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Πώς μπορεί η κρίση να μετατραπεί σε ευκαιρία στην αγορά ερ-
γασίας; 
Η κρίση γεννά ευκαιρίες για τα στελέχη επιχειρήσεων, αρκεί βέβαια 
αυτά να έχουν την ταχύτητα και την ευελιξία να προσαρμοστούν στα 
νέα δεδομένα. Οι αλλαγές και οι προκλήσεις του οικονομικού περι-
βάλλοντος ενεργοποιούν τα στελέχη και τα ωθούν να αποκτήσουν 
νέες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες και πολλές φορές να αναζη-
τήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες σε χώρες του εξωτερικού. Αυτά τα 
στελέχη, πιστεύω, θα βγουν κερδισμένα από την κρίση, όντας, με την 
λήξη της, πιο καταρτισμένα και διαθέτοντας μεγαλύτερη εμπειρία και 
κατά συνέπεια, όντας πιο καλά τοποθετημένα στην αγορά να εκμε-
ταλλευτούν επαγγελματικές ευκαιρίες.
Λένε ότι είναι τεράστιο πλήγμα για την Ελλά-
δα να φεύγουν οι νέοι μας για εργασία στο 
εξωτερικό. Τί πιστεύετε εσείς;
Όπως, σε κάθε ελεύθερη αγορά, έτσι και στην 
Ελλάδα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η κινητι-
κότητα των στελεχών, τα οποία ακολουθούν τις 
ευκαιρίες, όπου αυτές προκύπτουν. Μια θητεία 
σε εταιρείες του εξωτερικού εφοδιάζει τα στε-
λέχη με εμπειρία και γνώσεις που θα τους επι-
τρέψουν, με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, 
να αναλάβουν θέσεις ευθύνης.  
Έχουμε Έλληνες ηγέτες,γυναίκες και άνδρες, 
στο τιμόνι μεγάλων πολυεθνικών εταιριών 
στο εξωτερικό. Υπάρχει μια γενικότερη αντί-
ληψη των ξένων για τον Έλληνα μάνατζερ;
Πολλά στελέχη, Έλληνες και Ελληνίδες, διαπρέ-
πουν στο εξωτερικό, κατέχοντας θέσεις μεγά-
λης ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες. Οι Έλλη-
νες μάνατζερ, πιστεύω ότι έχουν ιδιαίτερα καλή φήμη στο εξωτερικό, 
καθώς είναι πολύ καλά καταρτισμένοι, ευέλικτοι και διακρίνονται για 
το επιχειρηματικό τους πνεύμα. 
Εσείς δραστηριοποιείστε σε όλο τον κόσμο. Σε ποιες χώρες υπάρ-
χουν ευκαιρίες για τους Έλληνες. Έχουμε τάσεις σε νέες ειδικό-
τητες ή αγορές που είναι πιο αναπτυσσόμενες ώστε να ζητούν 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον όσον αφορά στα στελέχη τους;
Η Pedersen & Partners δραστηριοποιείται σε 47 χώρες του κόσμου. 
Από το δίκτυο των 50 γραφείων μας σ’ αυτές τις χώρες είναι εμφανές 
ότι ευκαιρίες υπάρχουν σχεδόν παντού. Θα έλεγα ότι περισσότερες 
ευκαιρίες αυτήν την περίοδο βλέπουμε στη Βόρεια Αμερική, στην πε-

ριοχή του Αραβικού Κόλπου, στην Υποσαχάρια Αφρική και στην Νοτι-
οανατολική Ασία. Η ανάπτυξη είναι τέτοια σε ορισμένες χώρες, ώστε 
να μην υπάρχει περιορισμός ως προς την εθνικότητα των στελεχών 
που αναζητούν. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι τα στελέχη αυτά 
να έχουν την ευελιξία να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους συ-
ναδέλφους τους από άλλες χώρες. Για παράδειγμα, αυτό το στοιχείο 
είναι πολύ σημαντικό στην Pedersen & Partners, όπου είμαστε 56 δι-
αφορετικές εθνικότητες και η αλληλεπίδραση μεταξύ των στελεχών 
και των συμβούλων μας από διαφορετικές χώρες είναι καθημερινή. 
Σε σχέση με τις ειδικότητες που ζητούνται, αναλόγως της στρατη-
γικής ανάπτυξης που ακολουθεί η κάθε χώρα, έχει ίσως και κάποια 
προτίμηση σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς και ένας 
απόφοιτος Πανεπιστημίου; Ποιά είναι τα 
στάνταρντς για να κάνει ένας ενδιαφερόμε-
νος μια επικοινωνία μαζί σας;
Οι υπηρεσίες μας αφορούν στελέχη με αξιό-
λογη εμπειρία στον χώρο τους και στελέχη με 
πολύ εξειδικευμένες γνώσεις.
Ποιό είναι το μήνυμά σας στους νέους; 
Το μήνυμα δεν είναι άλλο από την ανάγκη να 
υπάρχει αισιοδοξία, προσήλωση στους στό-
χους που έχουμε θέσει και δουλειά. Το πολυ-
τιμότερο κεφάλαιο κάθε επιχείρησης είναι το 
ανθρώπινο δυναμικό της και οι ευκαιρίες θα 
έρθουν, αρκεί βέβαια κανείς να είναι προετοι-
μασμένος. Πραγματικά πιστεύω ότι οι ικανοί, οι 
εργατικοί και οι ταλαντούχοι πάντα βρίσκουν 
το δρόμο τους, όσο δυσμενείς κι αν είναι οι 
συνθήκες. 

Επίσης, σε σχέση με τις σπουδές, πιστεύω ότι οι νέοι πρέπει να επι-
λέγουν καριέρα, όχι τόσο με γνώμονα τη γρήγορη επαγγελματική 
αποκατάσταση – άλλωστε βλέπουμε πόσο γρήγορα αλλάζουν τα δε-
δομένα στην αγορά εργασίας σήμερα – αλλά με κριτήριο τί πραγμα-
τικά τους αρέσει και τους εμπνέει. Μόνο έτσι πιστεύω ότι θα κατορ-
θώσουν να διακριθούν σ’ αυτό που κάνουν και να ξεχωρίσουν μέσα 
από το πλήθος. Τα στελέχη των τμημάτων επιλογής των εταιρειών 
αναζητούν τους υποψήφιους εκείνους που πέραν των τυπικών προ-
σόντων, διαθέτουν και το αντίστοιχο ταλέντο και τον ενθουσιασμό γι’ 
αυτό που κάνουν.
Σας ευχαριστούμε.
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Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, η αναζήτηση ευκαιριών στην διεθνή αγορά 
εργασίας είναι αναμενόμενη. Οι Έλληνες που προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα 
δεν διστάζουν να γυρίσουν σελίδα και να διεκδικήσουν θέσεις υψηλής ευθύ-
νης στο εξωτερικό. Μπορεί πολλοί να λένε ότι χάνουμε τα «καλά μυαλά» από 
την χώρα, αλλά σ’ αυτό και σε άλλα ερωτήματα μας δίνει απαντήσεις ο κύριος 
Ηρακλής Παπαδόπουλος, ειδικός σύμβουλος σε θέματα επιλογής ανώτερων και 
ανώτατων στελεχών (executive search).
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