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ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΚΙ ΑΥΤΗ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ…

Α

Ανάπτυξη δίχως αξιόπιστη και λειτουργική Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει. Όμως η Αξιοκρατία
– θεμελιώδης παράμετρος εκσυγχρονισμού του Δημοσίου – παραμένει ακόμη, δυστυχώς, πολιτικό
ζητούμενο.
Όπως έχει εξαγγελθεί, μέχρι το καλοκαίρι του 2018 θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής και
αξιολόγησης των στελεχών στο Δημόσιο. Και μπορεί οι αλλαγές αυτές να ήταν απαίτηση των δανειστών
μας, μπορεί εν ολίγοις να μας έχουν επιβληθεί (μαζί με χίλια όσα περιλαμβάνουν τα μνημόνια) ωστόσο,
πρόκειται για αλλαγές που, εάν εφαρμοστούν σωστά, θα επιφέρουν σημαντικές συστημικές βελτιώσεις
στη λειτουργία και παραγωγικότητα του Δημοσίου Τομέα.
Είναι μια εξαίρετη ευκαιρία αυτή, κι έτσι πρέπει να ιδωθεί από όλους: πολιτικά κόμματα, φορείς, πολίτες και
τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους (παλαιούς και νεότερους). Διότι η σταδιακή αποκομματικοποίηση
του Δημοσίου, η στελέχωση των επιτελικών θέσεων μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα όπως το ΑΣΕΠ μόνο
θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει…
Ικανοί και λιγότερο ικανοί βρίσκονται παντού. Η διαφορά είναι ότι στις επιχειρήσεις λειτουργούν ποιοτικά
και ποσοτικά κριτήρια, υπάρχουν αξιολογήσεις, υπάρχουν μετρήσιμοι και συγκεκριμένοι στόχοι στο τέλος
κάθε χρονιάς. Έτσι, αργά ή γρήγορα, ακόμη και οι λιγότερο ικανοί βελτιώνονται. Όμως, δεν είναι καθόλου
εύκολο να γίνει το ίδιο και στον χαοτικό, δαιδαλώδη και γεμάτο κομματικές πελατειακές σχέσεις Δημόσιο
Τομέα.
Από προσωπική εμπειρία μπορώ να πω με σιγουριά ότι έτσι όπως λειτουργεί το Δημόσιο σήμερα,
τα αξιόλογα στελέχη που μπορούν να προσφέρουν (και υπάρχουν εκατοντάδες) παγιδεύονται και
ασφυκτιούν από τους αργούς ρυθμούς και τον κυκεώνα των συναρμοδιοτήτων και της γραφειοκρατίας.
Η αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να εδράζεται στις αρχές της
αξιοκρατίας, η έννοια της οποίας είναι συναρτώμενη με τη δημοκρατική αρχή του κράτους δικαίου και την
αρχή της ισότητας.
Κατά το παρελθόν έχουν επιχειρηθεί κάποιες μεταρρυθμίσεις σχετικά με την πολιτική διοίκησης του
ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο. Ήταν όμως αποσπασματικές, παρέμειναν ημιτελείς και ακόμη κι
αυτές ακυρώνονταν από την ανάγκη εξυπηρέτησης άλλων στόχων.
Γι’ αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε τη δυνατότητα αλλαγής σελίδας να πάει χαμένη και αυτή τη φορά…
Είναι η ευκαιρία μας να διορθωθούν τα κακώς κείμενα πολλών ετών. Είναι η ευκαιρία μας να ρίξουμε
ματιά στο (καλύτερο) μέλλον.
Εύχομαι ευτυχισμένο και δημιουργικό 2018
Καλή χρόνια!
Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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Πρόσφατὲ έρευνὲ δείχνουν ότι το ̀οίρασ̀α των θετικών
ιστοριών των καταναλωτών για ένα brand ̀πορεί να αποτελέσει
̀ία ιδιαίτερα αποτελεσ̀ατική στρατηγική marketing. Και αυτό
γιατί όταν οι καταναλωτέ̀ ετοὶάζονται να πάρουν ̀ία αγοραστική
απόφαση, οι ιστορίὲ άλλων ̀πορούν να αποτελέσουν ̀ία
σὴαντική πηγή πληροφόρησὴ και να διὰορφώσουν τη συνολική
ὲπειρία που προσφέρει ένα brand. Πώ̀ ̀πορούν οι εταιρείὲ
να αξιοποιήσουν αυτή την τάση για να ενισχύσουν τὶ marketing
κὰπάνιὲ τοὺ και κατ’ επέκταση το bottomline;
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Ολοένα και περισσότερὲ εταιρείὲ αναλὰβάνουν δράσεὶ και τη
σὴαντική δέσ̀ευση να αντὶετωπίσουν το θέ̀α τὴ ανισότητὰ
των φύλων στην εργασία. Παρόλα αυτά η πρόοδὸ δεν ̀πορεί
παρά να είναι ̀ικρή, αν δεν αντὶετωπιστούν κάποια «τυφλά
σὴεία» γύρω από την επίτευξη του diversity. Ποια είναι αυτά
τα «τυφλά σὴεία» σὴεία και πώ̀ ̀πορούν αντὶετωπιστούν
προκεὶένου ο στόχὸ του diversity να επιτευχθεί και να
προσδώσει τα πολλαπλά οφέλη που ̀πορεί να προσφέρει;

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ
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Πολλά στελέχη δεν κατανοούν πώ̀ να δὴιουργήσουν ένα
συναρπαστικό όρὰα για την αλλαγή, το οποίο θα κερδίσει την
αποδοχή και το engagement των εργαζὸένων. Και αυτό γιατί οι
ηγέτὲ θα πρέπει να ξεκινούν ̀ε αφετηρία το παρακάτω ερώτὴα:
Τι θα δουν οι άνθρωποι, τι θα ακούνε και πώ̀ θα αισθάνονται όταν
θα έχουν επιτευχθεί οι αλλαγέ̀ και πώ̀ θα ̀οιάζει η εταιρεία όταν
θα λειτουργεί πλέον ̀ε το βέλτιστο δυνατό τρόπο;
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̀ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Λήδα Πλατή, τδλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 271),
fax: 210 6617 778, lplati@boussias.com

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
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Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια

Κανονική Ευρωπαϊκή Χώρα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τ

Το 2017 ήταν πραγματικά άλλο ένα
δύσκολο έτος. Η οικονομική ζωή έχει
γίνει πολύ δυσάρεστη τα τελευταία
χρόνια με αρνητικές επιπτώσεις
τόσο για τη χώρα μας όσο και για την
επαγγελματική και οικογενειακή μας ζωή.
Για πολλούς συμπατριώτες μας αντί η
ζωή να είναι η αναζήτηση της ευτυχίας,
έχει γίνει ένας αγώνας για επιβίωση.
Εμείς βέβαια, ως CEOs, γνωρίζουμε
καλά αυτόν τον αγώνα αφού τον
δίνουμε καθημερινά για την επιβίωση
και την ευημερία των επιχειρήσεων
που διευθύνουμε. Είναι αλήθεια ότι ο
ανταγωνισμός τόσο στην Ελλάδα όσο και
διεθνώς έχει γίνει πολύ έντονος,
η επιβίωση απαιτεί σκληρή δουλειά και
επέκταση σε ενέργεια και χρόνο των
επαγγελματικών υποχρεώσεων ακόμη
και σε βάρος της προσωπικής υγείας και
των οικογενειών μας. Πολύ περισσότερο
όταν στην χώρα μας οι εταιρίες πρέπει

επιπρόσθετα να ξεπεράσουν όλα τα
απίστευτα εμπόδια που περιλαμβάνει η
Ελληνική πραγματικότητα.
Στα έξι χρόνια που βρίσκομαι στο
τιμόνι της ΕΑΣΕ με τη δική σας στήριξη
και βοήθεια, δεν θέλησα ποτέ ούτε να
ωραιοποιήσω μια κατάσταση αλλά ούτε να
κάνω και το αντίθετο. Πρέπει να πω λοιπόν,
διαβάζοντας τον τελευταίο κατάλογο των
49 σελίδων με όλα τα επιπρόσθετα μέτρα
(82 νέα προαπαιτούμενα περαιτέρω των 75
που μένουν να ψηφιστούν για τη δεύτερη
αξιολόγηση) που πρέπει να υιοθετήσουν
οι ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της 4ης
αξιολόγησης και με δεδομένη την πρόδηλη
πλέον πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης
για συνεπή εφαρμογή τους, ότι είναι πάρα
πολλά πράγματα που πρέπει η πατρίδα
μας να κάνει για να εναρμονιστεί με τα
διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα.
Για πρώτη ίσως φορά, κοιτώντας και
τον μακρύ δρόμο που μέχρι σήμερα
έχουμε διανύσει, διαπιστώνει κανείς ότι
παρά τα τραγικά λάθη και τις ολέθριες

πολλές φορές οπισθοδρομήσεις μας, η
χώρα σιγά-σιγά αρχίζει να μοιάζει μία
φυσιολογική, μία κανονική Ευρωπαϊκή
Χώρα, τουλάχιστον στο… κανονιστικό της
πλαίσιο.
Φυσικά, μένουν κι άλλα να γίνουν, κυρίως
εκείνα που αφορούν στις φορολογικές
και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις τόσο των
φυσικών όσο και των νομικών προσώπων.
Θέλω να πιστεύω ότι οι δανειστές,
οι εταίροι αλλά και η κυβέρνηση, θα
κατανοήσουν όλοι μαζί ότι η Χώρα δεν
μπορεί να πάει μπροστά με τόσο
υπερβολική φορολόγηση.
Θα ήθελα όμως να πω με ευθύτητα και
αυτό που διαφαίνεται για το μέλλον της
πατρίδας μας, για το μέλλον των παιδιών
μας. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει
μια κανονική Χώρα και αν συμβεί αυτό,
τότε θα αρχίσει ο παραγωγικός τομέας
της χώρας, να ανταγωνίζεται επί ίσοις
όροις στην παγκόσμια οικονομία.
Αυτή δεν είναι μόνο μια δική μου
διαπίστωση. Είναι φανερό ότι αρχίζει να
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διαμορφώνεται διεθνώς ένα διαφορετιύό,
ένα πιο ευνοϊύό ύλίμα. Ταξιδεύω συχνά
ύι εγώ ύαι συνομιλώ με παράγοντες της
ιδιωτιύής οιύονομίας διαφόρων χωρών.
Υπήρχε μια περίοδος όπου ύανείς
δεν ήθελε να αύούσει τίποτα, ύαμιά
διύαιολογία, ύαμία εξήγηση για τους
λόγους που η Ελλάδα έφτασε στα πρόθυρα
της ύατάρρευσης. Αύόμη ύι όταν είχαμε ύαι
ύάποιο δίύιο.
Οι επενδυτές διεθνώς αισθάνονταν αύόμη
χειρότερα. Έχοντας χάσει πράγματι πολλά
ύεφάλαια στην Ελλάδα, είχαν απογοητευτεί
ύαι εύνευριστεί με τη Χώρα ύαι δεν ήθελαν
να αύούσουν λέξη. Μπορώ να πω ότι
σήμερα τα πράγματα ζελτιώνονται
διεθνώς ύαι η χώρα αρχίζει να απούτά
ύάποιο επενδυτιύό ενδιαφέρον. Αυτός
είναι ένας επιπρόσθετος αντιύειμενιύός
λόγος που θα πρέπει να μας επιτρέπει
να βλέπουμε ύάποιο φως στην άύρη του
τούνελ.
Τέλος, να πω ύαι τη διύή μου αίσθηση
για τη νοοτροπία των Ελληνίδων ύαι
των Ελλήνων που αλληζει. Σήμερα
αναδειύνύεται μια άλλη ματιά των
συμπατριωτών μας απέναντι στα πράγματα
ύαι ιδίως όσον αφορά στην ανάγύη
δημιουργίας πλούτου ύαι προστιθέμενης
αξίας. Μια πιο σύγχρονη και πολλη
υποσχόμενη ματιη για την σημασία της
αξιούρατίας, της σύληρής δουλειάς, της
πειθαρχίας ύαι ενός πνεύματος αισιοδοξίας,
όλα χαραύτηριστιύά μιας νέας εποχής για
την Ελλάδα.
Εμείς οι άνθρωποι των επιχειρήσεων ας
παλέψουμε λίγο παραπηνω για όλα
αυτά. Αξίζει τον ύόπο. Το οφείλουμε
άλλωστε στη νέα γενιά ύαι τα παιδιά μας.
Καλή χρονιά σε όλους ύαι σε όλες,
με υγεία, δημιουργιύότητα ύαι επιτυχίες!

Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

«Η νοοτροπία των Ελλήνων και Ελληνίδων
αλλάζει. Σήμερα αναδεικνύεται μια άλλη
ματιά των συμπατριωτών μας για την ανάγκη
δημιουργίας πλούτου και προστιθέμενης αξίας,
για την σημασία της αξιοκρατίας, της σκληρής
δουλειάς, της πειθαρχίας και ενός πνεύματος
αισιοδοξίας, όλα χαρακτηριστικά μιας νέας
εποχής για την Ελλάδα.»
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IDC: εντυπωσιακή ανάπτυξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη
Oι επενδύσεις παγκοσµίως στα cognitive και AI (Articial Intelligence)
συστήµατα αναµένεται να αγγίξουν τα 57,6 δισ. δολάρια το 2021, σύµφωνα
µε την IDC. Με πολλούς κλάδους να επενδύουν δυναµικά σε λύσεις τεχνητής
νοηµοσύνης, η IDC εκτιµά ότι η αγορά ΑΙ θα αναπτυχθεί µε ένα µέσο ετήσιο
ρυθµό της τάξης του 50,1% την περίοδο 2016-2021. Το 2017 οι επενδύσεις
παγκοσµίως σε cognitive και AI συστήµατα θα αγγίξουν τα 12 δισ. δολάρια
συνολικά (+59,1% σε σχέση µε το 2016). Ο τραπεζικός τοµέας και ο κλάδος
του retail εκτιµάται ότι θα ξοδέψουν περισσότερα χρήµατα στα cognitive
και ΑI συστήµατα το 2017, µε 1,74 και 1,72 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Οι
κλάδοι του discrete manufacturing, της υγειονοµικής περίθαλψης και του
process manufacturing εκτιµάται ότι θα επενδύσουν περισσότερα από ένα

δισ. δολάρια φέτος έκαστος. Οι πέντε παραπάνω κλάδοι θα συνεχίσουν να
αποτελούν τους σηµαντικότερους τροφοδότες της αγοράς έως το 2021,
συνεισφέροντας σχεδόν στο 55% των επενδύσεων σε αυτήν. Συνολικά,
οι τοµείς που θα γίνουν οι µεγαλύτερες επενδύσεις το 2017 θα είναι οι
αυτοµατοποιηµένοι agents εξυπηρέτησης πελατών (1,5 δισ. δολάρια) και
τα διαγνωστικά και θεραπευτικά συστήµατα (1,1 δισ. δολάρια). Επιπλέον,
το ήµισυ όλων των δαπανών σε cognity και AI τεχνολογίες θα πάει στο
software, ενώ οι δαπάνες σε υπηρεσίες θα γίνονται µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό
ανάπτυξης 53,7% έως το 2021. Το hardware θα συγκεντρώσει τις λιγότερες
επενδύσεις, παρά το γεγονός ότι θα καταγράψει 40,4% µέσο ετήσιο ρυθµό
ανάπτυξης.

Το παραδοσιακό ωράριο 9-5 εγκαταλείπεται;
Έρευνα της ManpowerGroup αποκαλύπτει μια νέα εποχή εργασίας, όπου κυριαρχεί η ευελιξία και η ισορροπία, ενώ το παραδοσιακό ωράριο 9-5
εφ’ όρου ζωής εγκαταλείπεται. Τα ευρήματα, βάσει παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 9.500 άτομα σε 12 χώρες, καταδεικνύουν την
έλευση της Εργασίας Νέας Γενιάς εντοπίζοντας μια στροφή σε νέους τρόπους εργασίας, εφαρμόσιμοι τόσο από τους εργαζομένους όσο και από τους
εργοδότες. Συγκεκριμένα, η ManpowerGroup ρώτησε τους εργαζόμενους πώς επιθυμούν να εργάζονται, ποιοι παράγοντες τους κινητοποιούν και
ποια είναι η άποψη τους για την εργασία Νέας Γενιάς. Η αύξηση του εισοδήματος (38%), η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (33%) και ο μεγαλύτερος έλεγχος
του προγράμματος τους (32%) αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες ανόδου της εργασίας Νέας Γενιάς (μερική απασχόληση, εκπεριτροπής
απασχόληση, η σύμβαση παροχής ανεξάρτητης υπηρεσίας). Περισσότεροι από το 80% των εργαζομένων επιλέγουν συνειδητά την εργασία Νέας
Γενιάς και όχι ως τελευταία λύση. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε όλον τον κόσμο (87%), που αφορά και στις πέντε εργασιακά ενεργές
γενιές καθώς και στα δύο φύλα, διάκειται θετικά προς την εργασία Νέας Γενιάς για την επόμενη ή μελλοντική τους θέση. Μεταξύ άλλων, οι Millennials
μικρότερης ηλικίας (18-24 ετών), θεωρούν την αμοιβή, την απόκτηση γνώσεων και την επαγγελματική εξέλιξη ως σημαντικό κίνητρο επιλογής της
Εργασίας Νέας Γενιάς. Οι Boomers (ηλικίας 50-65 ετών) επιλέγουν εργασία που αφορά την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού που προσφέρει νόημα στην
απασχόληση και ισορροπία στη ζωή τους.
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WEF: Έκθεση για την ισότητα των φύλων παγκοσμίως
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, με έδρα τη Γενεύη, δημοσιοποίησε πρόσφατα έκθεση για το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη με τίτλο
«The Global Gender Gap Report 2016». Η Έκθεση περιλαμβάνει εκτενή στατιστική καταγραφή της κατάστασης της ισότητας των φύλων σε 144 χώρες,
εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς τομείς πολιτικής: την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την πολιτική. Το βασικό συμπέρασμα της εν λόγω έκθεσης
είναι ότι ο ρυθμός προόδου εξακολουθεί να παραμένει υπερβολικά αργός, με αποτέλεσμα ο μισός και πλέον πληθυσμός του πλανήτη να υφίσταται
πολλαπλές διακρίσεις σε βάρος της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του συνόλου της ανθρωπότητας.
Η έκθεση επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι γυναίκες σε ηλικία εργασίας συμμετέχουν στην επίσημη οικονομία σε ποσοστό 54% παγκοσμίως έναντι 81% των
ανδρών. Αναφορικά με την προσφορά εργασίας χωρίς αμοιβή, το 34% αφορά τους άνδρες και το υπόλοιπο ποσοστό τις γυναίκες. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες
κατέχουν θέση στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών κατά μέσο όρο σε ποσοστό μόλις 14% διεθνώς. Από την άλλη, πέντε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες
εφαρμόζουν άμεσα ή έμμεσα το σύστημα της ποσόστωσης, έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το φράγμα του 30%: Ισλανδία, Νορβηγία, Γαλλία, Λετονία και
Φινλανδία. Οι οικονομίες της Σλοβενίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, θεωρούνται από τις πλέον ισότιμες και φιλικές με βάση τη διάσταση του φύλου
στην ομάδα χωρών με υψηλό ΑΕΠ. Εν τέλει, αναφορικά με την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας και το επίπεδο εκπαίδευσής τους, καταγράφονται τα
εξής κενά: σχεδόν πλήρης ισότητα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αντίστοιχα μόλις 2% και 3% κενό μεταξύ των δύο φύλων) και 7%
ανισότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανησυχητικό ποσοστό ανισότητας μεταξύ των αποφοίτων θετικών, οικονομικών και τεχνολογικών επιστημών
καταγράφεται διεθνώς σε βάρος της οικονομικής αναβάθμισης και ανεξαρτησίας των γυναικών: 47% κενό μεταξύ ανδρών και γυναικών αποφοίτων.

Fintechs και καινοτομία αλλάζουν το μέλλον των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Τις σημαντικές αλλαγές που έχουν ήδη επιφέρει οι Fintechs και η
καινοτομία στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και
τη δυναμική που αναμένεται να προσδώσουν στο μέλλον, εξετάζουν
η Deloitte και το World Economic Forum, μέσω της έκθεσης “Beyond
Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial
services”. Η έκθεση εστιάζει σε στοιχεία που προέκυψαν μετά από
τριετή έρευνα πάνω στο μετασχηματιστικό ρόλο των fintechs στον
κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι
πλατφόρμες που προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης με διαφορετικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από ένα μόνο κανάλι, μπορεί να αποτελέσουν
το κυρίαρχο μοντέλο για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στο μέλλον.
Η άνοδος αυτών των πλατφορμών, αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από μια σαφώς καθορισμένη διαδικασία,
σε ανταλλάξιμες και πιο ευέλικτες οντότητες. Αυτό μπορεί να απαιτεί από
τους ιδιοκτήτες της εκάστοτε πλατφόρμας να είναι ικανοί διαχειριστές,
εξισορροπώντας τις ανάγκες των κατασκευαστών προϊόντων με τη
ζήτηση των πελατών. Όπως αναφέρει η έρευνα, οι προσπάθειες των
τραπεζών να μιμηθούν τις βασικές ικανότητες των μεγάλων εταιρειών
τεχνολογίας θα οδηγήσουν πιθανώς σε μια αυξανόμενη εξάρτηση από
αυτές. Για παράδειγμα, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιδιώκουν
να βελτιώσουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών τους διευκολύνοντας
τις διαδικασίες, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδά τους, εξαρτώνται όλο
και περισσότερο από την υποδομή που βασίζεται στην τεχνολογία και την
αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως υπηρεσίας.
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Τρεις στις τέσσερις εταιρείες παγκοσμίως δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα την κλιματική
αλλαγή ως χρηματοοικονομικό κίνδυνο
Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των επιχειρήσεων μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης παγκοσμίως δεν αναγνωρίζουν τους οικονομικούς κινδύνους
της κλιματικής αλλαγής στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους, σύμφωνα με την Έρευνα για τις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 της KPMG που
δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Μεταξύ της μειοψηφίας που αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχει η κλιματική αλλαγή, λιγότερες από μία στις είκοσι επιχειρήσεις
(4%) παρέχουν αναλύσεις στους επενδυτές σχετικά με την επιχειρηματική αξία που διακυβεύεται. Η έρευνα της KPMG βασίστηκε στη μελέτη των ετήσιων
οικονομικών εκθέσεων και εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας ενός συνόλου 4.900 εταιρειών που αποτελείται από τις 100 κορυφαίες εταιρείες από άποψη
εσόδων σε 49 χώρες. Σε μόλις 5 χώρες παγκοσμίως οι οικονομικές εκθέσεις της πλειοψηφίας των 100 κορυφαίων εταιρειών τους περιλάμβαναν αναφορά
στους οικονομικούς κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Οι χώρες αυτές είναι οι: Ταϊβάν (88%), Γαλλία (76%), Νότια Αφρική (61%), ΗΠΑ (53%) και Καναδάς
(52%). Στις περισσότερες περιπτώσεις, στις χώρες αυτές η γνωστοποίηση των σχετικών κινδύνων είτε επιβάλλεται είτε ενθαρρύνεται από τις κρατικές, τις
χρηματιστηριακές ή τις οικονομικές ρυθμιστικές αρχές. Σε επίπεδο κλάδου, τα υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης των κινδύνων που σχετίζονται με το
κλίμα απαντώνται στους τομείς της Δασοκομίας και Χαρτιού (44%), Χημικών (43%), Εξόρυξης (40%) και Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (39%). Ακολουθούν
ο κλάδος της Αυτοκινητοβιομηχανίας (39%) και οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (38%). Η Υγεία (14%), οι Μεταφορές και η Αναψυχή (20%) και το Λιανικό
Εμπόριο (23%), είναι οι κλάδοι με την μικρότερη πιθανότητα αναγνώρισης του κλιματικού κινδύνου. Εξετάζοντας πιο συγκεκριμένα τις 250 μεγαλύτερες
εταιρείες του κόσμου (G250), η δημόσια αναγνώριση του οικονομικού κινδύνου που σχετίζεται με το κλίμα εκ μέρους είναι πιο συχνή, σίγουρα όμως όχι ακόμα
καθολική. Στην κορυφή βρίσκονται πολυεθνικές με έδρα στη Γαλλία, με το 90% αυτών να αναγνωρίζουν τον κλιματικό κίνδυνο, ενώ τις ακολουθούν μεγάλες
εταιρείες με έδρα στη Γερμανία (61%) και το ΗΒ (60%). Περίπου τα δύο τρίτα των G250 στους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου (67%) και του Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου (65%) αναγνωρίζουν τον κίνδυνο, με μόλις το ένα τρίτο (36%) τον μεγάλων εταιρειών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών να τις μιμούνται.
Η έρευνα ωστόσο αποκάλυψε ότι μόλις έξι εταιρείες μεταξύ των G250 έχουν φροντίσει να ενημερώσουν τους επενδυτές για τον ενδεχόμενο οικονομικό
αντίκτυπο του κλιματικού κινδύνου μέσω ποσοτικού προσδιορισμού ή διαμόρφωσης σεναρίων.
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ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Νέα άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος
το Γ’ τρίμηνο του 2017
Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει τις θετικές προσδοκίες των CEOs για την πορεία της ελληνικής
οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, έξι στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι είναι μέτρια η πιθανότητα νέας
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ενώ με την ίδια αναλογία δηλώνουν ότι η ελληνική οικονομία είναι
ελάχιστα ανοικτή στις ξένες επενδύσεις. Παράλληλα τέσσερις στους δέκα CEOs θεωρούν ότι το καθεστώς
εποπτείας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2018, θα έχει θετικές επιδράσεις στην οικονομία
και μόνο ένας στους τέσσερις πιστεύει για το αντίθετο. 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 14/09/2017 έως 26/09/2017.

O

Ο γενικός δείκτης οικονομικού
κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index)
το τρίτο τρίμηνο του 2017 συνέχισε την
ανοδική του πορεία και διαμορφώθηκε στις
147 μονάδες.
Η σημαντική βελτίωση του δείκτη, οφείλεται
στις θετικές προσδοκίες των CEOs για
την πορεία της Ελληνικής οικονομίας που
στηρίζονται στην εδραιωμένη πεποίθηση
για περιορισμό της αβεβαιότητας στις
οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις υπό
την προϋπόθεση της ευρύτερης αποδοχής
των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν
με τους δανειστές ως την μόνη διέξοδο
για την επάνοδο της οικονομίας σε
αναπτυξιακούς ρυθμούς. Η ανάλυση των
αποτελεσμάτων ανά μεγέθους δείχνει
σημαντική άνοδο του δείκτη σε όλες
τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Ο δείκτης
τρέχουσας οικονομικής κατάστασης
(ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε
αξιόλογη άνοδο και διαμορφώθηκε στις
140 μονάδες έναντι 121 το προηγούμενο
τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO
Expectation Index) παρουσίασε νέα αύξηση
στις 154 μονάδες έναντι 145 μονάδων
του προηγούμενου τριμήνου. Ο δείκτης
τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της
χώρας σημείωσε σημαντική άνοδο και
διαμορφώθηκε στις 187 μονάδες έναντι
150 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό

ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚH ΚΟΡΡE, aggeliki.korre@gmail.com

των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε
η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της
χώρας, αυξήθηκε σε 23% έναντι 11% του
προηγούμενου τρίμηνου, ενώ παράλληλα
το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι
επιδεινώθηκε μειώθηκε σε 28% έναντι
52% το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο
αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 35%
δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική
κατάσταση της χώρας είναι βελτιωμένη. Ο
δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας
ένα έτος μετά παρουσίασε νέα άνοδο στις
177 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που
εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της
χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος
διαμορφώθηκε σε 31%, ενώ για τους CEOs
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων αυξάνεται
σε 45%.

