
τις 16 Φεβρουαρίου του 2022, 
το Supply Chain Institute και η 
Planning διοργάνωσαν ένα επιτυ-
χηµένο διαδικτυακό event όπου 
κορυφαία στελέχη (logisticians, 
H/R managers, ψυχολόγοι ερ-

γασίας), από ιδιαίτερα αξιόλογες εταιρείες και φο-
ρείς (ΣΕΒ, ∆ΕΛΤΑ, SYNERGY, ∆ΕΗ, SARMED, ICON 
PLATFORMS, METRO, FURTHER UP, ELBISCO, 
TRUCK&CARGO INSURANCE, TEKMON) τοποθε-
τήθηκαν πάνω σ΄ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα 
που ταλανίζει αυτήν τη στιγµή την ελληνική αγορά 
logistics (και όχι µόνο), αυτό της έλλειψης εργατι-
κού δυναµικού.

Στο πλαίσιο του event πραγµατοποιήθηκε έρευνα 
στην οποία απάντησαν περισσότερα από 100 στελέχη 
της ελληνικής αγοράς logistics και ιδού µερικά από 
τα αποτελέσµατα – συµπεράσµατα, τα οποία κρίνουµε σηµαντικό να 
µοιραστούµε µαζί σας.

I. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1, 38,8% + 14,9% = 53,7% δηλώ-
νουν σηµαντική και πολύ έντονη έλλειψη εργατικού δυναµικού 
που µαζί µε τη µεσαίου βαθµού έλλειψη γίνονται 31,3% + 38,8% + 
14,9% = 85%. Όλοι έχουν πρόβληµα και µάλιστα πάνω από τους µι-
σούς, πολύ µεγάλο.

Και το φαινόµενο αυτό δεν είναι µόνο ελληνικό. Σε πρόσφατη έρευνα 
της Manpower, το 69% των επιχειρήσεων παγκόσµια δηλώνει ότι 
αντιµετωπίζει έντονο πρόβληµα ανεύρεσης εργατικού δυναµικού. 
Κορυφαίες χώρες η Ινδία µε 89% και η Ρουµανία µε 84%. Η Ελλάδα 
βρίσκεται στο 72% (πάνω από τον µέσο όρο – 3 στις 4 επιχειρήσεις). 
Άρα, πρέπει να ζήσουµε µε το πρόβληµα και να το λύσουµε.

 
II. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 2, το κύριο φαινόµενο είναι 
αυτό της «εύκολης παραίτησης». Οι νέοι δεν δένονται µε τις επιχει-
ρήσεις και παραιτούνται εύκολα. Όπως αναφέραµε και σε προηγού-
µενο άρθρο µας, το φαινόµενο αυτό δεν είναι µόνο ελληνικό.

Στις ΗΠΑ εµφανίστηκε το υψηλότερο σηµείο αυτού του φαινοµέ-
νου από το 2000. Έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους 15 εκατ. 
εργαζόµενοι από τον Απρίλιο του 2021. Σύµφωνα µε έρευνα της 
McKinsey, 40% των εργαζοµένων σε ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Αυστρα-
λία, Καναδά και Σιγκαπούρη δηλώνουν ότι πολύ πιθανόν να παραι-
τηθούν µέσα στους επόµενους 6 µήνες. Και τα 2/3 αυτών (27%) δη-
λώνουν ότι δεν έχουν βρει άλλη εργασία.

Ο µισθός δεν είναι η κύρια αιτία της αποχώρησής τους, σύµφωνα 
µε την έρευνα. Οι λόγοι είναι η αναγνώρισή τους από τους εργοδό-
τες, νιώθουν ότι δεν ανήκουν ή δεν έχουν ακόµη αφοµοιωθεί από 
τον συγκεκριµένο εργασιακό χώρο.
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ



Οι µισθοί, βέβαια, αναγνωρίζει η αγορά ότι είναι χαµηλοί στα 
logistics (βαθµός 3,18/5), αλλά και ότι τα logistics δεν είναι ελκυ-
στικά στους νέους. Προτιµούν να πάνε µερικούς µήνες στον τουρι-
σµό και µε τα tips να πάρουν περίπου τα ίδια χρήµατα από ό,τι µε 
έναν χρόνο εργασίας στα logistics. Οι 3PL ξέρουν πόσο εντονότερο 
είναι το φαινόµενο της έλλειψης το καλοκαίρι. Πρέπει να γίνουµε 
πιο «attractive».

III. ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Η ΕΛΛΕΙΨΗ;
∆εν έχουµε αδειούχους χειριστές περονοφόρων (βαθµός 4,3 µε  

µάξιµουµ το 5). Εδώ οι φορείς µας (ΣΥΝ∆∆Ε&L, ILME, EEL) πρέπει 
να κάνουν κάτι. ∆εν µπορεί µε εκπαίδευση και εξετάσεις να µπορώ 
να οδηγήσω ακόµα και φορτηγό και να µην µπορώ να οδηγήσω πε-
ρονοφόρο (αλλά να πρέπει να παραµείνω κάποια χρόνια βοηθός δί-
πλα σε κάποιον αδειούχο). Ας ανοίξει το επάγγελµα µε εξετάσεις και 
εκπαίδευση. Αλλιώς, όλοι θα παρανοµούµε.

Η µεγάλη έλλειψη και σε οδηγούς φορτηγών. Μιλάµε συνέχεια 
για τον γηρασµένο στόλο µας και την άνω 20ετή ηλικία του. Λέµε, 
όµως, τίποτα για τους γερασµένους οδηγούς µας; Φορτηγά κουτσά 
στραβά βρίσκουµε. Οδηγούς να τα οδηγήσουν δεν βρίσκουµε (και 
όχι µόνο στην Ελλάδα).

Και όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 3, και στις άλλες ειδικότη-
τες είναι µεγάλη η έλλειψη, µε 3,75 στους εργάτες αποθήκης, 3,28 
στους προϊστάµενους - εργοδηγούς αποθήκης, κ.ο.κ. (θυµίζουµε 
µε µάξιµουµ το 5).

IV. ΠΟΙΑ Η ΗΛΙΚΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ LOGISTICS;

Η πλειοψηφία (23,6% + 20,1% = 43,7%) είναι στην ηλικία των 34-50 
ετών. Στην γενιά Ζ κάτω των 26 ετών είναι µόλις το 12,1% (∆ιάγραµµα 4). 
Βέβαια, η γενιά αυτή σπουδάζει (πτυχίο, πρώτο µεταπτυχιακό, ενίοτε και 
δεύτερο, κ.ο.κ.). Όµως, η προσέλευση στα  logistics είναι µικρή.

Η γενιά αυτή των Ζ κυρίως, αλλά και των Υ1, χαρακτηρίζεται από το 
φαινόµενο της «Μεγάλης Παραίτησης». Πρέπει να τους συγκινήσουµε, 
να τους δέσουµε µε τις επιχειρήσεις µας. Αλλιώς, το εργατικό δυναµικό 
µας γερνάει (ο µέσος όρος ηλικίας που έβγαλε η έρευνα ήταν τα 41,5 
έτη, µεγάλος για logistics).

Και πώς συγκινούµε τους νέους; Ποιες οι αξίες των εργαζοµένων στα 
logistics (και όχι µόνο των νέων); Ερωτήµατα που απαντώνται στα αµέσως 
επόµενα αποτελέσµατα, όπως αυτά προέκυψαν από την έρευνα. 

V. ΑΞΙΕΣ MASLOW & ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Θυµηθείτε τα 5 επίπεδα αξιών της πυραµίδας του Maslow: Ζητήσαµε 

να δούµε σε ποιο επίπεδο της πυραµίδας του Maslow βρίσκονται οι 
Έλληνες εργαζόµενοι. Και ιδού το αποτέλεσµα (∆ιάγραµµα 5).

Στην πλειοψηφία του είναι µεταξύ Β και Γ (όπου Β Ασφάλεια – 
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Ζ      < 26

Υ1    26-34

Υ2    34-42

ΧωρίσαμεÊτουςÊεργαζόμενουςÊσεÊγενιέςÊ8ετίας:

Χ2   42-50

Χ1   50-58

Β     58-66



 Ο Σταµάτης Ανδριανόπουλος 
είναι Executive Consultant 
PLANNING A.E.

