συνεργασία με το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, μία μεγάλη έρευνα, με σκοπό τον εντοπισμό
των

ζητημάτων

Διοίκησης

Ανθρώπινου

Δυναμικού

που

αντιμετωπίζουν ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος μας
είναι να βρούμε πώς οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν μέσω των
ανθρώπων

τους

να

επιτύχουν

οικονομικής

επιτυχία,

ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Τα αποτελέσματα θα μπορέσουν
να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
Αρχικά επικοινωνούμε με τα Διοικητικά Συμβούλια των μελών της
ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να ορίσουμε συνεντεύξεις για μια εις βάθος
συζήτηση για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού που τους απασχολούν.
Οι συνεντεύξεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό μιας
έρευνας (ερωτηματολόγια) που θα απευθυνθεί απευθείας σε ΜΜΕ
στην Ελλάδα και άλλες τρεις Ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Κύπρος,
Η.Β).
Θα σας ήμαστε ευγνώμονες αν μπορούσατε να ορίσετε μία συνάντηση
με την ερευνήτρια που θα έρθει σε επαφή μαζί σας (κα. Ερμίνα
Αλιπράντη ή κα. Έφη Γιουμπάκη), προκειμένου να συζητήσετε τα
θέματα της έρευνας. Η συνεισφορά σας είναι ανεκτίμητη προκειμένου
η έρευνα να καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Γενικά από την εμπειρία σας:
1. Ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ
σύμφωνα με την εμπειρία σας;
2. Ποια είναι τα κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ σχετικά
με το ανθρώπινο δυναμικό τους, σύμφωνα με την εμπειρία σας;
3. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι κυριότεροι παράγοντες επιτυχίας των
Ελληνικών ΜΜΕ;
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4. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι κυριότεροι παράγοντες αποτυχίας των
Ελληνικών ΜΜΕ;
5. Ειδικά για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι
κυριότεροι παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας;
6. Τι σημαίνει/ πώς εκφράζεται η επιτυχία στη ΜΜΕ;
7. Τι μορφές παίρνει η καινοτομία στις ΜΜΕ;
8. Θεωρείτε ότι η πορεία και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ΜΜΕ συνδέονται με τη διάρκεια του κύκλου ζωής της επιχείρησης
(π.χ. χρόνια λειτουργίας, ρυθμός ανάπτυξης); Μπορείτε να μας
δώσετε παραδείγματα;
9. Θεωρείτε ότι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται με
τον κύκλο ζωής της επιχείρησης στις ΜΜΕ; Και με τη φάση
ανάπτυξης της επιχείρησης; Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα;