Αξιόλογη άνοδο σημείωσε ο
δείκτες οικονομικής κατάστασης
κλάδου δραστηριοποίησης
και εταιρειών
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης του κλάδου στον οποίο
δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις
σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 155 μονάδες
έναντι 131 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 22%, ποσοστό που αυξάνεται σε 26% για
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων
και σε 33% για τους CEOs των επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών.
Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική
κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης
παρουσίασε αύξηση στις 168 μονάδες έναντι
154 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 36%, ποσοστό
που αυξάνεται σε 52% για τους CEOs των
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης των εταιρειών ανήλθε στις
118 μονάδες έναντι 99 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 48%, ποσοστό
που αυξάνεται σε 65% 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 141 μονάδες
έναντι 131 το προηγούμενο τρίμηνο.
Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί
βελτίωση αυξήθηκε σε 53% έναντι 46% το
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
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προηγούζενο τρίζηνο, ενώ πιο αισιόδοξοι
εζφανίζονται οι CEOs των πολύ ζεγάλων
επιχειρήσεων ζε ποσοστό 72%.
Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε
άνοδο στις 123 ζονάδες έναντι 105 το
προηγούζενο τρίζηνο. Το ποσοστό των
CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα
επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που
διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση ζε το
προηγούζενο έτος διαζορφώθηκε σε 36%,
ποσοστό που αυξάνεται σε 43% για τους
CEOs των πολύ ζεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών ωστόσο

2ο τρίζηνο
2017

3ο τρίζηνο
2017

παρουσίασε συγκρατηζένη άνοδο και
διαζορφώθηκε στις 138 ζονάδες έναντι
133 το προηγούζενο τρίζηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική
δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν
θα είναι υψηλότερη κατά τον επόζενο
χρόνο, αυξήθηκε σε 35% έναντι 31% το
προηγούζενο τρίζηνο.

υτάσιμος ο δείκτης
τρέχουσας απασχόλησης
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης αντίθετα
ζε τους προηγούζενους δείκτες παρέζεινε
στάσιζος στις 117 ζονάδες. Το ποσοστό

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
Απαντήσεις (ποσοστά %)
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ΓΡΧΦΗΜΧ 3. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας 1 έτος μετά
Χπαντήσεις (ποσοστά %)
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ΓΡΧΦΗΜΧ 4. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
Χπαντήσεις (ποσοστά %)
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ΓΡΧΦΗΜΧ 5. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας 1 έτος μετά
Δείκτης
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Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος ΕΑΣΕ & Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP
«Ο δείκτὴ οικονὸικού κλί̀ατὸ στο 3ο
τρί̀ηνο του 2017 συνέχισε την ανοδική
πορεία και ανήλθε στὶ 147 ̀ονάδὲ
έναντι 133 του προηγού̀ενου τρὶήνου. Η
σὴαντική βελτίωση του δείκτη οφείλεται
στὶ θετικέ̀ προσδοκίὲ που έχουν
διὰορφωθεί ̀εταξύ των CEOs σχετικά ̀ε
τὶ δεσ̀εύσεὶ που έχει αναλάβει η Ελλάδα
για την εφαρ̀ογή του προγρά̀̀ατὸ
̀εταρρυθ̀ίσεων, η υλοποίηση των οποίων
αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκὰψη
τὴ Ελληνική̀ οικονὸίὰ. Έξι στοὺ δέκα
CEOs πιστεύει ότι είναι ̀έτρια η πιθανότητα
νέὰ ανακεφαλαιοποίησὴ των τραπεζών,
ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα
δυστυχώ̀ είναι ελάχιστα ανοικτή στὶ ξένὲ
επενδύσεὶ που στὶ σὴερινέ̀ συνθήκὲ
περιορισ̀ένων διαθέσὶων εγχώριων
κεφαλαίων είναι σὴαντική διέξοδὸ και
ευκαιρία για την ̀ελλοντική ανάπτυξὴ
τὴ χώρὰ. Σὴαντικό εύρὴα είναι επίσὴ
ότι τέσσερὶ στοὺ δέκα CEOs (πιθανότατα
γιατί δεν έχουν ὲπιστοσύνη στο Ελληνικό
πολιτικό σύστὴα) πιστεύουν ότι η συνέχιση
τὴ εποπτείὰ ̀ετά την ολοκλήρωση του
προγρά̀̀ατὸ το 2018 θα λειτουργήσει
θετικά για την ελληνική οικονὸία».

των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός
των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που
διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με
ένα έτος πριν, ανήλθε σε 47%, ενώ για τις
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό είναι
αυξημένο σε 58%. Ο δείκτης προσδοκιών
απασχόλησης σημείωσε μικρή άνοδο και
διαμορφώθηκε στις 145 μονάδες. Το 38%
των CEOs δηλώνουν ότι η απασχόληση στις
εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη
1 έτος μετά, ποσοστό που αυξάνεται σε
52% για τους CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων.

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Η Ελλάδα θα παραμείνει υπό εποπτεία και μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος το 2018, μέχρις ότου εξοφληθεί το 75% των δανείων που έχει λάβει.
Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επίδραση στην οικονομία του καθεστώτος εποπτείας;;

35%
42%
Θετική
Ούτε θετική ούτε αρνητική
Αρνητική

33%

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Πιστεύετε ότι η ελληνική οικονομία είναι πιο ανοικτή στις ξένες επενδύσεις;;

5%

Μικρή η πιθανότητα
για νέα ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που
υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs,
ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν την
άποψη τους για την επίδραση που θα έχει
στην Ελληνική οικονομία το καθεστώς
εποπτείας που προβλέπεται από το θεσμικό
πλαίσιο της Ε.Ε μέχρι την αποπληρωμή του
75% των δανείων που έχει λάβει. Τέσσερις

Το 36% των CEOs θεωρεί ότι δεν είναι και
τόσο ανοικτή, ενώ μόνο το 5% δηλώνει
ότι είναι αρκετά ανοικτή στις ξένες
επενδύσεις. Ένα σημαντικό ζήτημα για την
ελληνική οικονομία είναι η σταθερότητα
του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Στην ερώτηση για την πιθανότητα νέας
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών σχεδόν
ένας στους τρεις CEOs θεωρεί ότι υπάρχουν
υψηλές πιθανότητες ανακεφαλαιοποίησης,
ενώ έξι στους δέκα εκτιμούν ότι η
πιθανότητα είναι μέτρια. Ελάχιστο είναι το
ποσοστό των CEOs 5% που πιστεύουν ότι
δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να απαιτηθεί
νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

στους δέκα CEOs δηλώνουν ότι θα έχει
θετική επίδραση ενώ ένας στους τρεις
ούτε θετική ούτε αρνητική. Αντίθετα ένας
στους τέσσερις πιστεύει ότι το καθεστώς
εποπτείας θα έχει αρνητική επίδραση
στην ελληνική οικονομία. Σημαντική
διαφοροποίηση παρατηρείται στους CEOs
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων όπου
ένας στους δύο θεωρεί ότι οι επιπτώσεις
στην οικονομία θα είναι θετικές. Οι CEOs
ερωτήθηκαν επιπλέον για το αν η ελληνική
οικονομία είναι πιο ανοικτή στις ξένες στις
ξένες επενδύσεις. Έξι στους δέκα CEOs
πιστεύουν ότι η ελληνική οικονομία είναι
ελάχιστα ανοικτή στις ξένες επενδύσεις.

36%

Ναι, είναι αρκετά ανοικτή

59%

Όχι, δεν είναι τόσο ανοικτή
Είναι ελάχιστα ανοικτή
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INTERIM MANAGEMENT:
Αποτελεσματικό εργαλείο διοίκησης σε
περιόδους έντονου μετασχηματισμού
Οι υπηρεσίες Interim Management προσφέρουν ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες
λύσεις διοίκησης και εφαρμογής προγραμμάτων αλλαγής, τόσο στη λειτουργία
όσο και στην κουλτούρα των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Εξασφαλίζουν
σημαντικά και άμεσα αποτελέσματα μειώνοντας την αβεβαιότητα σε περιβάλλον
υψηλού ρίσκου.

Τ

Τα τελευταία χρόνια, οι υπηρεσίες

Interim Management χρησιμοποιούνται
όλο και περισσότερο από επιχειρήσεις
και οργανισμούς που βρίσκονται σε
έντονο μετασχηματισμό. Προσφέρουν
πλεονεκτήματα στρατηγικής σημασίας
και δημιουργούν αξία σε όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη.
Οι εφαρμογές των υπηρεσιών είναι
πλέον εξαιρετικά διευρυμένες και
εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση
μιας επιχείρησης στο νέο ιδιοκτησιακό
καθεστώς μετά από μια εξαγορά,
θωρακίζουν τη λειτουργία μιας
προβληματικής επιχείρησης στη
διάρκεια της αναδιάρθρωσης του
δανεισμού της, και αντιμετωπίζουν
ειδικές προκλήσεις που αφορούν την
οργανωτική αλλαγή.
Ο χρόνος αντίδρασης, τα απαιτούμενα
ειδικά προσόντα και η δέσμευση στο
αποτέλεσμα είναι κρίσιμες παράμετροι
επιτυχίας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Το Interim Management έχει τα
χαρακτηριστικά εκείνα που μπορούν να
δημιουργήσουν αξία στις επιχειρήσεις
και να αποτελέσουν μοχλούς
σταθερότητας και ανάπτυξης:
• Τάχιστη ανεύρεση και εμπλοκή
εξειδικευμένων στελεχών με εμπειρία
στο συγκεκριμένο κλάδο και στην
επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
• Ευθύνη για το αποτέλεσμα από την
πρώτη ημέρα.
• Αντικειμενική αντιμετώπιση της
υφιστάμενης κατάστασης.

• Δέσμευση σε συγκεκριμένο
πλάνο στόχων.
• Προδιαγεγραμμένη χρονική εμπλοκή
συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα.
• Υψηλό επίπεδο στελεχών με διεθνή
εμπειρία, εξειδικευμένες γνώσεις και
ικανότητες διοίκησης.
• Δημιουργία προϋποθέσεων αλλαγής
κουλτούρας και διευκόλυνση της
εισόδου των μόνιμων στελεχών.
Στην Ελλάδα σήμερα, η επιχειρηματική
κοινότητα αντιμετωπίζει σημαντικές
προκλήσεις. Από τη μία πλευρά οι
επιχειρήσεις με υψηλό δανεισμό και
λειτουργικά προβλήματα πρέπει
να υλοποιήσουν προγράμματα
χρηματοοικονομικής και λειτουργικής
αναδιάρθρωσης προκειμένου να
επιβιώσουν και από την άλλη, οι
δυναμικές επιχειρήσεις εντείνουν
τις προσπάθειές τους για διεθνή
δραστηριότητα και είσοδο σε νέες, πολύ
πιο ανταγωνιστικές αγορές.
Παράλληλα, η ανάγκη προσαρμογής στα
νέα δεδομένα της ψηφιακής οικονομίας
και των περισσότερο ευέλικτων
επιχειρηματικών μοντέλων αποτελεί
βασική πρόκληση για τις διοικήσεις.
Η ταχύτητα υλοποίησης των αλλαγών,
η άμεση απόκριση σε αυτές τις
προκλήσεις και η αξιοποίηση υψηλών
τεχνικών και διοικητικών ικανοτήτων
είναι βασικοί παράγοντες υλοποίησης
μιας στρατηγικής με μακροχρόνια
αποτελέσματα.

Η AIMS International, στοχεύοντας
στην παροχή υψηλού επιπέδου
λύσεων που αφορούν το συνολικό
κύκλο ζωής των επιχειρήσεων,
αξιοποιεί την μακρόχρονη εμπειρία
της στο χώρο του Executive
Search και σε συνεργασία με την
MAGNALIA AG (www.magnalia.
ch) είναι σε θέση να παρέχει
ολοκληρωμένες υπηρεσίες Interim
Management στην Ελλάδα.
Η MAGNALIA AG είναι Ελβετική
εταιρεία παροχής υπηρεσιών
Interim Management σε διεθνές
επίπεδο. Δημιουργήθηκε από
την ένωση των εταιρειών
Management Angels GmbH
(Ιδρυτικό μέλος του Wil Group) και
GroNova AG με σκοπό την παροχή
ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
Η κοινή βάση εξειδικευμένων
Interim Managers περιλαμβάνει
πάνω από 12.500 ειδικούς οι οποίοι
έχουν αξιολογηθεί ενδελεχώς
και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
κλάδων και επιχειρηματικών
λειτουργιών σε ανώτερο και
ανώτατο διοικητικό επίπεδο.

