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Τα προγράμματα παγκόσμιας κινητικότητας μετατρέπονται σε στρατηγικό 

παράγοντα επιχειρηματικής επιτυχίας 
 

Η ALM Intelligence απένειμε στην PwC τον τίτλο Vanguard Leader στον τομέα της 
παγκόσμιας κινητικότητας 

 
Σύμφωνα με την έκθεση «Global Mobility Consulting» (May 2016) της ALM Intelligence, ενώ μέχρι 
τώρα η διαχείριση των προγραμμάτων παγκόσμιας κινητικότητας αντιμετωπιζόταν ως μια απλή 
επιχειρησιακή λειτουργία, πλέον θεωρούνται ως στρατηγικοί παράγοντες διαφοροποίησης μίας 
επιχείρησης από τους ανταγωνιστές της. 
 
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, οι εργοδότες υιοθετούν μια προσέγγιση «δύο σε ένα» σε ό,τι αφορά 
τα προγράμματα παγκόσμιας κινητικότητας, μεταφέροντας τους εργαζόμενούς τους σε αγορές-
κλειδιά στις οποίες θέλουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας 
τις μετακινήσεις αυτές για να καλλιεργήσουν κορυφαία στελέχη μέσα από την εμπειρική μάθηση.  
 
Σύμφωνα με τον Peter Clarke, Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Παγκόσμιας 
Κινητικότητας στο παγκόσμιο δίκτυο της PwC «Ιστορικά, οι υπηρεσίες παγκόσμιας κινητικότητας 
έχουν αντιμετωπιστεί αυστηρά μέσα από το πρίσμα των διοικητικών διαδικασιών. Παρ’ όλο που οι 
βασικές διοικητικές λειτουργίες εξακολουθούν να είναι αναγκαίες, οι οργανισμοί πλέον κατανοούν την 
αξία των προγραμμάτων κινητικότητας, τοποθετώντας στρατηγικά τους εργαζομένους τους σε 
αναδυόμενες αγορές έτσι ώστε να μπορέσουν να επεκταθούν σε αυτές αναπτύσσοντας διαδικασίες και 
πολιτικές για την προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων στελεχών και τη βελτίωση του εργατικού 
δυναμικού από πλευράς κατάρτισης και ανάπτυξης».  
 
Η έκθεση της ALM Intelligence συγκρίνει τους συμβούλους παγκόσμιας κινητικότητας που βοηθούν 
τους πελάτες τους να αντιμετωπίσουν τις σύνθετες σε επίπεδο διαχείρισης προκλήσεις των 
διασυνοριακών μετακινήσεων εργαζομένων. 

Η έκθεση αξιολογεί την PwC ως Vanguard Leader στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
παγκόσμιας κινητικότητας, απονέμοντας της τον τίτλο του κορυφαίου προμηθευτή αυτών των 
υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναγνωρίζει ότι η PwC παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα 
δεξιοτήτων στους πελάτες της στον τομέα της παγκόσμιας κινητικότητας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στη στρατηγική και την εμπειρία του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. 
 
Ο Matthew Merker, Ανώτερος Αναλυτής και Επικεφαλής του τομέα Benefits Consulting Research της 
ALM Intelligence, και συντάκτης της έκθεσης, επισημαίνει ότι η PwC συνεργάζεται με τους πελάτες 
της στοχεύοντας όχι μόνο στην παγκόσμια ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων αλλά 
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και την αξιοποίηση αυτής της ανάπτυξης για την ανάπτυξη των ατόμων, διαμορφώνοντας μια ισχυρή 
ηγεσία με βαθιά κατανόηση των γεωγραφικών αγορών. Επίσης, παρατηρεί:  

«Η PwC βοηθά τους πελάτες να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα των αγορών και τις 
δυσκολίες αντιμετώπισης αυτής της διαφορετικότητας, από τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις 
παροχές έως τη συμμόρφωση και τη διακυβέρνηση.  

Συνεργάζεται με τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εργαζομένων και 
των προγραμμάτων παγκόσμιας κινητικότητας, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των 
επιτυχιών και των αποτυχιών σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αναπτύσσοντας στρατηγικές 
διαρκούς βελτίωσης. Σε συνδυασμό με τις ψηφιακές καινοτομίες του δικτύου για την 
υλοποίηση αυτών των στόχων, οι πελάτες μπορούν να βασιστούν στην PwC ως ένα one-stop 
shop για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε κάθε ανάγκη τους που σχετίζεται με την 
παγκόσμια κινητικότητα». 

 
 
Σχολιάζοντας τη διάκριση Vanguard που κατέκτησε η PwC, ο Peter Clarke προσθέτει:  

 

«Η παγκόσμια κινητικότητα γίνεται όλο και πιο σύνθετη, με τους οργανισμούς να καλούνται 
να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων ανάλογα με τον τομέα στον οποίο θέλουν να 
δραστηριοποιηθούν. Είμαστε πολύ περήφανοι που αναδειχθήκαμε από την ALM Intelligence 
κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που διακριθήκαμε για τη 
σημαντική βοήθεια που προσφέρουμε στους πελάτες μας στη διαμόρφωση των στρατηγικών 
τους στόχων, τόσο σε εταιρικό όσο και ατομικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στον κύκλο ζωής 
της εμπειρίας του εργαζόμενου, ιδιαίτερα σε μια εποχή στην οποία οι επιχειρήσεις καλούνται 
να διαχειριστούν πιο απαιτητικό εργατικό δυναμικό». 

 
*ALM Intelligence, πρώην Kennedy Consulting Research & Advisory. 
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Σημειώσεις 

1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η PwC βοηθά τους πελάτες της για την ανάπτυξη 
και υλοποίηση στρατηγικής παγκόσμιας κινητικότητας μπορείτε επισκεφτείτε το 
www.pwc.com/people 

2. Για να μάθετε περισσότερα για το πώς η PwC έχει αξιολογηθεί από κορυφαίους επιχειρηματικούς 
και τεχνολογικούς αναλυτές και ειδικούς του κλάδου μπορείτε να επισκεφτείτε το 
pwc.com/analystviews 

3. Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα από 
208.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα 
περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.gr. 

Η επωνυμία ‘PwC’ αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από 
τις εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure. 
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