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ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ICAP ΠΑ TO Β.5

Φεύγουν μόνιμα οτο εΕωτερικό
οι Ελληνεβ μάνατζερ

Το 58 των έμπειρων ανώτατων στελεχών που έφυγαν î ktos xtbpas
δεν θα γυρίσει ποτέ ή θα έρθει πίσω μετά από πέντε και αν χρόνια 6-7
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TO 58 ΤΩΝ έμπειρων ανώτατων στελεχών που έφυγαν εκτόΞ χώραΞ δεν θα γυρίσουν

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ
ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΕ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΒΛΕΠΕΤΕ
ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η αδυναμία Η έλλειψη Υπερβολική Η οικονομική

Eüptons α&οκραΛ φορολόγηση κρίση και π

εργαο*»στο καη οτηνΕλλαδα αβεβαιότητα
επίπεδο μου ακτφθόρό που υπάρχει
στηνΕλλαδο ατηνΕλλάδα οτττνΕλλάδο

Η αναγνώριση των προσόντων μου στη χώρα του

εδυτερικού

Μεγάλη προσφορά θέσεων εργασί στο επίπεδο μου στη

χώρα του είωτερικού

Η νοοτροπία του εΕωτερικου μου ταιριάζει κοΛύτερα

Αλλο

Το 53 όσων έχουν ερωτηθεί
αποφάσισαν να φύγει επειδή η ίδια
η εταιρεία τού το ζήτησε Οι μεγάλες
διεθνείς επιχειρήσειςαδοποιούν
το υψηλά καταρτισμένο ελληνικό
δυναμικό σε άλλες περιοχές του πλανίιτη

ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ

Μια απίστευτη φυγή ανθρώπινου δυναμικού
υψηλή κατάρτιοτκ με μόνιμα πλέον χαρακτηριστικά

ιδιαίτερα επικίνδυνη για την προσπάθεια
avaraEns ms χώρα παρουσιάζει μελέτη ms
ICAP για λογαριασμό του business stories

Του Δημήτρη
Μαρκόπουλου
markopoulots'gmaü.coni

Πρόκεπαι
για ένα καμπανάκι κινδύνου για την Ελλάδα

η οποία βλέπει το δυναμικότερο και πιο

μορφωμένο κομμάτι ms να την αποχαιρετά
avazmcovras véous επαγγελμαπκοΐβ δρόμοι και προσφέ

povras πλούτο σε γειτονιά και ανταγωνιστή npos αυτή

χώρε5 Δεν είναι τυχαίο το γεγον05 όπ άνθρωποι με ιδιαίτερη

μόρφωση και κατάρπση επιλέγουν τη Βουλγαρία τη Ρουμανία

τη Σερβία την Πολωνία ή και άλλε5 χώρε για να

npoocpépouvns υπηρεσίε5 tous npocpavcos πιεσμένοι από

την εγχώρια ανεργία και τη μηδενική κραπκή πρόνοια να

αλλάΕει κάπ Οπωσδήποτε nàvnos το τπο ανησυχηπκό

εύρημα ms έρευνα$που η 1CAP πραγματοποίησε είναι όπ

το 41 των ερωτηθέντων αναφέρει cos χρόνο ετηοτροφΓΰ

στην πατρίδα ένα διάστημα άνω ms πενταετία5 ενώ το 17

δεν θέλει να Ξαναγυρίσει Πρόκειται αθροιστικά για ένα

σύνολο 58 το οποίο δεν θα συνδράμει στην εθνική
προσπάθεια

npcxpavcos για λόγου5 απογοήτευσα είτε στο

άμεσο μέλλον είτε σε 6à6os χρόνου καθά η παραμονή για
πέντε και πλέον χρόνια στο ε&οτερικό σύμφωνα με tous

ειδικού5 του HR συνεπάγεται σχεδόν μόνιμη αποχώρηση
από την εγχώρια αγορά εργασίοί Στον ίδιο σχετικό δείκτη

το 25 θα παραμείνει εκακ συνόρωνγια 3-4 χρόνια και μόλκ
ένα 17 προγραμματίζει επαναπατρισμό mos διετία Μια

μαπά όμακ και στα ποιοτικά ευρήματα δείχνει όπ η παλιννόστηση

γίνεται ακόμα τπο δύσκολη Στην ερώτηση u είναι

αυτό που θα oas έκανε να επιστρέψετε για εργασία στην Ελλάδα

μόλκ το 4 μιλά για εργασία σε καλύτερη εταιρεία

npcxpavcos λόγω ms akrônons ou στη χώρα μα οι oopapés

επιχειρημαπκέ5 προσπάθειε5 και οι επενδύσεκ εκλείπουν
Ενα 19 θα γύριζε εάν υπήρχαν καλύτερε5 npoonnKés ε£έλι