Celebrating 30 years of presence in Greece

WE
FIND&GROW
YOUR
LEADERS
STRENGTHENING LEADERS THROUGH
GLOBAL KNOWLEDGE
We help companies to acquire, retain and develop
their top talents worldwide...
...with Executive Search, Executive Assessment &
Leadership Development

aimsinternational.com/locations/greece/
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Η δύναμη των consumer stories
στο digital marketing
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το μοίρασμα των θετικών ιστοριών των καταναλωτών
για ένα brand μπορεί να αποτελέσει μία ιδιαίτερα αποτελεσματική στρατηγική marketing.
Και αυτό γιατί όταν οι καταναλωτές ετοιμάζονται να πάρουν μία αγοραστική απόφαση,
οι ιστορίες άλλων μπορούν να αποτελέσουν μία σημαντική πηγή πληροφόρησης και
να διαμορφώσουν τη συνολική εμπειρία που προσφέρει ένα brand. Πώς μπορούν οι
εταιρείες να αξιοποιήσουν αυτή την τάση για να ενισχύσουν τις marketing καμπάνιες
τους και κατ’ επέκταση το bottomline;
Πηγή: MIT Sloan Management Review / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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Ο

Όταν σκεφτόμαστε την αφήγηση
(storytelling), τείνουμε να ανακαλούμε
μνήμες από την παιδική μας ηλικία –
παραμύθια, μύθους και παραβολές.
Οι ιστορίες αποτελούν ουσιαστική
μορφή της ανθρώπινης επικοινωνίας
και συγκαταλέγονται συχνά μεταξύ
των βασικών φορέων των πολιτιστικών
κανόνων και αξιών. Υπάρχει λόγος,
άλλωστε, που πολλά από τα μαθήματα
και διδάγματα της παιδικής ηλικίας
μεταδίδονται ως ιστορίες: έρευνες έχουν
δείξει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος
αρέσκεται στο να κωδικοποιεί, να
αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες
σε αφηγηματική μορφή.
Όταν οι καταναλωτές ετοιμάζονται να
προβούν σε αγοραστικές αποφάσεις,
οι ιστορίες μπορούν να μεταφέρουν
σημαντικές πληροφορίες και να
διαμορφώσουν την τελική απόφαση
και τη συνολική εμπειρία γύρω από ένα
συγκεκριμένο brand. Με την εμφάνιση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
των καταναλωτών, όπως το Facebook
και το Twitter, οι ιστορίες μπορούν
να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία
για τη διαμόρφωση της γνωστικής
επεξεργασίας, της ανάκλησης, της εικόνας
του brand και των τελικών επιλογών.
Ωστόσο, δεν είναι αρκετά γνωστό πώς
αυτή η διαδικασία λειτουργεί ή μπορεί
να αξιοποιηθεί από το marketing, και
πιο συγκεκριμένα το digital marketing.
Ακαδημαϊκοί του MIT Sloan School of
Management και του πανεπιστημίου
NYU της Σανγκάης, μελέτησαν δύο
πραγματικά παραδείγματα -μίας
μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας και
ενός ιαπωνικού τραπεζικού οργανισμούπροκειμένου να διερευνήσουν το ρόλο
που διαδραματίζει η αφηγηματική ιστορία
στην επιλογή των καταναλωτών. Η μελέτη
έδειξε ότι οι ιστορίες αυξάνουν σημαντικά
τη δέσμευση των καταναλωτών με
ιστοσελίδες, καθώς επίσης και ότι οι
ιστορίες που πηγάζουν από τους ίδιους
τους καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ισχυρές
στη διαμόρφωση συμπεριφορών σχετικά
με ένα brand στα social media. Πράγματι,

οι εταιρείες που προσφέρουν εμπειρίες οι
οποίες δεν περιλαμβάνουν τη συμμετοχή
των καταναλωτών σε αφηγήσεις
που συνδέονται με το brand, χάνουν
σημαντικές ευκαιρίες να συνδεθούν
με ουσιαστικό τρόπο με δυνητικούς
αγοραστές.
Όλο και περισσότερο το «βάρος»
της εξουσίας στην ψηφιακή αγορά
μεταφέρεται από την εταιρεία που
ήταν μέχρι πρόσφατα σε ένα δυναμικό
συνδυασμό ανάμεσα στο brand και
τους καταναλωτές. Στην παραδοσιακή
τηλεοπτική διαφήμιση, κυριαρχούν τα
μηνύματα από την εταιρεία προς τον
καταναλωτή. Ωστόσο, στο σύγχρονο
περιβάλλον των «πολλαπλών οθονών»,
στο οποίο ζούμε και επιχειρούμε, τα
παραδοσιακά μοντέλα marketing
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό,
καθώς οι εταιρείες χρησιμοποιούν ολοένα
και περισσότερο brand websites και τα
κοινωνικά δίκτυα προκειμένου το μήνυμά
τους να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Τα
άμεσα μηνύματα ενός brand τα οποία
ακολουθούν αφηγηματικές δομές έχουν
τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά
τόσο την επιρροή τους όσο και τη
σύνδεση των καταναλωτών με το brand
τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα νέα
μέσα.
Ωστόσο, καθώς η consumer-toconsumer αφήγηση καθιστά ολοένα
και περισσότερο έντονη την παρουσία
της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
οι προηγούμενες αντιλήψεις σχετικά
με την άμεση επίδραση και επιρροή
ενός brand, αντικαθίστανται από πιο
δυναμικές αντιλήψεις γύρω από το
brand-to-consumer και το consumerto-consumer marketing. Αυτό επιτρέπει
σύνθετους συνδυασμούς στους

οποίους οι καταναλωτές μοιράζονται
δημιουργικό περιεχόμενο με τις εταιρείες
και κατόπιν τόσο η εταιρεία όσο και οι
χρήστες μοιράζονται περαιτέρω αυτό το
περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα.
Οι εταιρείες, επίσης, έχουν γίνει
πλέον περισσότερο δραστήριες
στο να μοιράζονται τις ιστορίες των
καταναλωτών, καθώς και, σε αρκετές
περιπτώσεις, να διευκολύνουν οι ίδιες
την παραγωγή σχετικού με το brand τους
περιεχομένου από τους καταναλωτές. Για
παράδειγμα, το 2009, μεγάλη πολυεθνική
αυτοκινητοβιομηχανία δημιούργησε
«θόρυβο» στα μίντια, δανείζοντας 100
καινούργια αυτοκίνητα σε καταναλωτές
ώστε να τα χρησιμοποιήσουν δωρεάν
για έξι μήνες. Σε αντάλλαγμα, ζητήθηκε
από τους παραλήπτες να καταγράψουν
την εμπειρία τους από τη χρήση του
συγκεκριμένου μοντέλου αυτοκινήτου
σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης,
όπως το YouTube, το Facebook και το
Twitter. Η εταιρεία χρησιμοποίησε αυτή
την προωθητική εκστρατεία για να
δημιουργήσει τηλεοπτικές και digital
διαφημίσεις, καθώς και καταχωρήσεις
στον έντυπο τύπο.

Το πείραμα
Οι εταιρείες καλούνται σήμερα να
κατανοήσουν γιατί οι καταναλωτές
ανταποκρίνονται στο storytelling.
Ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι
καταναλωτές μοιράζονται ιστορίες και
εμπλέκονται σε διαδικασίες ανταλλαγής
απόψεων σχετικά με προϊόντα και
υπηρεσίες σε πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης τόσο για να βοηθήσουν
άλλους καταναλωτές, όσο και για να
ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
Οι καλές πρακτικές marketing σήμερα

Το storytelling των ίδιων των
καταναλωτών είναι ένα ισχυρό εργαλείο
για την ενίσχυση του brand και την
αύξηση των προτιμήσεων για αυτό
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απαιτούν σαφή κατανόηση του ρόλου
που διαδραματίζει το περιεχόμενο που
παράγεται από τους καταναλωτές και των
τρόπων με τους οποίους αυτό μπορεί να
αξιοποιηθεί.
Η ιδέα του παραδοσιακού ρητορικού
τριγώνου -το οποίο αποτελείται από
τον συγγραφέα/αφηγητή, ένα κοινό
και ένα θέμα/context- είναι απόλυτα
καθιερωμένη στην παραδοσιακή
ζωντανή ή έντυπη αφήγηση. Ωστόσο,
λίγα είναι γνωστά σχετικά με το πώς αυτό
το τρίγωνο συνδέεται με τις εμπειρίες
των καταναλωτών στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Για να κατανοηθεί πώς οι
αρχές της αφήγησης εφαρμόζονται
στον ολοένα και περισσότερο ψηφιακό
κόσμο μας, διεξήχθησαν τρία πειράματα
για λογαριασμό δύο συγκεκριμένων
και πραγματικών εταιρειών, όπως
προαναφέρθηκε. Οι συμμετέχοντες
στην έρευνα επιλέχτηκαν τυχαία από
τις αγορές στις οποίες στοχεύουν οι
εν λόγω εταιρείες. Τα δύο πειράματα
αφορούσαν στην εταιρεία αυτοκινήτου
και το τρίτο στην ιαπωνική τράπεζα.
Για κάθε πείραμα, οι μελετητές των
δύο πανεπιστημίων χρησιμοποίησαν
αυθεντικό περιεχόμενο που αφορούσε
τα brands, σε δοκιμαστικά περιβάλλοντα

τα οποία προσομοίαζαν σε μέσα
κοινωνικά δικτύωσης όπως το Facebook
και το YouTube. Στην πρώτη μελέτη για
λογαριασμό της αυτοκινητοβιομηχανίας,
χρησιμοποιήθηκε ένα βίντεο με
πρωταγωνιστή έναν καταναλωτή, ο οποίος
μιλούσε για το πάθος του στη συλλογή
ενός συγκεκριμένου vintage μοντέλου
της εταιρείας, σε ένα δείγμα αγοραστών
αυτοκινήτων της τάξης των 1.800 ατόμων.
Σε πρώτη φάση μετρήθηκαν οι στάσεις και
οι προτιμήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη
αυτοκινητοβιομηχανία και στη συνέχεια
οι μελετητές έδειξαν το βίντεο που
περιγράψαμε. Να σημειωθεί ότι σε ένα
μικρό κομμάτι των συμμετεχόντων
δόθηκε αντίστοιχα ένα ουδέτερο άρθρο
προς ανάγνωση. Κατόπιν, μετρήθηκαν
ξανά οι στάσεις και οι προτιμήσεις για την
εταιρεία. Στη δεύτερη μελέτη, ένα άλλος
καταναλωτής μιλούσε σε ένα βίντεο για
ένα συγκεκριμένο μοντέλο της εταιρείας,
το οποίο οι γονείς του αγόρασαν τον
μήνα που ο ίδιος γεννήθηκε και το οποίο
αποκαλούσε ως τον «δίδυμό» του. Στο
βίντεο μοιραζόταν τις αναμνήσεις του από
την παιδική του ηλικία που συνδέονταν
με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο -ταξίδια,
αποφοιτήσεις, πρώτα ραντεβού-, και
εξηγούσε πώς αυτό παραμένει μέρος της

ζωής του. Το πείραμα εδώ χρησιμοποίησε
δείγμα 800 καταναλωτών και αντίστοιχες
με την πρώτη μελέτη διαδικασίες
μέτρησης.
Η μελέτη σχετικά με την ιαπωνική
τράπεζα βασίστηκε σε ένα βίντεο με
πρωταγωνιστή έναν διάσημο Ιάπωνα
βιολιστή, ο οποίος μιλούσε για το όνειρό
του να γίνει αρχιτέκτονας και πώς η
τράπεζα τον βοήθησε να υλοποιήσει το
δεύτερο όνειρό του που ήταν να χτίσει
ένα δικό του σπίτι, τη στιγμή που άλλοι
τραπεζικοί οργανισμοί δεν έκριναν ότι
πληρούσε τα κριτήρια για στεγαστικό
δάνειο. Περίπου 1.250 συμμετέχοντες
έλαβαν μέρος σε αυτό το πείραμα, στους
οποίους προβλήθηκε το συγκεκριμένο
βίντεο αφού πρώτα είχαν εκφράσει
την άποψή τους για την τράπεζα.
Συνολικά στις τρεις μελέτες συμμετείχαν
περισσότεροι από 3.800 καταναλωτές.
Σε κάθε πείραμα, μετρήθηκε η βαθμιαία
μεταβολή των αντιλήψεων των
συμμετεχόντων μετά την έκθεσή τους
στις σχετικές ιστορίες. Οι μετρήσεις
αφορούσαν τρεις βασικές παραμέτρους:
(1) την προσωπική σύνδεση με το
brand (με άλλα λόγια τη δύναμη του
δεσμού μεταξύ του brand και της
προσωπικής ζωής του καταναλωτή),

Πώς οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στις αφηγήσεις
εμπιστοσύνη

ιστορία
καταναλωτή

οι καταναλωτές
ταυτίζονται με
την ιστορία

σύνδεση
κατανλωτή-brand

Καταναλωτές
που είναι πιο
πιύανό να
εξετάσουν να
αγοράσουν
το προϊόν
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(2) την εμπιστοσύνη (την πεποίθηση
ότι η εταιρεία ανταποκρίνεται στις
υποσχέσεις της) και (3) την εξέταση (την
πιθανότητα δηλαδή οι καταναλωτές να
εξέταζαν την πιθανότητα να αγοράσουν
το συγκεκριμένο brand στην επόμενη
σχετική αγορά τους). Μετά την έκθεση
των συμμετεχόντων στην ιστορία, οι
μελετητές αξιολόγησαν επίσης σε ποιο
βαθμό οι συμμετέχοντες μπορούσαν να
ταυτιστούν με την ιστορία και κατά πόσο
ενεπλάκησαν σε ψυχολογικό επίπεδο με
τις ιστορίες των άλλων καταναλωτών.

