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Α

BERTOLT BRECHT

Αν και στις μέρες μας μιλάμε ολοένα πιο συχνά για την ηγεσία και επενδύουμε στην ανάπτυξή της το …
έλλειμμα γύρω μας παραδόξως νιώθουμε πως αυξάνεται! Εμπνευσμένες προσωπικότητες, φυσιογνωμίες
που άφησαν εποχή (διότι ακριβώς ήταν πολύ μπροστά από την εποχή τους), ηγέτες που ξεχώριζαν, και
που οδήγησαν λαούς ολόκληρους σε νέα μονοπάτια, δεν συναντάμε πια. Γιατί; Ποιος είναι ο πραγματικός
ηγέτης σήμερα και τί σημαίνει να είσαι καλός ηγέτης;
Η αλήθεια είναι ότι συγχέουμε, συχνά, την έννοια του ισχυρού ηγέτη με εκείνη του αρχηγού, του
παντογνώστη, του υπερήρωα που ξέρει τα πάντα, που δίνει εντολές, καθοδηγεί τα πλήθη και ‘μαγεύει’
τους ακολούθους του. Κι εμείς οι Έλληνες ως λαός είμαστε ιδιαιτέρως επιρρεπείς σε αυτό το μοντέλο
ηγεσίας - δυστυχώς. Ανταποκρίνεται όμως αυτή η εικόνα με τις απαιτήσεις των καιρών; Μήπως είναι
παρωχημένη; Μήπως αποτελεί μύθο μιας άλλης εποχής – μη ‘συμβατό’ πλέον με τις προκλήσεις του
σύγχρονου κόσμου;
Ο ηγέτης του 21ου αιώνα έχει πολύ διαφορετικό προφίλ. Ο ηγέτης του παγκόσμιου ψηφιακού κόσμου
με τη ροή και τον μεγάλο όγκο της πληροφορίας, την καινοτομία αιχμής, τη δικτύωση σε όλα τα μήκη
και πλάτη του πλανήτη, της συνθετότητας, των υψηλών αποδόσεων και της ταχύτητας δεν μπορεί
– και δεν πρέπει – να στηρίζεται (μόνο) στο δικό του «χάρισμα» για τη λήψη αποφάσεων, αλλά στη
συνεργασία, την πειθώ, τη διαβούλευση, τις ικανότητες των συνεργατών και της ομάδας. Καλός ηγέτης
δεν είναι εκείνος ή εκείνη που θέλει και αποφασίζει για τα πάντα. Συχνά (έχει αποδείξει η ιστορία) κάτι
τέτοιο μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα για μια εταιρία ή - ακόμη χειρότερα - για ένα έθνος. Καλός
ηγέτης είναι εκείνος που καταφέρνει να συνδυάζει πολλές αρετές μεταξύ των οποίων είναι η ευθυκρισία,
το συλλογικό πνεύμα, η ευελιξία, η διάθεση για συνεχή αυτοβελτίωση, η ενσυναίσθηση. που διαθέτει
όραμα, ταπεινότητα, ακεραιότητα.
Οι πραγματικά επιτυχημένοι ηγέτες δεν είναι αυτοί που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν πάντα. Δεν είναι οι
ηγέτες ήρωες, οι ηγέτες σωτήρες, αλλά αυτοί που μπορούν να ανοίγουν τον δρόμο σε αποφάσεις άλλων,
να κατορθώνουν να συγκεράσουν απόψεις αντιπάλων, να ακούν τη διαφορετική άποψη, να γίνονται
διαμεσολαβητές για το κοινό όφελος.
Φαίνεται ότι έχουμε παρεξηγήσει κάπως εμείς οι Έλληνες την έννοια του ηγέτη.
Ως λαός, κακά τα ψέματα, δεν έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε. Μπορεί να διαπρέπουμε ως μονάδες,
αλλά σε επίπεδο ομάδας υστερούμε σημαντικά. Έχουμε ακόμη στο μυαλό μας το στερεότυπο του ηγέτη
δημαγωγού, του ηγέτη του μπαλκονιού, του ‘παλληκαρά’ ηγέτη.
Οι σπουδαίοι ηγέτες τολμούν, παίρνουν ρίσκα. Έχουν ταύτιση λόγων και έργων. Οι σπουδαίοι ηγέτες
ακούν. Οι σπουδαίοι ηγέτες συνεργάζονται. Οι ηρωικοί ηγέτες ανήκουν σε μια άλλη εποχή, ξεπερασμένη.
Ανήκουν στο παρελθόν.

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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Νέα ερευνητικά πεδία δείχνουν ότι συγκεκριμένα είδη πολιτικών
διοίκησης συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας,
κερδοφορίας, καινοτομίας και ανάπτυξης. Οι ειδικοί ονομάζουν
αυτές τις πρακτικές “structured management”. Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά αυτών των μορφών διοίκησης και πώς επιδρούν
στην παραγωγικότητα και την κερδοφορία;
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Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το θέμα της
λήψης αποφάσεων και της εξουσίας οι διαφορετικές κουλτούρες,
καλεί τους managers που δραστηριοποιούνται σε διεθνές
επίπεδο να είναι αρκετά ενημερωμένοι και ευέλικτοι, ώστε να
προσαρμόζονται με επιτυχία στα δεδομένα της κάθε χώρας.

ΣΤΟΧΟΣ ΟΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

52

Η λήψη αποφάσεων οι οποίες θα είναι απαλλαγμένες από
προκαταλήψεις έχει αρχίσει να προσελκύει την προσοχή των
διοικήσεων των εταιρειών, καθώς ολοένα και περισσότερο
αποδεικνύεται ότι οδηγεί σε σημαντικές βελτιώσεις στην εταιρική
απόδοση. Μελέτη της McKinsey με τη συμμετοχή 800 ανώτατων
διοικητικών στελεχών δείχνει ότι η μείωση των προκαταλήψεων
που επηρεάζουν τις αποφάσεις (decision biases) αποτελεί
τη βασική τους φιλοδοξία προκειμένου να βελτιώσουν την
αποδοτικότητα.
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Η Μείωση της

Εξωφρενικής Φορολογίας

είναι το Κλειδί για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σ

Στις αρχές της φετινής χρονιάς, η ΕΑΣΕ
με δελτίο τύπου είχε αναφερθεί εκτενώς
στις δυσμενείς επιπτώσεις της βαριάς
φορολογίας στον παραγωγικό τομέα
της οικονομίας. Δυστυχώς, ενώ έχουμε
μπει για τα καλά στο φθινόπωρο,
τα διαθέσιμα στοιχεία αρχίζουν να
δείχνουν αυτό που όλοι φοβόμασταν.
Η όποια ανάκαμψη είναι αναιμική
και σε κάθε περίπτωση ανεπαρκής.
Είχαμε τονίσει τότε συγκεκριμένα
την υψηλή φορολογία φυσικών και
νομικών προσώπων, τον εξοντωτικό
συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ,
τους υψηλότατους συντελεστές ΦΠΑ,
την τραγωδία των εντελώς παράλογων
ασφαλιστικών εισφορών, τις συνεχείς
έκτακτες εισφορές και εισφορές
αλληλεγγύης, τις προκαταβολές φόρου
και τόσα άλλα. Είχαμε επισημάνει ότι
η κατάσταση αυτή έχει καταστρέψει
ήδη, μαζί με τους περιορισμούς των
κεφαλαιακών κινήσεων, μεγάλο μέρος
της εγχώριας παραγωγής με αποτέλεσμα
την, όπως προβλέπαμε τότε, αδυναμία
ισχυρής ανάκαμψης.
Παρακολουθούμε έκτοτε τη συνεχή

υστέρηση των φορολογικών εσόδων, σε
όλα τα μέτωπα, κάτι που παραπέμπει
προσεχώς σε νέα μέτρα κ.ο.κ. Αυτά,
πέραν του γεγονότος ότι τα φορολογικά
υποζύγια παραμένουν πάντα τα ίδια: Οι
σκληρά εργαζόμενοι και τα στελέχη του
ιδιωτικού τομέα που έχουν πληρώσει,
κατά γενική ομολογία, το μάρμαρο της
κρίσης με τεράστια μείωση μισθών
και ανεργία, σε αντίθεση με τους
όποιους βολεμένους του πελατειακού
συστήματος.
Στην πολύ αποκαλυπτική ανάλυση
του συνεργάτη της ΕΑΣΕ καθηγητή
Θεόδωρου Πελαγίδη που δημοσιεύθηκε
στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 στην
ιστοσελίδα του γνωστού Ινστιτούτου
Brookings, αναδεικνύεται η εξοντωτική
και παράλογη φορολόγηση εταιρειών και
φυσικών προσώπων*.
Πράγματι, όταν το 75% του εισοδήματος
των Επιχειρήσεων κατακρατείται
-είναι η πιο ευγενική λέξη που έχω
βρει-, σίγουρα δεν δίνονται κίνητρα
για επενδύσεις, επιχειρηματικότητα
κτλ. Αντίθετα, το κράτος αποτελεί
τροχοπέδη, δημιουργώντας εντελώς

* h ttps://www.brookings.edu/blog/up-front/2017/09/06/over-taxation-at-the-heart-of-greeces-non-recovery-economy/
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αποθαρρυντικές συνθήκες. Η ίδια
εικόνα ισχύει και στα Φυσικά Πρόσωπα
με σχετικά καλό εισόδημα, όπου η
υπερβολική φορολογία, οι εισφορές και
…τα υπόλοιπα αφήνουν πολύ χαμηλό
διαθέσιμο εισόδημα. Παρόλα αυτά, οι
εταιρείες και τα στελέχη πραγματικά
δίνουν σήμερα τον καλύτερο εαυτό
τους, με αισιοδοξία, επιμονή και σκληρή
δουλειά, ώστε να ξεπεραστούν όχι μόνο
οι δυσκολίες που προανέφερα αλλά και
άλλες πολλές.
Η ΕΑΣΕ έχει από καιρό εκπονήσει
προτάσεις για να βοηθηθεί η
παραγωγική οικονομία και οι
επιχειρήσεις με κίνητρα, καθώς και
για να προσελκυσθούν σημαντικές
νέες επενδύσεις που θα εξασφαλίσουν
αύξηση των φορολογικών και
ασφαλιστικών εσόδων, νέες καθαρές
θέσεις εργασίας και αύξηση των
εισοδημάτων των εργαζομένων, δηλαδή
μια ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη.
Η ΕΑΣΕ θα επιμένει να προωθεί τις
θέσεις της προς πάσα κατεύθυνση
μέχρις ότου πεισθεί η πολιτική ηγεσία
του τόπου για την αναγκαιότητα άρσης
των σημερινών αντικινήτρων και
υιοθέτησης πραγματικών κινήτρων για
ανάπτυξη!
Με την έναρξη της νέας περιόδου, να
ευχηθώ καλή δύναμη σε όλες και όλους.
Να ευχηθώ όμως και κάποια στιγμή
το πολιτικό σύστημα να καταλάβει
επιτέλους ότι με τόσα αντικίνητρα στον
Ιδιωτικό Τομέα, δεν γίνεται να υπάρξει
ισχυρή ανάκαμψη και ότι οι τουρμπίνες
του αεροπλάνου για να αποδώσουν
πρέπει να μην έχουν άμμο!

Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

«Η ΕΑΣΕ θα επιμένει να προωθεί τις προτάσεις
της μέχρις ότου το πολιτικό σύστημα καταλάβει
ότι με τόσα αντικίνητρα στον Ιδιωτικό Τομέα,
δεν γίνεται να υπάρξει ισχυρή ανάκαμψη
και ότι οι τουρμπίνες του αεροπλάνου για να
αποδώσουν πρέπει να μην έχουν άμμο!»
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Ανθεί η αγορά e-Invoicing
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης ετήσιας έκθεσης «E-Invoicing/ E-Billing: Significant market transition lies ahead» της Billentis, στην
οποία καταγράφονται τα τελευταία στοιχεία, νούμερα και τάσεις στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικής τιμολόγησης, «ο ψηφιακός
μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά επιτακτική ανάγκη». Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι ο αριθμός των πάροχων λύσεων ηλεκτρονικής
τιμολόγησης υπερπολλαπλασιάστηκε τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, ο τζίρος του κλάδου θα αυξηθεί από τα τωρινά 3,3 στα
16,1 δισ. ευρώ έως το 2024. Ένα πράγμα κάνει πολύ ξεκάθαρο η μελέτη: η επικράτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι δεδομένη. Επομένως, το
πιο σημαντικό καθήκον για τις επιχειρήσεις του κλάδου συνεχίζει να είναι η απλοποίηση χειρισμού των προγραμμάτων τους, αλλά και η επέκταση της
λειτουργικότητας και συμβατότητάς τους με άλλα συστήματα.

Εξαιρετικής σημασiας για τους εργοδoτες τα soft skills των νέων
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε
από τη DofE, το 33% των εργοδοτών δηλώνει
ότι τα soft skills είναι πιο σημαντικά από τα
ακαδημαϊκά επιτεύγματα των νέων. Η έρευνα
που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή
500 περίπου senior managers αποκάλυψε
ότι το 95% των στελεχών αξιολογεί τα soft
skills πιο σημαντικά από τα αποτελέσματα
που θα επιτύχουν οι νέοι στις τελικές τους

εξετάσεις, ενώ το 98% προτείνει στους νέους
να επενδύσουν στην ενίσχυση των εν λόγω
δεξιοτήτων (επικοινωνιακές δεξιότητες,
ομαδικότητα, ηγετικές ικανότητες κ.ά.) ώστε
να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στην
αγορά εργασίας. Παράλληλα, το 82% ανέφερε
ότι ο όρος soft skills δεν αποτυπώνει επαρκώς
το σύνολο των συγκεκριμένων δεξιοτήτων,
ενώ προτείνει όρους όπως “real life skills”, “core

skills” κ.ά. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της DofE, Peter Westgarth, ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Τα αποτελέσματα της έρευνας
αποκαλύπτουν ότι οι δυνατότητες ενός νέου
δεν αντικατοπτρίζονται αποκλειστικά στους
βαθμούς ή την ακαδημαϊκή του καριέρα.
Μπορεί να αποτελούν ένα δείκτη της δυναμικής
του αλλά δεν αποτυπώνουν όλο το εύρος των
ικανοτήτων του».

Η Γενιά Y προτιμά τους transformational Leaders
Οι βρετανοί εργαζόμενοι που ανήκουν στη γενιά των millennials παρακινούνται και ανταποκρίνονται περισσότερο θετικά σε ηγέτες που τους
ενισχύουν το engagement και τους εμπνέουν, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του HR Magazine. Πιο συγκεκριμένα, η Freshminds πραγματοποίησε
σχετική έρευνα σύμφωνα με την οποία το 40,2% δήλωσε ότι οι transformational ηγέτες δημιουργούν μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στα στελέχη τους
επιτυγχάνοντας υψηλότερα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Στη σειρά προτίμησης, ακολούθησαν οι δημοκρατικοί ηγέτες, οι οποίοι ενθαρρύνουν την
ανοιχτή επικοινωνία και τη συμμετοχή των εργαζομένων με 36,5%, ενώ μόλις 1 στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφερε ότι η ύπαρξη ενός πιο
αυταρχικού στυλ ηγεσίας μπορεί να παρακινήσει τους εργαζόμενους σε έναν οργανισμό. Ο James Callander, Διευθύνων Σύμβουλος της Freshminds
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα ευρήματα που προέκυψαν αναδεικνύουν την ανάγκη οι σημερινοί ηγέτες να υιοθετήσουν transformational στυλ ηγεσίας,
ειδικά αναφορικά με τη διαχείριση και την παρακίνηση της Γενιάς Y».
Οι οργανισμοί, σύμφωνα με τον ίδιο, αναζητούν όλο και πιο έντονα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τους κάνει να ξεχωρίσουν, όχι μόνο στην
αγορά που δραστηριοποιούνται αλλά και σε επίπεδο προσέλκυσης ταλέντων. Για να το επιτύχουν αυτό καλούνται να χτίζουν επιτυχημένες ομάδες, να
επιβραβεύουν και να γιορτάζουν τις «νίκες» καθώς και να εντοπίζουν -εκπαιδεύοντάς στη συνέχεια-, τα στελέχη εκείνα που διαθέτουν το μεγαλύτερο
potential στο εσωτερικό τους.

www.shutterstock.com
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ΕΥ: Η γεωπολιτική αβεβαιότητα προσφέρει αναπτυξιακές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις
Ως γόνιμο έδαφος με ευκαιρίες ανάπτυξης βλέπει
η πλειοψηφία των στελεχών των επιχειρήσεων
παγκοσμίως τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, όπως
προκύπτει από την έρευνα του Βαρόμετρου
Ανάπτυξης της ΕΥ. Πιο συγκεκριμένα, οι διεθνείς
μεσαίες επιχειρήσεις (στην κατηγορία αυτή
περιλαμβάνονται νεοφυείς επιχειρήσεις -startups- και επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεταξύ
1 εκατ. και 3 δισ. δολαρίων) δεν παρουσιάζουν
σημάδια επιβράδυνσης μπροστά στη γεωπολιτική
αβεβαιότητα. Πάνω από το ένα τρίτο (34%)
των μεσαίων επιχειρήσεων στοχεύει σε
ανάπτυξη κατά 6%-10% φέτος, υπερβαίνοντας
κατά 3%-7% τις τελευταίες προβλέψεις της
Παγκόσμιας Τράπεζας για 2,7% αύξηση του
παγκόσμιου ΑΕΠ. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις
(όπως το Brexit), τον αυξανόμενο λαϊκισμό,
την ανάπτυξη του αυτοματισμού και της
τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού, 89% των στελεχών
«βλέπουν» τη σημερινή αβεβαιότητα ως γόνιμο
έδαφος με ευκαιρίες ανάπτυξης. Επιπλέον, 14%
των επιχειρήσεων που μετείχαν στην έρευνα
φιλοδοξούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους κατά
τουλάχιστον 16%.

Οι αναπτυξιακές
φιλοδοξίες διαφοροποιούνται
ανά γεωγραφική περιοχή
Παρά την προοπτική διετών διαπραγματεύσεων
για το Brexit, οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups εταιρείες δραστηριότητας κάτω των πέντε ετών)
που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, εμφανίζουν
τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ των
χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι νεοφυείς
επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι
πιο φιλόδοξες ως προς τις φετινές αναπτυξιακές
τους προοπτικές, με 26% να εκτιμούν ότι θα
αναπτυχθούν κατά 11%-25%, ενώ ακόμα 23%
επιδιώκουν ανάπτυξη άνω του 26% σε ετήσια
βάση. Ωστόσο, εξετάζοντας τις μεγαλύτερες
αγορές παγκοσμίως, καταγράφηκαν σημαντικές
διαφορές. Ενώ στις ΗΠΑ, την κυρίαρχη αγορά
διεθνώς, λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο
(35%) των επιχειρήσεων προσβλέπει σε μέτριους
ρυθμούς ανάπτυξης κάτω του 5%, στις δύο
επονομαζόμενες οικονομίες-«τίγρεις» του κόσμου,
την Κίνα και την Ινδία, το 42% των επιχειρήσεων
στοχεύει σε ρυθμούς ανάπτυξης 6%-10%.

Η τεχνολογία και το
ανθρώπινο δυναμικό βρίσκονται
στην κορυφή της ατζέντας
Τα στελέχη αναγνώρισαν ότι η τεχνολογία
και το ανθρώπινο δυναμικό δεν αποτελούν
μόνο τις δύο μεγαλύτερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μεσαίες
επιχειρήσεις, αλλά είναι και τα εργαλεία με
τα οποία θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τις
προκλήσεις και θα παραμείνουν ευέλικτες.
Το ανθρώπινο δυναμικό (23%) αναφέρεται
ως η κορυφαία προτεραιότητα για την
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων των
επιχειρήσεων, ξεπερνώντας τη βελτίωση των
επιχειρησιακών λειτουργιών (21%), τη μείωση
της γραφειοκρατίας (12%) και την επίτευξη
ευνοϊκών συμφωνιών (8%). Ένα εντυπωσιακό
93% των στελεχών βλέπει την τεχνολογία ως
μέσο προσέλκυσης του ανθρώπινου δυναμικού
που χρειάζεται. Οι τελευταίες εξελίξεις στον
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνουν
τη διαδικασία προσλήψεων και αναζήτησης
εξειδικευμένου προσωπικού μεταξύ των
καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. Για να
ικανοποιήσει τις αναπτυξιακές φιλοδοξίες των
επιχειρήσεών τους, πάνω από το ένα τέταρτο
(27%) των στελεχών μεσαίων επιχειρήσεων
σχεδιάζει να αυξήσει το μόνιμο προσωπικό
του. Αντανακλώντας την αυξανόμενη επιρροή
του gig economy (της οικονομίας που
βασίζεται στη συνεργασία επιχειρήσεων με
ελεύθερους επαγγελματίες και ανεξάρτητους
συμβασιούχους ορισμένου χρόνου) στα
εργασιακά πρότυπα και τη μετάβαση σε ένα
περιβάλλον έκτακτου ανθρώπινου δυναμικού με
εξειδικευμένες γνώσεις, σχεδόν μία στις πέντε
(18%) επιχειρήσεις σκοπεύει να χρησιμοποιήσει
εξωτερικούς συνεργάτες, για να στηρίξει τα
φιλόδοξα αναπτυξιακά της σχέδια και να καλύψει
συγκεκριμένα κενά ή ανάγκες.

Η διαδικασιών δε σηματοδοτεί το
τέλος του ανθρώπινου ταλέντου
Ενώ μόλις το 6% των μεσαίων επιχειρήσεων
χρησιμοποιεί ήδη ρομποτική αυτοματοποίηση
διαδικασιών (robotic process automation - RPA)
για ορισμένες επιχειρηματικές διαδικασίες,
οι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών δε
συμμερίζονται τις απόψεις για απολύσεις

μεγάλης κλίμακας. Το 15% του συνόλου των
ερωτηθέντων πιστεύει ότι η υιοθέτηση του RPA
θα οδηγήσει σε μειώσεις του προσωπικού κάτω
του 10%. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επικεφαλής
των μεσαίων επιχειρήσεων σχεδιάζουν να
υιοθετήσουν το RPA επιλεκτικά, ως συμπλήρωμα
και όχι ως υποκατάστατο του ανθρώπινου
δυναμικού.

Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι
για την ανάπτυξη
Οι επικεφαλής των μεσαίων επιχειρήσεων
ανέφεραν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό (20%)
ως τη μεγαλύτερη εξωτερική απειλή για τα
αναπτυξιακά τους σχέδια, ακολουθούμενη από
τη γεωπολιτική αστάθεια (17%) και το κόστος
και τη διαθεσιμότητα πιστώσεων (12%). Αυτές οι
απειλές θεωρήθηκαν πολύ πιο σημαντικές από
τις οικονομικές αντιξοότητες των αυξανόμενων
επιτοκίων (8%), της διακύμανσης των
συναλλαγματικών ισοτιμιών (8%) ή της αστάθειας
των τιμών εμπορευμάτων (6%). Οι αναφορές των
στελεχών στην απειλή του ανταγωνισμού (20%)
ήταν διπλάσιες από τις αναφορές στους χαμηλούς
ρυθμούς της παγκόσμιας ανάπτυξης (10%).

Ακόμη πιο αισιόδοξοι οι επικεφαλής
των ταχέως αναπτυσσόμενων
επιχειρήσεων
Το Βαρόμετρο Ανάπτυξης της EY κατέγραψε,
επίσης, τις απόψεις 220 αποφοίτων του
παγκόσμιου προγράμματος της ΕΥ, Entrepreneur
Of The Year®. Το δίκτυο αυτό, το οποίο
δραστηριοποιείται πάνω από 30 χρόνια, διαθέτει
προγράμματα σε περισσότερες από 65 χώρες και
145 πόλεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης
και της Ελλάδας, υποστηρίζοντας τους
ταχέως αναπτυσσόμενους επιχειρηματίες.
Οι επιχειρηματίες αυτοί προσβλέπουν σε
σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης
από ό,τι το σύνολο των επικεφαλής των μεσαίων
επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ένας στους
πέντε σχεδιάζει να αναπτυχθεί κατά 6%-10%,
το 20% κατά 11%-15% και, τέλος, ακόμα ένας
στους πέντε κατά 16%-25%. Σχεδόν ένας στους
τέσσερις (22%) ταχέως αναπτυσσόμενους
επιχειρηματίες σχεδιάζει ανάπτυξη μεγαλύτερη
του 26% για φέτος.
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Η εταιρικη ευελιξια ενισχυει το work-life balance
Όταν τα δύο τρίτα των υποψηφίων πιστεύουν ότι δεν χρειάζονται να βρίσκονται στο γραφείο για να ολοκληρώσουν την εργασία τους, είναι σαφές
ότι η ευελιξία του τόπου εργασίας έχει καταστεί σημαντική προτεραιότητα. Σχεδόν το 40% παγκοσμίως των υποψηφίων αναφέρουν ότι το ευέλικτο
ωράριο εργασίας αποτελεί έναν από τους τρεις σημαντικούς παράγοντες στη λήψη αποφάσεων καριέρας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν
από την έρευνα της ManpowerGroup Solutions, μέλος της ManpowerGroup. Ειδικότερα, η ManpowerGroup Solutions ρώτησε περίπου 14.000 άτομα
σε 19 χώρες, τι έχει σημασία για αυτούς στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι ευέλικτοι χρόνοι άφιξης και αποχώρησης και
η πλήρης απασχόληση από το σπίτι ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία είναι γενικά οι πιο επιθυμητοί τύποι ευέλικτων πολιτικών στο χώρο εργασίας.
Διεθνώς, το 26% των υποψηφίων αναφέρουν ότι οι ευέλικτοι χρόνοι άφιξης και αποχώρησης είναι οι πιο σημαντικοί, ενώ ακολουθεί το 22% των
υποψηφίων οι οποίοι επιλέγουν να εργάζονται από το σπίτι ή οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία. Παράλληλα, η αύξηση της σημασίας του ευέλικτου
εργασιακού ωραρίου πηγάζει από ένα ευρύ φάσμα τοπικών παραγόντων οι οποίοι περιλαμβάνουν: την παρουσία πολυεθνικών εταιρειών ή εργατικών
σωματείων, την επιρροή των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στην αγορά, τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού, όπως το ποσοστό των Millennials και τη
συμφόρηση είτε των υποδομών ή των δημόσιων συγκοινωνιών που μπορεί να επηρεάσουν τους χρόνους μετακίνησης.

Περισσότερες εταιρείες με Chief Digital Officer
Το 9% των 2.500 μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου έχουν διορίσει ένα ανώτατο στέλεχος -συνήθως με τον
τίτλο Chief Digital Officer(CDO)- για να επιβλέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους, όπως
προκύπτει από τα αποτελέσματα νέας έρευνας της Strategy &, της συμβουλευτικής εταιρείας στρατηγικής
της PwC. Παρότι το ποσοστό αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό, έχει αυξηθεί σε σύγκριση με πέρυσι -όπου
μόλις το 6% των εταιρειών που περιλήφθηκαν στην έρευνα είχαν προσλάβει στέλεχος αυτής της ειδικότητας.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι το 60% των ψηφιακών ηγετών που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή μελέτη
έχουν προσληφθεί κατά την τελευταία διετία. Τα μεγαλύτερα ποσοστά πρόσληψης ψηφιακών ηγετών
παρατηρούνται στον χρηματοοικονομικό κλάδο και στον κλάδο καταναλωτικών προϊόντων. Οι ευρωπαϊκές
εταιρείες προσλαμβάνουν CDO με ταχύτερους ρυθμούς από τις υπόλοιπες περιοχές (38% στην Ευρώπη
έναντι 23% στη Βόρεια Αμερική, 13% στη Νότια και Λατινική Αμερική και 7% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού).

IDC: Κατά 25,5% αναπτύχθηκε η αγορά AR και VR headsets το β’ τρίμηνο 2017
Σχεδόν 2,1 εκατ. VR (Virtual Reality) και AR (Augmented Reality) headsets διατέθηκαν στην παγκόσμια αγορά το β’ τρίμηνο 2017, όπως καταγράφει η
IDC σε πρόσφατη μελέτη της. Για μια ακόμα φορά, σύμφωνα με την έρευνα της IDC, τα προϊόντα VR απέσπασαν πάνω από το 98% των παραγγελιών,
στη συνδυαστική αγορά AR/VR. Όσον αφορά το VR, οι screenless viewers απέσπασαν πάνω από το 50% των headsets που διατέθηκαν στην αγορά
το συγκεκριμένο τρίμηνο. Το tethered VR headsets συγκέντρωσαν το 43%, ήτοι 34% παραπάνω σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ένεκα των
μειώσεων τιμών από τους κατασκευαστές. Τα AR headsets προσελκύουν προς το παρόν περισσότερο τους επιχειρηματικούς πελάτες, κάτι που δεν
αναμένεται να αλλάξει στο κοντινό μέλλον. Η Samsung οδηγεί την αγορά, με 568.000 παραγγελίες και 26,7% μερίδιο, με τις κυκλοφορίες των Galaxy
S8 and S8+ να υποβοηθούν τις πωλήσεις του δικού της Gear VR. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Sony (519.400 παραγγελίες, 24,4%) και στις επόμενες
θέσεις πλασάρονται οι Facebook (246.000, 11%), ΤCL (106.400, 5%) και HTC (94.500, 4,4%).
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Δωρεάν WiFi σε δημόσιους χώρους στην ΕΕ
Σχέδιο για τη δημιουργία σημείων παροχής δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο διαδίκτυο σε δημόσιους
χώρους στην ΕΕ, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία WiFi4EU προβλέπει κονδύλια
για τη χρηματοδότηση δωρεάν ασύρματων συνδέσεων σε δημόσιους χώρους, όπως υπαίθριοι χώροι
προσβάσιμοι στο ευρύ κοινό, βιβλιοθήκες, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κλπ. Η χρηματοδότηση θα
γίνει με «γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο» σε περισσότερες από 6.000 κοινότητες σε όλα τα κράτη μέλη, με βάση τη σειρά παραλαβής των σχετικών
αιτημάτων. Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση, οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα για τουλάχιστον τρία
έτη και να προσφέρουν δωρεάν, εύκολη πρόσβαση και ασφαλή σύνδεση για τους χρήστες. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο
εάν αποκλείονται οι εμπορικές διαφημίσεις και η χρήση προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς. Έργα που αντιγράφουν παρόμοιες ιδιωτικές
ή δημόσιες προσφορές δωρεάν ασύρματου δικτύου στην ίδια περιοχή δεν θα λαμβάνουν χρηματοδότηση. Η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται στις
σχετικές γλώσσες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και, ει δυνατόν, και σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ο εισηγητής του σχεδίου Carlos Zorrinho
(Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), δήλωσε: «Η πρωτοβουλία WiFi4EU ήταν ένα ισχυρό πολιτικό όραμα που σύντομα θα γίνει πραγματικότητα σε ολόκληρη την
ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ασύρματο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή πόσα χρήματα
κερδίζουν. Αυτό θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή κοινωνία Gigabit καθιστώντας την οικονομικά ανταγωνιστική»

Juniper Research: κατακόρυφη ανάπτυξη για τις ανέπαφες συναλλαγές POS
H υιοθέτηση των ανέπαφων συναλλαγών POS θα γνωρίσει κατακόρυφη
ανάπτυξη τα πέντε επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα
«POS & mPOS Terminals: Vendor Strategies, Positioning & Market Forecasts
2017-2022» της Juniper Research.
Η μελέτη εκτιμά ότι η υιοθέτηση των ανέπαφων συναλλαγών POS θα
αυξηθεί από το τωρινό 15% στο 53% έως το 2022 (και από το 2% στο 34%
όσον αφορά την αμερικανική αγορά). Στην ώθηση της αγοράς θα συμβάλει

και η ευρύτερη υιοθέτηση των πιστωτικών καρτών με chips από τις Visa και
Mastercard. Η μελέτη εκτιμά επίσης ότι οι μικρότεροι έμποροι θα υιοθετούν
αυξητικά αξεσουάρ mPOS (mobile Point of Sale), τα οποία διευκολύνουν
τις πληρωμές από φορητές συσκευές, κάτι που θα αυξήσει σημαντικά τον
ανταγωνισμό σε αυτό το χώρο. Η ανάπτυξη αυτής της αγοράς θα επιταχύνει
και τη μετάβαση από τις πληρωμές με μετρητά στις πληρωμές με κάρτες,
ειδικά όσον αφορά τις συναλλαγές μικρής αξίας.

GfK: Κινέζοι και Βρετανοί κυριαρχούν στις αγορές μόδας online
Oι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στις προσφορές από το Διαδίκτυο όταν πρόκειται να αγοράσουν ρούχα. Ειδικά στη Μ. Βρετανία και στη
Κίνα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των λεγόμενων multichannel αγοραστών, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ρούχα και υφάσματα όχι μόνο με
τις επισκέψεις τους στα καταστήματα και τις μπουτίκ, αλλά και με λίγα κλικ στο Internet. Ειδικότερα, τo 64% των εξοπλισμένων με Internet καταναλωτών
στην Κίνα και το 72% στη Μ. Βρετανία ψωνίζουν προϊόντα μόδας, τόσο οffline όσο και online. Αυτό αποτυπώνεται στα νούμερα της μελέτης ‘Future Fashion
Retail’ της GfK, για τη σύνταξη της οποίας χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, στοιχεία από τα online καταστήματα στα οποία οι καταναλωτές κάνουν online
αγορές ειδών ένδυσης. Διαφορετική είναι η εικόνα όσον αφορά τις online αγορές στην Ιταλία. Εδώ το ποσοστό των multichannel αγοραστών συρρικνώνεται
στο 25%. Αλλά και στις ΗΠΑ μόλις το ένα τρίτο καλύπτει τις ανάγκες τους σε ρούχα και υφάσματα τόσο με κλικ στο Internet όσο και με επισκέψεις στα
καταστήματα. Γαλλία και Γερμανία βρίσκονται κάπου στη μέση, με το σχετικό ποσοστό να υπερβαίνει κατά λίγο το 40% (42% και 41% αντίστοιχα).
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ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος
το Β’ τρίμηνο του 2017

Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει τις θετικές εξελίξεις που αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης, με την προϋπόθεση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων. Πιο συγκεκριμένα,
η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει μικρή ως καμία πιθανότητα να επιτύχει
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018. Παράλληλα περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα CEOs θεωρούν
ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα προβληματικά δάνεια, ενώ το 54% των CEOs
πιστεύει ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει στις αγορές εντός του 2018. Αυτά είναι τα βασικότερα ευρήματα
της 3μηνιαίας έρευνας που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των
μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε
συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 20/06/2017 έως 03/07/2017 .

το B’ τρίμηνο του 2017 βελτιώθηκε και
ανήλθε στις 133 μονάδες. Η βελτίωση
του δείκτη και η επάνοδος του στην
ανοδική τάση που είχε διαμορφωθεί
κατά το 2016, οφείλεται στις θετικές αλλά
συγκρατημένες προσδοκίες των CEOs
μετά την τερματισμό της παρατεταμένης
περιόδου διαπραγματεύσεων με
τους δανειστές και την ολοκλήρωση
της διαδικασίας αξιολόγησης, με την
προϋπόθεση της εφαρμογής του
προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη
μεγέθους δείχνει αξιόλογη άνοδο του
δείκτη σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status
Index) σημείωσε συγκρατημένη άνοδο και
διαμορφώθηκε στις 121 μονάδες έναντι
116 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης
προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation
Index) παρουσίασε αισθητή βελτίωση
στις 145 μονάδες έναντι 132 μονάδων του
προηγούμενου τριμήνου.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης της χώρας σημείωσε άνοδο
και διαμορφώθηκε στις 150 μονάδες έναντι
128 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε

η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της
χώρας, αυξήθηκε σε 11% έναντι 5% του
προηγούμενου τρίμηνου, ενώ παράλληλα
το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι
επιδεινώθηκε μειώθηκε σε 52% έναντι
69% το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο
αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 19%
δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική
κατάσταση της χώρας είναι βελτιωμένη. Ο
δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας
ένα έτος μετά παρουσίασε αξιόλογη άνοδο
στις 168 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs
που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της
χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος
διαμορφώθηκε σε 29%, ενώ για τους CEOs
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων αυξάνεται
σε 42%.

