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πλεξγαζία επηρεηξήζεσλ γηα δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο
Η παλδεκία ηνπ θνξνλντνύ, εθηόο από κεγάιε απεηιή γηα ηε δεκόζηα πγεία, δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πηέζεηο κε απνκόλσζε, ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη
κεγάιε αβεβαηόηεηα θαη πξνθιήζεηο γηα ηελ επόκελε εκέξα. Κνξπθαία πξόθιεζε γηα ηελ νηθνλνκία είλαη ε
δηαηήξεζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ θηλδπλεύνπλ ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ
παξαγσγηθνύ ηζηνύ. Τπό ην θαζεζηώο ησλ πξσηνθαλώλ ζπλζεθώλ, είλαη θξίζηκν λα είκαζηε αλνηρηνί ζε
λέεο πξνζεγγίζεηο, εξγαιεία θαη πξαθηηθέο θαη απαηηνύληαη δξάζεηο, άκεζεο θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, πνπ
μεπεξλνύλ ηελ πεπαηεκέλε ή θηλνύληαη εθηόο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ πιαηζίνπ ( thinking outside the box). Γηα
παξάδεηγκα, ε ηαρύηαηε, επξεία, θαη ελ πνιινίο επηηπρεκέλε πηνζέηεζε ηεο ηειεξγαζίαο από ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ζηεξίρζεθε ζηελ ακνηβαία ζπλελλόεζε εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ζηελ
άκεζε λνκνζεηηθή παξέκβαζε, έρεη επηηξέςεη ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ζεκαληηθό
βαζκό θαη έρεη ιεηηνπξγήζεη σο έλα επηπιένλ αλάρσκα δηαζθάιηζεο ησλ ζρεηηθώλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Η
ηειεξγαζία πηνζεηήζεθε σο πξώηε αληίδξαζε ζην εξώηεκα ηνπ πσο δηαζθαιίδεηαη ε επηρεηξεκαηηθή
ιεηηνπξγία θαη όπσο θαηαγξάθεηαη από ζρεηηθέο έξεπλεο, αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
θξίζεο ηνπ θνξνλντνύ. Άιισζηε, απνηειεί κηα επξέσο δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζε πνιιέο ρώξεο (πρ. ζηε
Γαλία ηειεξγάδεηαη ζρεδόλ ην 20% ησλ κηζζσηώλ). Αληίζηνηρα όκσο, θαζώο νη πξνθιήζεηο απμάλνπλ,
θαινύκαζηε λα εμεηάζνπκε θάζε λέα, θαηλνηόκν πξαθηηθή πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο.