Αξιολογώντας τον αντίκτυπο
Οι παραπάνω μελέτες έδειξαν ότι
οι αφηγήσεις που προέρχονται από
καταναλωτές ή βασίζονται σε εμπειρίες
καταναλωτών επηρεάζουν τους
ανθρώπους ώστε να εξετάσουν να
προβούν σε αγορές των συγκεκριμένων
προϊόντων. Στην πραγματικότητα, και
στα τρία πειράματα, παρατηρήθηκε
κατά μέσο όρο μία αύξηση της τάξης
του 32% στο κατά πόσο θα εξέταζαν την
πιθανότητα να αγοράσουν το προϊόν που
εμφανίζονταν στην ιστορία. Στατιστικά,
τα αποτελέσματα αποδείχτηκαν ιδιαίτερα
σημαντικά τόσο στις μεμονωμένες
μελέτες, όσο και όταν τα δεδομένα
και από τις τρεις συνδυάστηκαν και
αναλύθηκαν συγκεντρωτικά. Σε αυτά,
θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός
ότι παλιότερες έρευνες έχουν επίσης
δείξει ότι μία αγορά ή η σχέση με μία
εταιρεία συνδέεται άμεσα με μελλοντικές
πωλήσεις. Για παράδειγμα, όταν οι
καταναλωτές ετοιμάζονται να προβούν σε
αγορά καινούργιου αυτοκινήτου, συχνά
διαμορφώνουν κάποια σύνολα εξέτασης,
τα οποία συνήθως αποτελούνται από
τέσσερις έως έξι επιλογές. Αν ένα
εμπορικό σήμα δεν περιλαμβάνεται
σε αυτό τον κατάλογο, η πιθανότητα ο
καταναλωτής να αγοράσει το προϊόν
αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Ο βαθμός
στον οποίο περισσότεροι καταναλωτές
είναι πρόθυμοι να εξετάσουν το
ενδεχόμενο αγοράς αυτοκινήτου από μία
συγκεκριμένη εταιρεία, επηρεάζει την

πραγματική αύξηση των πωλήσεων της
συγκεκριμένης εταιρείας. Αντίστοιχα, αν
περισσότεροι άνθρωποι είναι ανοιχτοί
να συνδιαλλαγούν με μία συγκεκριμένη
τράπεζα, τότε είναι πιθανότερο η
συγκεκριμένη τράπεζα να σημειώσει
αύξηση στους αποταμιευτικούς
λογαριασμούς, στις πιστωτικές κάρτες, τα
δάνεια και τις επενδυτικές υπηρεσίες που
προσφέρει.
Η μελέτη έδειξε ότι οι άνθρωποι που
εκτέθηκαν στις σχετικές με τα brand
ιστορίες είχαν σημαντικά μεγαλύτερα
επίπεδα σύνδεσης με τις συγκεκριμένες
εταιρείες, ενώ και τα επίπεδα
εμπιστοσύνης εμφανίστηκαν αντίστοιχα
βελτιωμένα, σε σχέση με το δείγμα των
συμμετεχόντων που δεν παρακολούθησε
τις ιστορίες αυτές. Αντίστοιχα, οι
συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι
ταυτίστηκαν περισσότερο με τις ιστορίες,
έδειξαν μεγαλύτερη προθυμία να
εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με
την εταιρεία.
Σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους πελάτες,
η μελέτη έδειξε ότι η αντίληψη για την
πατρότητα της ιστορίας είναι σημαντική.
Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε
από τους ερευνητές ότι οι ιστορίες
που προέρχονταν αμιγώς από τους
καταναλωτές και οι ιστορίες που ήταν
αποτέλεσμα της συνεργασίας της
εταιρείας με τον καταναλωτή είχαν
παρόμοια επίπεδα επίδρασης. Και στις
δυο περιπτώσεις, ο αντίκτυπός τους στους
καταναλωτές ήταν σαφώς μεγαλύτερος
από τις ιστορίες που δημιουργούνται
αποκλειστικά από τις εταιρείες.
Ως ένα βαθμό αποτελεί έκπληξη
το γεγονός ότι οι αφηγήσεις των
καταναλωτών δεν είχαν μεγαλύτερη
επίδραση από αυτές που δημιουργήθηκαν
σε συνεργασία με την εταιρεία – και αυτό
γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι οι αφηγήσεις
των καταναλωτών θα θεωρούνταν
περισσότερο αυθεντικές. Ωστόσο,
όπως έδειξε και η έρευνα, φαίνεται ότι
ενώ οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στο
περιεχόμενο η πηγή του οποίου είναι ένας
καταναλωτής, σπουδαιολογούν επίσης

τη νομιμότητα που
προσδίδει η ταμπέλα
της εταιρείας. Τα καλά
νέα για τις εταιρείες
είναι ότι μπορούν να
δημοσιεύουν αφηγήσεις
των καταναλωτών τους στις δικές τους
σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα και να
προσκομίσουν τα οφέλη που προσδίδουν
οι γνήσιες ιστορίες, χωρίς όμως να χάσουν
τελείως τον έλεγχο του περιεχομένου.
Επίσης, οι καταναλωτές κερδίζουν από
τις «κοινές» αφηγήσεις, αφού μπορούν
να είναι σίγουροι ότι οι ιστορίες είναι
αξιόπιστες όταν εμφανίζονται σε ένα
brand site που εμπιστεύονται.
Και για να επιστρέψουμε στα
παραδείγματα της μελέτης, να
σημειώσουμε ότι τα παραπάνω ευρήματα
οδήγησαν την αυτοκινητοβιομηχανία
-ας την ονομάσουμε ΧΥΧ- να ξεκινήσει
μία καινούργια καμπάνια στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, με το hastag
#XΥΧstories. Σε αυτή την καμπάνια,
η εταιρεία παρουσίασε ιστορίες
καταναλωτών της στην ιστοσελίδα της
και σε μία ευρεία γκάμα κοινωνικών
δικτύων -Twitter, YouTube, Instagram
και Facebook. Η καμπάνια αυτή
συμπεριελάμβανε και τηλεοπτικά σποτ
με τίτλο «Υπάρχουν εκατομμύρια ΧΥΧ
ιστορίες. Ποια είναι η δική σας;». Τις
πιο ενδιαφέρουσες δε από αυτές τις
ιστορίες, η εταιρεία τις κατέγραψε σε
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επαγγελματικά, υψηλής ποιότητας βίντεο
τα οποία επίσης μοιράστηκε μέσα από τις
σελίδες της στα social media.

Αξιοποιώντας τις αφηίήσεις
των καταναλωτών
Τα ευρήματα της έρευνας καθιστούν
σαφές ότι το storytelling των ίδιων των
καταναλωτών είναι ένα ισχυρό εργαλείο
για την ενίσχυση του brand και την
αύξηση των προτιμήσεων για αυτό.
Με αυτό ως δεδομένο, οι μελετητές
προτείνουν τα παρακάτω βήματα για το
πώς μία εταιρεία μπορεί να υλοποιήσει
μία αφηγηματική στρατηγική.
1. Συνερίαστείτε με τους καταναλωτές
ίια τη δημιουρίία πιστευτών και
ελκυστικών ιστοριών.
Μέσα από την εξέταση σχολίων στο
Facebook, το Twitter, το YouTube
και άλλων κοινωνικών δικτύων, μία
εταιρεία μπορεί να βρει leads για
ιστορίες καταναλωτών για το brand
τους, τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει.
Είναι λίγο σαν να στήνετε μία έκθεση
τέχνης: Πρέπει να βρείτε τα καλύτερα
παραδείγματα, να συνεργαστείτε με τους
αφηγητές και να περάσετε το σωστό
μήνυμα. Οι ανεξάρτητες ιστοσελίδες
των fan ενός brand είναι επίσης μία
καλή πηγή ανεύρεσης σχετικού υλικού.
Για παράδειγμα, μία καναδική τράπεζα
δημιούργησε μία καμπάνια επιβράβευσης
επιλεγμένων πελατών με ευχαρηστήρια
δώρα τα οποία διανέμονταν μέσω ειδικών
ΑΤΜ. Σε μία περίπτωση, ένα πελάτης,
φανατικός οπαδός μίας ομάδας, έλαβε ως
δώρο την επίσημη εμφάνιση της ομάδας

καθώς και μία πρόσκληση να ρίξει την
πρώτη βολή σε έναν αγώνα. Ένας άλλος
πελάτης έλαβε ένα αεροπορικό εισιτήριο
για να επισκεφτεί την άρρωστη κόρη του
στο Trinidad. Όλα αυτά βιντεοσκοπούνταν
και μετά μοιράζονταν ευρέως στα
κοινωνικά δίκτυα.
2. Μετατρέψτε τις αφηίήσεις σε
υψηλής ποιότητας παρουσιάσεις.
Υπάρχει διαφορά μεταξύ του «υψηλής
ποιότητας» και του «επιτηδευμένου».
Οι βιντεο-αφηγήσεις που αφορούν
καταναλωτές στις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης του brand είναι πιο
αποτελεσματικές όταν είναι σύμφωνες
με τις προσδοκίες των καταναλωτών
για την ποιότητα. Ωστόσο, παρόλο που
τα υψηλής ποιότητας βίντεο μπορούν
να δημιουργήσουν ισχυρές εντυπώσεις
στους δυνητικούς πελάτες υπάρχει μία
σημαντική λεπτή γραμμή. Εάν το τελικό
προϊόν είναι υπερβολικά προσεγμένο
ή μοιάζει ιδιαίτερα «επαγγελματικό»,
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει παραχθεί
αποκλειστικά από το ίδιο το brand και να
υπονομεύσει την αίσθηση αυθεντικότητας
που αναζητούν οι καταναλωτές.
3. Ενσωματώστε αφηίήσεις στο μείίμα
των social media. Το ανέβασμα ιστοριών
καταναλωτών στο site του brand σημαίνει
ότι αυτό θα θεωρηθεί ως συν-δημιουργία
της εταιρείας και του αφηγητή.
Χρησιμοποιείστε πραγματικές ιστορίες
καταναλωτών και παρουσιάστε τις μέσα
από τις σελίδες του brand στα social
media (για παράδειγμα το κανάλι σας στο
YouTube ή η σελίδα σας στο Facebook)

Η επανάσταση των κοινωνικών δικτύων
εγείρει σημαντικά ερωτήματα για το
μέλλον του brand marketing στον ψηφιακό
κόσμο – στον οποίο όλοι έχουν φωνή και οι
καταναλωτές επηρεάζονται πολύ από τις
εμπειρίες άλλων καταναλωτών

για να μεγιστοποιήσετε την επίδραση.
Ενθαρρύνετε τα σχόλια, το μοίρασμα, την
επεξεργασία και τη δημιουργία αλυσίδων
πληροφοριών από καταναλωτές προς
το brand και από καταναλωτές προς
καταναλωτές σε ολόκληρο το φάσμα
των σελίδων της εταιρείας στα κοινωνικά
δίκτυα.
4. Ενοποιήστε τις επί πληρωμή στα
μέσα στρατηίικές με το εθελοντικό
μοίρασμα ιστοριών στα κοινωνικά
δίκτυα. Οι παραδοσιακές μιντιακές
στρατηγικές που σχεδιάζονται για την
τηλεόραση μπορούν αποτελεσματικά
να χρησιμοποιηθούν αλληλοσυμπληρωματικά με το περιεχόμενο που
βασίζεται στις ιστορίες των καταναλωτών
στα social media.
Εταιρεία αδυνατίσματος στις Ηνωμένες
Πολιτείες, για παράδειγμα, ενσωμάτωσε
στα τηλεοπτικά της σποτ τις ιστορίες
πελατών της από τα social media. Ακόμα,
οι εταιρείες μπορούν να πληρώσουν
για να συμπεριλάβουν ιστορίες στα
newsfeeds στο Facebook ή στο Instagram,
ενώ ταυτόχρονα να αναζητήσουν
συνέργειες μεταξύ των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και των μέσων μαζικής
ενημέρωσης.
Η επανάσταση των κοινωνικών δικτύων
εγείρει σημαντικά ερωτήματα για το
μέλλον του brand marketing στον
ψηφιακό κόσμο – στον οποίο όλοι έχουν
φωνή και οι καταναλωτές επηρεάζονται
πολύ από τις εμπειρίες άλλων
καταναλωτών.
Σήμερα, όπως αποδεικνύεται και από
τη μελέτη, οι εταιρείες μπορούν να
επηρεάσουν τις αλληλεπιδράσεις
των καταναλωτών, αξιοποιώντας τις
αφηγήσεις των ίδιων ως σημαντικό
κομμάτι της στρατηγικής του κάθε brand.
Επίσης, η αξιοποίηση αφηγήσεων τις
οποίες συνδημιουργούν οι εταιρείες με
καταναλωτές προσφέρει στα brands
ένα επίπεδο ελέγχου επί του μηνύματος
που επικοινωνείται, χωρίς να χάνεται η
αίσθηση της αυθεντικότητας.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
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Αδύνατη η ανάκαμψη
χωρίς τις τράπεζες
Οι Ευρωπαίοι σὺφώνησαν τελικά πριν από ̀ερικέ̀ εβδὸάδὲ ̀ε το ̀ιεθνέ̀
Νὸισ̀ατικό Τὰείο να ξεκινήσουν τον ερχό̀ενο Φεβρουάριο τον έλεγχο κρίσὴ
των τεσσάρων συστὴικών τραπεζών τὴ χώρὰ, τὴ Alpha Bank, τὴ Eurobank,
τὴ Εθνική̀ Τράπεζὰ τὴ Ελλάδὸ και τὴ Τράπεζὰ Πειραιώ̀, που αποτελούν το
98% του ελληνικού χρὴατοπιστωτικού συστή̀ατὸ.
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΠΕΛΑΓΙΔΗ, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και NR Fellow, Brookings Inst., & επιστημονικού συνεργάτη της ΕΑΣΕ

A

Αυτό αντικατοπτρίζει δύο
πράγ̀ατα. Είτε οι πιστωτές

αμφισβητούν ειλικρινά την ικανότητα
αυτών των τραπεζών να σταθούν τελικά
στα πόδια τους και να χρηματοδοτήσουν
μια πολύ αναγκαία ισχυρή οικονομική
ανάκαμψη ή είναι αποφασισμένοι να
συνεχίσουν να πιέζουν την κυβέρνηση
για περισσότερες μεταρρυθμίσεις
αμφισβητώντας την κεφαλαιοποίηση
των τραπεζών και την ποιότητα των
κεφαλαίων του χρηματοπιστωτικού
τομέα. Ή και τα δύο.
Σε κάθε περίπτωση, ένα πράγμα είναι
βέβαιο. Οι ελληνικές τράπεζες δεν
μπορούν σήμερα να χρηματοδοτήσουν
την εγχώρια ανάκαμψη, η οποία,
παρεμπιπτόντως, παραμένει ανεπαρκής
και αναιμική. Το θέμα έγινε κρίσιμο κατά
τη διάρκεια της συνόδου Οκτωβρίου
του ΔΝΤ το οποίο, στην οικονομική
έκθεσή του, προέβλεψε την ανεπαρκή
μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης
για την Ελλάδα. Όσον αφορά το 2018,
το ΔΝΤ κατέστησε σαφές ότι αν η

Ελλάδα καταφέρει να επιτύχει τον
συγκεκριμένο στόχο του δημοσιονομικού
πλεονάσματος ύψους 2,2% και να
υλοποιήσει τις προγραμματισμένες
μεταρρυθμίσεις, τότε δεν πρόκειται
να εγείρει φάσμα νέων μέτρων
λιτότητας. Η απαλλαγή, όμως, από τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 98
δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί σήμερα
την πρώτη προτεραιότητα του ΔΝΤ.