Μικρή πτώση σημείωσαν οι
δείκτες οικονομικής κατάστασης
κλάδου δραστηριοποίησης και
εταιρειών
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης του κλάδου στον οποίο
δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις
σημείωσε μικρή μείωση στις 131 μονάδες
έναντι 134 το προηγούμενο τρίμηνο. Το
ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η
τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους
είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν

ανήλθε σε 13%, ποσοστό που αυξάνεται
σε 22% για τους CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για
την οικονομική κατάσταση του κλάδου
δραστηριοποίησης αντίθετα σημείωσε
αξιόλογη αύξηση στις 154 μονάδες έναντι
140 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι
κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε
καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση
με την τωρινή αυξήθηκε σε 26%, έναντι 18%
το προηγούμενο τρίμηνο.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης των εταιρειών παρέμεινε σχεδόν
στάσιμος και ανήλθε στις 99 μονάδες έναντι
100 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο.
Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι
η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των
εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση
με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 36%,
ποσοστό που αυξάνεται σε 53% για τους
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την
οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους
το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις
131 μονάδες έναντι 122 το προηγούμενο
τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που
προσδοκεί βελτίωση αυξήθηκε αισθητά σε
45% έναντι 36% το προηγούμενο τρίμηνο,
ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων με ποσοστό
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
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67%. Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε
νέα μείωση στις 105 μονάδες έναντι 109
το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα
επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που
διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το
προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 24%,
ποσοστό που αυξάνεται σε 33% για τους
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών
αντίθετα βελτιώθηκε σημαντικά και
διαμορφώθηκε στις 133 μονάδες έναντι
116 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
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των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική
δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν
θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο
χρόνο, αυξήθηκε σε 31% έναντι 21% το
προηγούμενο τρίμηνο.

Άνοδο εμφανίζει ο δείκτης
τρέχουσας απασχόλησης
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης αντίθετα
με τους προηγούμενους δείκτες σημείωσε
νέα άνοδο στις 117 μονάδες έναντι 110
το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός
των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας 1 έτος μετά
Απαντήσεις (ποσοστά %)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
Απαντήσεις (ποσοστά %)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας 1 έτος μετά
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Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΣΕ & Διευθύνων
Σύμβουλος Ομίλου ICAP
«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 2ο
τρίμηνο του 2017 μετά από την πρόσκαιρη
κάμψη στο 1ο τρίμηνο του 2017 επανήλθε
σε ανοδική πορεία και διαμορφώθηκε στις
133 μονάδες έναντι 124 του προηγούμενου
τριμήνου. Η θετική εξέλιξη του δείκτη
εκφράζει τις προσδοκίες των CEOs για την
νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αλλά
ταυτόχρονα και τις σκέψεις τους για τις
αυξημένες υποχρεώσεις που προβλέπονται
από το νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που
έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές και
πρέπει να εφαρμοστεί ώστε η Ελληνική
οικονομία να παραμείνει αξιόπιστη
διεθνώς και παράλληλα να ξεφύγει από
την στασιμότητα μπαίνοντας σε τροχιά
ανάπτυξης. Η πλειοψηφία των CEOs
πιστεύει ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες
ελάφρυνσης του χρέους εντός του επομένου
έτους και επιπλέον οι τράπεζες δεν μπορούν
να αντιμετωπίσουν τα προβληματικά
δάνεια, ενώ ενδεχομένως να απαιτηθεί νέα
ανακεφαλαιοποίηση. Ένας στους δύο CEOs
αισιοδοξεί ότι μέσα στο 2018 η Ελλάδα θα
μπορέσει να βγει στις αγορές».

διοικούν είναι αυξημένος σε σύγκριση με
ένα έτος πριν, ανήλθε σε 43%, ενώ για τις
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό
αυξάνεται σε 47%. Ο δείκτης προσδοκιών
απασχόλησης παρέμεινε σχεδόν στάσιμος
και διαμορφώθηκε στις 140 μονάδες. Το
36% των CEOs δηλώνουν ότι η απασχόληση
στις εταιρείες που διοικούν θα είναι
αυξημένη 1 έτος μετά, ποσοστό που
αυξάνεται σε 50% για τους CEOs των πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων.

Μικρή η πιθανότητα για
ελάφρυνση του χρέους
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που
υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs,
ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν την
άποψη τους για τις πιθανότητες που έχει
η Ελλάδα να επιτύχει ελάφρυνση του
χρέους μέσα στο 2018. Έξι στους δέκα
CEOs δηλώνουν ότι η Ελλάδα έχει μικρή
πιθανότητα ελάφρυνσης του χρέους εντός
του 2018, ενώ επιπλέον ένας στους τρεις
πιστεύει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα.
Ωστόσο το 4% των CEOs θεωρεί ότι

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ελάφρυνσης
του χρέους, ποσοστό που αυξάνεται σε
11% για τους CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων. Οι CEOs ερωτήθηκαν
επιπλέον για το αν οι τράπεζες είναι σε
θέση να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο των
αυξανόμενων προβληματικών δανείων.
Το 23% των CEOs είναι βέβαιοι ότι οι
τράπεζες μπορούν να αντιμετωπίσουν τα
αυξανόμενα προβληματικά δάνεια, ενώ
αντίθετα το 45% θεωρεί ότι δεν μπορούν
να τα αντιμετωπίσουν. Παράλληλα το 32%
του συνόλου των CEOs θεωρούν ότι θα
απαιτηθεί νέα ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, ποσοστό ωστόσο που μειώνεται

στο 20% για τους CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων. Ένα σημαντικό θέμα για
την Ελληνική οικονομία είναι η χρονική
περίοδος που η Ελλάδα θα καταφέρει να
βγει στις αγορές για να χρηματοδοτήσει το
χρέος της. Σύμφωνα με το 44% των CEOs η
Ελλάδα δεν θα καταφέρει τελικά να βγει στις
αγορές, ποσοστό που μειώνεται αισθητά
σε 36% για τους CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων οι οποίοι διαφοροποιούνται
έναντι των υπολοίπων μεγεθών. Παράλληλα
το 54% των CEOs αισιοδοξεί ότι μέσα
στο 2018 η Ελλάδα θα βγει στις αγορές,
ποσοστό που αυξάνεται σε 64% για τους
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Τι πιθανότητες πιστεύετε ότι έχει η Ελλάδα ώστε να επιτύχει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους μέσα στο 2018;

4%
35%

Μεγάλη πιθανότητα
			
Μικρή πιθανότητα

61%

Καμία πιθανότητα

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Πιστεύετε ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο των
αυξανόμενων προβληματικών δανείων;

32%

23%

Ναι, είναι
			
Όχι, δεν είναι

45%

Θα χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση
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Η σημασία των δομημένων
πρακτικών διοίκησης
Νέα ερευνητικά πεδία δείχνουν ότι συγκεκριμένα είδη πολιτικών διοίκησης συνδέονται με
υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας, κερδοφορίας, καινοτομίας και ανάπτυξης. Οι ειδικοί
ονομάζουν αυτές τις πρακτικές “structured management”. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
αυτών των μορφών διοίκησης και πώς επιδρούν στην παραγωγικότητα και την κερδοφορία;

Τ

Πηγές: U.S. Census Bureau, National Bureau of Economic Research, MIT Sloan Management Review, CFO Research,
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Τα στιλ και οι πρακτικές διοίκησης
διαφέρουν πάρα πολύ ανάμεσα στους
διαφορετικούς κλάδους, τις εταιρείες
ακόμα και ανάμεσα σε διαφορετικά
business units. Ιεραρχικές ή επίπεδες,
ευέλικτες ή παραδοσιακές, σε στιλ Silicon
Valley ή σε στιλ Wall Street, οι πρακτικές
διοίκησης αποτελούν συχνά τον βασικό
διαφοροποιητικό παράγοντα της
κουλτούρας μίας εταιρείας σε σχέση με την
κουλτούρα μίας άλλης.
Ωστόσο, αυτό που οι ερευνητές και οι
ειδικοί μελετητές δεν έχουν κατορθώσει να
προσδιορίσουν -τουλάχιστον μέχρι τώραείναι τι σημαίνουν αυτές οι διαφορές σε ό,τι
αφορά την παραγωγικότητα, την απόδοση
και τα κέρδη των επιχειρήσεων.
Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του U.S.
Census (έρευνα απογραφής των Ηνωμένων
Πολιτειών) προσφέρουν την δυνατότητα
να εξεταστούν δεδομένα για περισσότερα
από 30.000 εργοστάσια παραγωγής σε
περισσότερες από 10.000 εταιρείες και
αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διακυμάνσεις
στις πρακτικές διοίκησης ακόμα και εντός
της ίδιας εταιρείας. Για παράδειγμα, ένα
εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων σε
μία πολιτεία μπορεί να έχει διαφορετικές
απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις,
τις προαγωγές ή ακόμα και διαφορετικά
κριτήρια για την περιγραφή μίας θέσης
εργασίας σε σχέση με ένα άλλο εργοστάσιο
παραγωγής αυτοκινήτων που λειτουργεί για

λογαριασμό της ίδιας μητρικής εταιρείας,
αλλά βρίσκεται σε άλλη πολιτεία.
Η ανάλυση αυτών των στοιχείων που
πραγματοποιήθηκε από την Lucia Foster
και τον Ron Jarmin, για λογαριασμό του
αμερικανικού γραφείου Απογραφής
(U.S. Census Bureau) και δημοσιεύτηκε
πρόσφατα σε έγγραφο εργασίας του
Εθνικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών
των Ηνωμένων Πολιτειών (National
Bureau of Economic Research), οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι ένα συγκεκριμένο
σύνολο πρακτικών που οι ειδικοί
ονομάζουν «δομημένη διοίκηση»
συνδέεται στενά με την απόδοση και την
επιτυχία μίας εταιρείας. Για παράδειγμα, η
μελέτη δείχνει ότι μία ενιαία και συνεπής
διαδικασία προσλήψεων, η επισκόπηση
των επιδόσεων (performance review)
και οι πρακτικές παροχής κινήτρων είναι,
για την παραγωγικότητα μίας εταιρείας,
εξίσου σημαντικές με τις επενδύσεις σε
έρευνα και ανάπτυξη, ενώ κρίνονται δύο
φορές περισσότερο σημαντικές από την
υλοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής.
Στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει
ότι οι εταιρείες ή τα business units
που χρησιμοποιούν περισσότερο
δομημένες πρακτικές διοίκησης
εμφανίζουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα,
μεγαλύτερη κερδοφορία καθώς και
σημαντικότερη ανάπτυξη καινοτομίας
-όπως αυτή μετράται από το R&D και τη

δραστηριότητα κατοχύρωσης πατεντών-,
ενώ επιτυγχάνουν και υψηλότερους
ρυθμούς ανάπτυξης.
Με λίγα λόγια, τα ευρήματα της
έρευνας δείχνουν ότι ένα συνεπές και
ενιαίο σύστημα διοίκησης μπορεί να
προσφέρει σε μία εταιρεία ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Φυσικά η εν λόγω έρευνα
αφορά σε στοιχεία εταιρειών του
κατασκευαστικού/παραγωγικού κλάδου
και κανείς μπορεί να επιχειρηματολογήσει
ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά για
εταιρείες όπου είναι κυρίαρχη η εργασία
γνώσης (knowledge work). Σαφώς, και
σε κλάδους όπου βασίζονται στη γνώση
και οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν
τη δημιουργική πρωτοβουλία για να
εκτελέσουν τους ρόλους τους, είναι
δυσκολότερο για τις εταιρείες να
παρακολουθήσουν την αποδοτικότητα της
εργασίας τους. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε
αυτά τα ανθρωποκεντρικά περιβάλλοντα
οι δομημένες πρακτικές αποδεικνύονται
κρίσιμης σημασίας. Και αυτό γιατί χωρίς
συγκεκριμένο σύστημα η διοίκηση της
εταιρείας θα βρίσκεται στο ...σκοτάδι και
δεν θα μπορεί να ηγηθεί αποτελεσματικά.
Άλλωστε υπάρχουν έρευνες που
υποστηρίζουν τα οφέλη που προσφέρει
η δομημένη διοίκηση σε εταιρείες που
δεν είναι αποκλειστικά κατασκευαστικές.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μελέτη
“Structured Management Processes Lead
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to Better Business Performance”, η οποία
διεξήχθη από την CFO Research και την
IDG Research, το βασικό συμπέρασμα της
οποίας δείχνει ότι «οι εταιρείες που έχουν
υιοθετήσει σαφώς καθορισμένες, καλά
διαρθρωμένες και επαναλαμβανόμενες
διαδικασίες για τη χάραξη της στρατηγικής,
τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη λήψη
αποφάσεων είναι πιο ικανές να λαμβάνουν
έγκαιρες και ενημερωμένες αποφάσεις
για την αντιμετώπιση των εσωτερικών και
εξωτερικών αλλαγών». Η συγκεκριμένη
μελέτη διαπιστώνει επίσης ότι οι εταιρείες
αυτές είναι πιο συνεργατικές και καλύτερες
τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό όσο
και στο reporting.

www.shutterstock.com

Η έρευνα
Η έρευνα απογραφής τα στοιχεία της
οποίας αναλύθηκαν, περιελάμβανε 16
ερωτήματα σχετικά με τη διοίκηση σε τρεις
βασικές περιοχές: την παρακολούθηση
(monitoring), τους στόχους και τα κίνητρα
(incentives). Η έρευνα περιελάμβανε επίσης
ένα κομμάτι σχετικά με τις οργανωτικές
πρακτικές καθώς και ερωτήσεις για τη
συγκέντρωση πληροφοριών γύρω από την
εταιρεία αλλά και τον ερωτώμενο.
Όταν εξετάστηκε και αναλύθηκε η

διακύμανση των πρακτικών διοίκησης
ανάμεσα στα διάφορα εργοστάσια,
εντοπίστηκαν τρία βασικά αποτελέσματα.
Το πρώτο είχε να κάνει με την έλλειψη
ενιαίων και συνεκτικών πρακτικών
διοίκησης, η οποία φαίνεται ότι είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένη για τις περισσότερες
εταιρείες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της έρευνας, μόλις το 18% των εργοστασίων
εμφανίζονται να έχουν υιοθετήσει τα
τρία τέταρτα ή και περισσότερο από τις
βασικές δομημένες πρακτικές διοίκησης για
λειτουργίες όπως η παρακολούθηση της
απόδοσης, η στοχοθέτηση και η παροχή
κινήτρων στους εργαζόμενους. Αντιθέτως,
το 27% εμφανίζεται να έχει υιοθετήσει
λιγότερες από τις μισές εξ αυτών των
πρακτικών.
Το δεύτερο βασικό συμπέρασμα είναι ότι
τουλάχιστον το 50% αυτής της διακύμανσης
παρατηρείται ανάμεσα σε εργοστάσια και
εγκαταστάσεις της ίδιας μητρικής εταιρείας.
Αυτό σημαίνει ότι σε εταιρείες με πολλαπλές
εγκαταστάσεις παρατηρούνται σημαντικές
διαφορές στις πρακτικές διοίκησης που
ακολουθούν οι διαφορετικές μονάδες.
Τέλος, το τρίτο εκ των βασικών
αποτελεσμάτων της έρευνας καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη ενιαίων

και συνεκτικών πρακτικών διοίκησης είναι
δυσκολότερη για τις μεγαλύτερες εταιρείες.
Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία της
έρευνας έδειξαν ότι οι διοικητικές διαφορές
αυξάνονται παράλληλα με το μέγεθος της
εταιρείας. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερη
η εταιρεία, τόσο περισσότερες οι αποκλίσεις
στις πρακτικές διοίκησης. Και αυτό γιατί
οι μεγάλες εταιρείες αντιμετωπίζουν
σημαντικότερες δυσκολίες στο να
ευθυγραμμίσουν πλήρως τις διοικητικές
πρακτικές τους σε όλες τις εγκαταστάσεις
τους.

Πού οφείλονται οι διακυμάνσεις
στις πρακτικές διοίκησης
Για να γίνει κατανοητό γιατί η δομημένη
διαχείριση είναι τόσο σημαντική αλλά και
γιατί εμφανίζονται τόσο μεγάλες διαφορές
μεταξύ των διαφορετικών εγκαταστάσεων,
οι μελετητές των στοιχείων εντόπισαν
τέσσερις βασικούς και αιτιώδεις παράγοντες
που φαίνεται ότι επηρεάζουν την εταιρική
διοίκηση τόσο σε ό,τι αφορά το «ύφος»,
όσο και σε ό,τι αφορά την «ουσία».
Οι παράγοντες αυτοί είναι ο ανταγωνισμός
της αγοράς και των προϊόντων, τα κρατικά
επιχειρηματικά περιβάλλοντα,
οι μαθησιακές εξελίξεις και η εκπαίδευση.
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Ο ανταγωνισμός της αγοράς και των
προϊόντων: Η έρευνα έδειξε σημαντική
συσχέτιση ανάμεσα στον πιο έντονο
ανταγωνισμό και τις περισσότερο
δομημένες πρακτικές διοίκησης: Οι
πολιτικές εντείνονται όταν ο ανταγωνισμός
αυξάνεται, πιθανότατα γιατί αυτό αποτελεί
προϋπόθεση για την επιβίωση. Πιο
συγκεκριμένα, ο ανταγωνισμός επιβάλλει
πιο επιμελείς πρακτικές διοίκησης μεταξύ
των «φτωχά» διοικούμενων εταιρειών,
οι οποίες αν δεν προσαρμοστούν
διακινδυνεύουν να εγκαταλείψουν την
αγορά.
Το κρατικό/πολιτειακό περιβάλλον:
Για να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος
των γεωγραφικών επιχειρηματικών
περιβαλλόντων στις πρακτικές διοίκησης,
οι μελετητές θεώρησαν ότι η θέση των
εγκαταστάσεων/ εργοστασίων βρίσκεται
κοντά στα σύνορα μίας πολιτείας που
έχει ένα εργατικό περιβάλλον/ δίκαιο
«σωστό προς την εργασία» και μίας που
δεν έχει (σ.σ. η έρευνα εξετάζει στοιχεία και
δεδομένα αμερικανικών εταιρειών, όπου
παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στο
επιχειρηματικό και εργατικό δίκαιο ανάμεσα
στις διαφορετικές πολιτείες).
Οι «σωστοί προς την εργασία» κανόνες
συχνά χρησιμεύουν ως υποκατάστατο για
το εκάστοτε πολιτειακό επιχειρηματικό
περιβάλλον, το οποίο συμπεριλαμβάνει
τη μειωμένη επιρροή των εργατικών
συνδικάτων και πιο ευέλικτους
περιβαλλοντικούς κανόνες καθώς και
κανόνες σχετικούς με την ασφάλεια. Στην
συγκεκριμένη μελέτη, η παρουσία σωστών
σε ό,τι αφορά την εργασία κανόνων
φαίνεται ότι οδηγεί στην ενίσχυση των
δομημένων πρακτικών διοίκησης σε ό,τι
αφορά τις απολύσεις και τις προαγωγές,
αλλά επηρεάζει ελάχιστα ή καθόλου
άλλες πρακτικές. Μία εξήγηση για αυτό το
φαινόμενο είναι το γεγονός ότι οι «σωστοί
προς την εργασία» κανόνες καθιστούν
ευκολότερο για τις εταιρείες να συνδέουν
τις προσλήψεις, τις απολύσεις, τις αμοιβές
και τις προαγωγές με τις ικανότητες και την
απόδοση των εργαζομένων.
Διάχυση διδαγμάτων και εμπειριών:

Ενα συνεπές και ενιαίο σύστημα διοίκησης
μπορεί να προσφέρει σε μία εταιρεία
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Η έρευνα παρέχει ισχυρές αποδείξεις
ότι η άφιξη μεγάλων, πολυεθνικών
μονάδων και εγκαταστάσεων επηρεάζει
τη διαχείριση, την απασχόληση και την
παραγωγικότητα των προϋπαρχουσών
μονάδων παραγωγής σε μία περιοχή. Το
γεγονός αυτό υπογραμμίζει εμφατικά τη
σημασία της διάδοσης των διδαγμάτων και
των εμπειριών εντός ενός κλάδου.
Ανθρώπινο κεφάλαιο και εκπαιδευτικοί
πόροι: Η έρευνα διαπιστώνει επίσης
σημαντικές επιπτώσεις στις πρακτικές
διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό ως
αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών ευκαιριών
και της γεωγραφικής εγγύτητας με ανώτερα
και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η
αυξημένη προσφορά αποφοίτων κολεγίων
και πανεπιστημίων φαίνεται να οδηγεί
σε πιο δομημένες πρακτικές διοίκησης,
ανεξαρτήτως των λοιπών οικονομικών
συγκυριών και περιορισμών. Το γεγονός
αυτό δείχνει ότι υπάρχει περισσότερο
άμεση συσχέτιση και σύνδεση ανάμεσα
στους καλύτερα εκπαιδευμένους
εργαζόμενους και τις δομημένες πρακτικές
διοίκησης από ότι θα φανταζόταν κανείς.

Διασφαλίζοντας ενιαίες και
συνεκτικές πρακτικές
Μέσα στο πλαίσιο ερευνών σαν τις
προαναφερθείσες, οι ειδικοί μελετητές
προτείνουν στα διοικητικά στελέχη των
εταιρειών να αναρωτηθούν κατά πόσο
έχουν συνεπείς, επαναλαμβανόμενες
πρακτικές διοίκησης στην εταιρεία τους. Και
αν όχι, ποια είναι τα απαραίτητα βήματα και
δράσεις για τη δημιουργία του κατάλληλου
για την εταιρεία διοικητικού πλαισίου.
Άλλωστε, ουσιαστικά πρόκειται για τη
θεσμοθέτηση της διοικητικής αριστείας.
Πρόκειται για την εξασφάλιση ότι ο CEO
διαθέτει ένα σύστημα για την επικοινωνία
των στόχων και την επιθεώρηση της
απόδοσης, καθώς και ότι κάθε διοικητικό

και διευθυντικό στέλεχος αποτελεί
έναν κρίκο αυτού του συστήματος και
διαχειρίζεται αντίστοιχα την ομάδα του.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μία
εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι
διαθέτει τη ραχοκοκαλιά ενός συστήματος
διοίκησης. Σύμφωνα με τις έρευνες, τα
παρακάτω αποτελούν ένα καλό σημείο
εκκίνησης για τη διοίκηση και τον CEO.
• Καθορίστε βασικούς στόχους και
μετρικές σε επίπεδο εταιρείας και
τμήματος: Διασφαλίστε ότι οι στόχοι
αυτοί είναι συγκεκριμένοι και σχετικοί
με τη στρατηγική της εταιρείας, καθώς
και ότι μπορούν να υποστηριχθούν από
τα περισσότερα τμήματα ή business
units. Προτείνεται οι στόχοι αυτοί να
αναθεωρούνται σε τριμηνιαία βάση.
• Μοιραστείτε με όλους τους στόχους
και τις μετρικές: Ο καθένας πρέπει να
γνωρίζει με συνέπεια και σαφήνεια τι
προσπαθεί να επιτύχει η εταιρεία και πώς
η ομάδα του συμβάλει σε αυτό.
• Ελέγξτε την απόδοση σε σχέση με τους
βασικούς στόχους και τις μετρικές
κάθε εβδομάδα: Ο CEO και τα διοικητικά
στελέχη καλούνται να εξετάζουν τον
τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός
ανταποκρίνεται στους στόχους του σε
εβδομαδιαία βάση, με βάση τις εισροές
πληροφοριών από τους εργαζόμενους σε
όλη την εταιρεία.
• Διασφαλίστε ότι οι managers
«προπονούν» (coach) και αξιολογούν
αποτελεσματικά: Η επίσημη με βάση
την απόδοση ανατροφοδότηση θα
πρέπει να παρέχεται σε κάθε εργαζόμενο
τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο.
Οι πληροφορίες σχετικά με το ποιοι
εργαζόμενοι έχουν υψηλή απόδοση,
καθώς και ποιοι υπολείπονται θα πρέπει
να διαβιβάζονται στον CEO σε τακτική
βάση.

παρουσίαση

ΕΑΣΕ | LEADING

Υγροποιημένο φυσικό αέριο: Επιταχύνονται
οι επενδύσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο
Με πιο γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι επενδύσεις
για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), καθώς
αυξάνεται η χρήση του ως ναυτιλιακού καυσίμου,
ενώ μέχρι το 2020 το μέγεθος της παγκόσμιας
αγοράς LNG αναμένεται να αυξηθεί κατά 50%.

Σ

Στην Ελλάδα οι φορείς της αγοράς
έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την επέκταση
των υποδομών (πρόγραμμα Poseidon
Med από ΔΕΠΑ) και αρχίζει να ωριμάζει
το έδαφος για την ανάπτυξη της εγχώριας
αγοράς. Αυτό άλλωστε είναι αναπόφευκτο,
καθώς η χρήση LNG επιβάλλεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινοτική οδηγία για
προοδευτική μείωση της περιεκτικότητας
των ναυτιλιακών καυσίμων σε θείο (low
sulfur diesel fuel), από το 3,5% που είναι
σήμερα στο 0,5% τον Ιανουάριο του
2020, θα οδηγήσει αναγκαστικά πολλούς
πλοιοκτήτες, συμπεριλαμβανόμενων και
εκείνων της ακτοπλοΐας, να επιλέξουν
ισοδύναμες μεθόδους συμμόρφωσης,
όπως συστήματα καθαρισμού των
καυσαερίων (καταλύτες) ή κινητήρες
υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αύξηση κατά 30% στην
παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση
για LNG
Την ανάγκη να υπάρξει ρεαλιστική
προσέγγιση στην Ελλάδα αναφορικά
με το τι μπορούμε να κάνουμε με τις
ενεργειακές μας υποδομές υπογράμμισε η
κ. Μαρίκα Καραγιάννη, Ειδική Επιστήμων
για την Ενέργεια στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Γλώσσας,
Ιστορίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων
Χωρών), μιλώντας πριν από λίγες ημέρες
στο workshop του ΙΕΝΕ για το ρόλο του
LNG στην ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ
Ευρώπης. Όπως επισήμανε, τα βασικά
project είναι ο αγωγός IGB, ο οποίος

είναι η ΔΕΠΑ, η οποία διαδραματίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εισαγωγή
του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και
συνεργάζεται με τους βασικούς διεθνείς
παίχτες της ενεργειακής αγοράς,
συμβάλλοντας στην καθιέρωση της
Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου
στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Το έργο έχει διάρκεια 5 χρόνια και λήγει στο
τέλος του 2020. Συμμετέχουν η Ελλάδα, η
Ιταλία και η Κύπρος, ενώ τα λιμάνια τα οποία
συμμετέχουν είναι του Πειραιά, της Πάτρας,
του Ηρακλείου, της Ηγουμενίτσας και της
Λεμεσού.

CNGVA: Με φυσικό αέριο
θα κινούνται 148 πλοία
υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι
το 2020, η επέκταση της Ρεβυθούσας και
το FSRU της Αλεξανδρούπολης και ο υπό
κατασκευήν αγωγός ΤΑΡ, ο οποίος θα είναι
έτοιμος επίσης το 2020.

Επενδύσεις για το
υγροποιημένο φυσικό αέριο
Οι επενδύσεις στον τομέα αυτό
εντάσσονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα
όπως είναι το POSEIDON MED II. Πρόκειται
για το πρώτο ευρωπαϊκό διασυνοριακό
έργο το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή
του LNG ως κύριο καύσιμο για την
ναυτιλιακή βιομηχανία και στην ανάπτυξη
ενός επαρκούς δικτύου υποδομών
ανεφοδιασμού LNG και Φυσικού Αερίου.
Συντονιστής του προγράμματος

Μια νέα μελέτη από το Canadian Natural
Gas Vehicle Alliance (CNGVA) με τίτλο
“Liquefied Natural Gas: A Marine Fuel
for Canada’s Great Lakes and East Coast”
αναδεικνύει τα σημαντικά οφέλη για τη
χώρα, εφόσον χρησιμοποιείται φυσικό
αέριο CNG και LNG για τις θαλάσσιες
μεταφορές. Οφέλη οικονομικά αλλά και
περιβαλλοντικά. Η μελέτη καταλήγει με ένα
ρεαλιστικό σενάριο που προβλέπει: 148
πλοία να κινούνται με φυσικό αέριο. Στην
περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιούνταν
783.000 τόνοι LNG ετησίως. Αυτό σημαίνει
την εξοικονόμηση 25-50% για τα πλοία
σε κόστος καυσίμων και πολύ μεγάλη
μείωση εκπεμπόμενων ρύπων: 880.000
τόνοι CO2 ετησίως, 37.000 τόνοι θειϊκού
οξέως ετησίως, 20.000 τόνοι νιτρικού οξέως
ετησίως.
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Τρεις αποδοτικές στρατηγικές
για τη διαχείριση της αλλαγής
Με δεδομένο ότι οι εταιρείες σήμερα αντιμετωπίζουν την πρόκληση να προσαρμοστούν σε ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, πολλές από αυτές επιλέγουν «γρήγορες»
λύσεις, οι οποίες όμως τελικά αποτυγχάνουν. Υπάρχουν ωστόσο καλύτερες επιλογές.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ*, aggeliki.korre@gmail.com

οι παγκόσμιες και κοινωνικές αλλαγές,
καθώς και οι αλλαγές στις αγορές,
οι οποίες πυροδοτούνται από την
τεχνολογία και τα ψηφιακά δεδομένα,
μετασχηματίζουν ταχύτατα τη φύση
της εργασίας και πως οι υπάρχουσες
εταιρείες, τόσο του ιδιωτικού όσο και
του δημόσιου τομέα, καλούνται να
προσαρμοστούν στην παγκόσμια αυτή
αλλαγή με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Όλο αυτό εξηγεί και τη δημοφιλία
των startups, τα οποία αντίθετα με
τις παραδοσιακές εταιρείες, είναι
απαλλαγμένα από τις παραδοσιακές
(legacy) διαδικασίες ή τεχνολογίες. Οι
ιδρυτές των νεοφυών επιχειρήσεων
μπορούν να επανεφεύρουν ένα νέο
τρόπο διεξαγωγής του επιχειρείν,
χωρίς το βάρος του «πώς τα πράγματα
λειτουργούσαν» στον οργανισμό
μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ακόμα και τα
startups του σήμερα θα συσσωρεύσουν
παρόμοιες επιβαρύνσεις παλαιού τύπου.
Στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια,
ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν
όταν ξεκίνησαν δεν θα συμβαδίζει πλέον
με το ανατρεπτικό τεχνολογικό τοπίο, τη
μεταβαλλόμενη αγορά και τις απαιτήσεις
του κοινού.

Το ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, είναι
πώς τόσο οι καθιερωμένες εταιρείες
όσο και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις
βρίσκουν νέους τρόπους να είναι
ευέλικτες και προσαρμόσιμες; Πώς
μπορούν οι οργανισμοί να αποφύγουν
την παγίδα των παραδοσιακών
διαδικασιών, των legacy συστημάτων ή
των παλιών τρόπων σκέψης;

Τρεις «τακτικές προσαρμογής»
προς αποφυγήν...
Υπάρχουν τρεις γρήγορες -ωστόσο
ιδιαίτερα επιφανειακές- τακτικές
προσαρμογής, τις οποίες πολλές
εταιρείες που έρχονται αντιμέτωπες
με ταχείς αλλαγές συχνά βρίσκουν
δελεαστικές, όμως θα πρέπει να τις
αποφεύγουν.
1. Αποφύγετε τη δημιουργία ενός
«γραφείου μετασχηματισμού»
(transformation office) το οποίο δεν
συνδέεται με τον υπόλοιπο οργανισμό:
Ο μετασχηματισμός είναι ευθύνη και
αρμοδιότητα όλων. Η δημιουργία ενός
αποσυνδεδεμένου γραφείου ή τμήματος
το οποίο δεν περιλαμβάνει στελέχη που
προέρχονται (ή εναλλάσσονται) από την
υπόλοιπη εταιρεία, ενέχει τον κίνδυνο

να δημιουργήσει μία κουλτούρα «λίγων
και εκλεκτών», αποκομμένων από τον
υπόλοιπο οργανισμό. Επιπλέον, υπάρχει
και ο κίνδυνος υποτίμησης άλλων
στελεχών, τα οποία ήδη συνεισφέρουν
σημαντικά στη μετασχηματιστική αυτή
προσπάθεια από το δικό τους ρόλο.
2. Αποφύγετε την ψηφιοποίηση
διαδικασιών χωρίς να επανεξετάσετε
το επιχειρηματικό μοντέλο της
εταιρείας: Η αποκλειστική εστίαση
στην τεχνολογία της πληροφορικής
παραβλέπει το σημαντικότερο που είναι
ότι ένας ταχέως μεταβαλλόμενος κόσμος
απαιτεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Η
ψηφιοποίηση, απλώς, των υφιστάμενων,
χειροκίνητων διαδικασιών παραβλέπει
τεράστιες, δυνητικές ευκαιρίες για το
πώς μπορεί να βελτιωθεί ο τρόπος
λειτουργίας του οργανισμού – και
οποιαδήποτε σημαντική βελτίωση
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το
μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας.
3. Αποφύγετε απλώς να προσλάβετε
έναν «Chief __ Officer»: Αυτή η
προσέγγιση εναποθέτει όλες τις ελπίδες
του οργανισμού σε ένα άτομο, ενώ
στην πραγματικότητα η προσπάθεια

www.shutterstock.com
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Η τελευταία δεκαετία έχει δείξει ότι
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να προσαρμοστεί ο οργανισμός στο
μεταβαλλόμενο μέλλον της εργασίας
είναι ευθύνη όλων.
Η εξειδίκευση έρχεται μόνο μέσα
από τον πειραματισμό, και συνεπώς
όλα τα ανώτατα στελέχη θα πρέπει
να αναγνωρίσουν την ανάγκη
να παραδίδουν αποτελέσματα,
αξιοποιώντας μεν τα υπάρχοντα
επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ ταυτόχρονα
πειραματίζονται με νέα και καλύτερα
μοντέλα.

Η προσαρμογή
σε έναν μεταβαλλόμενο
κόσμο είναι δύσκολη
Οι εταιρείες, όπως και οι περισσότεροι
άνθρωποι, δεν είναι «ανοιχτές» στην
αλλαγή όταν τα πράγματα πάνε καλά.
Όταν μία επιχείρηση λειτουργεί καλά, οι
λίγες προφητικές φωνές που αναλύουν
το μέλλον και παροτρύνουν τον
οργανισμό να αλλάξει το επιχειρηματικό
του μοντέλο συχνά αγνοούνται ή
περιθωριοποιούνται.

Ακόμα και όταν το εξωτερικό
περιβάλλον, μέσα στο οποίο λειτουργεί
η εταιρεία, αλλάζει και οι υπάρχουσες
επιχειρηματικές διαδικασίες δεν
λειτουργούν πια, το φαινόμενο της
άρνησης αποδοχής της αλλαγής και
πάλι δεν είναι σπάνιο. Πολλοί ηγέτες
και ανώτερα στελέχη πιστεύουν ότι
αν η εταιρεία επιμείνει στις αρχές της,
όλα θα πάνε καλά. Οι εταιρείες που
αρνούνται να δουν ότι ο κόσμος έχει
αλλάξει, θα πιέσουν εντονότερα το
παλιό επιχειρηματικό μοντέλο, ή μπορεί
να κάνουν μία μικρή βελτίωση, στην
προσπάθειά τους να επιστρέψουν στις
παλιές μέρες όπου η εταιρεία ήταν
επιτυχημένη. Μόνο όταν τα πράγματα

δυσκολέψουν πολύ, μία εταιρεία θα
αποδεχτεί τις φωνές που ευαγγελίζονται
την επείγουσα ανάγκη για ουσιαστική
αλλαγή και μετασχηματισμό. Μία
τέτοια προσέγγιση, όμως, δεν διαφέρει
πολύ από το να περιμένει κανείς ένα
αεροπλάνο που ξαφνικά πέφτει από τα
38.000 πόδια στα 2.000, να ξανασηκωθεί
μόνο του, με όλο το βάρος και την
αδράνεια, στο σωστό ύψος πλεύσης
ώστε να μην προσκρούσει στο έδαφος.