Ειδικά για την επιχείρησή σας:
1. Πότε ιδρύθηκε η επιχείρησή σας;
2. Ποια είναι η νομική μορφή της;
3. Παρακαλώ δώστε κάποια οικονομικά στοιχεία (πχ. τζίρο, αρχικό
επενδυμένο κεφάλαιο/ κεφαλαιοποίηση);
4. Περιγράψτε τους κύριους ανταγωνιστές σας
5. Ποιο είναι το δικό σας μερίδιο της αγοράς και πώς συγκρίνεται με
αυτό των ανταγωνιστών σας;
6. Πώς θα περιγράφατε την επίτευξη στόχων και την κερδοφορία της
επιχείρησης;
7. Ποιος/οι βρίσκονται στη διεύθυνση της επιχείρησης και λαμβάνουν
τις σημαντικές αποφάσεις γι’ αυτήν;
8. Πότε και πώς αρχίσατε να απασχολείστε στην επιχείρηση;
9. Περιγράψτε μου την πορεία σας έκτοτε.
10. Περιγράψτε μια μεγάλη επιτυχία της επιχείρησης τα τελευταία 3
χρόνια.
11. Περιγράψτε τη μεγαλύτερη πρόκληση/κίνδυνο/δυσκολία που
αντιμετώπισε η επιχείρηση τα τελευταία 3 χρόνια.
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Πρακτικές ΔΑΔ
1. Υπάρχουν διαφορετικά τμήματα (πχ. πωλήσεων, εξυπηρέτησης
πελατών, συσκευασίας) και από πόσους εργαζομένους
2. Πόσοι εργάζονται στην επιχείρηση;
3. Περιγράψτε το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων (μερική,
πλήρης, εκ περιτροπής, σε βάρδιες, τα Σ/Κ, εποχική, ορισμένου
χρόνου, αορίστου χρόνου). Πόσοι εργαζόμενοι και από ποιες
λειτουργίες εργάζονται σε κάθε μορφή;
4. Έχετε πραγματοποιήσει προσλήψεις τα τελευταία 3 χρόνια;
5. Περιγράψτε τον/τους τρόπο/τους με τους οποίους επικοινωνήσατε
την ύπαρξη κενών θέσεων (Περιγράψτε την τελευταία τέτοια εμπειρία
σας, ή την πιο χαρακτηριστική)
6. Πόσο γρήγορα χρονικά, λάβατε ανταπόκριση από την ημέρα της
επικοινωνίας, για την κάλυψή τους;
7. Πώς αργότερα καταλήξατε ποιος από αυτούς που εξέφρασαν
ενδιαφέρον θα έπαιρνε τη θέση; Κάνατε συνεντεύξεις επιλογής, τεστ;
Κάνατε κάτι άλλο;
8. Αν κάνατε συνεντεύξεις επιλογής, ποιος/οι συμμετείχαν σε αυτές από
την επιχείρηση;
9. Αν κάνατε τεστ, τι κάλυπταν αυτά;
10. Ποιος πήρε την τελική απόφαση για την κάλυψη της θέσης;
11. Έγινε τα τελευταία 3 χρόνια μείωση στο προσωπικό σας;
12. Ποιοι ήταν οι λόγοι αυτής της μείωσης;
13. Με ποια κριτήρια επιλέξατε πώς θα γίνει η μείωση και πώς τελικά
εφαρμόστηκε;
14. Με ποιον τρόπο/οξύς επικοινωνήσατε στους εργαζομένους σας την
ανάγκη μείωσης του προσωπικού;
15. Πώς οι εργαζόμενοι μαθαίνουν τα καθήκοντά τους;
16. Υπάρχει κάποια περιγραφή των καθηκόντων;
17. Με ποιον τρόπο και από ποιους ορίστηκαν τα καθήκοντα κάθε
θέσης;
18. Τι προσφέρετε στους εργαζόμενους ως αμοιβή;
19. Πρόκειται για σταθερή ή μεταβλητή αμοιβή;
20. Αν είναι σταθερή αμοιβή, εξαρτάται απολύτως από τον κατώτατο
μισθό, ή υπερβαίνει σημαντικά τον κατώτατο;
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21. Αν προσφέρετε μεταβλητά μέρη αμοιβής, ποια είναι αυτά; (π.χ.
bonus, προμήθειες, αμοιβή με το κομμάτι, συμμετοχή στα κέρδη
κ.α.)
22. Αξιολογείτε την απόδοση των εργαζομένων σας;
23. Πώς;
24. Πότε/ πόσο συχνά;
25. Ποιος κάνει την αξιολόγηση;
26. Υπάρχουν αμοιβές που βασίζονται στην απόδοση του εργαζομένου;
27. Εκπαιδεύετε τους εργαζόμενους;
28. Πώς;
29. Πότε/ Πόσο συχνά;
30. Ποιος εφαρμόζει την εκπαίδευση;
31. Βασίζεται η εκπαίδευση σε ανάγκες που εντοπίστηκαν κατά την
αξιολόγηση;
32. Ποιους τρόπους και ποια μέσα χρησιμοποιείτε για να
επικοινωνήσετε με τους εργαζομένους σας;
33. Σας έχουν εκφραστεί παράπονα από τους εργαζόμενους;
34. Πότε;
35. Με ποιον τρόπο εκφράστηκαν;
36. Τι έγινε; Παρακαλούμε περιγράψτε τις περιπτώσεις.
37. Πόσο χρονικό διάστημα κατά μέσο όρο παραμένουν οι εργαζόμενοι
στην επιχείρησή σας; Διαφέρει το χρονικό διάστημα ανά λειτουργία/
επάγγελμα;
38. Περιγράψετε αν υπήρξε περιστατικό με κάποιον ικανό εργαζόμενο,
που ενώ θέλατε να τον/την κρατήσατε, παραιτήθηκε. Κάνατε κάτι
για να μην τον χάσετε; Μάθατε γιατί αποχώρησε;
39. Παρακαλώ να φανταστείτε ένα ιδανικό σενάριο για το μέλλον (5
χρόνια από σήμερα).
o Πώς φαντάζεστε την επιχείρηση σε αυτό το σενάριο;
o Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας στο σενάριο;
o Πώς φαντάζεστε το προσωπικό σας στο σενάριο;
συνέντευξης
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