Η ανάγκη για
πρωτογενές πλεόνασμα
Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση είχε
συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους
πιστωτές από το 2015 να επιτύχει στόχο
3,5%. Οι Ευρωπαίοι, παρεμπιπτόντως,
απορρίπτουν ομόφωνα την επιβολή
μιας νέας άμεσης πολιτικής κουρέματος
για τους κατόχους ελληνικών χρεών.
Αυτή η ευρωπαϊκή στάση φαίνεται
να υποδηλώνει ότι, για να επιτύχει η
Ελλάδα ένα πρωτογενές πλεόνασμα
του προϋπολογισμού 3,5% του ΑΕΠ
ή υψηλότερο, η ελληνική κυβέρνηση
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πρέπει να αναλάβει νέα μέτρα λιτότητας
1,3% του ΑΕΠ. Ή απλώς να προκαταβάλει
το 2018 την εφαρμογή των νέων
περικοπών 20 τοις εκατό των συντάξεων,
η οποία εκτιμάται ότι είναι 1,2-1,3 τοις
εκατό του ΑΕΠ, περικοπή που είχε αρχικά
προγραμματιστεί για το 2019.

Το πρόβλημα των μη
εξυπηρετούμενων δανείων
Εν τω μεταξύ, ο χρηματοπιστωτικός
τομέας προσπαθεί να ξεφορτωθεί
όσο το δυνατόν περισσότερα NPLs.
Πρόκειται για κορυφαία πολιτική
προτεραιότητα για τους πιστωτές,
τόσο των Ευρωπαίων όσο και του ΔΝΤ.
Από την πλευρά της προσφοράς, τα
νοικοκυριά και οι εταιρείες με σχετικά
ισχυρή χρηματοοικονομική κατάσταση
έχουν καταβάλει μερικά από τα δάνεια.
Ωστόσο, η αποκατάσταση του δείκτη
δανείων προς καταθέσεις σε βιώσιμο
επίπεδο και η σταθερή μείωση της
εξάρτησης από τη ζώνη του ευρώ
παραμένει ζητούμενο, πολύ περισσότερο
καθώς η οικονομία δεν ανακάμπτει
σοβαρά. Ενώ οι επαναλαμβανόμενες
ανακεφαλαιοποιήσεις έχουν
αποκαταστήσει την κεφαλαιακή
βάση των ελληνικών τραπεζών, τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν αυξηθεί
σταθερά ως ποσοστό των ανεξόφλητων
δανείων. Αυτό είναι και το μεγάλο
πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει
νέες κεφαλαιακές ανάγκες.
Σίγουρα μέχρι σήμερα, έχουν χαθεί

πολλές θέσεις εργασίας και πολλές
εταιρείες που ήταν ουσιαστικά
παραγωγικά βιώσιμες, δυστυχώς
απέτυχαν.
Με πιο αποδεκτούς όρους
χρηματοδότησης, ορισμένες από αυτές
τις εταιρείες θα είχαν πιθανώς ξεπεράσει
την κρίση. Ελλείψει οικονομικής ύφεσης,
ενδέχεται μερικές να είχαν, βέβαια,
αποτύχει στο πλαίσιο της ευρύτερης
ενσωμάτωσης στις παγκόσμιες
αλυσίδες αξίας καθώς η αύξηση της
μη μισθολογικής παραγωγικότητας
μετασχηματίζει το εταιρικό τοπίο στο
παγκόσμιο πλαίσιο.
Όμως η βαθιά ύφεση συνέβη και η όποια
προσπάθεια σταδιακής εξομάλυνσης
των ελληνικών τραπεζών συνέπεσε
με μια αυξανόμενη αναλογία μη
εξυπηρετούμενων δανείων εξαιτίας
βεβαίως της ύφεσης αλλά και της
πρόκλησης της τελευταίας από τα αναίτια
πολιτικά και οικονομικά γεγονότα που
κατέστρεψαν πρόωρα την ανάκαμψη του
2014.

Η ανάγκη για περιεκτική,
νομοθετική πρωτοβουλία
Το γεγονός ότι η δημοσιονομική κρίση
στην Ελλάδα μετατράπηκε σε σχεδόν
καταστροφή για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα το οποίο μάλιστα δεν είχε
δανείσει υπερβολικά στα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις, έρχεται σε αντίθεση
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου το
υπερβολικό ιδιωτικό χρέος διοχετεύθηκε

σε μη άμεσα παραγωγικά έργα για
ακίνητα. Στην Ιρλανδία και την Ισπανία,
για παράδειγμα, δεν υπήρχε καμία αξία
για να ανακάμψει από τα υπερτιμημένα
και κακοσχεδιασμένα ακίνητα.
Αντίθετα, η Ελλάδα δεν είχε καθόλου
εκτεταμένη φούσκα από ακίνητα ή χρέη
καταναλωτικού χρέους. Αντ’ αυτού, τα
δάνεια προσφέρθηκαν σε παραγωγικές
επιχειρήσεις αποθαρρύνοντας τον
άνευ όρων δανεισμό. Αυτό προέκυψε
μετά από ενδελεχή σειρά ελέγχων στα
χαρτοφυλάκια δανείων των ελληνικών
τραπεζών. Προς γενική έκπληξη,
αυτοί οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα δάνεια
προσφέρθηκαν γενικά με βάση κατά
κανόνα σωστή αξιολόγηση - όταν
η πολιτική επιρροή δεν υποχρέωνε
τους υπεύθυνους των δανείων να
«ξεπεράσουν» την ορθή κρίση τους,
ειδικά στις κρατικές ελεγχόμενες
τράπεζες.
Η αργή επίλυση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων αφορά την
αναζωπύρωση της αστάθειας μετά το
Δεκέμβριο του 2014 καθώς και την
έλλειψη ευελιξίας των σχετικών νόμων.
Ωστόσο, πέρα από την πολιτική και
οικονομική σταθεροποίηση απαιτείται
μια περιεκτική νομοθετική πρωτοβουλία.
Αυτό προκαλεί το ερώτημα γιατί οι
πιστωτές δεν πιέζουν για μια ρύθμιση που
θα μπορούσε να ελευθερώσει πόρους
τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες
εγχώριες εταιρείες που εξακολουθούν να
επιβιώνουν μέσα σε αυτό το χάος.

Η όποια προσπάθεια σταδιακής εξομάλυνσης των ελληνικών τραπεζών
συνέπεσε με μια αυξανόμενη αναλογία μη εξυπηρετούμενων δανείων
εξαιτίας βεβαίως της ύφεσης αλλά και της πρόκλησης της τελευταίας
από τα αναίτια πολιτικά και οικονομικά γεγονότα που κατέστρεψαν
πρόωρα την ανάκαμψη του 2014
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Το gender diversity παραμένει
ανεκπλήρωτος στόχος
μλοένα και περισσότερες εταιρείες αναλαμβφνουν δρφσεις και τη σημαντική δέσμευση να
αντιμετωπίσουν το θέμα της ανισότητας των φύλων στην εργασία. Παρόλα αυτφ η πρόοδος
δεν μπορεί παρφ να είναι μικρή, αν δεν αντιμετωπιστούν κφποια «τυφλφ σημεία» γύρω από
την επίτευξη του diversity. Ποια είναι αυτφ τα «τυφλφ σημεία» σημεία και πώς μπορούν
αντιμετωπιστούν προκειμένου ο στόχος του diversity να επιτευχθεί και να προσδώσει τα
πολλαπλφ οφέλη που μπορεί να προσφέρει;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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Ο
Οι γυναίκες εξακολουθούν

να υπο-εκπροσωπούνται σε κάθε επίπεδο
στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο,
παρά το γεγονός ότι εδώ και τρεις
τουλάχιστον δεκαετίες ο αριθμός των
γυναικών με πτυχίο πανεπιστημίου είναι
αντίστοιχος, και σε πολλές περιπτώσεις,
μεγαλύτερος από αυτό των ανδρών.
Θεωρείται πλέον επιτακτική ανάγκη να
γίνουν σημαντικότερα βήματα προς την
κατεύθυνση της εξισορρόπησης του
gender gap. Μία ανάγκη που φαίνεται
ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες
συνειδητοποιούν, καθώς όπως δείχνουν
οι έρευνες η δέσμευση των επιχειρήσεων
γύρω από το gender diversity βρίσκεται
στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων
ετών. Παρόλα αυτά όμως, η πρόοδος
σε αυτό το ζήτημα εξακολουθεί να είναι
υπερβολικά αργή – αν όχι και τελείως
στάσιμη. Η πρόσφατη μελέτη “Women in
the Workplace 2017”, η οποία διενεργήθηκε
από την LeanIn.Org και την McKinsey,
εξετάζει εις βάθος τους λόγους πίσω από
αυτό, αντλώντας στοιχεία από 222 εταιρείες
και περισσότερους από 12 εκατομμύρια
εργαζομένους καθώς και μίας έρευνας με
τη συμμετοχή περισσότερων από 70.000
ανθρώπων και μίας σειράς ποιοτικών
συνεντεύξεων.
Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, μία
από τις βασικότερες αιτίες πίσω από την
έλλειψη προόδου είναι απλή: υπάρχουν
«τυφλά σημεία» σε ό,τι αφορά το diversity
και είναι σχεδόν αδύνατο να επιλυθεί
το πρόβλημα αν δεν εξεταστούν και
κατανοηθούν πλήρως αυτά τα σημεία.
Πολλοί εργαζόμενοι πιστεύουν ότι οι
γυναίκες αντιπροσωπεύονται επαρκώς σε
θέσεις ηγεσίας όταν στην πραγματικότητα
βλέπουν λίγες μόνο γυναίκες σε ηγετικές
θέσεις. Και επειδή αισθάνονται πλέον άνετα
με το status quo, δεν νιώθουν την ανάγκη
για αλλαγή. Επιπλέον, πολλοί άντρες
εργαζόμενοι δεν αντιλαμβάνονται πλήρως
τα εμπόδια που κρατούν πίσω τις γυναίκες
στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζουν
χαμηλότερα επίπεδα δέσμευσης σε ό,τι
αφορά το gender diversity. Και είναι

προφανές ότι ο στόχος δεν μπορεί να
επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή τους.

οικογένεια και το ποσοστό αυτό είναι και για
τα δύο φύλα σημαντικά χαμηλό: μόλις 2% ή
και μικρότερο.

Μια πιο προσεκτική ματιά
Η μελέτη “Women in the Workplace”, η
οποία γίνεται κάθε χρόνο, εστίασε στο
εταιρικό pipeline, ξεκινώντας από τις θέσεις
εργασίας στα χαμηλότερα επίπεδα και
καταλήγοντας στην ανώτερη διοίκηση. Δύο
βασικά θέματα αναδείχτηκαν φέτος:
Η ανισότητα ξεκινάει από την πρώτη
προαγωγή: Το γεγονός αυτό είναι
ακόμα πιο έντονο σε ό,τι αφορά γυναίκες
διαφορετικών φυλών. Οι γυναίκες
εξακολουθούν να υποεκροσωπούνται
σημαντικά στο εταιρικό ανθρώπινο
δυναμικό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι εξαρχής
προσλαμβάνονται λιγότερες γυναίκες από
ότι άντρες σε entry-level θέσεις, παρά το
γεγονός ότι συχνά οι γυναίκες πτυχιούχοι
πανεπιστημίου ξεπερνούν σε αριθμό τον
αντίστοιχο των αντρών. Σε κάθε επόμενο
στάδιο της εταιρικής ιεραρχίας, ο αριθμός
των γυναικών σταδιακά μειώνεται.
Το αποτέλεσμα είναι ότι μόλις ένας στους
πέντε C-suite ηγέτες είναι γυναίκα.
Οι γυναίκες δεν εγκαταλείπουν τις
εταιρείες σε υψηλότερα επίπεδα από
τους άντρες, και πολύ λίγες σχεδιάζουν
να αφήσουν την εργασία τους για να
αφιερωθούν στην οικογένεια:
Σε σύγκριση με άντρες της ίδιας φυλής και
εθνικότητας, οι γυναίκες εγκαταλείπουν
τους εργοδότες τους σε παρόμοια επίπεδα.
Ακόμα, άντρες και γυναίκες εμφανίζονται
να έχουν παρόμοιες προθέσεις σχετικά με
την παραμονή τους στον εργασιακό στίβο.
Σχεδόν το 60% όλων των εργαζομένων
δηλώνει ότι σκοπεύει να παραμείνει στην
εργασία του για τα επόμενα πέντε ή και
περισσότερα χρόνια. Επιπλέον, ανάμεσα
σε εκείνους που σχεδιάζουν να φύγουν, το
80% εξ αυτών σκοπεύουν να βρουν κάπου
αλλού εργασία αλλά να παραμείνουν στον
εργασιακό στίβο. Είναι αξιοσημείωτο το
γεγονός ότι το ίδιο ποσοστό αντρών και
γυναικών δηλώνει ότι θα εγκαταλείψει
την εργασία του για να αφοσιωθεί στην