Τρεις στρατηγικές που
επιφέρουν αποτελέσματα
Σε τέτοιες πραγματικά δύσκολες
περιπτώσεις, κάποιες εταιρείες μπορεί να
ρισκάρουν με κάποια από τις παραπάνω,

Αυτά που οι άνθρωποι σε έναν οργανισμό
σπουδαιολογούν είναι που θα τους
κινητοποιήσουν να προσαρμοστούν με τρόπους
που θα έχουν διάρκεια μέσα στο χρόνο
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H ανάγκη για «προσωπικό» μετασχηματισμό
Ο επιτυχημένος μετασχηματισμός μίας εταιρείας απαιτεί προσπάθεια, όραμα και
στρατηγική. Αλλά η αλλαγή δεν επιτυγχάνεται μέσω κανενός οράματος και καμίας
στρατηγικής, όσο καλά δομημένη και αν είναι αυτή. Μόνο οι άνθρωποι μπορούν να
επιφέρουν πραγματική αλλαγή. Και με δεδομένο ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι
άγνωστες μεταβλητές δεν έχουν τέλος, η ικανότητα των ηγετών και των ανώτερων
στελεχών να ενστερνιστούν τις απαιτήσεις της αλλαγής, ή με άλλα λόγια να
«μετασχηματιστούν» σε προσωπικό επίπεδο, αποτελεί προαπαιτούμενο τόσο για την
επιβίωση του οργανισμού όσο και για την προσωπική επαγγελματική επιβίωση και
εξέλιξη.
Τι απαιτείται όμως, προκειμένου κανείς να ακολουθήσει το ρυθμό του σύγχρονου
περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο καλούμαστε να στρεφόμαστε διαρκώς προς νέους
τρόπους εργασίας; Η πρόκληση αυτή περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις, κάθε μία από τις
οποίες μπορεί να θεωρηθεί ως ένα προσωπικό γνώρισμα. Οι τρεις αυτές διαστάσεις είναι
η θέληση, οι δεξιότητες (skills), και η ταχύτητα. Τι σημαίνουν όμως αυτοί οι τρεις όροι
μέσα στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρείν;
Δεξιότητες. Σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, δεξιότητα δεν είναι μόνο οι ικανότητες
που απαιτούνται για να είναι κανείς επιτυχημένος στο ρόλο του. Τα σύγχρονα στελέχη
χρειάζεται να έχουν τη δυνατότητα να διαπρέψουν και σε αυτό που ο ρόλος τους
θα εξελιχθεί. Με άλλα λόγια, οι σύγχρονοι ηγέτες θα πρέπει να είναι σε θέση να
προσαρμόσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους και να υιοθετήσουν νέα εργαλεία
προκειμένου να επιτύχουν καθώς το περιβάλλον μετασχηματίζεται.
Θέληση. Η θέληση έχει να κάνει με την επιθυμία αλλά και με την επιμονή. Έχει κανείς την
όρεξη να εξελιχθεί και το θάρρος να δοκιμάσει καινούργια πράγματα; Έχει πραγματικό
ενδιαφέρον να βοηθήσει στη χάραξη ενός νέου μέλλοντος για την εταιρεία;
Ταχύτητα. Η αλλαγή συνήθως απαιτεί νέους ρυθμούς, σε ταχύτητες μεγαλύτερες από
τις συνηθισμένες. Ο ρυθμός της αλλαγής σήμερα είναι ιλιγγιώδης και δεν αναμένεται
αυτό να μετριαστεί σύντομα. Η ψηφιακή ζωή κινείται γρηγορότερα. Μπορεί κανείς
να συμβαδίσει; Κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι η εστίαση στην ταχύτητα είναι
αντιπαραγωγική – ότι εν μέσω της ψηφιακής αναταραχής, οι προσεκτικές αποφάσεις
είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Και αυτή ακριβώς είναι η μεγαλύτερη πρόκληση: να είναι
σε θέση κανείς να κινείται γρήγορα και έξυπνα, και ταυτόχρονα προσεκτικά.

γρήγορες μεν, επιφανειακές δε, τακτικές
προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Θα
πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο,
βέβαια, ότι καμία από τις παραπάνω
στρατηγικές δεν είναι απόλυτα
λανθασμένη, αν και εφόσον συνοδεύεται
από ουσιαστικές ενέργειες. Οι ηγέτες των
εταιρειών καλούνται να αναγνωρίσουν
ότι μία γρήγορη προσαρμογή σπάνια,
έως ποτέ, μπορεί να βοηθήσει τον
οργανισμό στην σκληρή και δύσκολη
προσπάθειά του να προσαρμοστεί
στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο
μας. Παρακάτω παραθέτουμε τρεις
ουσιαστικές στρατηγικές που μπορούν
να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια.

1. Επιβραβεύστε τα αποτελέσματα
που παράγονται με διαφορετικό και
καλύτερο τρόπο: Αντί να προσπαθεί
να αλλάξει την εταιρική κουλτούρα
με άμεσο τρόπο, η διοίκηση της
εταιρείας θα πρέπει να επιτρέπει -και
να επιβραβεύει- τα τμήματα αυτά
του οργανισμού που παραδίδουν
αποτελέσματα με διαφορετικούς και
καλύτερους από τους παραδοσιακούς
τρόπους. Κάτι τέτοιο θα δώσει ώθηση
στα τμήματα του οργανισμού να
διευρύνουν το πεδίο έρευνας και να
τείνουν ευήκοα ώτα στις φωνές αυτές
που αναγνωρίζουν τις μελλοντικές τάσεις
και τις μετουσιώνουν σε πράξη για την

υλοποίηση και την παραγωγή θετικών
αποτελεσματων.
2. Προσαρμόστε τις αξίες και
τους στόχους της εταιρείας στον
μεταβαλλόμενο κόσμο αντί να
επιχειρήσετε να αλλάξετε τα mission
statements: Οι εταιρείες επιτυγχάνουν
να παραμείνουν ευέλικτες και
προσαρμοστικές αναγνωρίζοντας ότι τα
αποτελέσματα έχουν σημασία, καθώς
και ότι οι επιδιώξεις και οι αξίες του
οργανισμού σε πρακτικό επίπεδο είναι
πολύ πιο σημαντικά από οποιοδήποτε
mission statement. Αυτά που οι άνθρωποι
σε έναν οργανισμό σπουδαιολογούν
είναι που θα τους κινητοποιήσουν να
προσαρμοστούν με τρόπους που θα
έχουν διάρκεια μέσα στο χρόνο. Κατόπιν,
αυτό μεταφράζεται στη δημιουργία
αποτελεσμάτων με διαφορετικούς
και καλύτερους τρόπους και τελικά
μετασχηματίζει τις εταιρικές κουλτούρες.
3. Παρέχετε την απαιτούμενη
υποστήριξη σε όλους μέσα στην
εταιρεία ώστε να είναι φορείς
θετικής αλλαγής: Πιο συγκεκριμένα, οι
φορείς της αλλαγής είναι οι ηγέτες που
«φωτίζουν τον δρόμο» και διαχειρίζονται
τις τριβές που συνεπάγεται η
αμφισβήτηση του status quo. Η
ουσιαστική αλλαγή συντελείται σε μία
εταιρεία όταν όλοι συνειδητοποιήσουν
ότι οποιοσδήποτε μέσα στον οργανισμό
μπορεί να είναι φορέας αλλαγής. Δεν
χρειάζεται κάποιος να έχει επίσημη
εξουσία ή αρμοδιότητα για να το κάνει.
Οι μεμονωμένες βελτιώσεις που μπορεί
ο καθένας να επιφέρει μέσα στο πλαίσιο
του ρόλου του, θα έχουν απήχηση σε
ολόκληρο τον οργανισμό, ενώ το σύνολο
των μεμονωμένων αυτών βελτιώσεων
θα οδηγήσει την εταιρεία στην
ευθυγράμμιση με τον μεταβαλλόμενο
κόσμο μας.
* Βασισμένο σε άρθρα του David A. Bray, Eisenhower
Fellow σε Ταϊβάν και Αυστραλία, ο οποίος το 2016
συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Business Insider
“Top 24 Americans Who Are Changing the Worls”

παρουσίαση
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ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ:
Μια αναγκαιότητα για τη σύγχρονη επιχείρηση

Ο

ΔΡ. ΣΕΡΑΦΕIΜ ΒΟΛΙΩΤΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Στρατηγικής, ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

Οργανισμός χωρίς εσωτερικές
διαφορές ή συγκρούσεις δεν υφίσταται
καθώς η αλληλεξάρτηση αναπόφευκτα
δημιουργεί συνθήκες απόκλισης
ενδιαφερόντων. Αν και η σύγκρουση
στη σύγχρονη οργανωσιακή θεωρία
λογίζεται ως αμφίσημη, επί του παρόντος
εστιάζουμε στις περιπτώσεις εκείνες όπου
η σύγκρουση είναι αρνητική και πρέπει να
επιλυθεί. Για παράδειγμα, έχει υπολογιστεί
πως συγκρούσεις περί τα εργασιακά
μόνο στην Μεγάλη Βρετανία κοστίζουν
περίπου 410 εκατομμύρια λίρες ετησίως
ενώ διαφορές σχετικές με ενδο-εταιρικές
παρενοχλήσεις και καταχρήσεις εξουσίας
είναι ιδιαίτερα τοξικές για τον οργανισμό.
Η βέλτιστη πρακτική απαιτεί την επίλυση
των συγκρούσεων ενδοεταιρικά, προτού
κλιμακωθούν. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν
διάφορα μέσα, τα οποία, εν συντομία,
χαρακτηρίζονται ως αποφαντικά ή
συναινετικά. Στις μεν αποφαντικές
διαδικασίες ο διοικητής της ομάδας
αναλαμβάνει το ρόλο του επιδιαιτητή και
επιβάλλει τη λύση στα αντιμαχόμενα μέρη.
Στις δε συναινετικές διαδικασίες, είτε τα
μέρη αυτοβούλως είτε με την υποβοήθηση
τρίτου – συνήθως του διοικητή της ομάδας
– προσπαθούν να βρουν κοινό τόπο.
Οι αποφαντικές διαδικασίες φέρνουν
σχετικά γρήγορα αποτελέσματα αλλά
προκαλούν και παρενέργειες, όπως
απογοήτευση, αίσθημα αδικίας και
υποψίες προτίμησης από μέρους της
«χαμένης» πλευράς. Επιπρόσθετα, καθώς
η απόφαση επιβάλλεται από τρίτο, κανένα
εκ των δύο μερών δεν αναλαμβάνει την
ιδιοκτησία της λύσης με αποτέλεσμα να
μειώνεται η προσήλωση των μερών στην
εφαρμογή της. Τέλος, εκείνος που δρα ως
διαιτητής αναλαμβάνει ταυτόχρονα και την
ευθύνη του αποτελέσματος• ευθύνη βαριά
και ετερογενής.

Οι συναινετικές διαδικασίες, αντιθέτως,
διαρκούν μεν περισσότερο αλλά
πλεονεκτούν οργανωσιακά. Πρώτον, η
ανάληψη ευθύνης και ιδιοκτησίας της
λύσης από τα μέρη αυξάνει την πιθανότητα
της αποτελεσματικής εφαρμογής της.
Δεύτερον, ενώ η σχέση μεταξύ δύο
αντιμαχόμενων μερών κλυδωνίζεται κατά
τη διάρκεια της σύγκρουσης, η επιτυχής
επίλυσή της από τα μέρη ενδέχεται όχι
μόνο να επαναφέρει τη σχέση στα αρχικά
επίπεδα αλλά ακόμα και να την βελτιώσει.
Τρίτον, είναι πιθανό, υπό προϋποθέσεις, τα
μέρη να εξεύρουν δημιουργικές λύσεις οι
οποίες αντιμετωπίζουν και διάφορα άλλα
εκκρεμή ζητήματα.
Είναι σαφές, λοιπόν, πως στο
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, είναι
προτιμότερη η συναινετική έναντι μία
αποφαντικής διαδικασίας. Για το λόγο
αυτό θα ήταν χρήσιμο οι διοικητές της
ομάδας να διερευνήσουν αν υπάρχει
«διαπραγματευτικό περιθώριο» μεταξύ
των δύο αντιμαχόμενων μερών. Ιδανικά,
τα μέρη θα μπορούσαν να το πράξουν
αυτοβούλως, το οποίο, όμως, απαιτεί
διαπραγματευτική δεινότητα και ποιοτική
επικοινωνία. Στην περίπτωση μίας
ενδοεταιρικής σύγκρουσης ενδέχεται
όμως η επικοινωνία να έχει πληγεί
δραματικά, πολλώ μάλλον καθώς η
σύγκρουση συχνά εκδηλώνεται ενώπιον
ενδοεταιρικού ακροατηρίου. Απαιτείται,
τότε, η μεσολάβηση ενός τρίτου ο
οποίος θα χτίσει γέφυρες επικοινωνίας
μεταξύ των μερών και θα βοηθήσει να
διαπραγματευτούν αποτελεσματικά.
Απαιτείται, δηλαδή, η διενέργεια μίας
ενδοεταιρικής διαμεσολάβησης.
Η μορφή που θα λάβει η διαμεσολάβηση
μπορεί να είναι τυπική ή άτυπη, κατά
την κρίση εκείνου ο οποίος αναλαμβάνει
το ρόλο του διαμεσολαβητή. Ο ρόλος

αυτός περιορίζεται στη διαμόρφωση
των συνθηκών κάτω από τις οποίες τα
δύο μέρη θα μπορέσουν να επιλύσουν
μόνα τους τη διαφορά. Για το λόγο αυτό
ο διοικητής της ομάδας θα πρέπει να
αντισταθεί στον πειρασμό να εξεύρει μία
λύση ή να εκδώσει μία απόφαση, ακόμα
και αν η διευθυντική του θέση το επιτρέπει.
Δυστυχώς, στην πράξη τα στελέχη τείνουν
να διαπράττουν ακριβώς αυτό το σφάλμα:
μεγάλο ποσοστό των στελεχών δηλώνουν
πως διαμεσολαβούν ενδοεταιρικά ενώ
στην πράξη απλά δρουν αποφαντικά.
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τη διάχυτη
άγνοια σχετικά με την κρίσιμη διαδικασία
της ενδοεταιρικής διαμεσολάβησης.
Η ενδοεταιρική διαμεσολάβηση αποτελεί
μία αναγκαιότητα για τη σύγχρονη
επιχείρηση, όχι γιατί θα επιλύσει όλες
τις ενδοεταιρικές διαφορές, αλλά γιατί
θα συμβάλλει στην αποτελεσματική
επίλυση εκείνων των διαφορών οι οποίες
επιδέχονται συναινετική επίλυση αλλά στις
οποίες τα αντιμαχόμενα μέρη αδυνατούν να
την εξεύρουν χωρίς παρότρυνση ή βοήθεια.

29

30

ηγεσία

Management team
υψηλών ταχυτήτων
H αξία μίας ομάδας υψηλής απόδοσης είναι από καιρό αποδεδειγμένη. Άλλωστε, το 90% των
επενδυτών δηλώνει ότι η ποιότητα του management team είναι ο πιο σημαντικός, μη οικονομικός
παράγοντας όταν αξιολογούν μία επένδυση. Ποιες είναι όμως οι τεχνικές αυτές που ένας ηγέτης
μπορεί να εφαρμόσει ώστε να επιτευχθεί ο διαρκής στόχος της δημιουργίας μίας διοικητικής ομάδας
με υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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Ο
Οι ομάδες γράφουν ιστορία,

υποστηρίζει στο τραγούδι του ο Διονύσης
Σαββόπουλος, και πρόκειται για μία
διαχρονική αλήθεια που προφανώς ισχύει
απόλυτα και για το επιχειρείν. Για αυτόν
ακριβώς το λόγο το 90% των επενδυτών
σπουδαιολογεί την αποδοτικότητα της
διοικητικής ομάδας ως το σημαντικότερο
μη οικονομικό παράγοντα για να προβούν
ή όχι σε μία επένδυση. Και για αυτό, υπάρχει
1,9 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα μία
εταιρεία να έχει οικονομικές επιδόσεις
πάνω από το μέσο όρο, όταν η ανώτερη
διοικητική ομάδα συνεργάζεται με βάση

μία κοινή αντίληψη και ένα κοινό όραμα,
όπως αναφέρεται στο βιβλίο “Leading
Organizations: Ten Timeless Truths”, των
Scott Keller και Mary Meaney. Ή όπως πολύ
εύγλωττα το έχει θέσει ο Reid Hoffman,
συνιδρυτής του LinkedIn «Δεν έχει σημασία
πόσο σπουδαίος είναι κανείς ή πόσο
ισχυρή στρατηγική έχει. Αν “παίζει” μόνος
του ένα παιχνίδι, πάντα θα χάνει από μία
ομάδα». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο θρύλος
του παγκόσμιου μπάσκετ, Michael Jordan,
υποστηρίζει «Το ταλέντο
κερδίζει παιχνίδια, αλλά η
ομαδική δουλειά κερδίζει
πρωταθλήματα».
Η σημασία αυτού του
ζητήματος δεν αναμένεται
σε καμία περίπτωση να
υποβαθμιστεί καθώς οι
ψηφιακές τεχνολογίες επαναδιαμορφώνουν
την έννοια του χώρου εργασίας (workplace)
και του τρόπου με τον οποίο διεξάγεται η
εργασία. Αντιθέτως, ο ρόλος της ηγεσίας
καθίσταται ακόμα πιο απαιτητικός καθώς
ολοένα και περισσότερη δουλειά διεξάγεται
απομακρυσμένα, τα παραδοσιακά εταιρικά
σύνορα καταργούνται, οι εξωτερικοί
συνεργάτες γίνονται όλο και περισσότερο
δημοφιλείς και οι συνεργασίες πιο
απαραίτητες. Και ενώ η τεχνολογία θα
επιλύσει μία σειρά από τα συνεπακόλουθα
λειτουργικά ζητήματα, οι ικανότητες που
προσδίδει η τεχνολογία θα γίνονται ολοένα
και περισσότερο κοινό κτήμα.
Το χτίσιμο μίας ομάδας εξακολουθεί να
είναι μία δύσκολη διαδικασία, όπως ήταν
πάντα. Οι δραστήριοι, φιλόδοξοι και ικανοί
άνθρωποι θα είναι πάντα ένα συν, αλλά
συχνά αντιπροσωπεύουν διαφορετικά
τμήματα, προϊόντα, lines of business ή
και γεωγραφικά μέρη και συναγωνίζονται
για την επιρροή, τους πόρους και τις
προαγωγές. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη,
ότι η απόδοση της ανώτερης διοικητικής
ομάδας αποτελεί μία διαχρονική,
επιχειρηματική ανησυχία (σύμφωνα με το
βιβλίο “Leading Organizations: Τen Timeless
Truths”, η απόδοση της διοικητικής ομάδας
αποτελεί ένα από τα δέκα σημαντικότερα
ζητήματα του επιχειρείν τα τελευταία 40

χρόνια). Πώς μπορεί όμως να οικοδομηθεί
μία κορυφαίας απόδοσης ομάδα;
Παραθέτουμε παρακάτω μερικές ιδέες
γύρω από τη σύνθεση της ομάδας και τις
δυναμικές οι οποίες έχουν αποδείξει την
αξία τους σύμφωνα με την εμπειρία των
συγγραφέων του βιβλίου.

Η σύνθεση της ομάδας
Η σύνθεση της ομάδας είναι το σημείο
εκκίνησης. Η ομάδα πρέπει να παραμένει
μικρή -αλλά όχι πολύ μικρή-, ενώ είναι
σημαντικό η δομή του οργανισμού να μην
υπαγορεύει ή επιβάλει την ιδιότητα του
μέλους της ομάδας. Μία μικρή ανώτερη
διοικητική ομάδα -με λιγότερα από έξι
άτομα, για παράδειγμα-, είναι πιθανόν να
οδηγήσει σε φτωχότερα αποτελέσματα
εξαιτίας της έλλειψης ποικιλομορφίας,
καθώς και σε πιο αργή λήψη αποφάσεων
εξαιτίας της έλλειψης ικανού εύρους. Μία
μικρή ομάδα μπορεί επίσης να τροχοπεδεί
το σχεδιασμό διαδοχής, καθώς υπάρχουν
λιγότεροι άνθρωποι από τους οποίους θα
γίνει η όποια επιλογή, αλλά και εντονότερος
εσωτερικός ανταγωνισμός. Έρευνες
δείχνουν, επίσης, ότι η αποτελεσματικότητα
της ομάδας αρχίζει να μειώνεται αν αυτή
αποτελείται από περισσότερα από δέκα
άτομα. Και αυτό γιατί αναπόφευκτα θα
αρχίσουν να δημιουργούνται υποομάδες,
γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε
διασπαστικές συμπεριφορές. Παρόλο που
μπορεί να εμφανίζεται ένα ομαδικό πνεύμα
στις ομαδικές συσκέψεις, έξω από αυτές
θα υπάρξουν σίγουρα ευκαιρίες πολλών
ελιγμών. Η ύπαρξη μεγαλύτερων ομάδων
υπονομεύει, επίσης, το ownership των
αποφάσεων της ομάδας, καθώς δεν υπάρχει
χρόνος να ακουστούν όλοι στη διαδικασία
του decision making.
Πέρα από το μέγεθος της ομάδας,
ο CEO θα πρέπει να αναλογιστεί και
τις συμπληρωματικές δεξιότητες και
νοοτροπίες που κάθε μέλος της ομάδας
φέρνει στο τραπέζι. Αναγνωρίζουν
τις ευκαιρίες βελτίωσης; Αισθάνονται
υπεύθυνοι για την επιτυχία ολόκληρης
της εταιρείας και όχι μόνο του δικού τους
κομματιού; Διαθέτουν την απαιτούμενη
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ενέργεια να επιμείνουν αν τα πράγματα
δυσκολέψουν; Αποτελούν καλό παράδειγμα
(role models) για τους άλλους; Όταν
οι CEOs θέτουν αυτά τα ερωτήματα,
συχνά συνειδητοποιούν ότι επέτρεψαν
στον εαυτό τους να εγκλωβιστεί από
μεμονωμένα «αστέρια», τα οποία δεν
είναι ομαδικοί παίκτες, ότι συμπεριέλαβαν
περισσότερους προκειμένου να αποφύγουν
τις συγκρούσεις, ή ακόμα και ότι έχουν
«φορτωθεί» με μέλη που κάποτε ήταν
αρκετά καλά, αλλά όχι πια. Μερικές φορές,
η παράβλεψη κάποιων ανώτερων στελεχών
μπορεί να θεωρηθεί αναπόφευκτη αν ο
στόχος είναι οι καλύτερες και ταχύτερες
αποφάσεις, οι οποίες θα εκτελούνται με
μεγαλύτερη δέσμευση.
Προφανώς και συχνά, οι μεγάλες εταιρείες,
δεν μπορούν να περιορίσουν τη διοικητική
τους ομάδα σε δέκα ή και λιγότερα άτομα.
Και αυτό γιατί η διοίκηση των εταιρειών
αυτών περιλαμβάνει όχι μόνο υψηλά
επίπεδα πολυπλοκότητας αλλά και πολλή
δουλειά που πρέπει να γίνει. Ο CEO μίας
μεγάλης πολυεθνικής ασφαλιστικής
εταιρείας βρέθηκε κάποια στιγμή με
μία ομάδα 18 μελών, σκορπισμένα
σε όλο τον κόσμο, που αναφέρονταν
απευθείας στον ίδιο. Στις συσκέψεις τους
δεν υπήρχε δυνατότητα να συζητηθεί
οποιοδήποτε θέμα για περισσότερο
από 30 λεπτά, εξαιτίας του μεγέθους
της ατζέντας. Για αυτό προχώρησε
στη δημιουργία τριών διοικητικών
ομάδων: η μία εστίαζε στη στρατηγική
και τη μακροπρόθεσμη υγεία του
οργανισμού, η δεύτερη διαχειρίζονταν τη
βραχυπρόθεσμη απόδοση και λειτουργικά
ζητήματα και η τρίτη ασχολούνταν με

H απόδοση της διοικητικής ομάδας
αποτελεί ένα από τα δέκα σημαντικότερα
ζητήματα του επιχειρείν τα τελευταία
40 χρόνια
μία σειρά ζητήματα που σχετίζονταν με
τη διακυβέρνηση, τις πολιτικές και το
ανθρώπινο δυναμικό. Κάποια από τα
στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του CEO,
συμμετείχαν και στις τρεις ομάδες, ενώ άλλα
μόνο σε μία. Τέλος, κάποια από τα μέλη των
ομάδων αυτών δεν αναφέρονταν απευθείας
στον CEO, αλλά προέρχονταν από την
αμέσως προηγούμενη βαθμίδα, καθώς ο
CEO αναγνώρισε τη σημασία ύπαρξης της
απαιτούμενης εξειδίκευσης στην αίθουσα
συσκέψεων, εισαγωγής νέων ανθρώπων με
νέες ιδέες και καθοδήγησης της επόμενης
γενιάς ηγετών της εταιρείας.

Οι δυναμικές της ομάδας
Η σύνθεση της ομάδας με τους
κατάλληλους ανθρώπους είναι το πρώτο
βήμα. Αλλά μόνο όταν οι άνθρωποι αυτοί
αρχίσουν να δουλεύουν μαζί θα αρχίσει να
αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας της ομάδας,
διαμορφωμένος από τις δυναμικές της

ομάδας, που της επιτρέπουν είτε να πετύχει
μεγάλα πράγματα ή να περιοριστεί στη
μετριότητα, όπως είναι και το πιο σύνηθες.
Ας πάρουμε για παράδειγμα την
αμερικανική, ολυμπιακή ομάδα μπάσκετ
του 1992. Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν
μερικοί από τους σπουδαιότερους
καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών, όπως
ο Charles Barkley, ο Larry Bird, ο Patrick
Ewing, ο Magic Johnson, ο Michael Jordan,
ο Karl Malone και Scottie Pippen. Ωστόσο,
απλώς και μόνο η συνύπαρξη όλων αυτών
των παικτών δεν εγγυήθηκε την επιτυχία.
Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια του πρώτου
μήνα προετοιμασίας, η περιβόητη “Dream
Team”, έχασε από μία κολεγιακή ομάδα.
«Δεν ξέραμε πώς να παίξουμε μεταξύ μας»,
παραδέχτηκε μετά την ήττα ο Pippen.
Προσαρμόστηκαν όμως και τα υπόλοιπα
ανήκουν πια στην ιστορία. Η ομάδα
δεν κέρδισε μόνο το χρυσό ολυμπιακό
μετάλλιο το 1992, αλλά κυριάρχησε
απόλυτα του ανταγωνισμού πετυχαίνοντας
περισσότερους από 100 πόντους σε κάθε
αγώνα.
Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά ανάμεσα
σε μία ομάδα με «αστέρια» και σε μία ομάδα
«αστέρι»; Οι συγγραφείς και μελετητές,
Scott Keller και Mary Meaney, εδώ και
περισσότερο από μία δεκαετία, ζήτησαν
από περισσότερα από 5.000 στελέχη να
καταγράψουν την «κορυφαία εμπειρία»
τους ως μέλη ομάδας.
Τα αποτελέσματα είναι αξιοσημείωτα
συνεπή και αποκαλύπτουν τρεις βασικές
διαστάσεις της εξαιρετικής ομαδικής
δουλειάς. Η πρώτη είναι η ευθυγράμμιση
σε μία κοινή κατεύθυνση, στο πλαίσιο της
οποίας υπάρχει μία ενιαία και κοινή άποψη
για το που πηγαίνει η εταιρεία και ποιος ο
ρόλος της ομάδας σε αυτό.
Η δεύτερη αφορά στην υψηλής ποιότητας

www.shutterstock.com
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αλληλεπίδραση, η οποία χαρακτηρίζεται
από την εμπιστοσύνη, την ανοιχτή
επικοινωνία αλλά και την προθυμία να
αξιοποιηθεί η σύγκρουση. Τέλος η τρίτη
είναι η ισχυρή αίσθηση ανανέωσης, που
σημαίνει ένα περιβάλλον στο οποίο τα
μέλη της ομάδας ενεργοποιούνται επειδή
αισθάνονται ότι μπορούν να πάρουν
ρίσκα, να καινοτομήσουν, να μάθουν από
εξωτερικές ιδέες και να επιτύχουν κάτι που
έχει σημασία – συχνά κόντρα σε όλες τις
πιθανότητες.
Το επόμενο, εύλογο ερώτημα είναι πώς
μπορεί κανείς να δημιουργήσει αυτές τις
συνθήκες;

Η αφετηρία
Το πρώτο βήμα είναι να καθοριστεί το
πού βρίσκεται η ομάδα σε ό,τι αφορά τις
τρεις αυτές διαστάσεις, συνήθως μέσω
ερευνών και συνεντεύξεων με τα μέλη
της ομάδας, αλλά και με τα στελέχη που
αναφέρονται σε εκείνους ή συνεργάζονται
μαζί τους. Και αυτό γιατί είναι κρίσιμο να
διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα, επειδή
συχνά τα μέλη μίας ομάδας είναι δύσκολο
να αναγνωρίσουν οι ίδιοι το ρόλο τους σε
πιθανές δυσλειτουργίες.
Μπορεί κάποιες ομάδες να έχουν
περισσότερη δουλειά να κάνουν από
άλλες, είναι γεγονός ότι οι περισσότερες
θα ωφελούνταν από ένα πρόγραμμα που
συνδυάζει workshops εκτός γραφείου με
πρακτική εξάσκηση στη δουλειά. Τα εκτός
γραφείου workshops συνήθως διαρκούν
δύο ή περισσότερες μέρες. Στόχος είναι
να «χτίσουν» την ομάδα πρώτα κάνοντας
πραγματική δουλειά μαζί και λαμβάνοντας
σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις,
και κατόπιν αφιερώνοντας χρόνο να
προβληματιστούν για τις δυναμικές της
ομάδας.
Η επιλογή του ποια προβλήματα θα
διευθετηθούν είναι σημαντική. Ένα από
τα πλέον συνήθη παράπονα των μελών
των ομάδων με χαμηλή απόδοση είναι ότι
δαπανάται πάρα πολύ χρόνος σε συσκέψεις.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ωστόσο,
το πραγματικό ζήτημα έχει να κάνει με το
περιεχόμενο των συσκέψεων και όχι με

τη διάρκεια. Οι συσκέψεις της διοικητικής
ομάδας θα πρέπει να αφορούν μόνο τη
συλλογική, δια-λειτουργική εμπειρία της
ομάδας, όπως είναι η εταιρική στρατηγική,
η κατανομή των πόρων ή ανάπτυξη
συνεργιών ανάμεσα στα business units.
Τα sessions του προβληματισμού δεν θα
πρέπει να εστιάζουν στα επιχειρηματικά
προβλήματα per se, αλλά στο πώς η ομάδα
συνεργάστηκε για να τα διαχειριστεί.
Για παράδειγμα, αισθάνθηκαν τα μέλη
της ομάδας ευθυγραμμισμένα στο τι
προσπαθούσαν να επιτύχουν; Αισθάνονται
ενθουσιασμό για τα συμπεράσματα στα
οποία κατέληξαν; Αν όχι, γιατί; Πιστεύουν
ότι έβγαλαν ο ένας το καλύτερο από τον
άλλο; Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται
η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην ομάδα,
ανεξαρτήτως των απαντήσεων. Είναι το
μοίρασμα που έχει σημασία. Μέσα από
αυτή τη διαδικασία τα μέλη της ομάδας
συχνά αναγνωρίζουν τις ακούσιες συνέπειες
της συμπεριφοράς τους. Και η εκτίμηση που
αναπτύσσεται χτίζει την αξία κάθε μέλους
της ομάδας και το πώς η διαφορετικότητα
στις απόψεις δεν θα πρέπει να καταλήγει σε
συγκρούσεις. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει
σε καλύτερες αποφάσεις.

Πίσω στο γραφείο
Τα περιοδικά sessions εκτός γραφείου
δεν μπορούν να επαναφέρουν μόνιμα
τη δυναμική μίας ομάδας. Αντίθετα,
συμβάλλουν στην οικοδόμηση των
νοοτροπιών και των συνηθειών που τα μέλη
της ομάδας θα πρέπει να αναγνωρίσουν
ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τη
συμπεριφορά τους όταν επιστρέψουν
στο γραφείο. Η δέσμευση απέναντι σε
συγκεκριμένες, συμφωνημένες πρακτικές
μπορεί να βοηθήσει. Μετά από ένα
διάστημα συνειδητής εξάσκησης πάνω
στη νέα συμπεριφορά στο χώρο εργασίας,
μία ομάδα συνήθως ξανασυναντιέται
εκτός γραφείου για να διεξάγει ένα άλλο
γύρο εργασίας και προβληματισμού. Η
μορφή του νέου workshop καθώς και το
περιεχόμενο διαφέρει ανάλογα με την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Το πόσο συχνά
πρέπει να γίνονται αυτά τα workshops εκτός

χώρου
εργασίας
διαφέρει από
ομάδα σε ομάδα.
Ωστόσο, με το πέρασμα του
χρόνου η νέα συμπεριφορά θα
έχει εδραιωθεί και τα μέλη της ομάδας θα
αντιλαμβάνονται τις δυναμικές της ομάδας
στην καθημερινή τους εργασία και θα τις
διαχειρίζονται όπως απαιτείται.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς, όσοι κάνουν
μία συντονισμένη προσπάθεια να χτίσουν
μία ομάδα υψηλής αποδοτικότητας
μπορούν να το επιτύχουν μέσα σε διάρκεια
μόλις ενός έτους, ακόμα και αν ξεκινήσουν
από μία χαμηλή βάση.

Εν κατακλείδι
Η σκληρή προσπάθεια που απαιτείται
για τη σύνθεση της βέλτιστης ομάδας
με το σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων
και νοοτροπιών, τη δημιουργία ενός
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η ομάδα
μπορεί να υπερέχει, μπορεί να σημαίνει
ότι θα επέλθουν αλλαγές στην αρχική
σύνθεση καθώς η δυναμική της ομάδας
θα αναπτύσσεται. Οι CEOs μπορεί να
διαπιστώσουν ότι κάποια από τα αρχικώς
επιλεγμένα μέλη πρέπει να φύγουν, ακόμα
και αν θεωρούνταν πολλά υποσχόμενα.
Και μπορεί άλλοι υποψήφιοι να
αναδειχτούν μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγει
κανείς το χρόνο και την ενέργεια που
απαιτείται για την ανάπτυξη μία ομάδας
υψηλών επιδόσεων. Ωστόσο, η έρευνα
των συγγραφέων δείχνει ότι τα στελέχη
είναι πέντε φορές πιο παραγωγικά
όταν εργάζονται σε μία ομάδα υψηλής
απόδοσης. Είναι σίγουρο ότι η επένδυση
στην ανάπτυξη μίας τέτοιας ομάδας αξίζει
τον κόπο.
*Βασισμένο στο βιβλίο: “Leading Organizations: Ten
Timeless Truths”, των Scott Keller και Mary Meaney, New
York, NY:Bloomsbury, 2017
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παρουσίαση

Η Linkage Greece
παρουσίασε την Carla Harris
Η Linkage Greece για πέμπτη συνεχή χρονιά διοργάνωσε θεματική ομιλία με επίκεντρο την
ηγεσία, την Παρασκευή 14 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με προσκεκλημένη την
αναγνωρισμένη ομιλήτρια Carla Harris, Vice Chairman, Wealth Management και Managing
Director στη Morgan Stanley.

