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Μελέτη Future of Work and Skills: Επιτακτική η ανάγκη
ευθυγράμμισης της επιχειρησιακής στρατηγικής και στρατηγικής

ανθρώπινου δυναμικου

Έξι άμεσες προτεραιότητες για τους επικεφαλής των επιχειρήσεων αναφορικά με
το μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα

Τρεις στους τέσσερις ηγέτες θεωρούν καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον των οργανισμών τους την
ευθυγράμμιση της επιχειρηματικής στρατηγικής με τη στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο,
μόνο ένας στους πέντε είναι πεπεισμένος ότι έχει οικοδομήσει αρκετά υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης με
τους εργαζομένους του. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ευρήματα της έρευνας της PwC “Future of Work
and Skills” που πραγματοποιήθηκε μεταξύ ηγετών ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία ακολούθησε την
αντίστοιχη ετήσια έκθεση του παγκόσμιου δικτύου της PwC.

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού εντός του χώρου εργασίας, που συχνά συνοδεύεται από
την αντικατάσταση αντικειμένων εργασίας με νέα, αλλά και οι ασταθείς συνθήκες της αγοράς εξαιτίας της
πανδημίας, καθιστά επιτακτική την ανάγκη πρόσβασης των εργαζομένων σε ποιοτική δια βίου μάθηση και
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η επίτευξη του στόχου αυτού, αναμένεται να επιφέρει τη στήριξη της απασχόλησης,
της παραγωγικότητας, των εισοδημάτων και της ευημερίας στις επιχειρήσεις. Εντούτοις, μόνο το 20% με
30% των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα ότι αναλαμβάνει άμεσα δράση προς την κατεύθυνση αυτή.

Παράλληλα, η μελέτη αναδεικνύει και την καταλυτική επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον της εργασίας
στη χώρα. Το 86% των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού παραδέχεται ότι δεν μπορεί να κατανοήσει
πλήρως τους κινδύνους που ενδεχομένως θα προκύψουν από την αντικατάσταση της ανθρώπινης
εργασίας από την τεχνολογία, γεγονός που καταδεικνύει το χάσμα μεταξύ του ενισχυμένου ρόλου της στη
στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού και της κατανόησης των κινδύνων που αυτή επιφέρει. Σημειώνεται ότι
το αντίστοιχο ποσοστό στην παγκόσμια μελέτη που διεξήγαγε πριν από μερικούς μήνες η PwC
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διαμορφώνεται στο 21%. Την ίδια στιγμή, μόλις το 21% των ερωτηθέντων είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να
αναγνωρίσει τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν στο μέλλον, ως συνέπεια των τεχνολογικών αλλαγών.
Αντίστοιχα χαμηλά είναι τα ποσοστά θετικών απαντήσεων αναφορικά με την ξεκάθαρη ενημέρωση για τις
συνέπειες που θα έχουν οι αυτοματισμοί και η Τεχνητή Νοημοσύνη στις μελλοντικές ανάγκες ανάπτυξης
δεξιοτήτων. Οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν τη σημασία που ενέχουν οι παραπάνω τομείς, δίχως όμως να
αναλαμβάνουν σχετική δράση. Ανάμεσα στους λόγους που λειτουργούν αποτρεπτικά είναι οι οικονομικές
πιέσεις, η έλλειψη βούλησης της ηγεσίας να φέρει σε πέρας τις αλλαγές αλλά και η κουλτούρα της
εκάστοτε επιχείρησης.

Σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, το 27% των ερωτηθέντων
συμφώνησε ότι μπορεί να μετρήσει την παραγωγικότητα και τις επιδόσεις σε επίπεδο ομάδας. Εντούτοις,
μόνο το 21% συμφώνησε ότι μπορεί να το κάνει σε ατομικό επίπεδο. Το εν λόγω εύρημα παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι η πλειονότητα των οργανισμών εστιάζει στη διαχείριση της απόδοσης
σε ατομικό επίπεδο.

Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει έξι άμεσες προτεραιότητες, οι οποίες δύνανται να φέρουν απτά
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι ηγέτες των οργανισμών στην Ελλάδα καλούνται:

1. Να εστιάσουν στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που επιτρέπει τόσο την αναπροσαρμογή της
στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο όσο και τον προγραμματισμό βάση συγκεκριμένων σεναρίων
αλλά και την αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων και δεδομένων.

2. Να βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα και την απόδοση του εργατικού τους δυναμικού
3. Να εντάξουν νέες δεξιότητες στον οργανισμό τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις

μελλοντικές προκλήσεις
4. Να προετοιμαστούν για τις επικείμενες αλλαγές και να αναπτύξουν τεχνολογικές λύσεις με

γνώμονα το πώς θα αξιοποιηθούν από το ανθρώπινο δυναμικό τους
5. Να δημιουργήσουν το περιβάλλον για την ένταξη αλλά και την ανάπτυξη ταλέντων εντός των

οργανισμών τους.

Τέλος, λιγότεροι από ένας στους πέντε ερωτηθέντες στην Ελλάδα συμφώνησαν ότι μπορούν να προβούν
άμεσα σε αλλαγές και βελτιώσεις στο εργασιακό δυναμικό, ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές της
αγοράς, καθώς και ότι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεξαμενή πιθανών εργαζομένων.
Αναγνωρίζουν κατ’ αυτό τον τρόπο ότι υπολείπονται σε μεγάλο βαθμό στον συγκεκριμένο τομέα και ότι
απαιτείται επιπλέον προσπάθεια ώστε να βελτιώσουν την ικανότητα των οργανισμών τους να
αναπτυχθούν με ταχύτητα.

Ο Κωνσταντίνος Τάκος, Head of People and Change, Consulting, PwC Ελλάδας σημειώνει: «Η
εξασφάλιση της εμπιστοσύνης και η επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων είναι οι δύο βασικοί πυλώνες
στους οποίους στηρίζεται μια ‘‘Νέα Εξίσωση’’ επιτυχίας για τον καινούργιο κόσμο που αναδύεται.
Διαπιστώνουμε πως η σημασία τους αντικατοπτρίζεται ανάγλυφα και στα αποτελέσματα της έρευνας.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατανόηση αυτής της Νέας Εξίσωσης σε έναν κόσμο που
επιταχύνεται από την τεχνολογία, είναι πλέον η σταδιακή μετάβαση από την λήψη αποφάσεων, που



βασίζονται μόνο στη διαίσθηση, σε προσεγγίσεις που προσθέτουν νέες πηγές δεδομένων για την
υλοποίηση στην πράξη ενός πιο δυναμικού σχεδιασμού. Αυτή είναι και η ευκαιρία που μπορεί να βάλει
στο επίκεντρο των αποφάσεων πιο ανθρωποκεντρικές πρακτικές που θα εμπεριέχουν και την προώθηση
μιας καινοτόμας εργασιακής κουλτούρας η οποία και έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει τους
αναπτυξιακούς στόχους ενός οργανισμού».

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη μελέτη εδώ.

Τέλος.

Σημειώσεις για τους συντάκτες

Σχετικά με την έρευνα

Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2021 η PwC διεξήγαγε μία παγκόσμια έρευνα με τη συμμετοχή 3937
επιχειρηματικών και ηγετικών στελεχών με εστίαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ηγετικών στελεχών σε 28 κλάδους και 26 χώρες: Αυστραλία,
Βραζιλία, Καναδάς, Καραϊβική, Νησιά της Μάγχης, Κίνα, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία,
Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Νότια
Αφρική, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Για τα
ελληνικά ευρήματα συμμετείχαν περίπου 200 επιχειρηματικά και ηγετικά στελέχη της χώρας.

Σχετικά με την PwC

Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση
σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 159 χώρες με περισσότερα από 295.000
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.com.

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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