Σπλεξγαζία κεηαμύ επηρεηξήζεσλ
Μεηά από ηέζζεξηο εβδνκάδεο πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ, πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
αληηκεησπίδνπλ πιείζηα πξνβιήκαηα, θιείλνπλ ή κεηώλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο (ελδεηθηηθά αεξνπνξηθέο
θαη επηβαηηθέο κεηαθνξέο, μελνδνρεία, εζηίαζε), ελώ άιιεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα
ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο (ελδεηθηηθά πγεηνλνκηθό πιηθό, super market, κεηαθνξέο θαη δηαλνκή
πξντόλησλ ζην ζπίηη, ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο). ε όξνπο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, νη πξώηεο
αληηκεησπίδνπλ έληνλα ην θαηλόκελν πεξίζζεηαο δπλακηθνύ, ελώ άιιεο αληηκεησπίδνπλ ειιείκκαηα ιόγσ
ηεο αύμεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπο. Παξάιιεια παξαηεξνύληαη θαηλόκελα εληνλόηαησλ δηαθνξνπνηήζεσλ
κέζα ζε θιάδνπο, όπσο ελδεηθηηθά ζηελ απνζήθεπζε/δηαλνκή (3PL), εμαηηίαο δηαθνξεηηθώλ εμεηδηθεύζεσλ
(πρ. κείσζε ζε απηνθίλεηα, αύμεζε ζε ηξόθηκα).
Σελ ίδηα ζηηγκή, ζην ζεκεξηλό πεξηβάιινλ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα πξνβιεθζνύλ νη κεηαβνιέο ζηε
δήηεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. Η ζπλεξγαζία κεηαμύ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε ησλ θελώλ, ακβιύλνληαο παξάιιεια
θαη ηε κείσζε ηεο απαζρόιεζεο. Οη θελέο ζέζεηο ζε εηδηθόηεηεο πνπ, ιόγσ ηεο ζπγθπξίαο, εκθαλίδνπλ
αύμεζε ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, ζα κπνξνύζαλ λα θαιπθζνύλ άκεζα από ην αλάινγν πξνζσπηθό
θάπνησλ επηρεηξήζεσλ πειαηώλ/πξνκεζεπηώλ ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ κείσζε εξγαζηώλ.
Η ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο θαηά κήθνο ηα εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο είλαη κηα πξαθηηθή πνπ ήδε εθαξκόδεηαη δηεζλώο (δείηε εδώ ηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ ΔΒ), θαη πνπ
έρεη ηάζε ελίζρπζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Σα ζπλεζέζηεξα πεδία ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηε
δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ησλ ιηαλεκπόξσλ από ηνπο πξνκεζεπηέο (Vendor Managed Inventory - VMI),
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ηελ θνηλή δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ πξντόλησλ (Category Management) θαη ηελ
ζπκπαξαγσγή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ (co-production). Ο Γηεζλήο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο έρεη κάιηζηα
εθδόζεη ην πξόηππν ISO 44001: Collaborative Business Relationship Management Systems –
Requirements and Framework ην νπνίν έρεη σο ζηόρν λα βνεζήζεη κηα επηρείξεζε λα θαζηεξώζεη θαη λα
βειηηώζεη ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ηεο, ηόζν ελδνεπηρεηξεζηαθά, όζν θαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο ή
νξγαληζκνύο.
Τν ζύζηεκα ISO44001 θαη ν θύθινο δσήο ζπλεξγαζίαο
Πηγή: Institute for Collaborative Working - ISO 44001

Τη κνξθέο κπνξεί λα ιάβεη ε ζπλεξγαζία;
Η επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο ινηπόλ, ζα κπνξνύζε λα ιάβεη θαη’ αξρήλ ηηο αθόινπζεο ηξεηο κνξθέο:


Η πξώηε αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ κε ηε κεηαθνξά εξγαδνκέλσλ κέζσ ζρεκάησλ
«δαλεηζκνύ», έλα ζρήκα ην νπνίν ήδε πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία θαη εθαξκόδεηαη ήδε είηε
ελδννκηιηθά, είηε κέζσ Δηαηξηώλ Πξνζσξηλήο Απαζρόιεζεο. Δξγαδόκελνη επηρεηξήζεσλ πνπ
ππνιεηηνπξγνύλ λα «δαλείδνπλ εξγαδόκελνπο» ζε επηρεηξήζεηο πξνκεζεπηώλ ή πειαηώλ ηνπο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ειιείςεηο πξνζσπηθνύ κε δηαηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο πξνβιέςεσλ. Ήδε κε ηελ
ΠΝΠ 68/20.3.2020, ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο εξγαδνκέλσλ παξέρεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ
ζηνλ ίδην όκηιν. Πξόθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή πνπ δηαηεξεί ζέζεηο εξγαζίαο, θαη θαιύπηεη αλάγθεο κε
ηαρύηεηα θαη ζρεηηθή επθνιία. Παξάιιεια, θαζώο πξόθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ ήδε ζπλεξγάδνληαη,
είλαη επθνιόηεξε ε άκεζε ελζσκάησζε ζην λέν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ «εξγνδόηε» ιόγσ εμνηθείσζεο,
αιιά θαη ηαηξηάδεη ζηελ δηαδεδνκέλε πξαθηηθή πνιιώλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζιακβάλνπλ ζηειέρε πνπ
είλαη «από γλσζηό πεξηβάιινλ».