IS και avavvcopions ms εμπειρίας το 17 για αμιγ&κ οικογε
νειακού λόγου5 παιδιά και onouôés αυτών ενώ το 15

προσδοκά να επιστρέψει εάντα πράγματα καλυτερέψουνam

χώρα ias από οικονομική anoipns Το πολυδιαφημισμένο

μότο για το κλίμα και τοντρόπο zcotis ms Ελλάδα κερδίζει

μόλκ 12 των προτιμήσεων στον σχεπκό δείιαη προφανοκ
δισππλέον δεν κρίνεται cos επαρισκπαράγονιχΒ επιστροφή5
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business stories www.protothema.gr
www.newmoney.gr

εΕωτερικό οι Ελληνεβ μάνατζερ
ποτέ ή θα έρθουν πίσω μετά από πέντε και αν χρόνια Γιατί επιλέγουν κυρίως την Ανατολική Ευρώπη cos τόπο παραμονής και δράσης

ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΝΕΤ

Στελέχη σε αναζήτηση
καλύτερων
συνθηκών εργασίαβ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ms 1CAP Νικήτα
KœvaravïéAAos σημείωσε ότι μόλΐ5 το 2 των
ανώτατων στελεχών που εργάζονται στο ε&οτερικό
cos ex-pats είναι vuvaitœs ενώ όλοι διαθέτουνπολύ

υψηλό επίπεδο σπουδών kqOcûs

και onpavtiicés θεσεκ ευθύνη
Οι καλύτερε5 συνθήκη εργασίοΒ
και οι προοππκέ εδέλι&κ ήταν η

κινητήρκ δύναμη πίσω από την
απόφαση των στελεχών αυτών
να μετακινηθούν στο εξωτερικό
ποσοστό 23 ακολουθούμενο

κατά ν από το κίνητρο για
απόκτηση εργασιαισΰ εμπειρίοκ
σε άλλη χώρα και κατά 13 από την οικονομική
κρίση και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην
Ελλάδα Αδζει να σημειωθεί όπ 2 orous 5

προβλέπουν όπ δεν θα επιστρέψουνποτέ για να

εργαστούν στην Ελλάδα ενώ για tous υπόλοιποι
μεταδ των βασικών λόγωνπου θα tous
οδηγούσανπίσω είναι για να συνδράμουν τη χώρα
στηνπροσπάθεια avamucns Η έρευνα
διενεργήθηκε ηλεκτρονικά από την ICAP Group για
tous OKonoùs aimis vas παρουσίασα σε Ελληνε5
ανώτατα στελέχη που ζουν και εργάζονται στο

ε&οτερικό σε δείγμα 200 ανωτάτων στελεχών από
τ 26/10 éGos vs 18/11/2016

Ενα 16 των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα γυρνούσε εάν είχε ένα

καλύτερο πακέτο αποδοχών μια τάση όμκβπου βρίσκεται χαμηλά
καθακ όλοι γνωρίζουν ns δυσκολίε5 στην ελληνική αγορά ερ

vaoias θαπρέπει να τονίσουμε ότι το 7 μόνο όσων ρωτήθηκαν
απάντησε όπ θέλει να γυρίσει πίσω για να βοηθήσει πιν πατρίδα
του Αυτή η απάντηση φυσικά δεν έχει να κάνει με καμία αίσθηση
απώλεκκ του πατριωτισμού αλλά με την πεποίθηση όπ η χώρα
pas έχει πλέον αναδειχθεί σε Κρόνο τρώει τα παιδιά ms xcüpis
va tous δίνει στην ουσία καμιά πραγμαηκή ευκαιρία Τέλτκ σε
αυτόν τον δείκτη 6 Εεκαθαρίζει όπ δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα

και μόλκ 4 βλέπει πεδίο άσκηστκ npoocortiKiis επτχειρη
μαπκτΒ öpacnnpionrcas cos τον δρόμο για να γυρίσει

Γιατί φεύγουν

Για ποιον λόγο όμ&κ μια τόσο μεγάλη μάζα έμπειρων και αδόλο

γων ανθρώπων επιλέγει τη φυγή εκκκ συνόρων Εδώ είναι η

ερώτηση του 1 εκατ ευρώ Το 23 όσων ρωτήθηκαν θεωρεί όπ
στο εξωτερικό υπάρχουν καλύτερε5 εργασία συνθήκε και

npoonnKés εδλι&κ Είναι αλήθεια όπ η χώρα pasπλέον στερείται
υποδομών και ι<ινήτρων και έχει καταστεί cos μια περιοχή όπου η