Σταθερότητα και Γ Αναγνώριση στο περιβάλλον εργασίας). 
Ο µισθός (βιοτικές ανάγκες) – επίπεδο Α δεν τους συγκινεί. ∆εν 

θα τους κρατήσετε µε υψηλότερους µισθούς (εκτός αν είναι πολύ 
υψηλότεροι του µέσου όρου της αγοράς, οπότε πάτε στο επίπεδο Γ 
της αναγνώρισης).

Η γενιά Ζ ανακαλύπτει τον εαυτό της. Παρ’ όλο που την κατηγο-
ρούν ως επιφανειακή γενιά, παίρνει θέση σε κρίσιµα κοινωνικά ζη-
τήµατα (ανισότητα, ρατσισµός, κλιµατική αλλαγή κ.λπ.). Πρέπει να την 
κατανοήσουµε και να την προσεγγίσουµε.

VI. ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;
Ποιο το δέον γενέσθαι; Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 6 η αγορά 

ψάχνεται: Καταλαβαίνει ότι µε µισθούς δεν συγκινεί τους νέους, (5ο 
κριτήριο στην κατάταξη), καταλαβαίνει την ανάγκη αναγνώρισης (σύν-
δεση αµοιβής παραγωγικότητας – 2o κριτήριο) και συνθηκών εργα-
σίας (3ο κριτήριο), αλλά βλέπει 1ο κριτήριο την εκπαίδευση. Καλό 
µεν, αλλά να είναι εξειδικευµένη και πιστοποιηµένη (δίνοντας εχέγ-
γυα στον εργαζόµενο). Αλλιώς, το «πολύ το Κύριε ελέησον το βα-
ριέται κι ο παπάς». 

Η αγορά δεν βλέπει τα ευέλικτα ωράρια εργασίας. Το θέµα, όµως, 
στην µετά -Covid εποχή είναι και θα είναι πολύ σηµαντικό. Σήµερα, 
σε Γαλλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ και Αυστραλία, µόνο το 30% 
των εργαζοµένων βρίσκονται καθηµερινά στο γραφείο. Το 95% δη-
λώνει ότι επιθυµεί ευελιξία.

Το υβριδικό µοντέλο (µερικές ηµέρες εργασία στο γραφείο, µερι-
κές ηµέρες εργασία από το σπίτι) θα κυριαρχήσει και στην µετά-Covid 
εποχή. Ήδη, ξεκίνησε το µοντέλο της 4ήµερης εργασίας (σε χώρες, 
όπως το Βέλγιο, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές εταιρείες σε Γαλ-
λία, Αυστραλία κ.λπ.), χωρίς µείωση µισθού.

Και βέβαια, δώστε βαρύτητα στην αυτοµατοποίηση των διαδικα-
σιών σας και την απεξάρτηση κατά το δυνατόν από το εργατικό δυ-
ναµικό.

Η αυτοµατοποίηση δεν έχει τη θέση που της αξίζει. Με ετήσιο κό-
στος εργαζόµενου 15.000 ευρώ και επιδιωκόµενη απόσβεση 8 ετών, 
κάθε εξοικονοµούµενη θέση δικαιολογεί επένδυση 120.000 ευρώ σε 
µία βάρδια ή 240.000 ευρώ σε δύο βάρδιες. Άρα, το 1.000.000 ευρώ 
επένδυση απαιτεί εξοικονόµηση 4 εργαζοµένων σε 2 βάρδιες. Αν δε 
υπάρχει και επιδότηση 30%, αυτό γίνεται µε 3 εργαζόµενους. Εµείς 
ζούµε ακόµη την εποχή των επενδύσεων στο ΜΠΕΤΟΝ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΚΡΙΣΗ της ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ. Οι γενιές Ζ και Υ σκέφτονται διαφορε-
τικά από τη γενιά Χ. Μην περιµένουµε να προσαρµοστούν «αυτοί» 
σε «εµάς», αλλά «εµείς» σε «αυτούς». Το Human Asset πρόβληµα 
θα είναι το σηµαντικότερο στα logistics τα επόµενα χρόνια. Ας το 
αντιµετωπίσουµε. 
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