H

Η δυναμική αμερικανίδα ηγέτιδα,
ταξίδεψε πάνω από 500 στελέχη μεγάλων
ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών
που παρακολούθησαν την ομιλία σ’ ένα
ταξίδι με θέμα: «Pearls of Leadership».
Χορηγοί ήταν η Stanton Chase, η
AIG, η Edenred, η Intrasoft, η Nestle
(Movenpick), η Nespresso και η Xerox.
Το Summer Session πραγματοποιήθηκε
υπό την Αιγίδα του Ελληνοαμερικάνικου
Εμπορικού Επιμελητηρίου και τη
στρατηγική συνεργασία με την Boussias

Communications. Η προσέλευση στο
Μέγαρο Μουσικής ξεκίνησε από νωρίς
καθώς οι συμμετέχοντες απόλαυσαν
πρωινό και καφέ με ακούσματα Live
Jazz Μουσικής από τους φημισμένους
μουσικούς Ανδρέα Πολυζωγόπουλο
(τρομπέτα) και Δημήτρη Καλαντζή
(πλήκτρα). Πριν την έναρξη της ομιλίας,
έξι επιφανείς Έλληνες απηύθυναν το
δικό τους “Declaration of Leadership”.
Ο Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης,
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,

η Ευτυχία Κασελάκη, Ανώτερος
Γενικός Διευθυντής (Λιανική Τραπεζική)
στην Τράπεζα Πειραιώς, η Φιλίππα
Μιχάλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος
στην ALLIANZ, η Ιωάννα Λαλαούνη,
Πρόεδρος του Μουσείου Κοσμήματος
Ηλία Λαλαούνη, η Ολυμπιονίκης
Ιστιοπλοϊας Σοφία Μπεκατώρου και
ο Θόδωρος Λιακόπουλος, Διευθύνων
Σύμβουλος στην Johnson & Johnson
Ελλάς, μοιράστηκαν προσωπικές τους
στιγμές, καταλήγοντας στη σημασία της
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Linkage Greece:
Η Linkage είναι ο παγκόσμιος κυρίαρχος στο
χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων
σε θέματα ηγεσίας, παρέχοντας
ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικής,
ανάπτυξης καθώς και εκπαίδευσης σε
θέματα διοίκησης και management. H
Linkage πρωτοπορεί και κεφαλαιοποιεί
τη διεθνή της εμπειρία και εξειδίκευση, με
όχημα τα εκπαιδευτικά της προγράμματα και
εξελίσσεται ως η πιο ισχυρή σχολή ηγεσίας
στην Ελλάδα. Η στρατηγική παρουσία της
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από τους
πρωτοπόρους στο εγχώριο Leadership
Management, Δημήτρη Παπανικητόπουλο
(Πρόεδρος Linkage Greece) και Αρτέμη
Μυρόπουλο (Διευθύνων Σύμβουλος
Linkage Greece). Η εταιρεία παρέχει στις
επιχειρήσεις ολοκληρωμένες tailor-made
στρατηγικές συμβουλευτικών υπηρεσιών,
ανάλογα με τα δεδομένα και τις ανάγκες
των επιχειρήσεων, ανάπτυξη δυνατοτήτων
μέσα από εκπαιδευτική εμπειρία καθώς και
προσαρμοσμένες υπηρεσίες αξιολόγησης.
INFO
S: www.linkagegreece.com
T: 210 8021179

Ηγεσίας και ιδιαίτερα της λήψης σωστών
αποφάσεων κάτω από στιγμές έντονης
πίεσης!
Επιπλέον, φέτος για δεύτερη φορά η
Linkage Greece βράβευσε τον Ηγέτη που
ξεχώρισε την προηγούμενη χρονιά στον
τομέα της προσφοράς στον συνάνθρωπο.
Έτσι, οι κκ. Δημήτρης Παπανικητόπουλος
(Πρόεδρος Linkage Greece) και ο
Αρτέμης Μυρόπουλος (Διευθύνων
Σύμβουλος Linkage Greece) βράβευσαν
ως Leader Of The Year, τις «Γυναίκες του
Πολεμικού Ναυτικού» σαν αναγνώριση
της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην
άμυνα της χώρας και στη δημιουργία
παραδείγματος θάρρους και προσφοράς
προς όλους τους Έλληνες.

«Πέρλες ηγεσίας»
από την Carla Harris
H Carla Harris, μία από τις πιο ισχυρές
και δυναμικές γυναίκες της Wall Street,

παρουσίασε και μοιράστηκε μαζί με το
κοινό τις «Πέρλες Ηγεσίας» της, όπως η
ίδια αποκαλεί την εμπειρία που απέκτησε
κατά τη διάρκεια των είκοσι εννέα και
πλέον χρόνων της εργασιακής της
εμπειρίας στη Wall Street, και εξήγησε πώς
αυτές μπορούν να συμβάλλουν σε μία
επιτυχημένη σταδιοδρομία, βοηθώντας
οποιονδήποτε να αντεπεξέλθει στις
καθημερινές προκλήσεις του χώρου
εργασίας.
H καταξιωμένη ομιλήτρια μίλησε για τις
αποδεδειγμένες στρατηγικές που έχουν
βοηθήσει την ίδια. Συνοπτικά:
- Η αντίληψη που έχουν οι άλλοι για τις
ικανότητές μας έχει μεγάλη σημασία για
την εξέλιξή μας σ’ έναν Ηγετικό ρόλο. Δεν
αρκεί μόνο η σκληρή δουλειά, αλλά και ο
«φακός» μέσα από τον οποίο μας βλέπουν
και μας παρατηρεί το περιβάλλον μας.
• Ο Ηγέτης επιδιώκει την
αποτελεσματικότητα και οφείλει να

ξεκαθαρίζει τις προσδοκίες του από
τους ανθρώπους του.
• Ο Ηγέτης προσπαθεί να αναβαθμίζει
και να αξιοποιεί συνεχώς το ταλέντο, τη
γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων
γύρω του. Ο Ηγετικός ρόλος δεν είναι
«one man / woman show».
• Η αποφασιστικότητα και η
πολυσυλλεκτικότητα (diversity)
αποτελούν δύο σημαντικές
χαρακτηριστικές συμπεριφορές Ηγεσίας.
Ο Ηγέτης καλείται να παίρνει αποφάσεις
και να αξιοποιεί κατάλληλα το σύνολο
των ανθρώπων γύρω του.
• Η αυθεντικότητα του Ηγέτη είναι ένα
ξεχωριστό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
για την επιτυχία σ’ έναν Ηγετικό ρόλο.
• Η επίτευξη της δέσμευσης των
ανθρώπων (engagement) στο όραμα για
κοινό στόχο.
• Ο Ηγέτης πρέπει να παίρνει ρίσκα («ο
φόβος δεν έχει θέση στην εξίσωση της
επιτυχίας μας»), να ανταποκρίνεται
διαρκώς στις καθημερινές προκλήσεις
της αγοράς και του περιβάλλοντος και
να επιδεικνύει αντοχή στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει.
Στο τέλος της ομιλίας δέχτηκε ερωτήσεις
από το κοινό, στελέχη μεγάλων ελληνικών
και πολυεθνικών επιχειρήσεων, και
έκλεισε την ομιλία της τραγουδώντας
μαζί με όλο το ακροατήριο ένα από τα
τραγούδια της, το «Don’t give up, don’t
give in, expect to win”.
Τα τελευταία χρόνια, η Linkage Greece
διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία και
θερμή ανταπόκριση το θεσμό των
Summer Sessions, τα οποία αποτελούν
μαθήματα ηγεσίας με ομιλητές διεθνούς
κύρους. Μπροστά σε εκατοντάδες θεατές,
δεκάδες ηγετικές ομάδες μεγάλων
ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, ο
επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος
στις Άνδεις Nando Parrado, οι προπονητές
Zeljko Obradovic & Δημήτρης Ιτούδης, ο
πρώην αστροναύτης της NASA Dr. Scott
Parazynski και ο Guru της καινοτομίας,
Stephen Shapiro είναι μερικοί μόνο από
τους ομιλητές που έχουν φιλοξενηθεί από
την Linkage Greece.
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ηγεσία

Ηγεσία στους καιρούς της
παγκοσμιοποίησης
Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το θέμα της λήψης αποφάσεων και
της εξουσίας οι διαφορετικές κουλτούρες, καλεί τους managers που δραστηριοποιούνται σε
διεθνές επίπεδο να είναι αρκετά ενημερωμένοι και ευέλικτοι, ώστε να προσαρμόζονται με
επιτυχία στα δεδομένα της κάθε χώρας.
Άρθρο της Erin Meyer, καθηγήτριας στο INSEAD και συγγραφέως του βιβλίου «The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business»
στο Harvard Business Review Ιουλίου-Αυγούστου 2017. ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

www.shutterstock.com
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Κατά τη διάρκεια του τελευταίου
αιώνα, η βασικότερη τάση όσον αφορά
την ηγεσία στις ΗΠΑ και σε πολλές
χώρες της Δυτικής Ευρώπης υπήρξε η
κατάργηση των διαδικασιών του ιεραρχικού
management και η υιοθέτηση μιας
προσέγγισης που προωθεί την ισότητα.
Η λογική των «εντολών και ελέγχων»
αντικαταστάθηκε από την παραχώρηση
περισσότερης εξουσίας στους υπαλλήλους.
Οι managers εκπαιδεύτηκαν έτσι ώστε να
σταματήσουν να λένε στους υφιστάμενούς
τους τι να κάνουν και να έχουν ανοικτή
την πόρτα τους για κάθε μέλος της ομάδας
που θέλει να τους συμβουλευτεί ή να
μοιραστεί μαζί τους μία ιδέα. Ωστόσο, η
στάση απέναντι στην εξουσία είναι ένα
από τα σημεία στα οποία εντοπίζονται
χαρακτηριστικές διαφορές ανάμεσα σε
εργαζόμενους διαφορετικής εθνικότητας.
Στη Νιγηρία, τα παιδιά μαθαίνουν να
γονατίζουν, ή και να ξαπλώνουν, σε ένδειξη
σεβασμού όταν μπαίνει στον χώρο ένα
άτομο μεγαλύτερης ηλικίας. Στη Σουηδία,
οι μαθητές φωνάζουν τους δασκάλους τους
με το μικρό τους όνομα και, χωρίς αυτό
να αποτελεί έλλειψη σεβασμού, έχουν το
δικαίωμα να διαφωνήσουν με τις απόψεις
του δασκάλου μπροστά στους συμμαθητές
τους. Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη το
γεγονός ότι μία πρακτική management
που λειτουργεί στο Λάγος δεν θα επιφέρει
απαραίτητα τα καλύτερα αποτελέσματα
στην Στοκχόλμη.
Σε γενικές γραμμές, οι μεγαλύτερες
επιχειρηματικές ευκαιρίες εντοπίζονται
σήμερα σε ανερχόμενες οικονομίες,
όπως το Μπανγκλαντές, η Κίνα, η Ινδία, η
Ινδονησία, η Ρωσία και η Τουρκία. Στην
πλειονότητά τους, πρόκειται για χώρες όπου
η ιεραρχία και ο σεβασμός απέναντι στην
εξουσία κυριαρχούν στην κοινή συνείδηση.
Η τάση για παραχώρηση εξουσιών σε
όλες τις βαθμίδες εργαζομένων δεν
ταιριάζει εύκολα στα δεδομένα των
αναπτυσσόμενων αγορών και συχνά
προκαλεί δυσάρεστες εκπλήξεις σε δυτικές
επιχειρήσεις που κάνουν τα πρώτα τους
βήματα σε αναπτυσσόμενες χώρες.
Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό του
παραπάνω φαινομένου είναι αυτό
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αμερικάνικης εταιρείας που ζήτησε
από τους υπαλλήλους της στην Κίνα
να συνεισφέρουν στις συναντήσεις με
προτάσεις και ιδέες. Οι Κινέζοι θεώρησαν
την αμερικάνικη ηγεσία ανεπαρκή και
αλαζονική, επειδή δεν αφιέρωσε τον χρόνο
να εξηγήσει στο προσωπικό προσεκτικά και
με λεπτομέρεια τι ακριβώς ήθελε να κάνει
και με ποιον τρόπο έπρεπε να το κάνει.
Η αμερικάνικη εταιρεία αναγκάστηκε να
καταργήσει κάποιες πρακτικές ισότητας
τις οποίες θεωρούσε δεδομένες, αφού
συνεισέφεραν στην επιτυχία των κεντρικών
της γραφείων στις ΗΠΑ.

Διαφορετικά μοντέλα
λήψης αποφάσεων
Πολλά στελέχη υποθέτουν ότι, στις
πιο ιεραρχικές κοινωνίες, οι αποφάσεις
λαμβάνονται στην κορυφή της πυραμίδας,
από το αφεντικό και ότι, σε κοινωνίες
όπου επικρατεί κουλτούρα ισότητας, οι
αποφάσεις λαμβάνονται με τη σύμφωνη
γνώμη ολόκληρης της ομάδας. Αυτό που
παρατηρούμε, ωστόσο, σε παγκόσμια
κλίμακα είναι ότι το μοντέλο ιεραρχίας και
οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων δεν φέρουν
πάντα κάποιο συσχετισμό μεταξύ τους.
Οι ΗΠΑ αποτελούν ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα. Η αμερικάνικη
επιχειρηματική κουλτούρα προάγει
ολοένα και εντονότερα την ισότητα τα
τελευταία χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι ολόκληρη η ομάδα συμμετέχει
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Οι αμερικάνικες εταιρείες ευνοούν τις
γρήγορες και ευέλικτες αποφάσεις κι έτσι
η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί
συνήθως ευθύνη ενός ατόμου – κυρίως,
του αφεντικού. Με βάση την πεποίθηση
ότι «οποιαδήποτε απόφαση είναι

καλύτερη από τη μη λήψη απόφασης», ο
αμερικανός manager μπορεί να ζητήσει
πληροφορίες από την ομάδα του, αλλά
θα λάβει μόνος του την τελική απόφαση.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μέλη
της ομάδας, όχι μόνο αποδέχονται
την συμπεριφορά αυτή, αλλά και
την περιμένουν. Θα μπορούσαμε να
περιγράψουμε τις ΗΠΑ ως μία κουλτούρα
ισότητας στην οποία οι αποφάσεις
λαμβάνονται στην κορυφή της πυραμίδας.
Στις κουλτούρες όπου οι αποφάσεις
λαμβάνονται στην κορυφή της πυραμίδας
(η Ινδία, η Ιταλία, το Μεξικό, το Μαρόκο και
η Ρωσία αποτελούν άλλα παραδείγματα
τέτοιων χωρών), οι αποφάσεις λαμβάνονται
γρήγορα, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν
καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία ή
επιχειρήματα. Όταν οι άνθρωποι στις
κουλτούρες αυτές λένε ότι έχουν καταλήξει
σε μία απόφαση, αυτή δεν αποτελεί μια
αυστηρή δέσμευση και είναι πολύ πιθανό
να τροποποιηθεί στην πορεία.
Εντελώς διαφορετικό είναι αυτό που
συμβαίνει στη Γερμανία, την Ιαπωνία,
την Ολλανδία και τη Σουηδία. Στις χώρες
αυτές, είναι μεγάλος ο αριθμός των
ατόμων που εμπλέκονται στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Και χρειάζεται πολύς
χρόνος μέχρι να επιτευχθεί μία ομαδική
συμφωνία. Ωστόσο, από την στιγμή που
η συμφωνία ληφθεί, η εφαρμογή της είναι
εντυπωσιακά γρήγορη επειδή έχουν ήδη
προσδιοριστεί όλες οι λεπτομέρειες και
επειδή οι εμπλεκόμενοι είχαν τον χρόνο να
ευθυγραμμιστούν όσο διαμορφώνονταν
οι όροι. Σε αυτές τις «συναινετικές
κουλτούρες», θα μπορούσε να πει κανείς ότι
η λέξη «Απόφαση» γράφεται με κεφαλαίο
«Α», αντιπροσωπεύοντας μια δέσμευση που
δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει.

Η συναινετική λήψη αποφάσεων ακούγεται
θεωρητικά σαν εξαιρετική ιδέα, αλλά οι
εργαζόμενοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με
την κουλτούρα αυτή μπορεί να τη βρουν
εκνευριστικά χρονοβόρα
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Οι διαφορετικές ερμηνείες
της έννοιας της απόφασης
Οποιοδήποτε από τα δύο παραπάνω
συστήματα μπορεί να λειτουργήσει καλά
και διαθέτει τα πλεονεκτήματά του. Το
μοντέλο με το μικρό «α» ταιριάζει κυρίως
σε κλάδους όπου ο ρυθμός της αλλαγής
είναι γρήγορος και όπου η ανάγκη για
γρήγορη διάθεση του αγαθού στην αγορά
επισκιάζει την τελειότητα του προϊόντος.
Το μοντέλο του κεφαλαίου «Α» ταιριάζει
σε κλάδους όπου υπάρχει πολύς χρόνος
για την ανάπτυξη του προϊόντος, το
οποίο και χαρακτηρίζεται από τελειότητα.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι
παράδειγμα τέτοιας κουλτούρας αποτελούν
η Γερμανία και η Ιαπωνία, δύο από τις
μεγαλύτερες κατασκευάστριες αυτοκινήτων
παγκοσμίως.
Προβλήματα προκύπτουν όταν τα
μέλη της ίδιας ομάδας ακολουθούν
διαφορετικές νόρμες. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα μεγάλης γιαπωνέζικης
εταιρείας τύπου «Α», η οποία εξαγόρασε
μία μικρή αμερικάνικη επιχείρηση τύπου
«α». Στην εν λόγω γιαπωνέζικη εταιρεία, το
μοντέλο της διοίκησης είναι ιεραρχικό αλλά
οι αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως με τη
σύμφωνη γνώμη της ομάδας. Τα στελέχη
της μέσης διοίκησης συζητούν μεταξύ τους
την πρόταση και καταλήγουν σε συμφωνία
πριν να την παρουσιάσουν στους managers
της επόμενης βαθμίδας. Κι εκείνοι με τη
σειρά τους κάνουν το ίδιο, μέχρι να φτάσει η
πρόταση στην κορυφή της ιεραρχίας.
Υπάρχουν δύο λέξεις που προσδιορίζουν
τη συναινετική αυτή διαδικασία, η οποία
και είναι τόσο χαρακτηριστική στις
γιαπωνέζικες επιχειρήσεις. Η πρώτη είναι
η λέξη «nemawashi», η πρακτική του να
μιλά κανείς με κάθε εμπλεκόμενο πριν
την ομαδική συνάντηση, προκειμένου
να διαμορφώσει την ομαδική απόφαση
και να ανοίξει τον δρόμο για την επίτευξη
συμφωνίας. Η δεύτερη είναι η λέξη
«ringi», η οποία περιγράφει το πέρασμα
μιας συμφωνίας από επίπεδο σε επίπεδο
διοίκησης, μέχρι αυτή να φτάσει στην
κορυφή της πυραμίδας. Το σύστημα αυτό

λειτουργεί καλά εφόσον όλοι το κατανοούν
και το ακολουθούν. Το πρόβλημα ανάμεσα
στη γιαπωνέζικη και την αμερικάνικη
εταιρεία προέκυψε επειδή οι managers της
μίας δεν καταλάβαιναν τον τρόπο με τον
οποίον λάμβαναν αποφάσεις οι managers
της άλλης. Όταν χρειάζεται να συντονιστούν
δυο τόσο διαφορετικές ομάδες, χρειάζεται
ευελιξία και προσαρμογή, αλλά απαιτείται
επίσης ο σαφής προσδιορισμός του ποια
διαδικασία θα ακολουθηθεί για τη λήψη των
αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
έχει διευκρινιστεί εκ των προτέρων αν θα
χρειαστεί συμφωνία σε ποσοστό 100%, αν
θα πρέπει να οριστεί κάποια προθεσμία για
τη λήψη της απόφασης και αν θα υπάρχουν
περιθώρια για αλλαγές στη συνέχεια.
Η καθιέρωση μιας σαφούς διάκρισης
ανάμεσα στις πιθανές διαφορετικές στάσεις
απέναντι στην εξουσία (ιεραρχικό μοντέλο
ή μοντέλο ισότητας) και τις στάσεις όσον
αφορά τη λήψη αποφάσεων (στην κορυφή
της πυραμίδας ή με τη συναίνεση της
ομάδας) βοηθά σημαντικά τους ηγέτες να
είναι πιο αποτελεσματικοί σε ένα παγκόσμιο
πλαίσιο.

Συναινετική κουλτούρα ισοτιμίας:
Δανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία
Η Erin Meyer, συγγραφέας του άρθρου
αυτού αλλά και του βιβλίου «The Culture
Map: Breaking Through the Invisible
Boundaries of Global Business», εργάστηκε
κάποια στιγμή σε μία εταιρεία στην
οποία ήταν η μοναδική Αμερικανίδα σε
μία οκταμελή ομάδα Δανών. Αρχικά,
ενθουσιάστηκε με την ιδέα ότι οι αποφάσεις
θα λαμβάνονταν με τη συναίνεση της
ομάδας. Μετά όμως, ξεκίνησε ένας
κατακλυσμός από e-mails. Το αφεντικό
ζητούσε από την ομάδα να: «εστιάσουν σε
τρόπους για λειτουργεί πιο πελατοκεντρικά
η ομάδα και να τους συζητήσουν στην
επόμενη συνάντηση». Ακολούθησαν
οι απαντήσεις των μελών της ομάδας,
κάθε ένα από τα οποία πρότεινε έναν
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του
θέματος, αλλά και μια διαφορετική δομή
για τη συνάντηση. Η συναινετική λήψη
αποφάσεων ακούγεται θεωρητικά σαν

εξαιρετική ιδέα, αλλά οι εργαζόμενοι που
δεν είναι εξοικειωμένοι με την κουλτούρα
αυτή μπορεί να τη βρουν εκνευριστικά
χρονοβόρα.
Ιδανικά, η ηγεσία κάτω από τέτοιες
συνθήκες θα πρέπει να ακολουθεί την
παρακάτω προσέγγιση:
• Να υπολογίζει ότι η λήψη της
απόφασης θα χρειαστεί περισσότερο
χρόνο, περισσότερες συναντήσεις και
επικοινωνία μεταξύ των μελών της
ομάδας.
• Να επιδεικνύει δέσμευση και υπομονή καθ
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ακόμα
και όταν η διάσταση απόψεων οδηγεί σε
εκτενείς και συνεχιζόμενες συζητήσεις.
• Να μην περιμένει από το αφεντικό να
εμπλακεί και να αποφασίσει για την
ομάδα. Το αφεντικό στο μοντέλο αυτό
συμμετέχει στη διαδικασία χωρίς όμως να
λαμβάνει την απόφαση.
• Να αντιστέκεται στον πειρασμό να
πιέσει για μια γρήγορη λύση και να
αφιερώσει τον χρόνο που απαιτείται
ώστε να διασφαλίσει ότι η απόφαση που
λαμβάνεται είναι η καλύτερη δυνατή,
καθώς θα είναι δύσκολο να αλλάξει στην
πορεία.

Συναινετικό, ιεραρχικό μοντέλο:
Βέλγιο, Γερμανία, Ιαπωνία
Ένας γάλλος διευθυντής της Deutsche
Bank που κλήθηκε να αναλάβει μια θέση
στη Γερμανία, γνώριζε ότι η κουλτούρα
της χώρας ήταν αντίστοιχα ιεραρχική
με εκείνη της Γαλλίας. Συνέχισε λοιπόν
να λαμβάνει αποφάσεις με τον ίδιο
τρόπο που το έκανε και πριν: μετά από
συζήτηση, ανακοίνωνε στην ομάδα του
την απόφασή του, ακόμα κι αν γνώριζε ότι
πολλοί άνθρωποι είχαν αντίθετη άποψη
για το τι έπρεπε να γίνει. Όταν έφτασε η
στιγμή της αξιολόγησής του από τους
υφιστάμενούς του, αυτοί παραπονέθηκαν
ότι δεν έδινε αρκετή προσοχή στις απόψεις
τους. Σταδιακά, κατανόησε ότι οι Γερμανοί
περίμεναν από αυτόν να επενδύσει πολύ
περισσότερο χρόνο στο να κερδίσει την
υποστήριξή τους πριν να καταλήξει σε
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Ακόμα κι αν είστε ένας επιτυχημένος ηγέτης
στη δική σας κουλτούρα, θα χρειαστείτε μια
πολυδιάστατη προσέγγιση προκειμένου να
κινητοποιήσετε και να εμπλέξετε ανθρώπους
από διαφορετικές χώρες του κόσμου
απόφαση –περισσότερο από τον χρόνο που
χρειαζόταν να αφιερώνει όσο δούλευε με
Γάλλους.
Όσοι managers δεν είναι εξοικειωμένοι
με τα συναινετικά, ιεραρχικά μοντέλα, θα
πρέπει να δίνουν προσοχή στα παρακάτω
σημεία:
• Ακόμα κι αν η ομάδα αποδεχθεί την
απόφαση του αφεντικού, εξακολουθεί
να επιθυμεί και να προσδοκεί να είναι
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Θα πρέπει να φροντίζουν να ζητούν την
άποψη και το input του προσωπικού.
• Να είναι υπομονετικοί και διεξοδικοί και
να επενδύουν τον χρόνο που απαιτείται
ώστε να κερδίσουν την υποστήριξη κάθε
εμπλεκόμενου.
• Από την στιγμή που ξεκινά να
σχηματίζεται μια ομαδική απόφαση, θα
πρέπει να φροντίζουν ιδιαίτερα να ακούν
και αυτούς που εκφράζουν αποκλίνουσες
απόψεις.
• Να εστιάζουν στην ποιότητα και
την επάρκεια της πληροφορίας που
συγκέντρωσε η ομάδα αλλά και στην
ορθότητα της συλλογιστικής διαδικασίας.
Σε αυτήν την κουλτούρα, μια απόφαση
αποτελεί δέσμευση που δύσκολα αλλάζει.

•Θ
 υμούνται ότι το αφεντικό λαμβάνει τις
αποφάσεις.
• Το αφεντικό τυγχάνει αποδοχής τόσο
δημοσίως όσο και κατ’ ιδίαν και δεν θα
πρέπει να ντρέπεται να επικοινωνήσει
στην ομάδα του τον τρόπο με τον οποίο
προτιμά να του εκδηλώνουν τον σεβασμό.
• Να είναι ξεκάθαροι όσον αφορά
τις προσδοκίες τους. Εάν θέλουν το
προσωπικό να τους παρουσιάζει
τρεις ιδέες πριν να ζητήσει τη δική
τους άποψη ή αν θέλουν κάποιες
συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου
να αποφασίσουν, θα πρέπει να το πουν
ξεκάθαρα. Κι επειδή οι παλιές συνήθειες
αλλάζουν δύσκολα, θα χρειαστεί να
είναι αρκετά επίμονοι, ξεκάθαροι και
συγκεκριμένοι ώστε να εκδηλωθεί η
συμπεριφορά την οποία περιμένουν από
τους άλλους.
• Προσέχουν τι λένε. Μπορεί να
διαπιστώσουν ότι ακόμα και ένα
αυθόρμητο σχόλιο εκλαμβάνεται ως
απόφαση και ξαφνικά η ομάδα τους
ξεκινά να χτίζει εκείνο το εργοστάσιο που
ανέφεραν ή να αναδιοργανώνει ριζικά το
τμήμα, όταν ο manager το εξέφρασε απλά
ως μια ιδέα προς εξερεύνηση.

Ιεραρχική δομή και λήψη αποφάσεων
στην κορυφή: Βραζιλία, Κίνα, Γαλλία,
Ινδία, Ινδονησία, Μεξικό, Ρωσία,
Σαουδική Αραβία

Κουλτούρα ισοτιμίας και λήψη
αποφάσεων στην κορυφή:
Αυστραλία, Καναδάς, Ηνωμένο
Βασίλειο, ΗΠΑ

Παράδειγμα εταιρείας που χαρακτηρίζεται
από την κουλτούρα αυτή αναλύθηκε
παραπάνω, μέσα από την περίπτωση της
αμερικανικής εταιρείας που επεκτάθηκε
στην Κίνα.
Οι managers σε επιχειρήσεις αυτού του
τύπου θα πρέπει να:

Μια αμερικανίδα διευθύντρια της
Παγκόσμιας Τράπεζας περιέγραψε την
πρόκληση που αντιμετώπισε με έναν
υφιστάμενό της από την Κορέα. Ενώ τον
είχε προσλάβει με κριτήριο τις εξαιρετικές
του επιδόσεις στο συντονισμό ομάδων στην
Ασία, παρατήρησε μια εντελώς διαφορετική

συμπεριφορά εκ μέρους του στη θέση
που του ανατέθηκε στην Ουάσινγκτον.
Ήταν πολύ επιφυλακτικός στο να εκφράσει
τις απόψεις του παρουσία στελεχών της
ανώτερης διοίκησης και συνήθως απλά
συμφωνούσε με αυτά που έλεγαν εκείνοι.
Σε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο
επικρατεί κουλτούρα ισοτιμίας και οι
αποφάσεις λαμβάνονται στην κορυφή
της πυραμίδας, ταιριάζει η παρακάτω
συμπεριφορά:
• Εκφράστε την άποψή σας -ανεξάρτητα
από τη θέση σας- προτού να ληφθεί η
απόφαση. Ακόμα και αν δεν ζητηθεί η
συμμετοχή σας, δείξτε πρωτοβουλία
και αυτοπεποίθηση με το να κάνετε τη
φωνή σας να ακουστεί. Με ευγένεια και
σαφήνεια, εκφράστε τα σημεία στα οποία
η άποψή σας αποκλίνει από εκείνη του
προϊστάμενού σας.
• Όταν επιλυθεί το θέμα, ευθυγραμμιστείτε
γρήγορα με το αφεντικό σας και
υποστηρίξτε την απόφαση ακόμα και
αν αντικρούεται με την άποψη που
εκφράσατε προσωπικά. Εάν διαφωνήσετε
σε αυτό το στάδιο -ειδικά αν το κάνετε
παρουσία τρίτων- είναι πιθανό να σας
θεωρήσουν μη συνεργάσιμο.
• Διατηρήστε την ευελιξία σας αφού ληφθεί
η απόφαση. Οι αποφάσεις σε επιχειρήσεις
αυτού του τύπου σπάνια είναι τελεσίδικες
και οι περισσότερες από αυτές ενδέχεται
να προσαρμοστούν ή να αναθεωρηθούν
στην πορεία.

Συμπέρασμα
Ακόμα κι αν είστε ένας επιτυχημένος ηγέτης
στη δική σας κουλτούρα, θα χρειαστείτε μια
πολυδιάστατη προσέγγιση προκειμένου
να κινητοποιήσετε και να εμπλέξετε
ανθρώπους από διαφορετικές χώρες
του κόσμου. Σήμερα, δεν αρκεί πλέον να
γνωρίζετε να ηγείστε με τον αμερικάνικο
ή τον κινέζικο τρόπο. Θα πρέπει να είστε
αρκετά ενημερωμένος και αρκετά ευέλικτος
ώστε να επιλέξετε την προσέγγιση που θα
λειτουργήσει καλύτερα σε κάθε πλαίσιο και
να αποφασίσετε τον τρόπο με τον οποίο
θα προσαρμοστείτε ώστε να πετύχετε τα
επιθυμητά αποτελέσματα.
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Creative Thinking
in the workplace
Αναζητώντας ευρηματικές λύσεις, από την στρατηγική
έως την καθημερινότητα

E

Έρευνα σε CEOs, που δημοσιεύτηκε από
το HBR, τοποθετεί τη Δημιουργικότητα
ως την πλέον σημαντική δεξιότητα που
μπορεί να επιζητά ένας Ηγέτης. Εντούτοις
τα περισσότερα στελέχη θεωρούν την
δημιουργική σκέψη ως αντίθετη με την
παραγωγικότητα και την άσκηση ελέγχου.
Το 80% των εργαζομένων στην Δυτικό
κόσμο εκφράζουν μεγαλύτερη πίεση
για να είναι απόλυτα παραγωγικοί παρά
δημιουργικοί στην εργασία τους.
Ασαφές είναι για τους περισσότερους από
μας τι ακριβώς σημαίνει «δημιουργική
σκέψη», γιατί είναι σημαντική στον χώρο
εργασίας, πως αποκτάται και αν μπορεί
να αναπτυχθεί τελικά σαν τις υπόλοιπες
δεξιότητες. Το μεγαλύτερο ερώτημα
δε που προκύπτει είναι, αν τελικά η
δημιουργικότητα του ατόμου είναι ταλέντο
ή δεξιότητα, αν δηλαδή είναι εγγενές
χαρακτηριστικό ή αναπτύσσεται με
συγκεκριμένη μεθοδολογία, όπως λόγου
χάριν, οι επικοινωνιακές δεξιότητες.
Δημιουργική σκέψη είναι η νοητική
ικανότητα του ανθρώπου να αναζητά
και να βρίσκει πολλαπλές, πρωτότυπες
εναλλακτικές για την επίλυση διαφόρων
προβλημάτων, με τη χρήση της φαντασίας.

Η χαμένη δημιουργικότητα
Ξαφνιαζόμαστε συχνά από την
επινοητικότητα των μικρών παιδιών,
την ικανότητα να συνδυάζουν και να
αξιοποιούν γνωστά αντικείμενα με νέο
απροσδόκητο τρόπο. Συλλογιζόμαστε ότι
ενδεχομένως ως ενήλικες έχουμε χάσει

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Γενική Διευθύντρια Response S.A.

αυτή την αυθόρμητη ικανότητα. Οι έρευνες
επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά από την ηλικία
των 9 ετών και μετά μειώνουν σταδιακά την
επινοητικότητα αυτή, μπαίνοντας σε ένα
πλαίσιο κοινωνικό και εκπαιδευτικό που τα
οδηγεί σε μονοσήμαντες λύσεις θέτοντας
«κλειστές» ερωτήσεις. Στον εργασιακό χώρο
στη μετά-βιομηχανική εποχή, η ψηφιακή
τεχνολογία επιλύει και διαχειρίζεται
επιτυχώς πολλές από τις ανθρώπινες
ενέργειες που βασίζονται σε αλγορίθμους,
δηλαδή προβλήματα με συγκεκριμένο
τρόπο επίλυσης. Οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές έχουν αναλάβει τις εργασίες
«ρουτίνας» και μας θέτουν αμείλικτα εμπρός
στην πρόκληση της μοναδικής ανθρώπινης
δημιουργικότητας.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, σύμφωνα
με τις επιστημονικές έρευνες, επιτελεί
5 αλληλοσυμπληρούμενες πνευματικές
λειτουργίες:
• Την πρόσληψη και κατανόηση ενός
θέματος.
• Την απομνημόνευση αυτού.
• Την αναλυτική σκέψη, που οδηγεί σε
στοχευμενα μονοσήμαντα αποτελέσματα,
νούμερα, κανόνες και στηρίζεται κυρίως
από το αριστερό ημισφαίριο.
• Τη δημιουργική σκέψη, που συνθέτει
πολλαπλές λύσεις, αξιοποιεί την φαντασία
και οδηγείται κυρίως από το δεξί
ημισφαίριο του εγκεφάλου
• τέλος την αξιολόγηση, που βάζει τον νου
πάνω από τις επιμέρους λειτουργίες να
αποφασίσει και να κρίνει μια σκέψη.
Στο συγκεκριμένο κοινωνικό-εκπαιδευτικό

πλαίσιο του Δυτικού κόσμου, ενθαρρύνεται
κυρίως η αναλυτική και μονοσήμαντη
εξερεύνηση των θεμάτων.

Τα σημαντικότερα εμπόδια
Οι άνθρωποι θέτουμε εμπόδια στον
εαυτό μας συστηματικά και χωρίς να
το αντιλαμβανόμαστε, μειώνοντας τη
δημιουργικότητα. Τα συχνότερα από
αυτά είναι: Η τάση για «συγκλίνουσα
σκέψη», όπου βασισμένοι σε παλαιοτέρα
επιμέρους δεδομένα βγάζουμε αβίαστα
συμπεράσματα και για νέα θέματα. Γνωστές
επιπτώσεις είναι η αντίληψη του «εγώ
ξέρω» και των ισχυρών στερεότυπων.
Αυτό ενισχύεται από ισχυρά κοινωνικά
και επαγγελματικά πρότυπα, τα οποία
χρειάζεται να αναθεωρούνται συνεχώς και
να μην θεωρούνται δεδομένα.
Ισχυρό εμπόδιο στην δημιουργικότητα
ασκεί επίσης και ο φόβος της γελιοποίησης,
της αρνητικής κριτικής από το περιβάλλον,
εάν διατυπώσουμε μια άποψη που
διαφέρει από τα κοινώς αποδεκτά.
Επιπλέον, η έντονη πίεση χρόνου μας
παρασύρει να προτιμάμε λύσεις που
θεωρούμε γνωστές και δοκιμασμένες, χωρίς
καν να εξετάζουμε πιθανές εναλλακτικές
ή αλλαγές στο περιβάλλον. Έτσι, παρά τις
επίπονες προσπάθειές μας, νιώθουμε συχνά
πως έχουμε «κολλήσει», αδυνατώντας να
εφεύρουμε λύσεις για τα προβλήματά
μας, πόσο μάλλον λύσεις που να είναι
καινοτόμες ή δημιουργικές. Διανύοντας
ξανά και ξανά το ίδιο μονοπάτι σκέψης,
επεξεργαζόμαστε τις παλιές πληροφορίες
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Most important leadership qualities over the next five years
Creativity

60%

Integrity

52%

Global thinking
Influence
Openess

35%
30%
28%
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της πχ ας υποθέσουμε οτι δεν υπάρχει
τιμόνι στο αυτοκίνητο, τότε ποιές οι
επιπτώσεις. Ακόμα γνωστή είναι η μέθοδος
«τα 6 καπέλα σκέψης» του E. De Bono. Κ.α.
που προσαρμόζονται σε κάθε διαφορετική
περίσταση.