Η δεύηεξε αθνξά ζπλεξγαζίεο κεηαμύ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, κε πξνζσπηθό πξνκεζεπηώλ ή
πειαηώλ ην νπνίν βξέζεθε, ιόγσ ηεο ζπγθπξίαο, εθηόο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα όηαλ δελ θαιύπηεηαη από
ηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ησλ πξόζθαησλ κέηξσλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζα κπνξνύζε λα
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εμεηαζζεί ε δηαλνκή πξντόλησλ από ηα super market ή ηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθώλ εηδώλ ζηα ζπίηηα
ησλ θαηαλαισηώλ, αλ κπνξεί λα γίλεη από ησλ αλαιόγσλ εηδηθνηήησλ πξνζσπηθό εθείλσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ πξνκεζεπηώλ ηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ κείσζε εξγαζηώλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη
επηρεηξήζεηο ζα κπνξνύζαλ λα ζπλεξγαζηνύλ ζρεδηάδνληαο από θνηλνύ ηα ζρήκαηα πξνζδηνξηζκνύ
ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ ώζηε λα κεησζεί ν ρξόλνο πιήξσζεο ησλ θελώλ ζέζεσλ, αιιά θαη νη
απαηηήζεηο πξνζαξκνγήο ζην λέν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ.


Η ηξίηε αθνξά ηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ ζε ηκήκαηα ηεο παξαγσγήο
θαη δηαλνκήο πξντόλησλ γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα κηα ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηεο
ππεξγνιαβίαο ώζηε λα θαιπθζνύλ άκεζα όρη κόλν νη αλάγθεο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό αιιά θαη ζε
θεθαιαηνπρηθό εμνπιηζκό (κεηαθνξηθά κέζα, θιπ.), ή/θαη ζπλδπαζηηθά απηώλ ησλ δύν ελαιιαθηηθώλ.

Παξάιιεια κε ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ κπνξνύλ λα πάξνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα
επέθηαζε ή κε ησλ ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ηνπο, κία απνηειεζκαηηθή δεκόζηα ππεξεζία απαζρόιεζεο,
απηό δειαδή πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη ν ΟΑΔΓ, ζα κπνξνύζε λα εληνπίδεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηα θελά,
ηηο ειιείςεηο, θαη ηηο ζπκθνξήζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθή ζύδεπμε δήηεζεο θαη πξνζθνξάο εξγαζίαο ζηηο
ζπλζήθεο ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο, κε ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ ηνπ
θνηλσληθνύ ζπλόινπ από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη νθείινπλ λα ιεηηνπξγνύλ θαη γηα απηόλ ηνλ
ζθνπό. Οη ζεκεξηλέο έθηαθηεο ζπλζήθεο είλαη κηα επθαηξία θαη ν ΟΑΔΓ λα δξάζεη δηαθνξεηηθά, ελεξγεηηθά,
θαη πξνιεπηηθά, εληζρύνληαο ηελ εμσζηξέθεηα πνπ αλέπηπμε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο γηα ηελ επαθή κε
επηρεηξήζεηο θαη βειηηώλνληαο ππνδνκέο θαη ιεηηνπξγίεο. Έηζη, ζα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί
εγγύηεξα ηηο εμειίμεηο, όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηνλ ‘πξαγκαηηθό ρξόλν, όπσο απαηηεί ε ηξέρνπζα
θξίζε.’.

Μόλν νθέιε γηα ηνπο εκπιεθόκελνπο – επηρεηξήζεηο θαη εξγαδόκελνπο
Η επειημία θαη ε θαηλνηνκία είλαη θξίζηκεο ηόζν γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξίζεσλ όζν θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο. Δπηηξέπνπλ πξνζαξκνγέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εληζρύνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη
ελδπλακώλνπλ ηελ απαζρόιεζε. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνθύπηνπλ ζεκαληηθά νθέιε γηα
όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο. Σν πξσηεύνλ είλαη όηη κεγηζηνπνηνύλ ηε δπλαηόηεηα δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο θαη άξα κεηώλνπλ ηελ αλάγθε δεκόζηαο ρξεκαηνδνηηθήο παξέκβαζεο (όπσο ε πξσηνβνπιία κε
ηελ επηρνξήγεζε ησλ €800) ή επηηξέπνπλ ηελ αμηνπνίεζή ηεο γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κε
κεγαιύηεξε εμεηδίθεπζε ζηόρσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο, ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο. Παξάιιεια όκσο, αλνίγνπλ λένπο δξόκνπο γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ
επηρεηξήζεσλ κε λέεο δηαζπλδέζεηο, λέεο δξαζηεξηόηεηεο θαη λέεο πξννπηηθέο, ζηηο αιπζίδεο αμίαο, πνπ
είλαη απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ
παξαγσγηθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