Αλλάζοντας την εμπειρία του
περιβάλλοντος εργασίας
Με βάση τα αποτελέσματα έρευνας στην
οποία συμμετείχαν περισσότεροι από
70.000 εργαζόμενοι, τρεις είναι οι βασικές
τάσεις που προκύπτουν και οι οι οποίες
τροχοπεδούν τις γυναίκες.
Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ένα
workplace που ευνοεί τους άνδρες:
Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες προάγονται
σε μικρότερο βαθμό από τους άντρες.
Το πρώτο μεγάλο κενό παρατηρείται στο
πρώτο βήμα για τη θέση του manager:
οι γυναίκες σε entry-level θέσεις έχουν
18% λιγότερες πιθανότητες να πάρουν
προαγωγή σε σχέση με τους άντρες
ομόλογούς τους.
Αυτή η ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα
έχει δραματικές επιπτώσεις στο σύνολο
της εταιρικής ιεραρχίας. Εάν οι γυναίκες
έπαιρναν αντίστοιχες με τους άντρες
προαγωγές, ο αριθμός των γυναικών στην
ανώτερη διοίκηση και την ομάδα των
ανώτερων στελεχών θα ήταν διπλάσιο από
ότι είναι σήμερα. Και αυτή η διαφορά στις
προαγωγές δεν έχει να κάνει με την έλλειψη
επιθυμίας για εξέλιξη από την πλευρά των
γυναικών. Οι γυναίκες ενδιαφέρονται εξίσου
με τους άντρες για την επαγγελματική τους
άνοδο, και για αυτό ζητούν προαγωγές σε
αντίστοιχα ποσοστά.
Πιθανότατα δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι οι γυναίκες εμφανίζονται
λιγότερο αισιόδοξες για τις επαγγελματικές
τους προοπτικές. Είναι λιγότερο πιθανόν να
φιλοδοξούν να γίνουν κορυφαίο στέλεχος.
Και ακόμα και οι γυναίκες που έχουν τέτοια
φιλοδοξία, πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν
σε σημαντικά μικρότερο βαθμό από ότι οι
άνδρες με αντίστοιχες φιλοδοξίες.
Οι γυναίκες άλλων φυλών, και ειδικά οι
μαύρες γυναίκες, αντιμετωπίζουν ακόμα
μεγαλύτερες προκλήσεις:
Ο συνδυασμός του φύλου και της φυλής
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διαμορφώνει την εμπειρία των γυναικών
στο εργασιακό περιβάλλον με σημαντικούς
τρόπους. Οι γυναίκες άλλων φυλών
αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια
και έχουν δυσκολότερη διαδρομή στην
επαγγελματική τους σταδιοδρομία – από το
ότι λαμβάνουν μικρότερη υποστήριξη από
τους προϊσταμένους μέχρι ότι παίρνουν
ακόμα λιγότερες προαγωγές.
Γυναίκσς και άνδρσς βλέπουν την
κατάσταση των γυναικών -και την
σπιτυχία των προσπαθσιών για το
gender diversity- διαφορστικά:
Οι άντρες είναι πιο πιθανό να κρίνουν το
εργασιακό περιβάλλον ως δίκαιο, ενώ
οι γυναίκες βλέπουν ένα workplace που
είναι λιγότερο δίκαιο απέναντί τους και
προσφέρει μικρότερη υποστήριξη. Οι
άντρες πιστεύουν ότι οι εταιρείες στις
οποίες εργάζονται κάνουν καλή δουλειά
στην υποστήριξη της ποικιλομορφίας,

ενώ οι γυναίκες αναγνωρίζουν ότι
υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.
Πράγματι, σχεδόν το 50% των ανδρών
πιστεύουν ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται
ικανοποιητικά στην ηγεσία εταιρειών όταν
στην πραγματικότητα μόνο ένας στους
δέκα ανώτερους ηγέτες είναι γυναίκα.
Και ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός
ότι είναι λιγότερο δεσμευμένοι στις
προσπάθειες για την ισότητα των φύλων
στην εργασία, ενώ κάποιοι θεωρούν ότι
τέτοιες κινήσεις τους αδικούν: το 15%
των ανδρών πιστεύουν ότι το φύλο
τους τούς δυσκολεύει να προχωρήσουν
επαγγελματικά (διάγραμμα 1).

ύ δρόμος για την ισότητα των
φύλων στο workplace
Με δεδομένη τη σημασία και τα πολλαπλά
οφέλη -σε οικονομικό, κοινωνικό και
ηθικό επίπεδο- που μπορεί να επιφέρει
η ισότητα των φύλων, οι εταιρείες

Διάγραμμα 1

Σε ό,τι αφορά το πώς βλέπουν άντρες και γυναίκες την κατάσταση των
γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον και τις προσπάθειες για gender
diversity, υπάρχουν σημαντικές διαφορές
Ποσοστό που πιστσύσι ότι υπάρχσι δίκαιη αντιμστώπιση στην σταιρσία
ύι καλύτσρσς συκαιρίσς δίνονται στου πιο ικανούς σργαζόμσνους
Άντρσς
Γυναίκσς

47%
39%

ύι προαγωγές στην σταιρσία δίνονται μσ βάση δίκαια και αντικσιμσνικά κριτήρια
Άντρσς
Γυναίκσς

48%
40%

Ποσοστά δέσμσυσης για το gender diversity
Η σταιρσία μου κάνσι ότι απαιτσίται για να βσλτιώσσι το gender diversity
Άντρσς

63%

Γυναίκσς

49%

Στην σταιρσία η ασσβής συμπσριφορά απέναντι στις γυναίκσς αντιμστωπίζσται
πάντα ή συχνά γρήγορα
Άντρσς
Γυναίκσς

55%

καλούνται να αναπτύξουν ένα συνεπές και
ολοκληρωμένο σχέδιο για την υποστήριξη
και την προώθηση των γυναικών. Με βάση
τα ευρήματα των μελετών καθώς και το
παράδειγμα των πλέον επιτυχημένων σε
αυτό τον τομέα εταιρειών, οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω
βασικές δράσεις:
• Δημιουργία ενός ισχυρού και ταυτόχρονα
ελκυστικού business case για την
επίτευξη του gender diversity
• Ενίσχυση των επενδύσεων στην σχετική
εκπαίδευση των εργαζομένων
• Διασφάλιση δίκαιων διαδικασιών σε ό,τι
αφορά τις προσλήψεις, τις προαγωγές και
τις αξιολογήσεις των εργαζομένων.
• Ενίσχυση της προσφερόμενης ευελιξίας
για την επίτευξη της επιθυμητής
ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική και
την επαγγελματική ζωή.
• Εστίαση στην λογοδοσία και τα
αποτελέσματα.
Επιπλέον, είναι κρίσιμης σημασίας ότι οι
εταιρείες κατανοούν τα ιδιαίτερα σημεία
τριβής και τα αντιμετωπίζουν άμεσα
και κατάλληλα. Για τις περισσότερες
εταιρείες αυτό συμπεριλαμβάνει την
αντιμετώπιση των όποιων εμποδίων,
καθώς και των ιδιαίτερων προκλήσεων
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
διαφορετικών φυλών. Μέχρι να γίνει
αυτό, οι προσπάθειες των εταιρειών για
την ενίσχυση του gender diversity θα
συνεχίσουν να μην αποδίδουν.

Η ισότητα των φύλων σίναι μία
win win υπόθσση
Οι προσπάθειες για την επίτευξη της
ισότητας στο χώρο εργασίας δεν μπορούν
παρά να ωφελήσουν τους πάντες.
Η ποικιλομορφία οδηγεί σε ισχυρότερα
επιχειρηματικά αποτελέσματα, όπως
άλλωστε αποδεικνύουν ποικίλες μελέτες.
Όταν οι πιο ταλαντούχοι άνθρωποι έχουν
τη δυνατότητα να αναρριχηθούν στην
κορυφή, ανεξάρτητα από το φύλο τους ή
από το πού προέρχονται, όλοι καταλήγουν
κερδισμένοι.

34%
Πηγές: Women in the Workplace, LeanIn, McKinsey
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Οι Περιπέτειες της Δημιουργικής Σταδιοδρομίας
ΧΑΡAΛΑΜΠΟΣ ΜΑΙΝΕΜΕΛHΣ, PhD. Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς ALBA Graduate Business School, The American College of Greece

Ε

Ενώ στις παραδοσιακές
σταδιοδρομίες η επαγγελματική
εξέλιξη είναι γραμμική και περιορίζεται
σε έναν ή δύο οργανισμούς, στις
δημιουργικές σταδιοδρομίες τα
άτομα συχνά ακολουθούν μια
σειρά ευκαιριών απασχόλησης που
ξεπερνούν τα όρια οποιουδήποτε
οργανισμού (boundaryless careers).
Η υψηλή κινητικότητα (mobility) των
δημιουργικών σταδιοδρομιών συμβάλλει
στον ιδιαίτερα συναρπαστικό αλλά και
εξαιρετικά αβέβαιο χαρακτήρα τους.

Σε μια πρόσφατη έρευνα* εξετάσαμε
τις σταδιοδρομίες 55 σκηνοθετών του
Hollywood που προτάθηκαν για το Όσκαρ
καλύτερης σκηνοθεσίας. Για το παγκόσμιο
κοινό αυτοί οι διάσημοι σκηνοθέτες είναι
ταυτισμένοι με το Χόλλυγουντ και τις
ταινίες μεγάλου μήκους. Διαπιστώσαμε,
ωστόσο, ότι κατά τη διάρκεια μιας
καριέρας 40 ή 50 ετών, οι σκηνοθέτες
παρουσίασαν υψηλότατη κινητικότητα.
Όλοι ενσάρκωσαν διάφορους ρόλους (π.χ.
συγγραφέας, παραγωγός, ηθοποιός) πέρα
από τον ρόλο του σκηνοθέτη και ότι όλοι
εργάστηκαν πέρα από το Hollywood και
τις ταινίες μεγάλου μήκους σε άλλα μέσα
(π.χ. τηλεόραση, θέατρο, βιντεοπαιχνίδια).
Πολλές από αυτές τις μεταβάσεις ήταν
επαναληπτικές και όχι γραμμικές, γεγονός
που υποδηλώνει ότι οι δημιουργικές
σταδιοδρομίες δεν περιορίζονται σε
καμία επιχείρηση, βραχυπρόθεσμο έργο,
επαγγελματικό ρόλο ή μέσο.
Σε ένα δεύτερο στάδιο της έρευνας
εξετάσαμε την αλληλεπίδραση μεταξύ
επιτυχίας και αποτυχίας στην εξέλιξη
των δημιουργικών σταδιοδρομιών
12 σκηνοθετών: Woody Allen, Robert
Altman, Peter Bogdanovich, Francis
Ford Coppola, Milos Forman, Stanley
Kubrick, Mike Nichols, Alan Parker,
Roman Polanski, Syndey Pollack, Martin

Scorsese, and Steven Spielberg. Εξετάσαμε
προσεκτικά τα μοτίβα παραγωγικότητας,
δημιουργικότητας και αποδοχής από τους
κριτικούς και το κοινό και διαπιστώσαμε
ότι οι καριέρες τους δεν εξελίχθηκαν με
γραμμικό ή δομημένο τρόπο.
Κάποιοι σκηνοθέτες ήταν πιο παραγωγικοί
στην πρώτη δεκαετία της καριέρας τους
(Forman, Kubrick, Parker, Pollack), κάποιοι
στην τρίτη δεκαετία (Allen, Altman,
Scorsese, Spielberg), ενώ οι υπόλοιποι
παρουσίασαν υψηλότερη παραγωγικότητα
σε διαφορετικές μη-συνεχείς δεκαετίες
(Bogdanovich, Coppola, Nichols, Polanski).
Κάποιοι σκηνοθέτες είδαν τη
δημιουργικότητα τους να κορυφώνεται σε
μία συγκεκριμένη δεκαετία της καριέρας
τους (η πρώτη για το Bogdanovich, η
δεύτερη για τον Coppola και τον Kubrick),
κάποιοι διατήρησαν τη δημιουργικότητα
τους σε υψηλό επίπεδο σε περισσότερες
από δύο συνεχείς δεκαετίες (Allen,
Forman, Nichols, Parker, Pollack, Scorsese,
Spielberg), ενώ οι υπόλοιποι παρουσίασαν
υψηλότερη δημιουργικότητα σε
διαφορετικές μη-συνεχείς δεκαετίες
(Altman και Polanski).
Διαπιστώσαμε επίσης ότι καθ’ όλη τη
διάρκεια της σταδιοδρομίας τους όλοι
οι σκηνοθέτες βίωσαν αλλεπάλληλους
κύκλους επιτυχίας και αποτυχίας, τόσο
σε κριτική αποδοχή όσο και σε αποδοχή
από το κοινό. Σε μια ανάλυση π.χ. των
οικονομικών στοιχείων 160 ταινιών
των 12 σκηνοθετών διαπιστώσαμε ότι
το return on budget (ROB) κυμάνθηκε
από -99,57% σε 1.438%, με τις μισές
περίπου ταινίες να εμφανίζουν αρνητικό
ROB. Κάποια φιλμ γνώρισαν τεράστια
οικονομική επιτυχία (π.χ., το 1982 το ET
του Spielberg συγκέντρωσε εισπράξεις
$360 εκατομμυρίων με προϋπολογισμό
$10.5 εκατομμυρίων) και άλλα τεράστια

οικονομική αποτυχία (π.χ., το 1982
το One from the Heart του Coppola
συγκέντρωσε εισπράξεις $389 χιλιάδων με
προϋπολογισμό $27 εκατομμυρίων).
Στις παραδοσιακές σταδιοδρομίες,
η επιτυχία συνήθως θεωρείται ως το
αθροιστικό σύνολο μιας γραμμικής
πορείας εξέλιξης. Η έρευνα μας προτείνει
ότι στο νέο κόσμο των δημιουργικών
σταδιοδρομιών τα άτομα θα πρέπει να
είναι προετοιμασμένα να εξελιχθούν με
μη-γραμμικούς τρόπους, να επωφεληθούν
από περιστασιακές ευκαιρίες, αλλά
και να αναλογιστούν ότι οι επιτυχίες
και οι αποτυχίες αποτελούν κρίσιμες
στιγμές που εναλλάσσονται (συνήθως με
απρόβλεπτο τρόπο) καθ’ όλη τη διάρκεια
μιας σταδιοδρομίας. Η μόνη βεβαιότητα
που μπορούν να μας προσφέρουν οι
δημιουργίες σταδιοδρομίες είναι ότι
θα παραμείνουν για πάντα γοητευτικά
συναρπαστικές.
* Charalampos Mainemelis, Sevasti-Melissa Nolas,
and Stavroula Tsirogianni, “Surviving a Boundaryless
Creative Career: The Case of Oscar-Nominated Film
Directors, 1967-2014”, Journal of Management Inquiry,
2016, Vol. 25, pp. 262–285.
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Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός
και η εμπειρία του πελάτη
H ̀ελλοντική επιτυχία για κάθε εταιρεία που υπολογίζει τη σὴασία τὴ ὲπειρίὰ του πελάτη,
θα εξαρτηθεί σε ̀εγάλο βαθ̀ό από το πόσο καλά θα υιοθετήσει την ψηφιακή τεχνολογία.
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΡΑΜΠΑΤ, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Xerox Hellas

A

Αν ̀ια επιχείρηση επιθὺεί
να παραμείνει στον κλάδο που
δραστηριοποιείται και να αναπτυχθεί,
το να παράγει πολύ καλά προϊόντα δεν
είναι πλέον αρκετό. Για αυτό το λόγο, οι
οργανισμοί οφείλουν να αναζητήσουν
ευρύτερες «πρακτικές ανασχηματισμού»,
με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό του
τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι
άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και
εργάζονται.