Καθημερινές αρχές αποδέσμευσης
της Δημιουργικότητας

Οι δημιουργικοί άνθρωποι υιοθετούν
απείθαρχη, ανοιχτόμυαλη, χωρίς κριτική
Dedication
26%
σκέψη κατά τα αρχικά στάδια της
Focus on
διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, ειδικά
26%
sustainability
όταν αυτά επανέρχονται. Η υιοθέτηση
ανοιχτόμυαλης προσέγγισης επιτρέπει την
12%
Humility
παραγωγή περισσότερων εναλλακτικών
Fairness
12%
λύσεων. Η Δημιουργικότητα στην εταιρική
κουλτούρα απαιτεί ριζικές αλλαγές και
Πηγή έρευνας: Fast Company www.fastcompany.com
στοχευμένη καθοδήγηση. Μπορείτε όμως
να αυξήσετε τη συχνότητα χρήσης της
με τον ίδιο τρόπο, εξάγοντας, όπως είναι
τολμάμε να αμφισβητήσουμε «γνωστές»
δημιουργικής σκέψης στην καθημερινότητα
αναμενόμενο, τα ίδια συμπεράσματα.
υποθέσεις;
υιοθετώντας κάποιες απλές πρακτικές όπως:
Σκεφτείτε θετικά, με την πεποίθηση ότι
Κλειδιά στην Δημιουργική διεργασία Έχει η Δημιουργικότητα κανόνες;
υπάρχουν εναλλακτικές, αλλάξτε την οπτική
Η Δημιουργική Διεργασία αφορά σε
Για να αναπτυχθεί κουλτούρα
που βλέπετε τα πράγματα, αναζητήστε
μεμονωμένα στελέχη και σε ομάδες έργου: Δημιουργικότητας και να συμβάλει
ιδέες από τους συνεργάτες σας, σκεφτείτε
• στην απομάκρυνση από τετριμμένους και τελικά προς αυξημένη παραγωγικότητα,
χωρίς διαδοχική σειρά, δείξτε ανοχή
«πολυφορεμένους» τρόπους προσέγγισης εισάγονται στοχευμένες τεχνικές στις
στην ασάφεια, αναζητήστε 100 τρόπους
θεμάτων,
ομάδες έργου, δηλαδή συγκεκριμένοι,
– όχι μόνο 1 απάντηση, χαλαρώστε και
• την εξάλειψη προκαταλήψεων και
κατανοητοί απ’ όλους τους συμμετέχοντες
«κυοφορήστε» ιδέες κ.α.
παραδοχών,
κανόνες, που διέπουν την ανταλλαγή
Σύμφωνα, λοιπόν, με την επιστημονική
• τη διερεύνηση προβλημάτων από
απόψεων για την επίλυση προκλήσεων ή
έρευνα αλλά και την πρακτική, η
διαφορετικές οπτικές γωνίες,
προβλημάτων. Ορισμένες πολύ αποδοτικές δημιουργική σκέψη παρουσιάζει
• τον συσχετισμό πληροφοριών μέσα από
μέθοδοι ανάπτυξης της δημιουργικότητας
μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης μέσα
νέους και ευφάνταστους τρόπους,
είναι : Το brainstorming όταν εφαρμόζεται
από συστηματικές μεθόδους ποσοτικής
• την υιοθέτηση ανοιχτόμυαλης
με τις αυθεντικές του παραδοχές στην
διέγερσης.
προσέγγισης και σκέψης έξω από τα
προετοιμασία, τον σεβασμό έκφρασης και
Συνοψίζοντας, η δημιουργική σκέψη,
πλαισια της κοινής λογικής.
την ισοτιμία των συμμετεχόντων – αλλιώς
ενισχύει την παραγωγικότητα στα
Μέσα από τεχνικές που συμβάλουν
προκαλεί μια παγίδα «συγκλίνουσας
άτομα και στις ομάδες εισάγοντας την
στην δημιουργική διαδικασία, ο CEO
σκέψης». Λιγότερο δημοφιλής αλλά πολύ
ευρηματικότητα και την καινοτομία,
καλείται να εισάγει ευρηματικές λύσεις,
αποδοτική μέθοδος, για μεγάλες ομάδες και απομακρύνοντας τη σκέψη από
ακόμα περισσότερο δε να κινητοποιήσει
περιορισμένο χρόνο, είναι το brain writing. προκαθορισμένες απαντήσεις και
τα στελέχη και τις ομάδες προς αυτή
Οι συμμετέχοντες συνεργάζονται γρήγορα συνηθισμένα αποτελέσματα.
την κατεύθυνση, δημιουργώντας ένα
αλλά σιωπηλά ώστε π.χ. να συνθέσουν ένα
περιβάλλον με ανοχή στο παράδοξο και
νέο κώδικα επικοινωνίας, καταγράφοντας
πολυφωνία στην σύνθεση.
καθένας την δική του πρόταση.
Ερωτήσεις τύπου «Γιατί;» και «Τι θα
Η αμφισβήτηση του προφανούς βασίζεται
συνέβαινε αν...;» είναι σημαντικά εργαλεία
στην αντιστροφή μιας έννοιας ώστε να
για τη δημιουργικότητα. Πόσο συχνά όμως αξιολογήσει την ουσιαστική χρησιμότητά

Πηγές – Βιβλιογραφία
RESPONSE workshop:
Creative thinking technics
in the workplace
hbr.org/2017/05/
how-to-nourish-yourteams-creativity
www.bkv.com/blog/
4-statistics-that-promotethe-power-of-creativityin-the-workplace/
J.P. Guilford, Review of
General Psychology,
convergent, devergent
productivity
ΕΚΠΑ Εργαστήριο
Πειραματικής
Ψυχολογίας – καθ Ι.
Παρασκευόπουλος 2004
Mind mapping –
Tony Buzan
The De Bono group –
6 thinking hats

42

διοίκηση

Μετατρέποντας τα meetings
από παγίδα, σε μοχλό αλλαγής
Πολλά έχουν γραφτεί για το πρόβλημα της παραγωγικότητας των συσκέψεων, αλλά η
ουσιαστική επίλυση του θέματος προϋποθέτει συστημική αλλαγή, καθώς οι συναντήσεις
επηρεάζουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι άνθρωποι, όσο και τον τρόπο με
τον οποίον εκτελούν τα υπόλοιπα καθήκοντά τους.

Τ

Τα meetings έχουν αυξηθεί
δραματικά τόσο σε διάρκεια όσο και
σε συχνότητα τα τελευταία πενήντα
χρόνια – σε βαθμό μάλιστα που τα
διοικητικά στελέχη περνούν κατά
μέσο όρο 23 ώρες την εβδομάδα σε
συναντήσεις, έναντι λιγότερων από
10 ωρών τη δεκαετία του ’60. Πολλά
έχουν γραφτεί για το πρόβλημα της
παραγωγικότητας των συσκέψεων και η
λύση που συστήνεται συνήθως συνίσταται
σε απλά βήματα όπως ο προσδιορισμός
μιας ξεκάθαρης ατζέντας ή η διεξαγωγή
της συνάντησης στα όρθια. Ωστόσο,
η πραγματική βελτίωση προϋποθέτει
συστημική αλλαγή, καθώς οι συναντήσεις
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο
συνεργάζονται οι άνθρωποι και τον τρόπο
με τον οποίον κάνουν τη δουλειά τους.
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι
ίδιοι άνθρωποι που απεχθάνονται
τα meetings είναι και εκείνοι που τα
υπερασπίζονται ως «αναγκαίο κακό».
Οι περισσότεροι από αυτούς παίζουν
το ρόλο του «καλού στρατιώτη»
και θεωρούν ότι προσφέρουν στην
επιχείρηση απλά και μόνο επειδή
θυσιάζουν τον προσωπικό τους χρόνο
προκειμένου να τον διαθέσουν στη
συνάντηση. Αυτό που αγνοούν, ωστόσο,
είναι το κόστος των συναντήσεων

αυτών για την επιχείρηση: την
απώλεια παραγωγικότητας, εστίασης
και συνολικής ικανοποίησης των
εργαζομένων με τη δουλειά τους.
Κάθε λεπτό που δαπανάται σε
μια περιττή συνάντηση ροκανίζει
ατομικό χρόνο που είναι απαραίτητος
για τη δημιουργικότητα και την
αποτελεσματικότητα. Ένα πρόγραμμα
το οποίο περιλαμβάνει πολλά meetings
διακόπτει τη «βαθειά εργασία» (deep
work) – έναν όρο που χρησιμοποιεί
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
Georgetown, Cal Newport, προκειμένου
να περιγράψει τη δυνατότητα για
εστίαση σε απαιτητικά νοητικά
καθήκοντα χωρίς απόσπαση της
προσοχής.
Άλλο ένα θέμα είναι το τίμημα που
πληρώνουν οι επιχειρήσεις για κακώς
συντονισμένες συσκέψεις. Μελέτη
των Πανεπιστημίων του Braunschweig
και του Άμστερνταμ επισημαίνει ότι
οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές
στα meetings (όπως το να βγαίνει
η συζήτηση εκτός θέματος, να
εκφράζονται δυσαρέσκειες και να
ασκείται μη εποικοδομητική κριτική)
συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα
καινοτομίας, χαμηλότερο μερίδιο αγοράς
και μικρότερη σταθερότητα προσωπικού

για την επιχείρηση.
Η ικανοποίηση του προσωπικού
με τη δουλειά του επίσης δέχεται
ένα σημαντικό πλήγμα. Μελέτη του
Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας
εντοπίζει έναν συσχετισμό ανάμεσα στο
πώς νιώθουν οι εργαζόμενοι για την
αποτελεσματικότητα των meetings με τη
συνολική ικανοποίηση που αντλούν από
την εργασία τους. Και είναι γεγονός ότι,
αντί να βελτιώνουν την επικοινωνία και
τη συνεργασία, τα meetings καταλήγουν
συχνά να τις υπονομεύουν.
Υπάρχουν, ωστόσο, μέθοδοι για να
αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο
μια εταιρεία και οι επιμέρους ομάδες
της αντιμετωπίζουν τα meetings.
Και τα αποτελέσματα εταιρειών
που συμμετείχαν στην έρευνα είναι
ενθαρρυντικά καθώς, εφαρμόζοντας
τις πρακτικές που θα αναλυθούν στη
συνέχεια, πολλές από αυτές πέτυχαν
αύξηση της συνεργατικότητας (έως και
κατά 42%), αύξηση της ελευθερίας των
υπαλλήλων να εκφράσουν την άποψή
τους (κατά 32%) και της ομαδικής
απόδοσης (κατά 28%). Η ικανοποίηση
των εργαζομένων από την ισορροπία της
προσωπικής και επαγγελματικής τους
ζωής αυξήθηκε επίσης, από το 62%
στο 92%.

www.shutterstock.com

Άρθρο των Leslie A. Perlow, Καθηγήτριας στο Harvard Business School, Constance Noonan Hadley, Λέκτορα στο Boston University και Eunice Eun, ερευνητή στο
Harvard Business School στο Harvard Business Review Ιουλίου-Αυγούστου 2017. ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com
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Τα τρωτά σημεία των meetings
Προβλήματα προκύπτουν όταν τα
meetings προγραμματίζονται και
διεξάγονται χωρίς να υπολογίζεται ο
αντίκτυπος στον ομαδικό και ατομικό
χρόνο εργασίας.
Συχνά, οι εργαζόμενοι καταλήγουν
να θυσιάζουν τόσο συλλογικές,
όσο και ατομικές τους ανάγκες. Η
αποτελεσματική εξισορρόπηση των
αναγκών αυτών αποτελεί ένα ιδανικό
που λίγες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν
στην πράξη. Σε μια πρόσφατη μελέτη
που διεξήγαγαν οι συγγραφείς του
άρθρου αυτού, συμμετείχαν 200 στελέχη
ανώτατης διοίκησης από διάφορους
κλάδους. Ανάμεσά τους, μόλις το 17%
ανέφερε ότι τα meetings της ομάδας
τους χρησιμοποιούν παραγωγικά

τον ομαδικό και ατομικό χρόνο των
συμμετεχόντων. Για τους περισσότερους
ερωτηθέντες, τα meetings αποτελούν
είτε σπατάλη του ατομικού, είτε του
ομαδικού χρόνου.
Τα συνηθέστερα προβλήματα με
τα meetings είναι ότι πολύ συχνά,
πραγματοποιούνται σε κακό timing
και εκτελούνται με λάθος τρόπο, με
αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες σε
παραγωγικότητα, διάθεση συνεργασίας
αλλά και στη συνολική ικανοποίηση των
εμπλεκόμενων με τη δουλειά τους.
Ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη
σημαντικής προόδου είναι η εφαρμογή
μιας δομημένης προσέγγισης για την
ανάλυση και την αλλαγή των μοτίβων
των συσκέψεων με βάση τα ακόλουθα
πέντε βήματα:

1. Συλλογή δεδομένων από
κάθε εμπλεκόμενο
Για να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα
σχετικά με το πώς επηρεάζουν
οι συσκέψεις την ομάδα σας,
χρησιμοποιήστε ερωτηματολόγια
ή συνεντεύξεις για να συλλέξετε
δεδομένα σχετικά με τις εντυπώσεις του
κάθε μέλους ξεχωριστά. Αυτό θα σας
βοηθήσει να εκτιμήσετε το πλήρες εύρος
του προβλήματος. Θα ανακαλύψετε
πόση δυσαρέσκεια κρύβεται κάτω
από την επιφάνεια και πόση δουλειά
αναβάλλεται κάθε μέρα.

2. Ομαδική ερμηνεία
των δεδομένων
Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να
συναντηθείτε ως ομάδα προκειμένου να
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αναλύσετε από κοινού τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν και να προσδιορίσετε τι
λειτουργεί και τι όχι. Η συζήτηση αυτή θα
πρέπει να είναι ανοικτή και απαλλαγμένη
από κριτικές. Η εμπλοκή κάποιων
ουδέτερων συμμετεχόντων μπορεί να
βοηθήσει να διατηρηθεί η συζήτηση
εποικοδομητική. Η ενδεχόμενη ανάθεση
της ερμηνείας των δεδομένων σε κάποιον
τρίτο -ή ακόμα και σε ένα μέρος τη
ομάδας- θα υπονόμευε την επιτυχία
του εγχειρήματος. Θα χρειαστείτε τη
συνεισφορά όλων των μελών της ομάδας
προκειμένου να προκύψει η κατανόηση
και η δέσμευση, συστατικά που είναι
απαραίτητα για τα επόμενα βήματα της
διαδικασίας.
Σε μία από τις εταιρείες που συμμετείχαν
στην έρευνα, οι συνεντεύξεις αποκάλυψαν
ότι οι συσκέψεις φόρτωναν το ημερήσιο
πρόγραμμα σε τέτοιο βαθμό που άφηναν
ελεύθερα ελάχιστα δίωρα για «βαθειά
σκέψη». Χωρίς αρκετό χρόνο στη
διάθεσή τους για να συγκεντρωθούν, οι
εργαζόμενοι ένιωθαν ότι εκμηδενιζόταν η
δημιουργικότητα και η παραγωγικότητά
τους. Η ανάλυση των δεδομένων των
συνεντεύξεων αφύπνισε τους επικεφαλής
της ομάδας, οι οποίοι και προγραμμάτιζαν
τις συναντήσεις χωρίς να αντιλαμβάνονται
τον αντίκτυπό τους.

3. Συμφωνείστε σε έναν
συλλογικό στόχο που να έχει
παράλληλα προσωπική αξία για
κάθε μέλος της ομάδας
Τα προσωπικά οφέλη που προκύπτουν
μέσα από μία ομαδική πρωτοβουλία
αποτελούν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. Για
παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε κάποιον
εβδομαδιαίο χρόνο που θα έχει στη
διάθεσή του ο καθένας για να εστιάσει
σε ανεξάρτητη δουλειά. Αυτή η ευελιξία
και ελευθερία μπορεί να παράσχει
την απαραίτητη ανακούφιση από το
πρόγραμμα αλλά και να λειτουργήσει ως
κίνητρο που θα ευνοήσει την επιτυχία του
εγχειρήματος. Η ανακήρυξη περιόδων οι
οποίες θα είναι «ελεύθερες συναντήσεων»
επίσης είναι ένας τρόπος για να κάνετε την

Αντί να λειτουργούν ως παγίδα, τα meetings
μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο γρανάζι σε
μία διαδικασία αλλαγών που βελτιώνουν όχι
μόνο την απόδοση αλλά και την ικανοποίηση
των εργαζομένων από τη δουλειά τους
ομάδα να επανεξετάσει τις συναντήσεις
που πραγματοποιούνται κανονικά εκείνες
τις ώρες και να αναλογιστείτε ποιοι είναι
εκείνοι που έχει πραγματικά νόημα να
συμμετέχουν σε κάθε μία από αυτές.

4. Ορίστε κρίσιμα σημεία και
παρακολουθήστε την πρόοδο
Όπως και με οποιαδήποτε άλλη
προσπάθεια για αλλαγή, είναι σημαντικό
να οριστούν συγκεκριμένοι και
μετρήσιμοι στόχοι προόδου οι οποίοι θα
παρακολουθούνται και θα συζητιούνται
κατά την πορεία. Οι μικρές, απτές νίκες
δίνουν στους ανθρώπους την ευκαιρία
να γιορτάσουν κάτι και οι μικρές
απώλειες δημιουργούν ευκαιρία για
μάθηση και διόρθωση.

5. Συνεχίστε να αφουγκράζεστε
τον παλμό σε τακτική βάση
Είναι κρίσιμο να παρακολουθείτε
σε τακτική βάση το πώς νιώθουν οι
εργαζόμενοι για τις συναντήσεις στις
οποίες συμμετέχουν, αλλά και για τις
εργασιακές διαδικασίες συνολικότερα.
Ο εκνευρισμός, η πικρία, ακόμα και
η αίσθηση απόγνωσης αποτελούν
σημάδι ότι οι άνθρωποι επιστρέφουν
στις παλιές τους συνήθειες. Η αλλαγή
οποιασδήποτε δομής προϋποθέτει χρόνο
και η διατήρησή της απαιτεί συνεχή
προσοχή και επαφή. Μια φαρμακευτική
εταιρεία που συμμετείχε στην έρευνα
καθιέρωσε δύο τακτικά «τσεκ απ» για
να παρακολουθεί την πρόοδο του
πειράματος που δοκίμαζε με μέρες
ελεύθερες συναντήσεων. Το ένα τσεκ
έγινε με μία συγκεκριμένη ομάδα και το
άλλο σε όλο το τμήμα. Στην αρχή κάθε

σφυγμομέτρησης οι συμμετέχοντες
απαντούσαν σε τέσσερις ερωτήσεις:
«πώς νιώθετε;», «πόση αξία έχει ο τρόπος
με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον χρόνο
σας;», «πόσο καλά εργαζόσαστε ως
ομάδα;» και «είναι βιώσιμο το μοντέλο
αυτό;». Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις
αυτές προκαλούσαν ουσιαστικές
συζητήσεις, πλούσιες σε συναισθηματικό,
στρατηγικό και πρακτικό περιεχόμενο.
Οι πρώτες συζητήσεις εστίαζαν κυρίως
στο πρόβλημα των συναντήσεων
αλλά με την πάροδο του χρόνου
έθιγαν όλο και περισσότερο το θέμα
του πώς προσεγγίζουν τα μέλη της
ομάδας τη δουλειά τους αλλά και τους
άλλους εργαζόμενους. Οι ερευνητές
προτείνουν σύντομα, εβδομαδιαία
τσεκ απ για μερικούς μήνες και μέχρι
να εγκαθιδρυθούν οι νέες νόρμες,
διαδικασίες και συμπεριφορές. Στη
συνέχεια, αρκεί μια δεκαπενθήμερη
συχνότητα.

Τα γρανάζια της αλλαγής
Η αλλαγή ενός στοιχείου τόσο βασικού
όσο του μοντέλου των συναντήσεων
μπορεί να έχει αντίκτυπο σε μία σειρά
από επίπεδα και συμπεριφορές. Μπορεί
να σταθεί αφορμή για να επικοινωνούν
τα μέλη της ομάδας πιο ανοικτά και
με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και για να
βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία
αλλά και την παραγωγικότητά τους. Αντί
να λειτουργούν ως παγίδα, τα meetings
μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο
γρανάζι σε μία διαδικασία αλλαγών που
βελτιώνουν όχι μόνο την απόδοση αλλά
και την ικανοποίηση των εργαζομένων
με τη δουλειά τους.
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έρευνα

Τι πιστεύουν οι εργαζόμενοι
και οι υποψήφιοι για την αγορά
εργασίας στην Ελλάδα
Σταθερά ανοδική τάση για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, ανθρώπινο δυναμικό
που αξιολογεί πως διαθέτει υψηλή κατάρτιση, περιθώριο βελτίωσης των εταιρειών για να
καταστούν «ελκυστικές» στους εργαζόμενους, κατέγραψε η νέα έρευνα της Adecco.

Γ

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Adecco
παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας
με τίτλο «Η Απασχολησιμότητα στην
Ελλάδα». Τα στοιχεία που προκύπτουν από
την έρευνα αναδεικνύουν τον τρόπο με τον
οποίο αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι και
οι υποψήφιοι την κατάσταση στην αγορά
εργασίας το 2017, ενώ καταγράφουν τις
τάσεις της κοινής γνώμης σχετικά με το
θέμα της απασχολησιμότητας την τελευταία
τριετία (2015-2017).
Εξετάζοντας αρχικά την εργασιακή εμπειρία
των ερωτώμενων και την παρουσία τους
στην αγορά εργασίας, 1 στους 4 δήλωσε ότι
την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας ήταν
εκτός αγοράς εργασίας, ενώ ένα σημαντικό
ποσοστό, 58% των ερωτώμενων,
ανέφερε ότι έχει βρεθεί έστω και μία
φορά εκτός αγοράς εργασίας, ποσοστό
το οποίο εμφανίζει άνοδο σε σχέση με τα
προηγούμενα 2 χρόνια – το αντίστοιχο
ποσοστό για τα έτη 2016 και 2015
ανήλθε στο 54%. Σημαντικό εύρημα της
έρευνας συνιστά, επίσης, η αύξηση που
καταγράφεται και ως προς το διάστημα
μέχρι την επανατοποθέτηση στην
αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, το 2017, ο
χρόνος που αναφέρεται πως μεσολάβησε
μέχρι την εύρεση νέας θέσης εργασίας
για εκείνους που βρέθηκαν εκτός αγοράς
είναι αυξημένος σε σχέση με το 2016. Ένα
σημαντικό ποσοστό της τάξης του 37%
όσων δηλώνουν άνεργοι είναι εκτός αγοράς
εργασίας εδώ και τουλάχιστον 12 μήνες.
Η ανοδική τάση που παρουσιάζει η
αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

φαίνεται να συνεχίζεται σταθερά,
ακολουθώντας την αυξητική πορεία των
τελευταίων ετών. Παρά το γεγονός ότι η
πλειοψηφία επιδιώκει να βρει εργασία εντός
Ελλάδας, 1 στους 3 δηλώνει πως αναζητά
εργασία στο εξωτερικό. Πρόκειται για μία
σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια.
Το 2017 και το 2016 οι «ευκαιρίες εξέλιξης»
φάνηκε να αποτελούν τον κύριο λόγο που
ωθεί τους εργαζόμενους σε αναζήτηση
εργασίας εκτός Ελλάδας, ενώ οι «καλύτερες
αποδοχές» λειτούργησαν ως το βασικό
κίνητρο το 2015. Σταθερά ως σημαντικούς
λόγους αξιολογούν οι συμμετέχοντες

τις περισσότερες διαθέσιμες θέσεις
εργασίας και τις πολλαπλάσιες ευκαιρίες
απασχόλησης που προσφέρονται στο
εξωτερικό, καθώς και το γεγονός ότι, κατά
την άποψή τους, στο εξωτερικό επικρατούν
καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Αξιολογώντας τα προσόντα τους, η
συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι
διαθέτει σε πολύ ή αρκετά ικανοποιητικό
βαθμό το σύνολο των ικανοτήτων
και δεξιοτήτων που χρειάζονται οι
επιχειρήσεις, ενώ τα προσόντα που
παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά
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στην έρευνα, σύμφωνα με τη γνώμη των
ίδιων των υποψηφίων και εργαζομένων,
αφορούν απαραίτητα “soft skills”, όπως
επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες,
ευελιξία και προσαρμοστικότητα,
ικανότητα εργασίας σε ομάδα και
εργασιακό ήθος.
Αναφορικά με τα κριτήρια που
αξιολογούν οι ερωτώμενοι ως
σημαντικά για την επιλογή μίας
εταιρείας-εργοδότη, το καλό
εργασιακό κλίμα (ποσοστό 43%),
καθώς και η ηθική και δίκαιη
αντιμετώπιση εργαζομένων και
συνεργατών (ποσοστό 40%) αποτελούν
τα κύρια στοιχεία που αναζητούν
οι υποψήφιοι από τους εργοδότες.
Ακολουθούν οι πρωτοβουλίες και
ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
των στελεχών, οι ισχυρές προοπτικές
για μελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη, η
ικανή διοίκηση και η τήρηση του ωραρίου
εργασίας. Για 1 στους 7 κριτήριο επιλογής
αποτελεί η φήμη της εταιρείας, καθώς και
η ύπαρξη ευέλικτου ωραρίου.

Αξιολογώντας τις εταιρείες στις οποίες
απασχολούνται σήμερα, οι εργαζόμενοι
θεωρούν πως πρέπει να βελτιωθούν
αρκετά προκειμένου να καταστούν
ελκυστικότερες στα ταλέντα. Πολλά
από τα χαρακτηριστικά που θεωρούν
απαραίτητα για να είναι μία εταιρεία
«ελκυστική» φαίνεται πως, κατά τη γνώμη
των εργαζομένων, δεν πληρούνται από
τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται.
Ενδεικτικά, αναφέρονται η τήρηση του
ωραρίου εργασίας, η διαρκής εκπαίδευση
του προσωπικού και η αξιοκρατία εντός της
εταιρείας.
Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι
υποψήφιοι δείχνουν να έχουν επίγνωση
της ανάγκης για διαρκή εκπαίδευση
και στην πλειοψηφία τους λαμβάνουν
επιπρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση. 7
στους 10 αναγνωρίζοντας τις διαρκώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες στην αγορά
εργασίας, έχουν λάβει επιπλέον
εκπαίδευση προκειμένου να ασκήσουν
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
τα καθήκοντά τους. Κατά μέσο όρο οι
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συμμετέχοντες αναφέρουν πως έχουν
λάβει περισσότερες από δύο διαφορετικές
μορφές επαγγελματικής κατάρτισης, με πιο
δημοφιλείς να αναδεικνύονται οι ημερίδες
και τα συνέδρια (72%), τα εκπαιδευτικά
σεμινάρια που έχει σχεδιάσει η ίδια η
εταιρεία τους (62%) και τα διαδικτυακά
σεμινάρια (47%). Ένας στους δύο
δηλώνει πως παρακολουθεί διαδικτυακά
σεμινάρια και 2 στους 5 δηλώνουν
πως παρακολουθούν πανεπιστημιακά
προγράμματα με στόχο την απόκτηση
πτυχίου ή πιστοποίησης.
Εντούτοις, περίπου 1 στους 2 φοιτητές/
σπουδαστές που συμμετείχαν στην
έρευνα πιστεύουν ότι υπάρχει κενό
στη σύνδεση της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης με τις πραγματικές
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Το 2ο μέρος της έρευνας
«Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα | 2017
– Αποτύπωση της γνώμης των εταιρειών»,
θα ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν στο 4ο τρίμηνο του 2017.

Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Adecco Ελλάδας
«Η αγορά εργασίας εξελίσσεται διαρκώς. Μέσα από την ετήσια αυτή έρευνα που πραγματοποιεί η Adecco Ελλάδας σκιαγραφούμε τις αλλαγές που
πραγματοποιούνται στα χαρακτηριστικά και τις επιδιώξεις των υποψηφίων και των εργαζομένων. Οι επαγγελματικές εναλλαγές γίνονται ο κανόνας
και οι εργαζόμενοι πρέπει να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.
Είναι σαφές πως πρέπει να εξασφαλιστούν οι σωστές τεχνικές και προσωπικές δεξιότητες, καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής στις αλλαγές. Οι
υποψήφιοι και εργαζόμενοι, όπως φαίνεται από την έρευνά μας, δεν αναγνωρίζουν πως έχουν κάποιο έλλειμμα δεξιοτήτων βάσει των αναγκών της
αγοράς. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης φαίνεται να έχει γίνει συνείδηση στην
πλειοψηφία των υποψηφίων και εργαζομένων και η δια βίου μάθηση γίνεται ολοένα και περισσότερο πράξη».

Περισσότερα
για την έρευνα στο
www.adecco.gr/
employability2017

ΑΦΙΈΡΩΜΑ

Αεριοκίνηση για να φθάσουμε
ακόμη πιο μακρυά

Με οικονομία και υψηλές αποδόσεις
Οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις και εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι το
τετράπτυχο που συνοψίζει τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου κίνησης. Το «πράσινο» καύσιμο προσφέρει οφέλη τόσο
στους ιδιώτες όσο και στους επαγγελματίες οδηγούς και η χρήση του έχει αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις στο κοινωνικό
σύνολο, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα:
Το CNG είναι το εναλλακτικό καύσιμο για τα ΙΧ, τα δημόσια οχήματα, τις
συγκοινωνίες, τα ταξί, τα επαγγελματικά οχήματα, και μπορεί να υποκαταστήσει όλες τις γνωστές μέχρι
σήμερα επιλογές.

Εξοικονόμηση κόστους
στις μεταφορές: η οδήγηση

ενός οχήματος που κινείται με φυσικό αέριο επιτυγχάνει εξοικονόμηση έως και 60% σε σύγκριση με
ένα όχημα που κινείται με βενζίνη
και εξοικονόμηση που υπερβαίνει
το 30%-40% σε σχέση με ένα όχημα
που κινείται με πετρέλαιο και υγραέριο.

Ρεαλιστική επιλογή: Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό, ACER, μέχρι το 2025 η χρήση του φυσικού
αερίου στις μεταφορές, είτε πρόκειται για χερσαίες είτε για
θαλάσσιες, θα έχει δεκαπλασιαστεί.
Ώθηση στην ανάπτυξη:

η ανάπτυξη υποδομών
εναλλακτικών καύσιμων η παραγωγή αυτοκινήτων κινητήρων διπλού καυσίμου, η εξοικονόμηση πόρων από την
προστασία του περιβάλλοντος και των «καθαρών» πόλεων
δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

Οικολογικό καύσιμο: Το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται στις μεταφορές μπορεί να μειώσει έως και 30%

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το πετρέλαιο
και το diesel.

Καθαρό καύσιμο: το CNG δε

νοθεύεται αφού έρχεται από το Δίκτυο της ΔΕΠΑ με υψηλή πίεση, καίγεται στοιχειομετρικά (πλήρης καύση
-ελάχιστα καυσαέρια) και είναι το πιο
αποδοτικό (130 Οκτάνια).

Αυξημένα προνόμια για
τους οδηγούς:

για την διεύρυνση της χρήσης του
φυσικού αερίου ως εναλλακτικού/
καινοτόμου καυσίμου προωθείται
σειρά πρωτοβουλιών όπως η παραχώρηση εισόδου σε
περιοχές περιορισμένης κυκλοφορίας (π.χ ζώνες δακτυλίου), απαλλαγή των αυτοκινήτων που κινούνται με φυσικό
αέριο από την καταβολή τέλους αδείας.

Ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας: η χρήση του φυσικού αερίου στις μεταφορές και τις

μετακινήσεις στελεχών εταιρειών και οργανισμών μειώνει
το οικολογικό τους αποτύπωμα συμβάλλοντος την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνικών. Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται είναι μέσα στις υποχρεώσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εταιρειών και
οργανισμών και στην υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής.

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
από το πετρέλαιο
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Χρηματικών
Πόρων
ΑΥΞΗΣΗ της
απασχόλησης

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
προϊόντα
ΑΥΞΗΣΗ του κύκλου
εργασιών στον κλάδο
της αεριοκίνησης
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ νέων
επιχειρηματικών
κύκλων

Αυτονομία: Η αυτονομία στην κίνηση με ένα όχημα φυ-

σικού αερίου εξασφαλίζεται από δύο παράγοντες: από την
ύπαρξη ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου ανεφοδιασμού και από τις δυνατότητες των τελευταίας τεχνολογίας
εργοστασιακά κατασκευασμένων οχημάτων που προσφέρουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
ένα όχημα που κινείται με φυσικό αέριο μπορεί να διανύσει
300 χλμ με ένα γέμισμα και μαζί με τη βενζίνη, η αυτονομία του ξεπερνά τα 300 χλμ. Σήμερα λειτουργούν πρατήρια
FISIKON σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας στον οδικό άξονα
Αθήνας-Θεσσαλονίκης και το δίκτυο διευρύνεται συνεχώς.

Οδήγηση με κοινωνική ευθύνη: Οι μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμοί, ενσωματώνουν στις μεταφορές τους πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη αλλά και το οικολογικό τους
αποτύπωμα. Η επιλογή εναλλακτικών καυσίμων, αποτελεί
ίσως την μεγαλύτερη επένδυσή τους, με το φυσικό αέριο
να πρωταγωνιστεί σε εταιρικά οχήματα, φορτηγά ελαφρού
ή βαρέως τύπου και συγκοινωνίες.
Με την χρήση του φυσικού αερίου στις μεταφορές να αποτελεί ευρωπαϊκή «απαίτηση» η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αναπτύσσουν τις υποδομές για
την αεριοκίνηση. Καθώς η αγορά ωριμάζει οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκευάζουν συνεχώς νέα μοντέλα οχημάτων καύσης φυσικού αερίου και όλοι οι άμεσα και έμμεσα
εμπλεκόμενοι «συνεργάζονται» για να καλύψουν τη διευ-

Εργοστασιακά μοντέλα
διπλού καυσίμου
στην ελληνική αγορά
Με βάση την αυξανόμενη ζήτηση για αυτοκίνητα φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο, οι
βιομηχανίες εντείνουν την παραγωγή εργοστασιακών μοντέλων φυσικού αερίου, ανταλλακτικών και εξοπλισμού μετατροπής. Το φυσικό αέριο στην κίνηση οχημάτων συμβάλει
στην αύξηση θέσεων εργασίας και δίνει ευκαιρίες στις εταιρείες που εμπλέκονται άμεσα
και έμμεσα με τον κλάδο, στις αυτοκινητοβιομηχανίες, τις εισαγωγικές εταιρείες, στα συνεργεία, στα πρατήρια καυσίμων κλπ.

ρυνόμενη χρήση του «πράσινου καυσίμου».
Το 2016 η κατανάλωση φυσικού αερίου κίνησης κατέγραψε στην Ελλάδα αύξηση κατά 220% και διαμορφώθηκε στα
1.361.000 κιλά φυσικού αερίου έναντι των 640.000 κιλών
που πωλήθηκαν τα 2015.

Πλεονεκτήματα χρήσης
Φυσικού αερίου κίνησης

Καθαρό Περιβάλλον

Με τη χρήση του φυσικού αερίου εκλύονται
έως 25% λιγότερο CO2 και έως 30% λιγότερα
αέρια του θερμοκηπίου σε σχέση με τα οχήματα βενζίνης και πετρελαίου.

Μεγαλύτερη Οικονομία

επιβατικά &
επαγγελματικά
εργοστασιακά μοντέλα
φυσικού αερίου

Με βάση τις τρέχουσες τιμές, η τιμή του φυσικού αερίου είναι περίπου 65% χαμηλότερη σε
σύγκριση με τη βενζίνη, 25%-30% χαμηλότερη
σε σύγκριση με το πετρέλαιο και περίπου 45%
χαμηλότερη σε σύγκριση με το υγραέριο.

Μεγαλύτερη Απόδοση

Ένα κιλό φυσικού αερίου κίνησης CNG είναι
ενεργειακά ισοδύναμο με 1,5 λίτρο βενζίνης,
1,3 λίτρο πετρελαίου και περίπου 2 λίτρα
υγραερίου (το φυσικό αέριο κίνησης πωλείται
σε κιλά και όχι σε λίτρα όπως η βενζίνη και το
πετρέλαιο κίνησης).

Λιγότερες Φθορές

Η λειτουργία των κινητήρων CNG γίνεται με
χαμηλότερη συμπίεση του καυσίμου 1:11,5
έναντι 1:16 στον κινητήρα, γεγονός που συνεπάγεται μικρότερη φθορά χρήσης και λιγότερη προγραμματισμένη συντήρηση.

Ανόθευτο Καύσιμο

Το φυσικό αέριο δεν μπορεί να νοθευτεί καθώς παρέχεται απευθείας από τους αγωγούς
κατευθείαν στα πρατήρια.