Σν παξόλ ζπληάρηεθε από ηνλ ηνκέα Απαζρόιεζεο θαη Αγνξάο Δξγαζίαο ηνπ ΔΒ θαη βαζίδεηαη ζε κειέηε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
πιαίζην ηεο Πξάμεο «Θεζκηθή θαη επηρεηξεζηαθή ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνύ εηαίξνπ ΔΒ» πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ
Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»
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Τν παξόλ ζπληάρζεθε από ηνλ Τνκέα Απαζρόιεζεο & Αγνξάο Δξγαζίαο ηνπ ΣΔΒ
Γηεπζπληήο: Υξήζηνο Α. Ισάλλνπ
Policy Expert: Γηάλλεο ηδεξόπ νπινο
Policy Analyst: Απ όζηνινο Αγλαληόπ νπινο
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθ νξίεο: Δ: socialaff@sev.org.gr | T: +30 211 5006 148
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Οηθνλνκηθά κεγέζε κειώλ ΣΔΒ

*
**
***
****

21.075 δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ρξήζεο 2017 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ηεο ICAP
ζύλ νιν θεξδώλ θεξδνθόξσλ επηρεηξήζεσλ
% επί ηνπ ζπλόινπ ηαθηηθώλ απνδνρώλ (ρσξίο bonus θαη ππεξσξίεο)/αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΔΦΚΑ
% επί ηνπ ζπλόινπ εζόδσλ από θόξν εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ

Όξακα

Απνζηνιή

Οξακαηηδόκαζηε ηελ Διιάδα σο ηε ρώξα, πνπ θάζε
πνιίηεο ηνπ θόζκνπ ζα ζέιεη θαη ζα κπνξεί λα
επηζθεθζεί, λα δήζεη θαη λα επελδύζεη.
Οξακαηηδόκαζηε κηα αλνηρηή, θνηλσληθά ππεύζπλε θαη
νηθνλνκηθά θηιειεύζεξε ρώξα-κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, πνπ πξνηάζζεη ηελ ηζρπξή αλάπηπμε σο
παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλνρήο. Θέινπκε κηα Διιάδα
δπλακηθό θέληξν ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο, κε
ζηέξενπο ζεζκνύο, ειθπζηηθό θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό
πεξηβάιινλ, πνπ πξνάγεη ηηο εμαγσγέο, ηελ θαηλνηόκν
επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηελ παξαγσγή θαη ηηο πνηνηηθέο
ππεξεζίεο, ηε βηώζηκε αλάπηπμε, ηε γλώζε, ηε
ζπλνρή, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ.

Ηγεζία & Γλώζε
Ο ΔΒ δηαδξακαηίδεη εγεηηθό ξόιν ζηνλ
κεηαζρεκαηηζκό ηεο Διιάδαο ζε κηα παξαγσγηθή,
εμσζηξεθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, σο
αλεμάξηεηνο θαη ππεύζπλνο εθπξόζσπνο ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο.
Κνηλσληθόο Δηαίξνο
Ο ΔΒ, σο θνηλσληθόο εηαίξνο πνπ πηζηεύεη ζηε
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκώλ, πξνσζεί ζηα αξκόδηα όξγαλα
ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο Δ.Δ. ηηο απόςεηο θαη ζέζεηο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο.
Ιζρπξόο Δθπξόζσπνο
Ο ΔΒ δηακνξθώλεη ζέζεηο, αλαιύζεηο θαη πξνηάζεηο
πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκία, ηε βηνκεραλία, ηελ
θαηλνηνκία, ηελ απαζρόιεζε, ηελ παηδεία θαη ηηο
εξγαζηαθέο δεμηόηεηεο, ηνλ θνηλσληθό δηάινγν, ηε
βηώζηκε αλάπηπμε, ηελ εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα.
Φ νξέαο Γηθηύσζεο
Ο ΔΒ δηθηπώλεη ηα κέιε ηνπ κεηαμύ ηνπο & κε ηα
θέληξα απνθάζεσλ (εγρώξηα θαη δηεζλή), κε ζηόρν ηε
δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο.
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