εργασία δεν αναγνωρίζεται Ενα ποσοστό 17 ans Iews αγορκ
βρήκε καλύτερε5 αμοιρκ πράγμαπου η Ελλάδα δεντο εγγυάται
ενώ το 15 αναζητούσε εργασιακή εμπειρία και εμπειρία zooiis

εκτό συνόρων κινούμενο με πιο παγκοσμιοποιημένα κριτήρια
As μην Εεχνάμε όπ ο πλανήτη pas έχει πλέον μικρύνει πάρα
πολύ με πολλού5 ανθρώπου ms ayopas να αναζητούν νέε5

8inTEipi£s To 13 μιλά ανοικτά για την κρίση που μαστίζει τη
χώρα pas αν και συνολικά η οικονομική κατάσταση tos Ελλάδτκ
cos λόγο5 cpuYiTS από αυτή κρύβεται πίσω και από π5 άλλεχ απαντήσει

θα πρέπει να τονίσουμε όπ και άλλοι σημανηκοί λόγοι
έχουν προκύψει και αφορούν ôoous φεύγουν εκτ05 oncos η

υπερβολική φορολόγησπ η μεγάλη προσφορά εργασία5 το
επίπεδο των επογγελμαπώνπΰ xcopas η καλύτερη αναγνώριση
τωνπροσόντωντου5 κ.ά Ολε οι παραπάνω όμακ απηολογήσεκ
αφορούν ουσιασπκά ένα και μόνο πρόβλημα Αυτό ms Kpions
καιms εργασιακτΰ napaKpiisnou κρύβει πίσωms

Σε καμία περίπτωση navras η μετανάστευση έστω και cos

μάνατζερ δεν είναι μια εύκολη υπόθεση Os βασικάτο^προβλή
ματα στην εργασία εκκ συνόρων αναφέρουν λοιπόν οι

ερωτώμενοι

τα ακόλουθα Προσαρμογή στην κουλτούρα Προ
σαρρογή στο νέο εργασιακό περιβάλλον Προσαρμογή στη

γλώσσα Συχνάταδδια Νοσταλγία Μακριά απότηνοικογένεια
Απόσταση κλίμα και τρόπο5 zootis Κανένα αρνηπκό Διαφο

ρεπκή νοοτροπία Δυσκολία μετη γλώσσα Δυσκολία εύρεοτκ
ικανών στελεχών

Από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια σειρά πολύ θεπκών

παραγόντωνπου βοηθούντο Ελληνε5 μάνατζερ να μένουν στο

εξωτερικό onoos Απόκτηση εμπειρία KaAinxpes cmoooxès

Αναγνώριση και npoonnKés εΕέλιΕι-is Α5οκρατία Σταθερότητα
και ασφάλεια Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Το προφίλ των ex patriots

To 53 όσων έχουν ερωτηθεί αποφάσισε να φύγει επειδή η ίδια
η εταιρεία τού το ζήτησε Σε ένα πολυεθνικό πλέον περιβάλλον
οι μεγάλεβ διεθνείβ επιχειρήσει α&οποιούντο υψηλά καταρπ
σμένο ελληνικό δυναμικό oncos σε cläAes περιοχέ5 του πλανήτη
Σεποσοστό 15 στελέχη έφυγαν μέσωnpoocorriKtis αναζήτησης
ενώ iöks ένα ΐΐ κινήθηκε μέσω ελληνικών αλλά και δνων
εταιρειώνεύρεση5 στελεχών 53 όσων έφυγανδουλεύουνστην
Ανατολική Ευρώπη 20 στην Κεντρική Ευρώπη 13 στη βόρεια
πλευρά ms ηπείρου pas ρόλκ 4 ans αραβικέ5 χώρε5 6 στην

Αρερική και 4 στην Ασία παρά ns μεγάλε5 επενδύσει nou Ελ

ληνε5 έχουν κάνει εκεί 37 όσων απασχολούνται στο ε&οτερικό
κατέχουν θέσεκ γενικών διευθυντών 26 διευθυνόντων

συμβούλων

18 CTO C00 C-Level Executives ενώ 19 είναι ανη
πρόεδροι ή löioicnTKS εταιρικών σχηράτων 68 των ex paüiots
είναι παντρερένοι μεπαιδιά 19 παντρεμένοι και 13 ανύπανδροι
57 έχουν μετατπυχιακού5 τίτλους 38 πτυχίο ΑΕΙ και 5 διδακτορικό

Το 47 που δουλεύει στο ε&οτερικό είναι ηλικίτκ 41-50
ετών το 44 από 50 ετών και άνω και το 9 κάτω των40 ετών
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