Αθόρυβη Λειτουργία

Η καύση του φυσικού αερίου είναι πιο αθόρυβη σε σχέση με τους κινητήρες βενζίνης
και κατά πολύ πιο αθόρυβη από τους κινητήρες πετρελαίου.

Υψηλή Αξιοπιστία

Είναι ποιοτικά ανώτερο καύσιμο χωρίς προσμίξεις και βαθμό οκτανίων 130.

Κέρδος για τις επιχειρήσεις από τα οχήματα
φυσικού αερίου
Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από όλους
τους κλάδους (μεταφορές, τουρισμός, εστίαση, υπηρεσίες κλπ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν επαγγελματικά
οχήματα φυσικού αερίου και να έχουν σε κάθε περίπτωση σημαντικό κέρδος.

ηγεσία

Στόχος οι αμερόληπτες αποφάσεις
Η λήψη αποφάσεων οι οποίες θα είναι απαλλαγμένες από προκαταλήψεις έχει αρχίσει να
προσελκύει την προσοχή των διοικήσεων των εταιρειών, καθώς ολοένα και περισσότερο
αποδεικνύεται ότι οδηγεί σε σημαντικές βελτιώσεις στην εταιρική απόδοση. Μελέτη της
McKinsey με τη συμμετοχή 800 ανώτατων διοικητικών στελεχών δείχνει ότι η μείωση των
προκαταλήψεων που επηρεάζουν τις αποφάσεις (decision biases) αποτελεί τη βασική τους
φιλοδοξία προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητα.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

www.shutterstock.com
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Οι προκαταλήψεις είναι
«προδιαθέσεις» που σχετίζονται
με παράγοντες ψυχολογικούς και
κοινωνικούς, ενώ μπορεί ακόμα να
συνδέονται και με την φυσιολογία,
και οι οποίες συχνά επηρεάζουν
τη λήψη αποφάσεων. Λειτουργούν
υποσυνείδητα και εξ ορισμού είναι έξω
από τη λογική διαδικασία στην οποία
βασίζονται, ή θα έπρεπε να βασίζονται,
οι αποφάσεις. Και ενώ μπορούμε εύκολα
να αναγνωρίσουμε την ύπαρξή τους, οι
περισσότεροι πιστεύουμε ότι οι ίδιοι δεν
είμαστε επιρρεπείς σε κανενός είδους
προκατάληψη – γεγονός που πρακτικά
αποτελεί τελικά ένα είδος προκατάληψης,
το οποίο οι επιστήμονες ονομάζουν
«υπερβολική αυτοπεποίθηση». Όσο και
να πιστεύει κανείς ότι είναι απαλλαγμένος
από κάθε είδους προκατάληψη, κάτι
τέτοιο δεν ισχύει για κανέναν. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, είναι προφανές ότι και οι
επιχειρήσεις δεν είναι «άτρωτες» απέναντι
σε αυτό το φαινόμενο, αφού άνθρωποι
παίρνουν όλες τις αποφάσεις.
Έρευνες και ειδικοί αναλυτές τα τελευταία
χρόνια αναδεικνύουν το ζήτημα αυτό
σε βασική τάση για το επιχειρείν, όχι
μόνο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των
κινδύνων, αλλά και, κυρίως, σε ό,τι αφορά
τη βελτίωση της απόδοσής των εταιρειών.
Πιο συγκεκριμένα, έρευνα της McKinsey
στην οποία συμμετείχαν 800 πρόεδροι
και μέλη διοικητικών συμβουλίων,
έδειξε ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν
τη «μείωση της επίδρασης των όποιων
προκαταλήψεων στις επιχειρηματικές
αποφάσεις» ως μία βασική επιδίωξη για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας.
Το αποτέλεσμα αυτής της τάσης και
επιδίωξης είναι ολοένα και περισσότερες
εταιρείες να προβαίνουν σε εκπαιδευτικά
προγράμματα σχετικά με τις ασυνείδητες
προκαταλήψεις και πώς αυτές επηρεάζουν
τις ενέργειες του management, όπως
είναι για παράδειγμα οι σχετικές με το
φύλο προκαταλήψεις στις αποφάσεις
για το προσωπικό, αλλά και οι καθαρά
επιχειρηματικές προκαταλήψεις, όπως

είναι για παράδειγμα το «stability bias»,
που συχνά εμποδίζει την ανακατανομή
των πόρων και τη διοχέτευση τους στην
καινοτομία.

Οι προκαταλήψεις
βλάπτουν την απόδοση
Οι προκαταλήψεις κοστίζουν, και
μάλιστα κοστίζουν ακριβά. Ας πάρουμε
το παράδειγμα της μεροληψίας για τη
σταθερότητα (stability bias) σε ό,τι αφορά
την κατανομή κεφαλαίου. Έρευνα της
McKinsey έχει δείξει ότι οι εταιρείες που
κατανέμουν δυναμικά σε τακτική βάση
τα κεφάλαιά τους -εξισορροπώντας
κάθε φορά την κατανομή αυτή ανάλογα
με τις επιδόσεις- αποδίδουν στους
μετόχους τους μερίσματα μέχρι και
3,9 τοις εκατό μεγαλύτερα σε σχέση
με τις εταιρείες που ακολουθούν
προσεγγίσεις με περισσότερο στατικούς
προϋπολογισμούς. Η μελέτη καταδεικνύει
ότι οι εταιρείες που ακολουθούν
δυναμική κατανομή κεφαλαίων και
πόρων έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν
διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε
σχέση με τις υπόλοιπες. Παρόλα αυτά,
ακριβώς εξαιτίας της προκατάληψης
για τη διατήρηση της επιχειρηματικής
σταθερότητας, έρευνες διαπιστώνουν ότι
οι προϋπολογισμοί των περισσότερων
εταιρειών είναι κατά 90% παρόμοιοι
από χρόνο σε χρόνο, και μάλιστα για
διαστήματα που φτάνουν τα 20 χρόνια.
Έρευνα του 2016, στην οποία συμμετείχαν
1300 στελέχη επιχειρήσεων από όλο
τον κόσμο αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες
που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά
αποδοτικότητας είναι εκείνες που
συνδέουν πιο στενά την ανακατανομή
των πόρων με τις επιδόσεις και τη
δημιουργία αξίας. Και το επιτυγχάνουν
αυτό αξιοποιώντας δυναμικές και
αυστηρές αρχές για τη μείωση των
προκαταλήψεων στη λήψη αποφάσεων.
Μερικές φορές, οι εταιρείες αμφισβητούν
ελάχιστα έως καθόλου τις αποφάσεις που
επηρεάζουν την κύρια επιχειρηματική
τους δραστηριότητα. Αυτές οι
αποφάσεις και οι σχετικές διαδικασίες

Εξάλειψη προκαταλήψεων
στην πράξη
Μία τυπική διαδικασία εξάλειψης των
προκαταλήψεων είναι στην ουσία μία
εκπαιδευτική άσκηση για έναν οργανισμό.
Μπορεί να πάρει πολλές μορφές και
σχήματα, αλλά οι παρακάτω δράσεις
αποτελούν κοινή συνισταμένη:
• Διάγνωση. Οι πραγματικές προκαταλήψεις
που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές
αποφάσεις μπορούν να εντοπιστούν
μέσα από την ανάλυση πρόσφατων αλλά
και παλιότερων ατομικών ή ομαδικών
αποφάσεων, ειδικά εκείνες που εκ των
υστέρων κρίθηκαν ως προκατειλημμένες.
Πολλές εταιρείες διεξάγουν έρευνα σχετικά
με τις συμπεριφορές στη λήψη αποφάσεων
ώστε να ανακαλυφθεί ο τρόπος πίσω
από αυτές: ειδικοί συμπεριφορικοί
επιστήμονες παίρνουν συνεντεύξεις από
τα εμπλεκόμενα άτομα, και αντιστοιχούν
τα στοιχεία με δείκτες συγκεκριμένων
προκαταλήψεων.
• Σχεδιασμός. Στη φάση του σχεδιασμού, οι
βασικές προκαταλήψεις αντιστοιχούνται
με τις καλύτερες στρατηγικές εξάλειψης
προκαταλήψεων σε συνάρτηση με το
οργανωσιακό πλαίσιο και τις σχετικές
διαδικασίες. Σήμερα είναι διαθέσιμες
πολλές παρεμβάσεις για κάθε είδους
προκατάληψη ή για κάθε συνδυασμό
προκαταλήψεων. Η επιλογή των
συγκεκριμένων μέτρων και το πώς αυτά θα
πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να
ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο
λήψης αποφάσεων μπορεί να γίνει σε μία
εκτός έδρας συνάντηση με τη συμμετοχή
στελεχών, μελών του διοικητικού
συμβουλίου και των απαραίτητων ειδικών.
Οι ειδικές ρυθμίσεις συμβάλλουν, επίσης,
στην ευαισθητοποίηση γύρω από τις
επερχόμενες αλλαγές στην κουλτούρα της
εταιρείας. Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της
λύσης, η απλότητα αποτελεί σημαντικό
παράγοντα επιτυχίας. Και αυτό γιατί
προκύπτουν καλύτερες αποφάσεις
από ένα μικρό αριθμό, προσεκτικά
στοχοθετημένων παρεμβάσεων κατά
κρίσιμων προκαταλήψεων, παρά από ένα
μεγάλο σύνολο, «nice to have» καλών
πρακτικών.
• Υλοποίηση και εφαρμογή. Αυτή η φάση
περιλαμβάνει τα πιλοτικά προγράμματα και
άλλους μηχανισμούς που έχουν σχεδιαστεί
για να διατηρήσουν το momentum της
εξάλειψης των προκαταλήψεων.
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διακυβέρνησης είναι συχνά τόσο
βαθιά ενσωματωμένες στην εταιρική
κουλτούρα, που μπορεί να μην υπάρχει
κανένα περιθώριο αμφισβήτησης –
συχνά δε δεν προσδιορίζονται καν ως
αποφάσεις. Η αποτυχία λήψης μέτρων
που θα απαλείψουν την μεροληψία ή
την προκατάληψη σε αυτές τις περιοχές
σημαίνει ότι ο όποιος αντίκτυπος
αυτών των αποφάσεων στην απόδοση
και την κερδοφορία θα παραμείνει
αδιευκρίνιστος. Τα καλά νέα είναι ότι οι
εταιρείες μπορούν να αντιμετωπίσουν
αυτό το φαινόμενο, διαμορφώνοντας
στοχευμένες παρεμβάσεις για τη μείωση
της επίδρασης των προκαταλήψεων και
να επιτύχουν απτά επιχειρηματικά οφέλη.

Προκαταλήψεις και
επιχειρηματικές
προτεραιότητες
Οι προκαταλήψεις και η μεροληψία
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο
επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες,
λαμβάνουμε αποφάσεις και χαράσσουμε
στρατηγικές. Ωστόσο, δεν λειτουργούν
πάντα προς την ίδια κατεύθυνση,
ούτε στρεβλώνουν εξίσου όλες τις
καταστάσεις. Οι εταιρείες έχουν, μέχρι
στιγμής, εκμεταλλευτεί μόνο ένα μικρό
ποσοστό των δυνατοτήτων και των
πλεονεκτημάτων που προσφέρει η μείωση
της επίδρασης των προκαταλήψεων
μέσα στο επιχειρηματικό πλαίσιο. Ένας
λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν έτοιμες
«συνταγές» που αντιμετωπίζουν τις
πολλές διαφορετικές προκαταλήψεις
και μάλιστα μέσα σε διαφορετικά
επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, οι
προσπάθειες μίας εταιρείας να διαγνώσει
τις προκαταλήψεις που επηρεάζουν
τις αποφάσεις της και να προβεί σε
δράσεις απάλειψης τους μπορεί να
αποδειχτούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές,
ιδιαίτερα όταν ιεραρχηθούν ανάλογα
με τις επιχειρηματικές ανάγκες. Η
ιεράρχηση περιλαμβάνει την εστίαση
στις αποφάσεις αυτές που έχουν το
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην επιχείρηση
και στη συνέχεια την αναγνώριση των

δράσεων που απαιτούνται για τη μείωση
ή την εξάλειψη των προκαταλήψεων που
μπορεί να υπάρχουν.
Κανένα συνοπτικό άρθρο δεν μπορεί,
προφανώς, να αποκαλύψει την πλήρη
πολυπλοκότητα των προκαταλήψεων, οι
οποίες προέρχονται από τις διαφορετικές
κουλτούρες, τις πολύπλοκες κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις και τα βάθη της
ανθρώπινης ψυχής. Οι προκαταλήψεις
είναι κατά κύριο λόγο ψυχολογικές
ή κοινωνικές. Η κοινωνική διάσταση
των προκαταλήψεων περιλαμβάνει
όλη την πολιτισμική και οργανωσιακή
συμπεριφορά. Πολλές φορές γίνεται
λόγος για τη «διαρκή βελτίωση», ως ένα
σημαντικό στοιχείο της κουλτούρας των
επιτυχημένων εταιρειών. Ωστόσο, αυτό
το προφανές πλεονέκτημα, το οποίο
ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και
επιβραβεύει τη δημιουργικότητα, μπορεί
ταυτόχρονα να προκαλέσει action biases
(βλ. πίνακα Επισκόπηση των σχετικών
με το επιχειρείν προκαταλήψεων). Αυτά
με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν
σε περιττές ή ακόμα και επιβλαβείς
ενέργειες. Τα λανσαρίσματα καινούργιων
προϊόντων, για παράδειγμα, είναι συχνά
αποτέλεσμα των προκαταλήψεων
«δράσης». Ίσως για αυτό τελικά, τρεις στις
τέσσερις κυκλοφορίες νέων προϊόντων
δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες,
ενώ συχνά προκαλούν και σημαντικές
απώλειες για την εταιρεία.
Η ομαδική ψυχολογική συμπεριφορά
παράγει μερικές από τις πιο ισχυρές
προκαταλήψεις στα επιχειρηματικά
περιβάλλοντα. Η δυναμική μίας ομάδας
μπορεί να οδηγήσει τους managers στο
να «θυσιάσουν» μία λογική διαφωνία για
να μην διαταράξουν τις ισορροπίες και
να διατηρήσουν τις ευνοϊκές γνώμες των

άλλων για τους ίδιους. Τα στελέχη μπορεί
να αναγνωρίσουν αλλά να επιλέξουν να
αγνοήσουν πιθανές ατέλειες ή αδυναμίες
κάποιων αναλύσεων ή προτάσεων αν
αυτές προέρχονται από «συμμάχους»
τους. Αυτού του είδους οι μεροληψίες
δεν έχουν γνωστικό χαρακτήρα, δεν
σχετίζονται δηλαδή με την απόκτηση
ή την αφομοίωση γνώσης. Αντίθετα,
παράγονται από την ίδια τη διαμόρφωση
της ομάδας ή ενός συνόλου ανθρώπων,
εντός της οποίας τα στελέχη σχεδόν
συνειδητά απαρνούνται τη λογική κατά
την αξιολόγηση επιλογών.

Προσεγγίζοντας συστηματικά
την απάλειψη των
προκαταλήψεων
Πολλοί ηγέτες γνωρίζουν την
ύπαρξη προσωπικών και εταιρικών
προκαταλήψεων. Ωστόσο η
συνειδητοποίηση από μόνη της δεν είναι
αρκετή για να ξεπεραστούν οι όποιες
προκαταλήψεις, οι οποίες μπορεί να είναι
βαθιά ενσωματωμένες στη διαδικασία της
σκέψης μας, σχεδόν όπως μία ανάμνηση
από τα παιδικά μας χρόνια. Για αυτό
και απαιτείται μία συστηματικότερη
προσέγγιση για τη μείωση της επίδρασης
των προκαταλήψεων στις επιχειρηματικές
αποφάσεις, δεδομένων και των υψηλών
επιπέδων πολυπλοκότητας που
χαρακτηρίζει τις σύγχρονες εταιρείες.
Οι ηγέτες που ασχολούνται με τη βελτίωση
της ποιότητας της λήψης αποφάσεων σε
βασικούς τομείς, στρέφονται για βοήθεια
στην κατάρτιση και την εκπαίδευση. Η
κατάρτιση είναι απαραίτητη προκειμένου
να δημιουργηθεί η απαιτούμενη
ζήτηση/ επιθυμία για την απάλειψη των
προκαταλήψεων, αλλά και πάλι από μόνη
της δεν αρκεί. Οι προκαταλήψεις είναι

Μία από τις ισχυρότερες τεχνικές για
την εξάλειψη των προκαταλήψεων στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι τα
στατιστικά συστήματα λήψης αποφάσεων
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Επισκόπηση των σχετικών με το επιχειρείν προκαταλήψεων
Οι σχετικές με το επιχειρείν προκαταλήψεις έχουν μελετηθεί από την επιστήμη των συμπεριφορικών οικονομικών (behavioral economics) – που
αφορά στη μελέτη των ψυχολογικών και κοινωνικών επιρροών στις επιχειρηματικές αποφάσεις. To επιστημονικό αυτό πεδίο επικεντρώνεται στη
σχέση αυτών που ορίζονται από την συμπεριφορική ψυχολογία ως ευρετικές και γνωστικές προκαταλήψεις. Ο πρώτος όρος περιγράφει προφανείς,
πρακτικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων που προσφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αρκετά συχνά, ώστε να βασιζόμαστε σε αυτές σχεδόν
αυτόματα. Οι ευρετικές μέθοδοι βασίζονται στην εμπειρία και την παράδοση, και μπορεί να οδηγήσουν σε αδικαιολόγητες μεροληψίες, οι οποίες είναι
ακατάλληλες ή και καταστρεπτικές σε περίπλοκα, δυναμικά περιβάλλοντα.
Δεκάδες προκαταλήψεις έχουν εντοπιστεί από την επιστήμη των behavioral economics. Εδώ θα αναφερθούμε σε πέντε βασικές ομάδες
προκαταλήψεων που συναντώνται στο επιχειρηματικό πλαίσιο.
•Ο
 ι action-oriented προκαταλήψεις μας ωθούν να αναλάβουμε δράση
με λιγότερη σκέψη από ό,τι θα ήταν λογικά απαραίτητο και συνετό.
Αυτές οι προκαταλήψεις περιλαμβάνουν την υπερβολική αισιοδοξία για
τα αποτελέσματα και την τάση υποτίμησης της πιθανότητας αρνητικών
αποτελεσμάτων, την υπερβολική αυτοπεποίθηση στις ικανότητές μας
και στις ικανότητες της εταιρείας να επηρεάζει το μέλλον, καθώς και την
υποτίμηση του πώς ο ανταγωνισμός θα αντιδράσει.

είναι μία μορφή ελαττωματικής σκέψης που βασίζεται σε λανθασμένες
αντιλήψεις και την, επίσης, λανθασμένη αντιμετώπιση ανόμοιων
πραγμάτων σαν να ήταν όμοια.

•Ο
 ι προκαταλήψεις σχετικά με τα συμφέροντα προκύπτουν όταν τα
κίνητρα μέσα σε έναν οργανισμό ή ένα έργο έρχονται σε σύγκρουση
– όπως για παράδειγμα όταν δεν υπάρχει σωστή ευθυγράμμιση των
ατομικών κινήτρων, οι αδικαιολόγητες συναισθηματικές προσκολλήσεις
σε συγκεκριμένα στοιχεία της εταιρείας (όπως παραδοσιακά προϊόντα),
ή οι διαφορετικές αντιλήψεις για τους εταιρικούς στόχους.

• Οι προκαταλήψεις για την σταθερότητα (stability biases) αφορούν
ουσιαστικά την τάση προς την αδράνεια μπροστά σε ένα αβέβαιο
μέλλον. Αυτές οι προκαταλήψεις περιλαμβάνουν την αγκύρωση
χωρίς επαρκή προσαρμογή -με άλλα λόγια τη δέσμευση δράσεων σε
μία αρχική αξία και την αδυναμία προσαρμογής σε νέα δεδομένα-,
την αποστροφή για τις απώλειες, που δεν είναι παρά ο φόβος που
μας αποτρέπει να αναλάβουμε ρίσκα, τα οποία όμως υπαγορεύει η
λογική, την status quo προκατάληψη, η οποία αφορά στην προτίμηση
διατήρησης των πραγμάτων ως έχουν αν δεν υπάρχει άμεση πίεση για
αλλαγή κ.ά.

•Ο
 ι προκαταλήψεις αναγνώρισης μοτίβων (pattern-recognition) μας
κάνουν να βλέπουμε ανύπαρκτα πρότυπα ή μοτίβα στις πληροφορίες.
Αυτό το σύνολο προκαταλήψεων περιλαμβάνει την προκατάληψη της
επιβεβαίωσης (confirmation bias) -της οποίας τα αποδεικτικά στοιχεία
είναι υπερτιμημένα ενώ τα αποδεικτικά για το αντίθετο υποτιμούνται-,
τις υποκειμενικές εμπειρίες στις οποίες μπορεί να βασίζεται κανείς για
τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις λανθασμένες αναλογίες, οι οποίες

• Οι κοινωνικές προκαταλήψεις προκύπτουν από την προτίμηση
της αρμονίας σε βάρος όχι μόνο της σύγκρουσης, αλλά και
της εποικοδομητικής αμφισβήτησης. Αυτές οι προκαταλήψεις
περιλαμβάνουν το «groupthink», στο οποίο η επιθυμία για συναίνεση
απενεργοποιεί μία ρεαλιστική εκτίμηση εναλλακτικών τρόπων δράσης,
καθώς και το «sunflower management» – την τάση τα μέλη μίας ομάδας
να ευθυγραμμίζουν τις απόψεις τους με αυτές των ηγετών τους.

συχνά πολύ ισχυρές για να ξεπεραστούν
μόνο με εκπαιδευτικές δράσεις.
Η λύση, σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές
της ΜcKinsey, έγκειται στο σχεδιασμό
μίας εναλλακτικής διαδικασίας λήψης
αποφάσεων και στην επιλογή μίας
αποτελεσματικής στρατηγικής για την
εξάλειψη της μεροληψίας. Θα πρέπει
ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι η πιο
αποτελεσματική στρατηγική μπορεί να μην
είναι η πιο προφανής ούτε η πιο εύκολη
στην υλοποίηση.
Η επιλογή των κατάλληλων προσεγγίσεων
για την εξάλειψη των προκαταλήψεων
εξαρτάται από το είδος και τη συχνότητα
των αποφάσεων που πρέπει να
λαμβάνονται αμερόληπτα. Τα εργαλεία
analytics μπορεί να αποδειχτούν πολύ
αποτελεσματικά για τις αποφάσεις

υψηλής συχνότητας. Επίσης, παίζουν
ένα σημαντικό αλλά διαφορετικό ρόλο
στις χαμηλής συχνότητας διαδικασίες
αποφάσεων.

Αμερόληπτες συχνές αποφάσεις
Σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, οι
υψηλής συχνότητας αποφάσεις διέπονται
συχνά από επίσημες διαδικασίες. Μία από
τις ισχυρότερες τεχνικές για την εξάλειψη
των προκαταλήψεων στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων είναι τα στατιστικά
συστήματα λήψης αποφάσεων. Πρόκειται
για προηγμένα μοντέλα που έχουν
σχεδιαστεί για να ανακαλύπτουν μοτίβα και
πιθανότητες σε μεγάλα σύνολα δεδομένων.
Για πολλές δραστηριότητες που βασίζονται
σε διαδικασίες, οι αποφάσεις μπορούν
να αυτοματοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό

με τη χρήση στατιστικών αλγορίθμων,
όπως είναι η regression analysis, ή oι πιο
προηγμένοι machine-learning αλγόριθμοι.
Τα μοντέλα αυτά μπορούν να προσφέρουν
πολύτιμα insights – να ανακαλύψουν για
παράδειγμα ελκυστικές υποκατηγορίες
πελατών, που βρίσκονται εντός κατά τα
άλλα χαμηλού ενδιαφέροντος κατηγοριών
και γεωγραφικών περιοχών.
Τα μοντέλα αυτά είναι συχνά σχεδιασμένα
να διαχειρίζονται αποφάσεις υψηλής
συχνότητας που βασίζονται σε
συγκεκριμένες διαδικασίες. Ωστόσο, οι
αποφάσεις σχετικά με τη βαθμονόμηση
των μοντέλων είναι αποφάσεις χαμηλής
συχνότητας και δεν βασίζονται σε
συγκεκριμένες διαδικασίες. Η εξάλειψη
των προκαταλήψεων χαμηλής συχνότητας
αναλύεται παρακάτω, αλλά είναι
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Συχνά, τα ανώτερα στελέχη είναι επιρρεπή
στην υπερβολική αυτοπεποίθηση όταν
πρόκειται για δικές τους προκαταλήψεις,
που σημαίνει ότι μπορεί να εντοπίσουν την
προκατάληψη στις ενέργειες των άλλων αλλά
όχι στις δικές τους
σημαντικό να υπογραμμιστεί σε αυτό
το σημείο ότι η ανάπτυξη αλγοριθμικών
μοντέλων εμπεριέχει πολλές δυνητικές
ιδιοσυγκρασιακές και μεροληπτικές
υποθέσεις και αποφάσεις. Ακόμα και
οι καλά δομημένοι αλγόριθμοι, όταν
εφαρμόζονται σε σύνολα δεδομένων
γεμάτα από μεροληπτικές παρατηρήσεις
και αποτελέσματα, τελικά θα καταλήξουν
απλώς να συστηματοποιήσουν την
επίδραση των προκαταλήψεων στις
αποφάσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
οι ηγέτες των εταιρειών και τα αρμόδια
στελέχη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα
αλγοριθμικά μοντέλα δεν θα καταλήξουν
«μαύρα κουτιά» με ενσωματωμένες
προκαταλήψεις.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν
θα πρέπει όλες οι υψηλής συχνότητας

αποφάσεις να αυτοματοποιηθούν
μέσω αλγορίθμων. Για παράδειγμα,
ένας τραπεζικός οργανισμός μπορεί να
αυτοματοποιήσει τη διαδικασία έγκρισης
καταναλωτικών δανείων, ωστόσο για
μεγαλύτερα δάνεια μία προσεκτική
χειρωνακτική επιθεώρηση των αιτήσεων
μπορεί να προσθέσει περισσότερη αξία
από έναν στατιστικό αλγόριθμο.

Εξάλειψη προκαταλήψεων από
τις λιγότερο συχνές αποφάσεις
Οι αποφάσεις χαμηλής συχνότητας, όπως
είναι η διαχείριση μεγάλων επενδύσεων,
οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις ή
οι οργανωτικοί και επιχειρηματικοί
μετασχηματισμοί, είναι επιρρεπείς σε
πολλές από τις προκαταλήψεις που
επηρεάζουν και τις υψηλής συχνότητας

αποφάσεις. Η λήψη αμερόληπτων
αποφάσεων αυτού του επιπέδου, ωστόσο,
απαιτεί διαφορετική προσέγγιση.
Οι προτεινόμενες σχετικές τεχνικές θα
πρέπει πρώτα από όλα να λαμβάνουν
χώρα σε ένα περιβάλλον όπου τα
επιφορτισμένα με την λήψη των
αποφάσεων στελέχη είναι σε θέση
να αναγνωρίζουν τόσο τις δικές τους
προκαταλήψεις όσο και αυτές των
άλλων. Συχνά, τα ανώτερα στελέχη
είναι επιρρεπή στην υπερβολική
αυτοπεποίθηση όταν πρόκειται για δικές
τους προκαταλήψεις, που σημαίνει ότι
μπορεί να εντοπίσουν την προκατάληψη
στις ενέργειες των άλλων αλλά όχι στις
δικές τους. Τα στελέχη που μαθαίνουν
να δέχονται τα σημάδια των δικών τους
προκαταλήψεων και να προχωρούν
σε διορθωτικές κινήσεις, είναι σε
θέση να λαμβάνουν καλύτερες και πιο
αποτελεσματικές αποφάσεις.
Σε επίπεδο οργανισμού, τα ίδια τα
δεδομένα που αποτελούν τη βάση
μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων
μπορεί να είναι «ελαττωματικά». Χωρίς
συνειδητή, συστηματική διερεύνηση, η
επιλογή των δεδομένων είναι επιρρεπής
στο «confirmation bias» - στην επιλογή
δηλαδή αυτών των δεδομένων που
τείνουν να επιβεβαιώνουν τις δικές μας
προσδοκίες και επιχειρηματικούς στόχους.
Δεδομένα που αντιβαίνουν στις προθέσεις
μας είναι πιθανό (λόγω μεροληψίας) να
απορριφθούν ως ελαττωματικά. Για να
γίνει κατανοητή η σημασία της επιλογής
στοιχείων και δεδομένων που είναι
απαλλαγμένα από προκαταλήψεις, αρκεί
να θυμηθεί κανείς την αποτυχία των valueat-risk μοντέλων στην χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008. Οι εκτιμήσεις των ζημιών
αποκάλυψαν ότι συχνά οι υποθέσεις
και οι εισροές αυτών των μοντέλων
χρησίμευαν για τη συγκάλυψη και όχι
για την αποκάλυψη των κινδύνων του
χαρτοφυλακίου. Το σπάνιο μοντέλο
το οποίο εμπεριείχε προκαθορισμένες
υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για
στεγαστικά δάνεια απορρίφθηκε, τότε, ως
ελαττωματικό.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο β’ κύκλος
του Προγράμματος Mentoring της ΕΑΣΕ
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο β’ κύκλος του Προγράμματος Mentoring της ΕΑΣΕ με στόχο την
ανάπτυξη σχέσης μεταξύ δύο ανωτάτων στελεχών, μελών της ΕΑΣΕ, στην οποία ο mentee
απευθύνεται στον μέντορα για έμπνευση, διαφορετική οπτική, όραμα και καθοδήγηση για
την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων της δουλειάς του ή της καριέρας του, επιδιώκοντας
παράλληλα να μειώσει το αίσθημα της «μοναξιάς της κορυφής» που βιώνει ο Γενικός Διευθυντής.
Για τη διασφάλιση της επιτυχίας του Προγράμματος, επιλέχθηκαν καταξιωμένοι, επαγγελματικά, μέντορες. Συνολικά συμμετείχαν 16
Mentors & αντίστοιχοι Mentees, δημιούργησαν σημεία επαφής, ενώ οι mentees αισθάνθηκαν πολύ ωφελημένοι από τη διαδικασία και τη σχέση.
Απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο που στάλθηκε από την Ομάδα Επικοινωνίας & Προγραμμάτων της ΕΑΣΕ, αποτύπωσαν την εμπειρία
τους ως εξής:

«Θεωρώ ότι τέτοιου είδους προγράμματα προσφέρουν γνώσεις και εμπειρίες και στις δυο πλευρές, καθώς η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, γίνεται
πρώτον ανιδιοτελώς και επιπλέον λαμβάνει χώρα μεταξύ δυο μερών τα οποία έχουν ίδιους προβληματισμούς, λειτουργούν σε παρόμοια ή διαφορετικά
εργασιακά αντικείμενα ή και περιβάλλοντα αλλά έχουν διαφορετικές πορείες και βιώματα. Τέτοιου είδους ανταλλαγές απόψεων και θέσεων δίνουν τη
δυνατότητα ώστε το άθροισμα ένα και ένα να είναι μεγαλύτερο από δύο».

«Υπήρξα τυχερός που συμμετείχα στο πρόγραμμα της ΕΑΣΕ, καθώς ο μέντοράς μου είχε θέσει πολύ υψηλά τους στόχους και συγκεκριμένα για την
επιχειρησιακή αριστεία, το οποίο είχε μια πολύ θετική επιρροή και επίδραση σε εμένα. Αμέσως ανέγνωσε και κατάλαβε το προφίλ μου, τις ικανότητες
και τις δεξιότητες μου και με κατεύθυνε πώς και πότε να τις χρησιμοποιώ ακόμα πιο αποτελεσματική για την επίτευξη των στόχων μου. Επιπρόσθετα
μέσα από μια διαλογική συζήτηση και μια σχέση αλληλοεπίδρασης, θέσαμε τους επόμενους μου στόχους τόσο στο επαγγελματικό επίπεδο όσο και
μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση αφού δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο EQ».

«Ο μέντορας μου, είχε την ικανότητα να ακούει και όταν μιλούσε δεν έδινε την λύση ή εναλλακτικές προσεγγίσεις, αλλά έθετε τις βάσεις για δημιουργική
σκέψη και με κατάλληλες ερωτήσεις, παραδείγματα ή και ίδια βιώματα με οδηγούσε έτσι ώστε η λύση ή η προσέγγιση να έρχεται από εμένα, να είναι
στα δικά μου τα μέτρα και να αντιμετωπίζει τους δικούς μου προβληματισμούς ή ερωτήματα».

www.shutterstock.com

«Η λήψη συμβουλών & κατευθύνσεων από ένα έμπειρο άτομο, με διάθεση να βοηθήσει, να εξηγήσει, και ο οποίος δεν κρυβόταν πίσω από τις λέξεις
αλλά έθετε τις καταστάσεις ως έχουν».

Όλοι όσοι συμμετείχαν στο Πρόγραμμα συμφώνησαν ότι αυτό αποτέλεσε μια πολύ χρήσιμη εμπειρία την οποία θα σύστηναν ανεπιφύλακτα στους
συναδέλφους - μέλη της ΕΑΣΕ. Οι mentees ωφελήθηκαν από την πολύτιμη καθοδήγηση των μεντόρων, οι οποίοι τους συμβούλεψαν για το πώς να χειριστούν
δύσκολα προβλήματα, πώς να ξεπεράσουν πιθανά εμπόδια και να αναπτύξουν τις προσωπικές δεξιότητές τους. Από την άλλη μεριά, οι μέντορες ένιωσαν την
πληρότητα και την ικανοποίηση που πηγάζει από την παροχή βοήθειας προς έναν συνάδελφό τους και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους μέσα από τη σχέση που
ανέπτυξαν με τον mentee. Ο γ’ κύκλος του προγράμματος Mentoring της ΕΑΣΕ θα ανακοινωθεί σύντομα.

ανθρώπινο δυναμικό

Χτίζοντας μία κουλτούρα
επιχειρηματικής ηθικής
Ο όρος «επιχειρηματική ηθική» αναφέρεται στο σύστημα των ηθικών αρχών
και κανόνων συμπεριφοράς που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις. Ωστόσο η ηθική είναι
μία έννοια μάλλον ρευστή, και κατ’ επέκταση οι όποιοι κανόνες δεοντολογίας συχνά δεν
επαρκούν για τη διαχείριση των ηθικών διλημμάτων που μπορεί να προκύψουν.
Το κλειδί και εδώ είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα συμβάλλουν τόσο στη
δημιουργία μίας δυναμικής ηθικής εταιρικής κουλτούρας όσο και στην πρακτική εφαρμογή
αυτής στην καθημερινή λειτουργία μίας επιχείρησης.
ΤΗΣ ΤΖΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

www.shutterstock.com
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Σύμφωνα με έρευνα του
Pennsylvania Graduate School of
Education αλλά και της συλλογικής
εμπειρίας του συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού ιδρύματος από τη
συνεργασία με χιλιάδες ηγέτες
επιχειρήσεων, υπάρχουν πολλά εμπόδια
και αντιφάσεις που συχνά επηρεάζουν
την ικανότητα να ενεργεί κάποιος
εργαζόμενος με ηθικό τρόπο. Τα πιο
συχνά παραδείγματα είναι τα εξής:
1) Προγράμματα μετασχηματισμού
επιχειρήσεων και πρωτοβουλίες
διαχείρισης αλλαγών: Οι εταιρείες
μπορεί να «παραμορφώσουν» το κλίμα
ηθικής που επικρατεί, πιέζοντας πολύ για
κάποια μεγάλη αλλαγή από την κορυφή.
Οι ηγέτες που συμμετείχαν στη μελέτη
ανέφεραν ότι έπρεπε να εφαρμόσουν
στόχους όπως η μείωση του προσωπικού,
επιχειρηματικές δραστηριότητες
όπως η συμμετοχή σε μεγάλες αγορές,
καθώς και αποφάσεις για εξαγορές και
συγχωνεύσεις. . Ορισμένες από αυτές
τις δραστηριότητες περιελάμβαναν
εσωτερικές συγκρούσεις συμφερόντων,
ενώ άλλες προκάλεσαν τους ηγέτες να
πρέπει να αντιδράσουν κόντρα στις ίδιες
τους τις αξίες (για παράδειγμα, την πίστη
τους στον οργανισμό). Πολλοί ηγέτες
ένιωθαν ανεπαρκώς προετοιμασμένοι
για τα διλήμματα που κλήθηκαν να
αντιμετωπίσουν και αισθάνθηκαν
υποχρεωμένοι να λάβουν αποφάσεις τις
οποίες αργότερα μετάνιωσαν.
2) Κίνητρα και πίεση για την επίτευξη
στόχων: Οι άνθρωποι κάνουν αυτό για το
οποίο ανταμείβονται και οι περισσότεροι
ηγέτες επιβραβεύονται για τους στόχους
που επιτυγχάνουν. Το δέλεαρ των
κινήτρων είναι ένα πρόβλημα/ θέμα
προς συζήτηση σε όλες τις αίθουσες
συσκέψεων: Τα μπόνους αποδοτικότητας
και τα προγράμματα των κινήτρων
συχνά βασίζονται σε βραχυπρόθεσμες
επιχειρηματικές μετρήσεις, οι οποίες
μπορεί να είναι αντίθετες με την
μακροπρόθεσμη επιτυχία.
3) Διαπολιτισμικές διαφορές: Οι

περισσότεροι ηγέτες που έλαβαν
μέρος στη μελέτη επισημαίνουν το
πόσο γρήγορα οι επιχειρήσεις έχουν
παγκοσμιοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια
και πώς τα ηθικά ζητήματα μπορεί να
είναι εξόχως δύσκολα όταν έχουν να
κάνουν με διαφορετικές κουλτούρες. Οι
συμμετέχοντες στην έρευνα επισήμαναν
το πόσο δύσκολο ήταν να αποφασίσουν
αναφορικά με το ποιοι «πολιτιστικοί»
κανόνες ήταν πρωταρχικής σημασίας κατά
τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Έδωσαν παραδείγματα όπως το κλείσιμο
ενός γραφείου πωλήσεων στην Ιαπωνία,
την αθέτηση μιας προφορικής υπόσχεσης
που έγινε κατά τη διάρκεια ποτών μετά
την εργασία στην Κίνα, ή την αγνόηση
των επιχειρηματικών εταίρων σε μια
συμφωνία στη Σαουδική Αραβία. Όλα
τα παραπάνω επηρεάζονται τόσο
από τα χαρακτηριστικά που έχουν οι
διαφορετικές κουλτούρες, όσο και από
στοιχεία ηθικής.
Αν και τα παραπάνω εμποδίζουν
ή δυσκολεύουν τη λήψη ηθικών
αποφάσεων, δεν είναι ανυπέρβλητα.
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές
εμπειρίες των ηγετών αναφορικά με τη
βελτίωση του κλίματος ηθικής στους
οργανισμούς.

Να ξέρετε που βρίσκεστε
Τα ανώτατα στελέχη δήλωσαν
ότι, αντίθετα από ότι οι υπεύθυνοι
εταιρικής συμμόρφωσης θα θέλανε να
πιστέψουμε, οι κώδικες δεοντολογίας
και η δεοντολογική κατάρτιση δεν
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες για
τη διαχείριση των ηθικών διλημμάτων.
Κανόνες και κανονισμοί συχνά δεν
καλύπτουν την πλειοψηφία των
δεοντολογικών ζητημάτων που μπορεί να
προκύψουν, ιδίως εκείνων που αφορούν
τους ανθρώπους. Ακόμα και η νομοθεσία
είναι περιορισμένη, καθώς είναι
συνήθως προσανατολισμένη σε μεγάλες
παραβάσεις.
Αντίθετα, πρέπει να είναι κατανοητό τι
έχει σημασία για τον καθένα. Οι εταιρείες
αποκτούν δεοντολογικά ερείσματα από

ένα πρόσωπο κάθε φορά, μία απόφαση
κάθε φορά. Αν το κάθε στέλεχος δεν έχει
πλήρη συνείδηση της ηθικής του ή αν
δεν αντιλαμβάνεται πλήρως την εταιρική
κουλτούρα του οργανισμού μπορεί να
βρεθεί μετέωρο μπροστά σε ένα ηθικό
δίλημμα. Η συναισθηματική νοημοσύνη
μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη σε
αυτό το επίπεδο, ενώ η αυτογνωσία δίνει
τη δυνατότητα να δημιουργηθεί και να
ενισχυθεί μια εσωτερική πυξίδα προς το
«σωστό» κάθε φορά.
Η αναγνώριση των εσωτερικών δυνάμεων
ενός οργανισμού επιτρέπει στα στελέχη
να κατανοήσουν την εταιρική κουλτούρα
και τις διαδικασίες και να εντοπίσουν τα
στοιχεία που ενδέχεται να οδηγούν τόσο
τους ίδιους όσο και τους υπόλοιπους
ανθρώπους του οργανισμού να μην
πράττουν το σωστό.
Χρειάζεται επίσης συναισθηματικός
αυτοέλεγχος: χρειάζεται θάρρος
προκειμένου να ξεχωρίσει κάποιος από το
πλήθος και να κάνει το σωστό.

Τι έχει πραγματική σημασία
για τον οργανισμό
Προκειμένου τα στελέχη να είναι έτοιμα
να αμφισβητήσουν τους άγραφους
κανόνες ενός οργανισμού και τα
συστήματα που τους υποστηρίζουν,
πρέπει να μάθουν να αφουγκράζονται
τα μηνύματα για το τι έχει πραγματική
σημασία για τον οργανισμό. Θα υπάρχουν
σίγουρα κάποιες οδηγίες για το τι είναι
σωστό, αλλά τι πραγματικά συμβαίνει
στην πράξη; Για παράδειγμα, πρέπει να
δοθεί μεγάλη προσοχή στα εξής:
Πώς πληρώνονται οι άνθρωποι: Το
σύστημα επιβράβευσης ανταμείβει τα
σωστά πράγματα; Η εστίαση είναι στα
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα ή στην
μακροπρόθεσμη βιώσιμη επιτυχία;
Το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό
περιλαμβάνεται στους στόχους; Τα
μακροπρόθεσμα συστήματα θα πρέπει
να περιλαμβάνουν τους εργαζόμενους
από όλα τα ιεραρχικά στάτους και
από διαφορετικές δημογραφικές
ομάδες. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλο το
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ανθρώπινο δυναμικό επικεντρώνεται σε
μακροπρόθεσμους βιώσιμους στόχους.
Ποιος προωθείται και γιατί: Υπάρχει
πραγματική αξιοκρατία στην εταιρεία ή
κάποιοι άνθρωποι τυγχάνουν καλύτερης
αντιμετώπισης από άλλους; Οι άνθρωποι
οι οποίοι ασχολούνται με ηθικά
ζητήματα, που μιλάνε και αμφισβητούν
εποικοδομητικά τους τρόπους που
γίνονται κάποια πράγματα, τυγχάνουν
αληθινής εκτίμησης; Ίσως οι άνθρωποι
να προωθούνται σύμφωνα με τους
άγραφους κανόνες που διασφαλίζουν τη
συμμόρφωση με το υπάρχον καθεστώς.
Σε έναν ηθικό οργανισμό, η διαχείριση
ταλέντων είναι μια διαφανής και
αντικειμενική διαδικασία - ο καθένας έχει
μια δίκαιη ευκαιρία.
Πώς οι εργαζόμενοι αισθάνονται για
την εταιρεία: Όλοι θέλουν να εργάζονται
για επιχειρήσεις για τις οποίες μπορούν
να είναι περήφανοι. Αν οι έρευνες
αφοσίωσης δείξουν ότι οι άνθρωποι δεν
εμπιστεύονται τους managers ή ότι οι
εργαζόμενοι είναι αποστασιοποιημένοι
και ντρέπονται για την εταιρεία που
εργάζονται, καταδεικνύεται ένα
διαδεδομένο ηθικό
πρόβλημα.

Αν το κάθε στέλεχος δεν έχει πλήρη συνείδηση
της ηθικής του ή αν δεν αντιλαμβάνεται
πλήρως την εταιρική κουλτούρα του
οργανισμού μπορεί να βρεθεί μετέωρο
μπροστά σε ένα ηθικό δίλημμα
όπως οι ίδιοι και πολλοί αποτυγχάνουν
να αναζητήσουν διαφορετικές απόψεις,
ιδιαίτερα σε καταστάσεις υψηλής
φόρτισης. Συναναστρέφονται με
ανθρώπους που έχουν παρόμοιες
πεποιθήσεις και αξίες. Αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σημαντικές
συνέπειες ειδικά όταν πρόκειται για
διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Για να ξεπεραστεί αυτό, χρειάζεται μια
άλλη βασική ικανότητα συναισθηματικής
νοημοσύνης, η ενσυναίσθηση, η οποία
επιτρέπει την βαθύτερη κατανόηση
των άλλων και την αναγνώριση του τι

Η καλή μέρα από…
τις προσλήψεις φαίνεται

Δημιουργία ενός ισχυρού
και ποικιλόμορφου προσωπικού
δικτύου
Σύμφωνα με τη μελέτη, ο πιο χρήσιμος
πόρος που έχουν οι ηγέτες όταν
αντιμετωπίζουν ένα ηθικό δίλημμα
είναι το δικό τους προσωπικό δίκτυο.
Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ένας
ανεπίσημος «σύμβουλος» και μπορεί να
επισημάνει τις επιλογές που ο ηγέτης
μπορεί να μην έχει εξετάσει. Όταν
λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν
την ηθική είναι σημαντικό να είναι
ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει μόνο ένας
δρόμος και ότι ακόμη και οι υποχρεωτικές
επιλογές θα έχουν συνέπειες που πρέπει
να αντιμετωπιστούν από αυτόν που
τις λαμβάνει. Η πρόκληση είναι ότι οι
περισσότεροι ηγέτες έχουν δίκτυα από
ανθρώπους που σκέφτονται και ενεργούν

θέσεις του. Οι ηγέτες που συμμετείχαν
στη μελέτη επανειλημμένα υπογράμμισαν
τις θετικές συνέπειες του να εκφράζουν
τις απόψεις τους και τουλάχιστον να
προσπαθούν να επιλύσουν τα ηθικά
διλήμματα, παραμένοντας αληθινοί
ως προς τις δικές τους προσωπικές
αξίες. Όλοι οι συμμετέχοντες πάντως
επισήμαναν ότι από τα παραπάνω
κέρδισαν πολλά: είτε πρόκειται για
σεβασμό από τους άλλους, είτε σεβασμό
των ίδιων για τον εαυτό τους, είτε
βελτίωση της εμπιστοσύνης τους στην
ικανότητα αντιμετώπισης μελλοντικών
διλημμάτων και σίγουρα ένα πιο ηθικό
κλίμα εργασίας. Και ίσως το πιο σημαντικό,
η λήψη θαρραλέων μέτρων τους έκανε πιο
ευτυχισμένους στη δουλειά.

πραγματικά έχει σημασία και τι τους
ενδιαφέρει. Αυτό, με τη σειρά του,
βοηθάει στη σύνδεση με τους ανθρώπους,
την εστίαση στις σκέψεις τους και τα
συναισθήματά τους, τις απόψεις τους και
διευκολύνει την αναζήτηση της βοήθειάς
τους και της συμβολής τους όταν αυτή
είναι απαραίτητη.

Έκφραση απόψεων
Αν ένα ηγετικό στέλεχος μετά από
εσωτερικές διεργασίες αλλά και σχετική
συζήτηση με το δίκτυό του, πιστεύει ότι
κάτι πάει στραβά, είναι η ώρα να φανεί
γενναίο και να εκφράσει ανοιχτά τις

Η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια είναι
κρίσιμα στοιχεία της ηθικής ενός
οργανισμού. Μόνο όταν οι εργαζόμενοι
είναι σε θέση να επισημάνουν τα
προβλήματα που βλέπουν μπορούν να
συζητηθούν και να επιλυθούν τα όποια
ηθικά ζητήματα. Ένα πρώτο βήμα για
την οικοδόμηση αυτού του είδους της
κουλτούρας περιλαμβάνει μια προσέγγιση
προσλήψεων στην οποία οι επιχειρήσεις
ενεργά αναζητούν εκείνα τα άτομα που
έχουν την τάση να μιλούν όταν οι ηθικές
προκλήσεις κάνουν την εμφάνισή τους.
Με βάση τα ευρήματα από έρευνες που
έχουν διεξαχθεί από τις επιστήμες που
μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά,
μερικές μεμονωμένες τάσεις και ενδείξεις
των ατόμων αξίζουν την προσοχή όσων
αποφασίζουν για την προσθήκη ενός
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εργαζόμενου σε έναν οργανισμό.
Το ζητούμενο είναι ένα ανθρώπινο
δυναμικό που θα εντοπίζει και δεν θα
διστάσει να αναδείξει συμβάντα η ηθική
των οποίων αμφισβητείται. Από αυτή την
άποψη υπάρχουν δύο ενδείξεις:
Συνείδηση: Τα άτομα που παρουσιάζουν
αυτό το γνώρισμα είναι προσεκτικά,
έχουν καλά αντανακλαστικά και είναι
αξιόπιστα, που σημαίνει ότι τείνουν να
είναι υπεύθυνα μέλη ενός οργανισμού.
Η έρευνα δείχνει ότι η ευσυνειδησία
συνδέεται θετικά με υψηλότερα επίπεδα
ηθικής λογικής, οδηγώντας τα άτομα
που διαθέτουν αυτό το γνώρισμα να
εμφανίζουν λιγότερο αντικοινωνική,
ανήθικη ή ακόμη και εγκληματική
συμπεριφορά.
Ηθική προσοχή: Ο όρος αυτός
χρησιμοποιείται από τις συμπεριφορικές
επιστήμες για να περιγράψει το βαθμό
στον οποίο τα άτομα γνωρίζουν ή
μπορούν να αναγνωρίσουν τα διάφορα τα
ηθικά διλήμματα. Ένα ηθικά προσεκτικό
άτομο θα δει ηθικά ζητήματα εκεί
που μπορεί οι άλλοι να μην βλέπουν
τίποτα. Μπορεί να ακούγεται λίγο
προφανές, αλλά η συνειδητοποίηση
των ηθικών διλημμάτων που υπάρχουν
είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει μια
συζήτηση για αυτά. Η οικοδόμηση μιας
δεοντολογικής κουλτούρας απαιτεί όχι
μόνο το να γνωρίζουν οι άνθρωποι τις
ηθικές προκλήσεις, αλλά και να έχουν την
πρόθεση να τις σπουδαιολογήσουν. Για να
συμβεί αυτό απαιτείται:
•Π
 ροσανατολισμός στο καθήκον:
Τα άτομα με ισχυρή αίσθηση του
καθήκοντος τείνουν να είναι αφοσιωμένα
και προσανατολισμένα στην αποστολή
τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν τα
κίνητρα να αναλάβουν δράση σε ό,τι
αντιλαμβάνονται σαν πρόβλημα. Έρευνες
έχουν δείξει ότι η υψηλή αίσθηση του
καθήκοντος οδηγεί τους εργαζόμενους
στο να εκφράσουν τις ανησυχίες τους πιο
γρήγορα.
•Π
 ροσανατολισμός στους πελάτες: Οι
εργαζόμενοι που έχουν ισχυρά κίνητρα
για να δώσουν προτεραιότητα στις

ανάγκες του πελάτη τείνουν επίσης να
υιοθετούν περισσότερο δεοντολογικά
κριτήρια συμπεριφοράς, στην πρακτική
εφαρμογή της δουλειάς τους. Οι
εργαζόμενοι που προσανατολίζονται
στον πελάτη έχουν την τάση να είναι
περισσότερο ηθικοί, επειδή αξιολογούν
τις ανάγκες των όλων τόσο υψηλά όσο
και τις δικές τους και δημιουργούν
λιγότερες συγκρούσεις συμφερόντων
στις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους.
Ως αποτέλεσμα, είναι πιο πιθανό
να παρατηρήσουν και πρόθυμα να

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που
παραβιάζουν τους ηθικούς κανόνες.
Έρευνες δείχνουν ότι ακριβώς αυτές οι
ιδιότητες εξυπηρέτησης κάνουν αυτούς
που προσανατολίζονται στον πελάτη να
εμφανίζουν σε πολύ μικρότερο βαθμό
ανήθικες συμπεριφορές.
Τέλος, εκτός από την παρατήρηση των
ηθικών ζητημάτων και το κίνητρο για
την αντιμετώπισή τους οι εργαζόμενοι
πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν
δράση. Από αυτή την άποψη, δύο τύποι
προσωπικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικοί:
Ισχυρές προσωπικότητες: Αν και τα
άτομα με αυτοπεποίθηση ενδέχεται
μερικές φορές να θεωρούνται ως
«σκληρά», το κύριο χαρακτηριστικό τους,
η αυτοπεποίθηση, είναι απαραίτητη
για την οικοδόμηση δεοντολογικής
κουλτούρας. Σε κάθε ομάδα, η πίεση
για συμμόρφωση είναι υψηλή. Ως
αποτέλεσμα, η προεπιλογή συχνά είναι να
μην αμφισβητήσει κάποιος τις αποφάσεις

– και πολύ λιγότερο αυτές που είναι ηθικά
αμφισβητήσιμες. Τα ισχυρά άτομα είναι
εκείνα που μπορούν να αποτρέψουν
μια τέτοια συλλογιστική με το να βγουν
μπροστά και να εκλογικεύσουν τις πιέσεις
συμμόρφωσης ακόμη και (ή ειδικά) όταν
αυτό ενέχει κάποιο ρίσκο.
Δραστήριες προσωπικότητες: Τα άτομα
με τέτοια προσωπικότητα αισθάνονται
λιγότερο περιορισμένα από τις δυναμικές
των καταστάσεων. Όταν πρόκειται
για ηθικά ζητήματα, αυτή η τάση τους
βοηθάει να είναι πιο δραστήριοι στην
τήρηση της ηθικής τάξης. Οι έρευνες
έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι με τέτοια
προσωπικότητα εντοπίζουν συχνότερα
και πιο γρήγορα πράξεις που ενδέχεται
να μην χαρακτηρίζονται ως ηθικές. Άλλες
έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι αυτό είναι
ακόμη πιο πιθανό σε περιπτώσεις όπου
οι δηλωμένες ηθικές αξίες των εταιρειών
έρχονται σε αντίθεση με αυτά που
πραγματικά συμβαίνουν. Με άλλα λόγια,
όταν οι εταιρείες είναι σοβαρές ως προς
το να τονίσουν τη σημασία μιας ηθικής
κουλτούρας, αυτοί οι εργαζόμενοι είναι
εξαιρετικά χρήσιμοι στο να επισημάνουν
οποιεσδήποτε ηθικές αποτυχίες ή απειλές
για την ακεραιότητα των εταιρειών.
Η εξέταση των υποψήφιων εργαζομένων
σχετικά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να
βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου
των επιχειρήσεων για το είδος του
ανθρώπινου δυναμικού που αναζητούν,
το οποίο θα υποστηρίξει, θα διαμορφώσει
και θα προωθήσει μια κουλτούρα
ηθικής. Φυσικά, τα άτομα δεν ενεργούν
μεμονωμένα - αν θα μιλήσουν τελικά
εξαρτάται επίσης από το βαθμό στον
οποίο ο οργανισμός ευρύτερα νομιμοποιεί
τη συμπεριφορά τους. Αλλά η πρόσληψη
περισσότερων ηθικών εργαζομένων είναι
ένας τρόπος να δημιουργηθεί το είδος του
οργανισμού που αναδεικνύει τις αξίες σε
προτεραιότητα.
Πηγές: Harvard Business Review, Pennsylvania Graduate
School of Education
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Employee motivation
Η «επιστήμη» των pep talks
Πολύ συχνά στην πορεία του, ένας ηγέτης καλείται να εμψυχώσει την ομάδα του, να της δώσει
δύναμη, έμπνευση και κίνητρο για υψηλή απόδοση. Δυστυχώς, η τέχνη των λεγόμενων “pep talks”
δεν διδάσκεται και λίγοι coaches μπορούν να τη μεταδώσουν με επιτυχία στα ανώτερα στελέχη.
Ωστόσο, όπως κάθε ικανότητα μπορεί να καλλιεργηθεί και να βελτιωθεί. Ποια είναι όμως εκείνα τα
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις αποτελεσματικές και εμψυχωτικές ομιλίες;

εμπνέει τους ανθρώπους της ομάδας του,
αλλά και ολόκληρης της επιχείρησης, για να
δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, αποτελεί
βασική ικανότητα ενός επιτυχημένου
ηγέτη. Οι ομιλίες αυτές ή αλλιώς pep talks,
λειτουργούν με στόχο την ενίσχυση του
ηθικού του ανθρώπινου δυναμικού, την
εστίαση όλων σε καίριους εταιρικούς
στόχους, τη βελτίωση του κλίματος σε

περίοδο αναδιοργάνωσης του οργανισμού
κ.ά. Αν και αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της ηγεσίας, είναι από τις δεξιότητες
που πολύ σπάνια διδάσκονται με επίσημο
και δομημένο τρόπο. Στην πλειοψηφία
τους, οι ηγέτες μαθαίνουν μέσα από το
παράδειγμα εμπνευσμένων προϊσταμένων
με τους οποίους είχαν την ευκαιρία να
συνεργαστούν στην καριέρα τους, με τη
μίμηση χαρισματικών coaches ή καθηγητών,
ή ακόμη και υιοθετώντας πρακτικές από

εμβληματικούς κινηματογραφικούς
χαρακτήρες (βλ. Ο Λύκος της Wall Street).
Ακόμη και η καθοδήγηση από επαγγελματίες
executive coaches τις περισσότερες φορές
δεν βασίζεται σε αποτελέσματα έρευνας,
αλλά στη δική τους προσωπική εμπειρία.
Στην έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης
πάνω στο αντικείμενο προστίθενται και τα
στερεότυπα, ιδίως για τους άντρες. Σύμφωνα
με έρευνα του University of Louisville στις
Η.Π.Α., οι άντρες στον εργασιακό χώρο

www.shutterstock.com

Η

Η ικανότητα να παρακινεί
αποτελεσματικά, να εμψυχώνει και να

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
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είθισται να επιβραβεύονται για την ευθύτητα
και την αποφασιστικότητά τους, ενώ οι
γυναίκες θεωρούνται καλύτερες ακροάτριες.
Έτσι, οι άντρες συχνά θεωρούνται λιγότερο
ικανοί ή πρόθυμοι να προσφέρουν
συναισθηματική υποστήριξη στην ομάδα
τους. Όπως αναφέρει όμως σε άρθρο της
στη Wall Street Journal η Anita Barbee,
καθηγήτρια στο παραπάνω πανεπιστήμιο,
αυτή η προκατάληψη δεν ευσταθεί.

Τρία συστατικά
σε σωστή ισορροπία
Πέρα από την εμπειρία, τη μίμηση ή το
προσωπικό χάρισμα, υπάρχει επιτυχημένη
μεθοδολογία για αποτελεσματικά pep
talks, την οποία μπορούν να εφαρμόσουν
οι ηγέτες; Σύμφωνα με τον Daniel McGinn,
συγγραφέα του βιβλίου “Psyched Up:
How the Science of Mental Preparation
can help you succeed” και συντάκτη του
άρθρου “The Science of Pep Talks” στο
περιοδικό Harvard Business Review (ΙούλιοςΑύγουστος 2017), υπάρχει πράγματι
επιστήμη πίσω από την παρακίνηση του
ανθρώπινου δυναμικού μέσω των pep
talks. Προκειμένου να κατανοήσει τις
διαφορετικές τεχνικές που ανεβάζουν
την ψυχολογία των ατόμων, ο McGinn
μίλησε εκτεταμένα με ακαδημαϊκούς και
στελέχη επιχειρήσεων από διαφορετικούς
κλάδους. Και κατέληξε ότι παρόλο που
υφίστανται ατομικές διαφοροποιήσεις
στις τεχνικές, όλα τα επιδραστικά pep talks
μοιράζονται τρία κοινά χαρακτηριστικά:
α) δίνουν συγκεκριμένη κατεύθυνση
στο ακροατήριο, β) εκφράζουν empathy
και γ) επικοινωνούν τη μεγάλη εικόνα,
μεταφέροντας στους ανθρώπους τους το
νόημα και τη σημασία των ενεργειών που
καλούνται να αναλάβουν. Η πιο ενδελεχής
έρευνα στον τομέα αυτό -με την ονομασία
Motivating Language Theory (MLT)- έχει
διεξαχθεί από τους Jacqueline και Milton
Mayfield στο Texas A&M International
University, οι οποίοι έχουν μελετήσει τις
εφαρμογές του MLT στον επιχειρηματικό
κόσμο για σχεδόν 3 δεκαετίες. Τα ευρήματα
της έρευνάς τους, τα οποία υποστηρίζονται
από μελέτες αθλητικών ψυχολόγων και
στρατιωτικών ιστορικών, επιβεβαιώνουν ότι
από τη στιγμή που οι ηγέτες κατανοήσουν
αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, μπορούν να

μάθουν να τα αξιοποιούν αριστοτεχνικά για
να παρακινήσουν τους ανθρώπους τους.
1. Κατεύθυνση. Το πρώτο βασικό
συστατικό των σωστών pep talks είναι
να δίνουν κατεύθυνση στο ακροατήριο,
ή όπως το ονομάζουν οι Mayfield, να
χρησιμοποιούν γλώσσα που μειώνει την
αβεβαιότητα. Είναι σημαντικό οι ηγέτες
να μην αναφέρουν απλά τι πρέπει να
γίνει για να επιτύχει η εταιρεία/η ομάδα
τον εκάστοτε στόχο, αλλά να παρέχουν
πληροφόρηση για το πώς πρέπει να γίνει.
Αυτό σημαίνει απλές και κατανοητές
οδηγίες, ξεκάθαρη περιγραφή των
ενεργειών που πρέπει να εφαρμόσει το
ανθρώπινο δυναμικό και των πόρων
που θα έχουν στη διάθεσή τους, καθώς
και λεπτομερή αναφορά στα κριτήρια
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
απόδοσή τους.
2. Ενσυναίσθηση (empathy).
Οι ηγέτες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι
απευθύνονται σε ανθρώπους. Αυτό
σημαίνει ότι η ομιλία χρειάζεται
να περιλαμβάνει αναγνώριση των
προσπαθειών τους, ενθάρρυνση,
έκφραση ευγνωμοσύνης αλλά
και παραδοχή της δυσκολίας των
επερχόμενων έργων που καλούνται
να φέρουν σε πέρας. Μπορούν
να αναγνωρίσουν την ξεχωριστή
συνεισφορά ομάδων ή ατόμων και να
τους ευχαριστήσουν, παρακινώντας το
σύνολο.
3. Νόημα. Είναι απαραίτητο να αντιληφθούν
τα μέλη της ομάδας γιατί αυτό που
καλούνται να κάνουν είναι σημαντικό,
καθώς και να ακούσουν ξεκάθαρα τη
σύνδεση ανάμεσα στην αποστολή ή τους
στόχους της επιχείρησης και τους δικούς
τους προσωπικούς στόχους.
Κάθε επιτυχημένο pep talk θα πρέπει
να περιλαμβάνει και τα τρία παραπάνω
χαρακτηριστικά - η αναλογία τους όμως
διαφέρει ανάλογα με το πλαίσιο και το
κοινό. Αν το ακροατήριο έχει εμπειρία
στο αντικείμενο που καλείται να φέρει
σε πέρας, τότε δεν χρειάζεται να δοθεί
έμφαση στην κατεύθυνση. Αντίστοιχα, αν
η ομάδα αποτελείται από αφοσιωμένα στο
έργο μέλη, η συναισθηματικά φορτισμένη
γλώσσα περιττεύει. Το νόημα και ο
σκοπός της εργασίας είναι απαραίτητα

σε κάθε περίπτωση, ωστόσο δεν είναι
αναγκαίο να επεκταθεί ο μάνατζερ, αν
αυτά είναι αυτονόητα. Για παράδειγμα, το
νόημα της εργασίας σε μία εταιρεία που
επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη
νέων φαρμάκων για την καταπολέμηση του
καρκίνου είναι ξεκάθαρο. Ο μάνατζερ μιας
αλυσίδας fast-food, αντίθετα, αντιμετωπίζει
μεγαλύτερη πρόκληση για να εμπνεύσει το
προσωπικό του, που συνήθως απαρτίζεται
από νεαρά άτομα. Σε αυτή την περίπτωση,
η κατεύθυνση είναι απλούστερη και έχει
σημασία να δώσει έμφαση στα άλλα δύο
συστατικά, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες
(π.χ. βραδινή βάρδια) και μεταφέροντας
τη σημασία της εργασίας όχι μόνο ως προς
το αντικείμενο (προσφορά οικονομικού
φαγητού) αλλά και τον οργανισμό συνολικά
(π.χ. δημιουργία θέσεων εργασίας για
νέους ανθρώπους, ώστε να προσφέρουν
συμπληρωματικό εισόδημα στις οικογένειές
τους). Στην πράξη, το τρίτο συστατικό, η
σημασία της εργασίας για το άτομο, είναι
και το πιο δύσκολο να επικοινωνηθεί
αποτελεσματικά μέσα από ένα pep talk.
Πέρα από το ίδιο το περιεχόμενο της
ομιλίας, που θα πρέπει να περιλαμβάνει
τα τρία συστατικά, υπάρχουν κι άλλοι
παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη
οι ηγέτες, ώστε να έχουν την επιθυμητή
απήχηση. Πρώτον, βασικό ρόλο παίζει
η επιλογή του χρόνου που θα γίνει η
ομιλία. Η Δευτέρα συνήθως προτιμάται,
καθώς ενεργοποιεί τους ανθρώπους και
θέτει τους στόχους για την εβδομάδα
που έχουν μπροστά τους. Η Παρασκευή
είναι επίσης καλή ημέρα, καθώς επιτρέπει
στους εργαζομένους να πάρουν τροφή για
σκέψη στο σπίτι και να επεξεργαστούν με
την ησυχία τους τα μηνύματα που έλαβαν.
Δεύτερον, χρειάζεται καλή προετοιμασία.
Είναι χρήσιμο οι μάνατζερ να έχουν
καθορίσει από πριν τα κύρια σημεία που
θέλουν να μεταδώσουν στη διάρκεια της
ομιλίας τους, τα οποία ιδανικά δεν θα
πρέπει να ξεπερνούν τα 3-5. Τέλος, είναι
σημαντικό οι ηγέτες να κάνουν follow-up
μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας τους,
δίνοντας κατεύθυνση, ενθαρρύνοντας
και εξηγώντας στους ανθρώπους τους, σε
επίπεδο επιμέρους ομάδων ή και ατομικά,
την ειδική συνεισφορά τους στην επίτευξη
των εταιρικών στόχων.
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Balkans & Black Sea Cooperation Forum 2017
για την οικονομική συνεργασία & ανάπτυξη στα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα, με την υποστήριξη της ΕΑΣΕ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες στις 25 & 26 Μαΐου 2017 το 1ο Balkans & Black Sea Cooperation Forum,
με την υποστήριξη της ΕΑΣΕ και τη συμμετοχή 42 διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και
300 συνέδρων, οι οποίοι προέρχονταν από κυβερνητικούς, ακαδημαϊκούς, διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις
από την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Το Forum αποτέλεσε δίαυλο επικοινωνίας για την οικονομική
συνεργασία και την ανάπτυξη στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας λειτουργώντας ως ένα
καινοτόμο think-tank μεταξύ του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα περιγράφοντας την τρέχουσα πολιτικο-οικονομική
κατάσταση, αναδεικνύοντας τους προβληματισμούς και τις προοπτικές ανάπτυξης στη διασυνοριακή συνεργασία,
τις μεταφορές και τη Ναυτιλία, την Ενέργεια, την Ψηφιακή Οικονομία και Καινοτομία, τον Ρόλο των Γυναικών στην ηγεσία, τον Πολιτιστικό
και Βιώσιμο Τουρισμό, καθώς επίσης τη Γεωργία και το Περιβάλλον κι εκθέτοντας τις προοπτικές της περιοχής στο πλαίσιο των SDGs 2030.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ χωρών και επιχειρήσεων, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η
επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης θα επέλθει από την προαγωγή των διμερών και πολυμερών σχέσεων. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με
τη διακήρυξη «Πολιτιστικός Τουρισμός, κλειδί για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» που προβλέπει τη δημιουργία ενός μοντέλου τουριστικής
διασύνδεσης προορισμών στην περιοχή, βασισμένο στην εξερεύνηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και σε βιωματικές εμπειρίες.
Η διακήρυξη τελεί υπό την Αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, της Συνέλευσης των Περιφερειακών
Παραθαλάσσιων Περιοχών της Ευρώπης, την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών, την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
και της UNESCO, καθώς και τη συνεισφορά του Geo Routes Cultural Institute.

H

Εντυπωσίασε η ελληνική ομάδα «Watch Out» στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό
Μαθητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Η ΕΑΣΕ συγχαίρει την Ελληνική μαθητική ομάδα για την αξιόλογη εμφάνισή της στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Μαθητικής
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας HYPERLINK «http://coyc.jaeurope.org/»«Company Of The Year Competition 2017» του μηκερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού HYPERLINK «http://www.jaeurope.org/»Junior Achievement Europe. Τα τρία πρώτα βραβεία
κέρδισαν η Εσθονία, η Σουηδία και το Ισραήλ. Τα βραβεία απονεμήθηκαν την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 στις Βρυξέλλες. Παιδιά από 37
Ευρωπαϊκές συμμετείχαν στον τελικό γεμάτα θετική ενέργεια καθώς ζούσαν τη μοναδική εμπειρία να διαγωνίζονται για τις πρωτότυπες
επιχειρηματικές τους ιδέες που δημιούργησαν σε έναν δικό τους χώρο: τα σχολικά τους θρανία! Η ελληνική ομάδα HYPERLINK «http://
watchoutarc.weebly.com/»«Watch Out» από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης είχε εξαιρετική παρουσία στο διαγωνισμό και απέσπασε
πολύ θετικά σχόλια από τους κριτές, τους επισήμους και τις άλλες μαθητικές ομάδες. Η έκθεση με τα μαθητικά περίπτερα ήταν εντυπωσιακή.
Οι μαθητές της ελληνικής ομάδας «Watch Out» ήταν από τους λίγους που είχαν τη μοναδική ευκαιρία, να γνωρίσουν και να απαντήσουν στις
ερωτήσεις του βασιλιά του Βελγίου Φιλίππου ο οποίος επισκέφθηκε 5 από τα 37 περίπτερα των μαθητικών επιχειρήσεων, πρώτα του Βελγίου
και αμέσως μετά το ελληνικό. Ο βασιλιάς Φίλιππος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη συσκευή εντοπισμού εμποδίων στο ύψος της κεφαλής
για τα άτομα με προβλήματα όρασης που δημιούργησαν τα παιδιά της ομάδας «Watch Out» και τα συνεχάρη θερμά για την κοινωνική
ευαισθησία τους. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η ομάδα «GrowGreen» από την Κύπρο κέρδισε δύο ειδικά βραβεία – το ειδικό βραβείο από την
εταιρεία Federal Express και το βραβείο Leadership «Ηγετικής Προσωπικότητας» που απονεμήθηκε στην πρόεδρο της Κυπριακής ομάδας
Ειρήνη Ανδρέου μαζί με άλλους 9 μαθητές από τους 200 που πήραν μέρος στον τελικό διαγωνισμό. Η ΕΑΣΕ συμμετέχει ενεργά κάθε χρόνο
με μέλη εθελοντές - επιχειρηματικούς συμβούλους και στηρίζει το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του HYPERLINK «http://www.senja.
gr/»Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece που υλοποιείται στα σχολεία της χώρας.
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Μία βραδιά ευαισθησίας και αγάπης στο Χαμόγελο του Παιδιού….
Σε μία ξεχωριστή βραδιά στο σπίτι του Οργανισμού «Το Χαμόγελου
του Παιδιού» στα Μελίσσια, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν,
την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΑΣΕ καθώς και στελέχη επιχειρήσεων που υποστηρίζουν
χορηγικά το έργο του. Το Χαμόγελο του Παιδιού διοργάνωσε τη
συγκεκριμένη εκδήλωση για να ευχαριστήσει όλους εκείνους που
στηρίζουν με συνέπεια τις προσπάθειές του. Οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το έργο του Οργανισμού
και τους ανθρώπους του και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες
των εξειδικευμένων επιχειρησιακών και ιατρικών κινητών μονάδων
που διαθέτει.Τους εκλεκτούς προσκεκλημένους καλωσόρισαν
στο Σπίτι των Μελισσίων ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κώστας
Γιαννόπουλος και ο εκδότης κ. Ευάγγελος Παπαλιός, ξεχωριστός φίλος
και υποστηρικτής του «Χαμόγελου» από το 1996, όπως αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά.«Σήμερα υποδεχτήκαμε αγαπημένους φίλους και
υποστηρικτές του Χαμόγελου, ξεχωριστούς ανθρώπους που τόσο
σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο είναι δίπλα μας
και μας στηρίζουν διαχρονικά. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη σε όλους
εκείνους που βρίσκονται δίπλα μας τόσα χρόνια και ενώνουν μαζί
μας τις δυνάμεις τους με στόχο το Χαμόγελο κάθε Παιδιού! Εδώ και
σχεδόν 22 χρόνια, βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη
χάρη στη στήριξη των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους, που
εμπιστεύονται το έργο μας και στηρίζουν έμπρακτα τις δράσεις μας.
Ο γιος μου ο Ανδρέας είχε γράψει στο ημερολόγιό του: «Αν ενωθούμε
όλοι, θα τα καταφέρουμε» και είμαι περήφανος που η προτροπή του
έχει γίνει τρόπος ζωής για πολλούς από εμάς» είπε, μεταξύ άλλων, ο
Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κώστας Γιαννόπουλος.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πολλά στελέχη επιχειρήσεων
μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Γιάννης Καλλίγερος, Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος Mercedes - Benz Ελλάς, Αντώνης Κεραστάρης,
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου INTRALOT, Ελευθέριος Σαμαράς,
Διευθύνων Σύμβουλος DHL Express Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας,
Γρηγόρης Κατσογιάννης Διευθυντής εταιρικής επικοινωνίας της
NOVA καθώς και Νίκος Παπαποστόλου Γενικός Διευθυντής της
εταιρίας Παπαποστόλου. Την ΕΑΣΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος ΔΣ
και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP GROUP κ. Νικήτας
Κωνσταντέλλος ο κ. Βασίλης Ραμπάτ, Γενικός Γραμματέας ΕΑΣΕ και
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος XEROX HELLAS, καθώς και ο
Σύμβουλος Διοίκησης κ. Γιάννης Αναστασόπουλος εκ των χορηγών
του έργου του οργανισμού πολλά χρόνια τώρα.
«Βλέπω στο Χαμόγελο του Παιδιού το μεγαλείο του εθελοντισμού, τη
μεγαλοσύνη της προσφοράς και της αγάπης…. Αξίζει ένα τέτοιο έργο
να στηρίζεται δυναμικά και σταθερά από επιχειρήσεις που έχουν κι
εκείνες βαθειά κοινωνική βούληση. Χαίρομαι που διέκρινα απόψε,
ανάμεσα στους χορηγούς – ενεργούς υποστηρικτές του έργου του
Χαμόγελου, μέλη της ΕΑΣΕ. Το Χαμόγελο του Παιδιού «γεννήθηκε»
στα όνειρα του μικρού Ανδρέα. Ζει, μέσα από τις προσπάθειες όλων
σας. Και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να μεγαλουργεί, μέσα από
τα παιδιά μας και τα δικά τους παιδιά...» τόνισε χαρακτηριστικά στη
σύντομη ομιλία του ο κ. Γιάννης Αναστασόπουλος και πρόσθεσε:
«Κλείνω με το μήνυμα που μου ζήτησαν να σας μεταφέρω οι εγγονές
μου Δέσποινα και Ιωάννα, 9 και 7 χρόνων: Να κάνετε τα παιδάκια να
χαμογελούν την ημέρα, και το βράδυ να βλέπουν όνειρα με νεράιδες
και αγγέλους!»

Η ΕΑΣΕ αρωγός του Χαμόγελου του Παιδιού
Η ΕΑΣΕ στήριξε και εφέτος οικονομικά το έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Με απόφασή του το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ ενίσχυσε με το ποσό των €5.000 το Χαμόγελο για την κάλυψη των εξόδων κίνησης
για ένα ολόκληρο έτος, ενός οχήματος άμεσης παρέμβασης και μεταφοράς σε διάφορα περιστατικά. Με μια θερμή
επιστολή του ο Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού κ. Κώστας Γιαννόπουλος ευχαριστεί την ΕΑΣΕ και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική ενίσχυση υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Το Χαμόγελο του Παιδιού
δεν έχει μεγάλους ευεργέτες. Στυλοβάτες του είναι οι πολίτες και οι εταιρίες, οι οποίοι εμπιστευόμενοι το έργο μας
στο στηρίζουν έμπρακτα μέσω δωρεών και χορηγιών».
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΣΕ
συνάντηση με θέμα: «Εναλλακτικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης:
κινούμενοι μεταξύ εξαρτημένης εργασίας και επιχειρηματικότητας σε ένα
διεθνές περιβάλλον» και ομιλητή τον κ. Αντώνη Συμιγδαλά, Chairman, Elix
Aviation Capital Limited. Ο κύριος Συμιγδαλάς στην ομιλία του επεσήμανε
τις διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών του εξωτερικού
(όπως Αγγλία, Ιρλανδία, ΗΠΑ κλπ,) τόσο στις οικονομικές, όσο και στις
υποστηρικτικές υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες εκεί. Όπως είπε, στο
εξωτερικό οι ευκαιρίες είναι σαφώς περισσότερες τόσο σε επενδυτικά
κεφάλαια αλλά και σε υποστηρικτικούς μηχανισμούς, ώστε ένας CEO να
μεταβεί από την εξαρτημένη εργασία στην επιχειρηματικότητα, καθώς το
περιβάλλον εκεί ευνοεί και επικροτεί την μετάβαση αυτή. Ωστόσο τόνισε ότι
παρά τις δύσκολες συνθήκες στην Ελλάδα και το γεγονός ότι οι μηχανισμοί
δεν παρέχονται “απλόχερα” όπως στο εξωτερικό, η εμπειρία και οι γνώσεις
που έχει αποκομίσει ένας Διευθύνων Σύμβουλος ο οποίος εργάζεται στη
χώρα μας είναι ίσως τα πιο σημαντικά εφόδια για να δημιουργήσει τη δική
του επιχείρηση. Κλείνοντας την ομιλία του ο κος Συμιγδαλάς υπογράμμισε
πως ο CEO σήμερα αντιμετωπίζει περισσότερες πιέσεις από ποτέ και πως οι
ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν να αντιμετωπίσουν ταχέως μεταβαλλόμενες
αγορές και τεχνολογίες, αυξημένο οικονομικό και νομικό έλεγχο. Ως εκ
τούτου ο Έλληνας μάνατζερ είναι άρτια εξοπλισμένος για το επόμενο βήμα
σε Ελληνικό αλλά και διεθνές περιβάλλον.

M
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Υποτροφία ΕΑΣΕ
Μία υποτροφία ύψους €5.000 για την κάλυψη των εξόδων φοίτησης στο διετές πρόγραμμα MBA του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών προσέφερε η ΕΑΣΕ.
Η ΕΑΣΕ πιστεύει και στηρίζει τη νέα γενιά του ελληνικού επιχειρείν, τους αυριανούς λαμπρούς επιστήμονες και μάνατζερ που μπορούν
να βοηθήσουν στην πρόοδο και την ευημερία της οικονομίας της Ελλάδος, γεγονός που σηματοδοτεί η απόφαση να συνεργαστεί με
το ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι, καθώς συγκαταλέγεται στα 200 κορυφαία
προγράμματα ΜΒΑ παγκοσμίως.Το πανεπιστήμιο ανέλαβε με αντικειμενικά, υψηλού επιπέδου κριτήρια την επιλογή του φοιτητή
/ της φοιτήτριας. Υπότροφος ανακηρύχθηκε η κα Δήμητρα Στούμπου, αριστούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην οποία ευχόμαστε ολόψυχα καλή πρόοδο!

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Παλαιμάχων Μπάσκετ

O

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και Πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ICAP, κ.
Νικήτας Κωνσταντέλλος, συμμετείχε με την ομάδα του Συνδέσμου Παλαιμάχων
Καλαθοσφαιριστών Ελλάδας (ΣΠΑΚΕ), στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το οποίο
πραγματοποιήθηκε στο Montecatini Terme της Ιταλίας. Η διοργάνωση ήταν πολύ
υψηλού επιπέδου και η ομάδα είχε πολύ καλή παρουσία με 4 νίκες και 2 ήττες.

T
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4th Women’s Career Workshop
Η Ομάδα Δράσης για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην ΕΑΣΕ και τις
επιχειρήσεις, διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 το 4ο Women’s Career
Workshop, με εισηγήτρια την κα Αγγελίνα Μιχαηλίδου, Γενική Διευθύντρια της
Response και μέλος της ΕΑΣΕ. Το ειδικό διαδραστικό workshop με θέμα Explore
Creative Thinking in Business, απευθυνόταν αποκλειστικά στις γυναίκες μέλη της
ΕΑΣΕ, και στόχο είχε να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους θα διευρύνουν
τη δημιουργική σκέψη μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές που εφαρμόζονται στον
εργασιακό χώρο. Οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν πώς
μπορεί να συμβάλει η δημιουργικότητα στη διαχείριση των προκλήσεων με τις
οποίες βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωπες, να αναγνωρίζουν το εμπόδια που αναστέλλουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και
να πειραματιστούν με νέες τεχνικές γόνιμης έκφρασης τις οποίες θα μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη με τις ομάδες τους.
Εν κατακλείδι η διαπίστωση ήταν ότι η ενεργοποίηση της δημιουργικής σκέψης και η αξιοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών για
την παραγωγή καινοτόμων και πρωτότυπων ιδεών, επιβάλλεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται στις σύγχρονες
επιχειρήσεις.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα κεντρικά γραφεία της SAP HELLAS

T

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΡΕΣ
Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 τα μέλη της ΕΑΣΕ επισκέφθηκαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ
κύριο Δημήτρη Βιδάκη, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Συναντήσεις Κορυφής».
Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Οινόφυτα, όπου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ξενάγηση.
Παρουσιάζοντας τη στρατηγική που ακολουθήθηκε σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία - η οποία απέδωσε καρπούς, καθώς
συνέβαλλε στο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις από εξωγενείς παράγοντες – υπογράμμισε ότι η διοίκηση της εταιρίας συνέχισε
να επενδύει σταθερά στην έρευνα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς, στην παραγωγή «πρωτογενούς» καινοτομίας και στην
ανάπτυξη πρωτοποριακών, ποιοτικών και αποτελεσματικών προϊόντων. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η εταιρεία ακολουθεί στρατηγική
εστίασης σε συγκεκριμένες αγορές που παρουσιάζουν προοπτικές για τη μάρκα. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
αγοράς, επιδιώκεται ενίσχυση της παρουσίας της ΚΟΡΡΕΣ με νέα προϊόντα, με την εντατική υποστήριξη ή και ανάπτυξη του δικτύου
διανομής. Επίσης, προχώρησε σε επενδυτικές κινήσεις, όπως η εξαγορά εταιρειών διανομής στη Γερμανία και στη Β. Ελλάδα, στην
ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Β. Αμερική και Καναδά, αλλά και στην εξαιρετικής σημασίας στρατηγική συνεργασία με την AVON
στη Λατινική Αμερική. Τέλος ο κ. Βιδάκης επισήμανε πως μολονότι η αγορά της Ελλάδας παραμένει στρατηγικής σημασίας, εντούτοις,
η επέκταση του διεθνούς δικτύου αγορών αποτελεί για την ΚΟΡΡΕΣ κεντρικό άξονα ανάπτυξης.

ΧΟΡΗΓΟΣ:
EDENRED
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
ΕΛΤΑ
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ΧΟΡΗΓΟΙ:
DIAGEO,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ,
LEASEPLAN,
TISSOT
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
ΕΛΤΑ

M

Κοινωνική Εκδήλωση ΕΑΣΕ
Μία ιδιαίτερα ατμοσφαιρική βραδιά απόλαυσαν τα μέλη και οι φίλοι της ΕΑΣΕ στην καλοκαιρινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 στο Island Club Restaurant. Οι καλεσμένοι είχαν την χαρά να γευτούν τις δημιουργίες του βραβευμένου
chef Νίκου Σκληρά καθώς και cocktails από το luxury portfolio της DIAGEO. Δύο τυχεροί, ο κ. Λάρρυ Σακελαρίου και η κα Εύα Μαραθάκη,
κέρδισαν από μια συλλεκτική δερμάτινη handbag προσφορά της TISSOT που ενίσχυσε χορηγικά την εκδήλωση της ΕΑΣΕ. Οι καλεσμένοι
είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν ευχές για ένα όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι, ανανεώνοντας το ραντεβού τους
για το φθινόπωρο στις επόμενες δραστηριότητες της ΕΑΣΕ.
Ευχαριστούμε για την στήριξή τους τα μέλη της ΕΑΣΕ κ.κ Τάσο Ευαγγέλου (DIAGEO), Χρήστο Γεωργακόπουλο (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ),
Φίλιππο Ζαγοριανάκο (LEASEPLAN) και Γιάννη Φάρο (THE SWATCH GROUP GREECE).

2.000 CEOs & decision makers
περιμένουν τις προτάσεις σας
ΙΟΥΝΙΟΣ
• ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 34

2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩ

ΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛ

ΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕ

ΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΟΣ 2017

- ΙΟΥΝ
• ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 34
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ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΝ
ΣΤ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΑΣΕ
ΙΟ ΗΓΕΣΙΑΣ
28Ο ΣΥΝΕΔΡ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ
AΜΦΙΔΕΞΙΟΣ ΞΟ ΚΟΣΜΟ
ΔΟ
ΕΝΑΝ ΠΑΡΑ

}

Η τριμηνιαία έκδοση της Εταιρίας Ανωτάτων
Στελεχών Επιχειρήσεων LeadingΕΑΣΕ
κυκλοφορεί με ανανεωμένη ύλη
και θεματολογία, και με τη σφραγίδα
ποιότητας της Boussias Communications.
Κατοχυρώστε την παρουσία σας στο περιοδικό
που διαβάζουν περισσότεροι από 2.000 CEOs,
Γενικοί Διευθυντές και θεσμικοί παράγοντες,
και εξασφαλίστε την άμεση πρόσβασή σας σε
εταιρείες με συνολικό τζίρο άνω των 50 δισ. ευρώ
και προσωπικό που ξεπερνά τα 150.000 άτομα.

ΙΛΕΞΕΤΕ
ΠΩΣ ΘΑ ΕΠ
CEO
ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ

Για τη διαφημιστική σας προβολή καλέστε την Λήδα Πλατή, T: 210-6617777 εσ. 271, Ε: lplati@boussias.com
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Οι «κρυφοί άσοι» της Μυτιλήνης
Η φύση και η τέχνη αποτελούν δύο καλούς λόγους για να ανακαλύψει κανείς τη Λέσβο τους
φθινοπωρινούς και τους χειμερινούς μήνες.

Σ

ΤΗΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

Σήμα κατατεθέν αλλά και «ενθύμιο» της
οικονομικής άνθισης που γνώρισε το νησί
στο παρελθόν αποτελούν τα αρχοντικά της
Λέσβου. Χτισμένα κατά κύριο λόγο στα τέλη
του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα
από πλούσιους εμπόρους, συνδυάζουν
χαρακτηριστικά κλασικής ελληνικής
αρχιτεκτονικής με πολλά δυτικοευρωπαϊκά
στοιχεία. Άλλωστε, και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες
τους δραστηριοποιήθηκαν εμπορικά τόσο
στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Εκτός
από την πόλη της Μυτιλήνης, εντυπωσιακά

αρχοντικά συναντάμε στη Σουράδα, στο
Κιόσκι και στη Βαρειά, όπως επίσης και
στο Πλωμάρι και τον Μόλυβο. Ξεχωριστή
είναι η εμπειρία της επίσκεψης ενός
αρχοντικού, ο εσωτερικός διάκοσμος του
οποίου περιλαμβάνει μαρμάρινες σκάλες
και λεπτομέρειες και περίτεχνα, ζωγραφιστά
ταβάνια. Ακόμα όμως και μια κλεφτή
ματιά στους κήπους, τα σαχνισιά και τα
λιθόστρωτά των αρχοντικών της Λέσβου
αρκεί για να δώσει μια εικόνα του
μεγαλείου τους.

Τα Μουσεία Θεόφιλου και Teriade
Η συλλογή του Μουσείου Θεόφιλου
περιλαμβάνει 86 ζωγραφικούς πίνακες
του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ με θέματα
από την ιστορία, τη μυθολογία και τη
λαογραφία. Την έκθεση επιμελήθηκε
ο Γιάννης Τσαρούχης, ενώ το κτίριο
στο οποίο στεγάζεται είναι κτισμένο
με μυτιληνιά πέτρα, που ταιριάζει
απόλυτα με τον απέραντο ελαιώνα που
το περιβάλλει. Το Μουσείο Θεόφιλου
χτίστηκε στη Βαρειά της Μυτιλήνης το
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1964 με έξοδα του Μυτιληνιού, φημισμένου
καλλιτεχνικού εκδότη στο Παρίσι, Στρατή
Ελευθεριάδη -Teriade. Μάλιστα, κοντά
στο Μουσείο Θεόφιλου λειτουργεί και το
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης – Βιβλιοθήκη
Στρατή Ελευθεριάδη – Teriade. Το
μουσείο αυτό φιλοξενεί το σύνολο του
εκδοτικού έργου του Teriade, αποτέλεσμα
της συνεργασίας και φιλίας του με τους
κυριότερους εκφραστές της μοντέρνας
τέχνης του 20ου αιώνα. Ανάμεσά τους και
τα «Grands Livres», τα 26 εικονογραφημένα
βιβλία που συνδυάζουν κείμενο και εικόνα
και αποτελούν πρωτότυπα έργα τέχνης
μεγάλων ζωγράφων, όπως ο Matisse, ο
Picasso και ο Chagall. Τα «Grands Livres»
είναι χειροποίητα και διασώζεται μόνο
ένας περιορισμένος αριθμός αντιτύπων.
Στο μουσείο εκτίθενται έργα από
την προσωπική συλλογή του Teriade,
συμπεριλαμβανομένων κομματιών
των Baudin, Bores, Chagall, Giacometti,
Gromaire, Layrence, Le Corbusier, Leger,
Matisse, Miro, Picasso, καθώς και των
Βακιρτζή, Θεόφιλου, Καλλιγιάννη, Κανέλλη,
Μαρούδα, Ρόρρη και Τσαρούχη.

Θερμές πηγές
Η Λέσβος διαθέτει πλούτο γεωλογικών
μνημείων και περιοχών οικολογικού
ενδιαφέροντος, τα οποία και συνέβαλαν
στην αναγνώρισή της ως Παγκόσμιο
Γεωπάρκο της UNESCO. Τόσο το
Απολιθωμένο Δάσος, όσο και τα ηφαίστεια,
οι θερμές πηγές και οι καταρράκτες
αποτελούν σημαντικά τεκμήρια της
γεωλογικής ιστορίας του Αιγαίου. Η
ηφαιστειακή δραστηριότητα που
σημειώθηκε στο νησί πριν από 20 περίπου
εκατομμύρια χρόνια το προίκισε με
σημαντικές θερμές πηγές.
Ακόμα και σήμερα, μεγάλες συγκεντρώσεις
μάγματος κείτονται κάτω από τη Λέσβο
και ζεσταίνουν το νερό που εισχωρεί
στο φλοιό. Οι θερμές πηγές Πολιχνίτου

αποτελούν τις θερμότερες της Ευρώπης,
αφού η θερμοκρασία του νερού φτάνει
τους 87,6οC. Το δε νερό που κυκλοφορεί
κάτω από την επιφάνεια της γης πλησιάζει
ακόμα και τους 400οC. Οι πηγές Πολιχνίτου
είναι σε χρήση από την περίοδο της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ το 1953
κατασκευάσθηκε και δεύτερη δεξαμενή
για τις επισκέπτριες που επιθυμούν να
απολαύσουν τις ευεργετικές ιδιότητες
της λουτροθεραπείας. Το όνομα της
δημοτικής ενότητας Πολιχνίτου προκύπτει
από το γεγονός των πολλών ιχνών που
έχουν αφήσει παλαιότεροι πολιτισμοί.
Η ανακάλυψη παλαιολιθικών εργαλείων
στην ευρύτερη περιοχή, είναι ένα μόνο
στοιχείο στην πληθώρα αποτυπωμάτων,
περασμένων περιόδων. Αρκετά από τα
παραδοσιακά έθιμα των κατοίκων της
περιοχής, όπως το βράσιμο των αυγών στα
καυτά νερά της πηγής και το μπάνιο της
νύφης μια ημέρα πριν από το γάμο της,
συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.
Εκτός από τις πηγές Πολιχνίτου, η
Μυτιλήνη διαθέτει θερμά λουτρά στο
Λισβόρι, τη Θερμή, τον Κόλπο Γέρας, την
Εφταλού, την Άργενο και την Κρυφτή. Το
νερό σε κάθε ένα από τα σημεία αυτά είναι
εμπλουτισμένο με διαφορετικά μεταλλικά
συστατικά και, ανάλογα με τις ιαματικές
του ιδιότητες, προσελκύει το αντίστοιχο
κοινό.

«Κρυφοί» καταρράκτες
Ένας από τους λιγότερο γνωστούς
φυσικούς θησαυρούς της Λέσβου είναι
οι καταρράκτες της Μαν’ Κάτσα, της
Πέσσας, και του Κλαπάδου. Και οι τρεις
αυτοί καταρράκτες είναι αποτέλεσμα της
έντονης τεκτονικής δράσης στο νησί.
«Μάνι κάτσα» σημαίνει στα τούρκικα
«μανιασμένη σάρκα». Η ονομασία προήλθε
από τον θρύλο μιας βοσκοπούλας που
λέγεται ότι ζούσε παλιά στην περιοχή
εκείνη και η οποία παρέσυρε τους εραστές

της σε «διονυσιακό» χορό πάνω από τον
καταρράκτη. Σήμερα, ο ήχος του νερού
που πέφτει από ύψος είκοσι μέτρων είναι
το μόνο στοιχείο που διακόπτει τη γαλήνια
ηρεμία του ρέματος του Ασπροπόταμου.
Τα σκουρόχρωμα πετρώματα της περιοχής
σχηματίστηκαν πριν από 17 εκατομμύρια
χρόνια από μια ιδιαίτερα βίαιη έκρηξη
του ηφαιστείου του Λεπετύμνου. Η λάβα
σχημάτισε ρεύματα που σκέπασαν το
ανάγλυφο, ενώ η μετέπειτα τεκτονική
δράση και η διάβρωση σμίλεψαν με τη
σειρά τους το τοπίο και του προσέδωσαν τη
σημερινή του μορφή.
O ύψους 15 μέτρων καταρράκτης της
Πέσσας πηγάζει από τη μικρή λίμνη της
Αγιάσου και τον Όλυμπο και εκβάλει
στον κόλπο της Καλλονής. Ένα ρήγμα
στα γκρίζα πετρώματα είναι η αιτία πίσω
από τη δημιουργία αυτού του αρκετά
εντυπωσιακού καταρράκτη.
Ο τρίτος καταρράκτης του νησιού, αυτός
του Κλαπάδου είναι καλά κρυμμένος
στο δάσος που περιβάλλει το ομώνυμο
εγκαταλειμμένο αγροτικό χωριό. Στην
περιοχή αυτή έγιναν οι τελευταίες
νικηφόρες μάχες των ελληνικών
στρατευμάτων για την απελευθέρωση της
Λέσβου από τους Τούρκους το 1912.

Υδροβιότοπος
Βατερών - Πολιχνίτου
Μια από τις ωραιότερες περιοχές της
Λέσβου, είναι ο υδροβιότοπος του
Πολιχνίτου ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον
Κόλπο της Καλλονής. Στην περιοχή αυτή
έχουν καταγραφεί περισσότερα από 100
είδη πουλιών, συμπεριλαμβανομένων
των ερωδιών, των φαλακροκοράκων,
των φλαμίγκος, των χαλκοκοτών και των
λευκοπελαργών. Καταφύγιο στην περιοχή
βρίσκουν επίσης χελώνες, αλεπούδες,
σαύρες αλλά και ο ασιατικός σκίουρος
“Sciurus Anomalus” ο οποίος και ζει μόνο
στον συγκεκριμένο βιότοπο.
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Η ΕΑΣΕ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Δύο νέα βιβλία για το μάνατζμεντ και την ηγεσία που πρέπει να διαβάσετε.
Το πρώτο βιβλίο με τίτλο “Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life
Depended On It ” μας εισάγει στις τεχνικές της επιτυχημένης διαπραγμάτευσης,
ενώ το δεύτερο “The Upstarts: How Uber, Airbnb, and the Killer Companies of the New
Silicon Valley Are Changing the World” μας αναλύει τις αλλαγές που γίνονται στην Silicon
Valley και τι σημαίνει αυτό για το σύγχρονο επιχειρείν.
Chris Voss & Tahl Raz:
Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It
Η έννοια της διαπραγμάτευσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του ανθρώπου στο πλαίσιο
των κοινωνικών και επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.
Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία που αφορά κάθε σύμβουλο, αλλά και οποιονδήποτε επιθυμεί να
διαβουλευθεί με άλλους, όχι για να τους πείσει ή να παραθέσει ατράνταχτα επιχειρήματα με σκοπό τη
«συντριβή» τους, αλλά για να τους δώσει τα κίνητρα να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων.
Στο βιβλίο “Never Split the Difference”, ο συγγραφέας και πρώην διαπραγματευτής του FBI, Chris Voss
μας περιγράφει τις εννέα αποτελεσματικές τεχνικές μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης , δίνοντας στον
αναγνώστη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε συζήτηση.

Brad Stone:
The Upstarts: How Uber, Airbnb, and the Killer Companies of the New Silicon Valley
Are Changing the World
Πριν από δέκα χρόνια, η ιδέα να μπείτε στο αυτοκίνητο ενός ξένου ή να μείνετε στο σπίτι ενός αγνώστου
θα φαινόταν περίεργο αλλά και επικίνδυνο. Σήμερα, όμως, είναι τόσο συνηθισμένο όσο η παραγγελία ενός
βιβλίου από το Διαδίκτυο.
Στο βιβλίο με τίτλο “The upstarts”, o συγγραφέας Brad Stone, μάς περιγράφει τις αλλαγές που έφεραν στην
Silicon Valley οι δύο νέοι τιτάνες των επιχειρήσεων, Travis Kalanick και Brian Chesky ιδρύοντας τις εταιρείες
Uber και Airbnb αντίστοιχα. Αλλάζοντας όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα στην καθημερινότητα μας , ενώ
παράλληλα ανέτρεψαν τα δεδομένα στον σύγχρονο χώρο των επιχειρήσεων.
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ:

Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΑΣΕ
και δημοσιεύουμε σύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες τους που τέθηκαν
στη διάθεσή μας.

> Δημητρίου Πάνος, CEO, GENERALI

Φαίη Αποστολίδου
Chief Operating Officer, BBDO Greece
Η Φαίη Αποστολίδου εργάζεται στη BBDO και τα τελευταία χρόνια έχει τη θέση του Chief Operating
Officer στην BBDO Greece. Έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Strathclyde στη
Γλασκώβη (Master of Sciences) της Μεγάλης Βρετανίας από το οποίο προτάθηκε με υποτροφία για
συνέχιση των σπουδών της για απόκτηση Διδακτορικού, το οποίο όμως προτίμησε να θυσιάσει
προκειμένου να επανέλθει στην Ελλάδα και να ασχοληθεί με τη διαφήμιση. Είναι επίσης κάτοχος
Bachelor of Sciences σε δύο Majors, Marketing Management και Management and Organizational
Behavior. Πριν τις μεταπτυχιακές της σπουδές, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της εργαζόμενη στo
Marketing στα κεντρικά γραφεία της AIG/Alico στην Ελλάδα. Το 1990 εντάχθηκε στο χώρο της
Διαφήμισης ως Account Manager στην εταιρεία Eurocom/Target. Το 1992 συνέχισε τη σταδιοδρομία
της στη Διαφήμιση στην BBDO Athens. Από τις αρχές του 2000 είχε τη θέση του Client Services Director
στη BBDO Athens και την ευθύνη μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών πελατών της εταιρείας. Από το
2003 κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας στη BBDO και τα τελευταία χρόνια τη θέση COO της
BBDO Greece. Παράλληλα με την επαγγελματική της ενασχόληση, δίδαξε επί σειρά ετών στο American
College of Greece (Deree College), κατόπιν πρόσκλησης του Kολλεγίου, ως Occasional Lecturer
στον τομέα Marketing Topics and Strategy. Έχει διατελέσει μέλος της ΕSOMAR και είναι μέλος του
Ινστιτούτου Επικοινωνίας. Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.

Παντελής Δημόπουλος
τ. Γενικός Διευθυντής, APIVITA AEBE
Ο Παντελής Δημόπουλος είναι απόφοιτος της σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το
Πανεπιστήμιο Stirling της Σκωτίας. Εργάστηκε για περίπου 7 έτη στην Arthur Andersen στους τομείς
των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Λονδίνο. Από το 1999
εργάσθηκε σε διευθυντικές θέσεις στον Τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής της Marfin, ενώ τον Απρίλιο
του 2007 ανέλαβε τη δημιουργία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
της Marfin Egnatia Bank και παράλληλα συμμετείχε στη δημιουργία της MIG Real Estate ως εταιρείας
ΑΕΕΑΠ. Από τον Οκτώβριο του 2008 έως το Μάιο του 2012 εργάστηκε ως Group Chief Financial Officer
στον όμιλο ΥΓΕΙΑ, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε Regional Finance Director με βάση το Κάιρο στην εταιρεία
Archirodon. Τον Σεπτέμβριο του 2013 συνέχισε την σταδιοδρομία του στην APIVITA ως Chief Financial
Officer και Γενικός Διευθυντής από την οποία αποχώρησε πρόσφατα.

Νίκος Δριβάκος
Director, Country Manager Greece, Cyprus & Adriatic Region S.C.Johnson
Ο Νίκος Δριβάκος γεννήθηκε στην Αθήνα. Από νεαρή ηλικία και κατά τη διάρκεια
των πανεπιστημιακών σπουδών του ήταν πετοσφαιριστής στην ομάδα της
ΑΕΚ. Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2002 στην
εταιρεία S.C.Johnson στην οποία εργάζεται μέχρι σήμερα. Εργάστηκε σε διάφορες
θέσεις, κυρίως στο τμήμα Πωλήσεων και Customer Marketing και το 2014 ανέλαβε Country Manager
για την Ελλάδα και Κύπρο. Από το 2016 κατέχει διευρυμένα καθήκοντα ως Director, Country Manager
για την Ελλάδα, Κύπρο και Αδριατική (Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Αλβανία,
Κόσοβο, Μάλτα και FYROM). Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Είναι πατέρας δύο κοριτσιών.

> Γεωργακάκης Ιωάννης, CEO, ΕΚΑΛΗ Α.Ε.
HELLAS A.A.E.
> Κιούση Ισμήνη, Διευθύνουσα
Σύμβουλος, ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.
> Κουφού Θεοδώρα, Γενική Διευθύντρια,
AS COMPANY Α.Ε.
> Κωστάρας Νικόλαος, Γενικός
Διευθυντής, IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
> Σταθάκη Κάτια, Γενική Διευθύντρια
Εταιρικών Πελατών, VODAFONEPANAFON A.E.E.T.
> Φαρλέκας Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής,
MANIFEST SERVICES Α.Ε.Π.Υ.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
> Σαράφογλου Γεράσιμος, JACOBS
DOUWE EGBERTS. Ανέλαβε καθήκοντα
General Manager Professional UK &
Ireland στην ίδια εταιρεία

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία
στα νέα καθήκοντά του

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
> Βασιλειάδου Χιονία από την
EUROMEDICA AE
> Γεωργαντώνης Δημήτρης από την ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
> Ευαγγέλου Αναστάσιος από την DIAGEO
HELLAS S.A.
> Μαργατίνας Αλέξανδρος από την
HASBRO HELLAS SA
> Οικονομάκης Μιχάλης από τη LENOVO
TECHNOLOGY BV
> Σεφέρης Χριστόδουλος από την BAKER
TILLY GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
> Σταυρογιάννη Κωνσταντίνα από την
D.A.S. HELLAS ΑΕ
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GIG ECONOMY
Σύμφωνα με το λεξικό του Κέμπριτζ, «η gig οικονομία είναι μια μέθοδος εργασίας που
βασίζεται στη λογική ότι οι εργαζόμενοι έχουν προσωρινές δουλειές ή κάνουν διαφορετικά
κομμάτια μιας δουλειάς και πληρώνονται χωριστά, αντί να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας».

O
Ο όρος «gig economy»

χρησιμοποιείται για να περιγράψει
ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι
προσωρινές θέσεις εργασίας είναι το
σύνηθες και οι εταιρείες προβαίνουν
σε συμβόλαια εργασίας για μικρό
χρονικό διάστημα με ανεξάρτητους
εργαζόμενους. Η τάση προς την gig
economy έχει ήδη αρχίσει να κάνει
αισθητή την παρουσία της. Μελέτη της
Intuit προβλέπει ότι μέχρι το 2020, το
40% των αμερικανών εργαζομένων θα
είναι ανεξάρτητοι «contractors».
Υπάρχει μία ποικιλία παραγόντων που
οδηγούν στην ενίσχυση αυτού του
φαινομένου. Η βασικότερη ίσως είναι η
ίδια η ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε.
Και αυτό γιατί το ανθρώπινο δυναμικό
καθίσταται ολοένα και περισσότερο
mobile και εργάζεται από οπουδήποτε,
με αποτέλεσμα η τοποθεσία της θέσης
εργασίας να μην αποτελεί πλέον εμπόδιο.
Αυτό σημαίνει ότι οι freelancers έχουν
τη δυνατότητα να επιλέξουν δουλειές
και projects σε όλο τον κόσμο, ενώ
ταυτόχρονα οι εργοδότες μπορούν
να επιλέξουν τα καλύτερα ταλέντα για
συγκεκριμένα projects από μία μεγάλη

δεξαμενή που είναι διαθέσιμοι οπουδήποτε
στον κόσμο. Η ψηφιοποίηση έχει επίσης
οδηγήσει στη μείωση των θέσεων
εργασίας, καθώς η τεχνολογία αντικαθιστά
κάποια είδη εργασίας, ενώ μειώνει τον
χρόνο που απαιτείται για κάποια άλλα.
Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην
ενίσχυση του φαινομένου περιλαμβάνουν
τις οικονομικές πιέσεις που ασκούνται στις
επιχειρήσεις και οδηγούν σε περαιτέρω
μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς
και την είσοδο της γενιάς των Milennials
στην αγορά εργασίας. Η πραγματικότητα
αυτή τη στιγμή είναι ότι οι άνθρωποι
αλλάζουν δουλειές αρκετές φορές μέσα
στη διάρκεια της επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας – σε αντίθεση με το
παρελθόν. Η gig οικονομία μπορεί να ιδωθεί,
λοιπόν, ως μία εξέλιξη αυτής της τάσης.

Οφέλη της gig economy
Ένα από τα βασικότερα οφέλη που
προσφέρει η gig οικονομία στις εταιρείες
είναι η εξοικονόμηση πόρων. Ακόμα,
οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα
να προχωρήσουν σε συμφωνίες
με ανεξάρτητους εξειδικευμένους
εργαζόμενους για συγκεκριμένα projects

ή ανάγκες, που σε αντίθετη περίπτωση η
συντήρησή τους ως μόνιμο προσωπικό θα
είχε ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Ταυτόχρονα,
οι επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται με
μόνιμο προσωπικό, το οποίο ενδεχομένως
να μην είναι διαρκώς απαραίτητο, αλλά
απευθύνονται στην αγορά εργασίας για
ανθρώπους που επιθυμούν και είναι καλοί
σε μία συγκεκριμένη εργασία, τη δεδομένη
στιγμή που η εταιρεία τη χρειάζεται και για
όσο χρονικό διάστημα τη χρειάζεται. Η gig
economy αλλάζει συνολικά τον τρόπο με
τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις σε
ό,τι αφορά γραφεία και υποδομές, ανάγκες
εκπαίδευσης αλλά, σε πολλές περιπτώσεις,
και τις αμοιβές.
Από την πλευρά του ανεξάρτητου
εργαζόμενου, η gig οικονομία μπορεί
οδηγήσει σε βελτίωση της ισορροπίας
ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική
ζωή. Στην ιδανική εφαρμογή του, το
μοντέλο αυτό επιτρέπει σε μεμονωμένους
εργαζόμενους να επιλέγουν δουλειές που
τους ενδιαφέρουν περισσότερο, αντί να
αναγκάζει ανθρώπους που δεν μπορούν
να έχουν μία θέση μόνιμης εργασίας, να
επιλέγουν οποιοδήποτε προσωρινό gig
τους προκύπτει.