Οι νέες απαιτήσεις καθιστούν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό
μονόδρομο
Καθώς ο κόσμος μας γίνεται όλο
και περισσότερο συνδεδεμένος, οι
άνθρωποι θέλουν να κινούνται όλο και
πιο πολύ ανάμεσα στο σταυροδρόμι
της αναλογικής και της ψηφιακής
πραγματικότητας. Δεν είναι πλέον
πρόθυμοι να κάνουν συμβιβασμούς
ανάμεσα στο καλύτερο, το ταχύτερο ή το
φθηνότερο - και αυτό ισχύει και για τους
πελάτες.
Οι άνθρωποι αναδεικνύουν περιορισμένη
ανοχή προς τις διαδικασίες που τους
καθυστερούν, όπως είναι για παράδειγμα
η ευρεία χρήση εντύπων. Θέλουν και
επιθυμούν να έχουν εμπειρίες που
επιτρέπουν την απρόσκοπτη μετάβαση

μεταξύ του ψηφιακού και του φυσικού
κόσμου κάθε στιγμή της ημέρας.
Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, μοιάζει
αργό, παλαιομοδίτικο και απογοητευτικό.
Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί επιτακτική
ανάγκη η παροχή προϊόντων και
υπηρεσιών που είναι:
• Προσωποποιημένα και αποδοτικά
• Παραγωγικά και εξατομικευμένα
• Φυσικά και ψηφιακά.
Με απλά λόγια, οι επιχειρήσεις πρέπει
να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θέσουν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως άμεση
προτεραιότητά τους, διαφορετικά θα
κινδυνεύσουν να μείνουν πίσω σε σχέση
με τον ανταγωνισμό.
Οι εμπειρίες μετασχηματισμού οδηγούν
στην ισχυροποίηση της εμπιστοσύνης
και τη μακροπρόθεσμη ικανοποίηση
των πελατών. Η προτροπή για υιοθέτηση
αλλαγών ενθαρρύνει τους οργανισμούς
να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο
συνδέονται με τους ανθρώπους και
να αναζητήσουν τρόπους βελτίωσης.
Οι εταιρείες που έχουν αναβαθμίσει
επιτυχώς την εμπειρία που προσφέρουν
στους πελάτες τους ανεβάζουν και τον
πήχη των προσδοκιών. Αντίστοιχα, όσες
δεν ακολουθούν τα βήματα της ψηφιακής
επανάστασης μένουν εκτός, καθώς η
ανάγκη των πελατών για χτίσιμο σχέσεων
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Όσοι καθυστερήσουν το «ψηφιακό» τους ταξίδι, θέτουν την πίστη των
πελατών τους σε κίνδυνο, καθώς οι πελάτες θα αναζητήσουν άλλες
εταιρείες που παρέχουν μια πιο απρόσκοπτη μετάβαση ανάμεσα στον
φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο. Με κάθε μικρή αλλαγή, θα διαπιστώνετε
ότι η επιχείρησή σας θα θέτει υπό αμφισβήτηση ολοένα και περισσότερο
τις μεθόδους με τις οποίες διεκπεραιώνατε τις εργασίες σας μέχρι
πρότινος - όπως είναι για παράδειγμα οι χρονοβόρες διαδικασίες που
σχετίζονται με τη διακίνηση της πληροφορίας μέσω hardcopy εγγράφων
εμπιστοσύνης μπορεί να τους ωθήσει
εύκολα στην αναζήτηση εναλλακτικών
οργανισμών – εταιρειών, που θα μπορούν
να ανταποκριθούν καλύτερα στις
ανάγκες τους.

Ο μετασχηματύσμός του
ανθρώπύνου δυναμύκού
Το ίδιο ισχύει και για το εργατικό
δυναμικό. Οι ανάγκες ενός χώρου
εργασίας υπερβαίνουν την υποστήριξη
των εργαζομένων σε μία φυσική
θέση. Το όλο και μεγαλύτερο mobile
ψηφιακό εργατικό δυναμικό χρειάζεται
ασφαλή πρόσβαση σε πληροφορίες
από οπουδήποτε. Αυτό σημαίνει πως οι
εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση
να εναλλάσσονται μεταξύ ψηφιακού και
πραγματικού κόσμου, είτε εργάζονται από
το σπίτι, είτε ταξιδεύουν.
Η εργασία δεν περιορίζεται πλέον μόνο
σε ένα γραφείο και δε διεξάγεται σε ένα
ωράριο 9 π.μ. - 5 μ.μ.
Αρχικά, οι εταιρείες θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν τυχόν ανησυχίες σχετικά
με την ασφάλεια και τις πολιτικές της
υπηρεσίας «bring-your-own-device»
(BYOD). Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι
βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες
μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα
από το πού βρίσκονται οι εργαζόμενοι.

Βάζοντας την εταύρεία στο δρόμο
του μετασχηματύσμού
Πως μπορούμε όμως να βεβαιωθούμε

ότι μια επιχείρησή βρίσκεται σε τροχιά
μετασχηματισμού και αλλαγών; Η
απάντηση είναι απλή: θέτοντας σαφείς
στόχους μέσα σε ένα πρακτικό πλαίσιο.
Θυμηθείτε ότι οποιαδήποτε αλλαγή δεν
είναι εφικτή από τη μια μέρα στην άλλη.
Πρόκειται για μια σταδιακή διαδικασία
- που γίνεται ευκολότερη όταν όλα
ξεκινήσουν σωστά.
Όπως σε κάθε νέο έργο, υπάρχουν απλά
βήματα που μπορούν να ακολουθηθούν
για να επιτευχθεί η προσέγγιση του
μετασχηματισμού με ένα λογικό τρόπο.
Εξετάστε τα εξής:
• Κατανόηση Αναγκών: Προσδιορίστε
πώς και πού χρησιμοποιείτε την
τεχνολογία σήμερα και προσδιορίστε
τι θα μπορούσατε να αλλάξετε. Όταν
αρχίσετε να καταγράφετε τη διαδικασία,
ο αριθμός των απλών παρεμβάσεων που
μπορούν να βελτιώσουν δραματικά την
ροή της εργασίας στην επιχείρησή σας,
θα σας εκπλήξει.
• Εκπαίδευση: Θέστε στόχους και
αλλάξτε τις συμπεριφορές των χρηστών.
Οι άνθρωποι μπορούν να φοβούνται
την αλλαγή, αλλά υπενθυμίζοντας στους
συνεργάτες τα μακροπρόθεσμα οφέλη
που θα καρπωθούν, θα τους δώσετε
κίνητρα για να συνεργαστούν μαζί σας
και όχι εναντίον σας.
• Ενεργοποίηση: Εντοπίσατε τα
προβλήματα, τώρα πρέπει να κάνετε τη
μετάβαση και να αντικαταστήσετε τις
βασικές λειτουργίες και διαδικασίες με

ψηφιακά ισοδύναμα που βελτιώνουν
συνολικά την υφιστάμενη κατάσταση.
• Αξιολόγηση και βελτίωση: Να
θυμάστε ότι αυτό θα είναι συνεχές
«ταξίδι», καθώς η τεχνολογία διαρκώς
εξελίσσεται. Αξιοποιήστε την ευκαιρία
για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα
και αυτοματισμό για να φτάσετε το
μετασχηματισμό σας στο επόμενο
επίπεδο.
Κατά τους επόμενους 12 μήνες
αμφισβητείστε την παραδοσιακή
σκέψη και ψάξτε για «κρυφές» ευκαιρίες
ώστε να προσθέσετε δυναμική στην
επιχείρησή σας. Όσοι καθυστερήσουν το
«ψηφιακό» τους ταξίδι, θέτουν την πίστη
των πελατών τους σε κίνδυνο, καθώς οι
πελάτες θα αναζητήσουν άλλες εταιρείες
που παρέχουν μια πιο απρόσκοπτη
μετάβαση ανάμεσα στον φυσικό και τον
ψηφιακό κόσμο. Με κάθε μικρή αλλαγή,
θα διαπιστώνετε ότι η επιχείρησή σας
θα θέτει υπό αμφισβήτηση ολοένα και
περισσότερο τις μεθόδους με τις οποίες
διεκπεραιώνατε τις εργασίες σας μέχρι
πρότινος - όπως είναι για παράδειγμα οι
χρονοβόρες διαδικασίες που σχετίζονται
με τη διακίνηση της πληροφορίας μέσω
hardcopy εγγράφων. Με τον καιρό, αυτό
θα απελευθερώσει τον οργανισμό σας,
επιτρέποντάς του να επικεντρωθεί σε
περισσότερες δραστηριότητες υψηλής
αξίας που θα κρατούν τους πελάτες
ικανοποιημένους και θα σας επιτρέπουν
να προσφέρετε κορυφαία απόδοση.
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Συνδυάζοντας την κοινωνική
δράση με την ανάπτυξη
Οι καταναλωτές περιμένουν ολοένα και περισσότερο από τα brands να έχουν έναν κοινωνικό
σκοπό και πολλές εταιρείες προσπαθούν να ανταποκριθούν στην προσδοκία αυτή.
Τα προγράμματα που δημιουργούν μπορεί μεν να ωφελούν την κοινωνία και το brand,
αλλά κινδυνεύουν να κάνουν κακό στην επιχείρηση αν δεν τεθούν υπό τη σωστή διαχείριση.
Άρπρο των Omar Rodŕguez Vilá, Καπηγητή στο Georgia Institute of Technology και Sundar Bharadwaj επικεφαλής του τμήματος Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου
της Georgia στο Harvard Business Review Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017. Απόδοση: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com
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Κάποια brands έχουν ενσωματώσει

Η «κληρξνξμιά» τξυ brand

από την αρχή τον κοινωνικό σκοπό στο
επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η TOMS
αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά
παραδείγματα, καθώς δωρίζει ένα
ζευγάρι παπούτσια, νερό ή περίθαλψη
σε ανθρώπους που την χρειάζονται για
κάθε ζευγάρι που πουλάει. Αν μια μέρα
αποφάσιζε να σταματήσει το πρόγραμμα
αυτό, τότε θα κλονιζόταν ολόκληρο το
επιχειρηματικό της μοντέλο.
Η πρόκληση είναι πολύ διαφορετική για
την πλειοψηφία των brands, τα οποία
και αναπτύχθηκαν χωρίς μια στρατηγική
«καλού σκοπού». Οι επιχειρήσεις
που ενδιαφέρονται ωστόσο να την
αναπτύξουν, είναι συνήθως «καλοί
εταιρικοί πολίτες» και δεσμεύονται
στην προώθηση κοινωνικών και
περιβαλλοντικών στόχων. Από την άλλη,
η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών
βασίζεται στη λειτουργική τους απόδοση
και δεν σχετίζεται με τον ευρύτερό τους
κοινωνικό σκοπό.
Για να αναπτύξουν μία στρατηγική
κοινωνικού σκοπού, οι managers θα
πρέπει να ξεκινήσουν εντοπίζοντας τις
κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες
στις οποίες θα μπορούσε να κάνει μία
ουσιαστική συνεισφορά το brand τους.
Πολύ λίγα brands ξεκινούν με έναν
άγραφο πίνακα. Τα περισσότερα έχουν
ήδη σε εξέλιξη εταιρικά προγράμματα
κοινωνικής ευθύνης και κάποια από
τα προγράμματα αυτά συνδυάζονται
-ή θα μπορούσαν να συνδυαστούν- με
τα βασικά χαρακτηριστικά του brand.
Ωστόσο, η εστίαση σε αυτές και μόνο
τις πρωτοβουλίες θα μπορούσε να
περιορίσει τη δυναμική μιας στρατηγικής
branding που έχει στο επίκεντρό της τον
στόχο ή να διασκορπίσει πόρους του
marketing που θα έπρεπε κανονικά να
υποστηρίζουν την ανάπτυξη του brand
προς την κατεύθυνση των εταιρικών
πρωτοβουλιών. Για να δημιουργήσουν
ένα πιο ολοκληρωμένο σύνολο επιλογών,
οι managers θα πρέπει να διερευνήσουν
ιδέες κοινωνικού σκοπού στους τρεις
τομείς που περιγράφονται παρακάτω.

Από τα πολλαπλά οφέλη με τα οποία
σχετίζεται κάθε brand, λίγα είναι
εκείνα που το προσδιορίζουν από την
αρχή και αποτελούν τον βασικό λόγο
για την επιτυχία του. Μια ματιά στην
«κληρονομιά» του brand - στα πιο
αναγνωρίσιμα δηλαδή πλεονεκτήματα
που προσφέρει στους πελάτες- μπορεί να
βοηθήσει τους managers να εντοπίσουν
τις κοινωνικές ανάγκες τις οποίες είναι
σε θέση να θίξει. Για παράδειγμα, από
το λανσάρισμά του το 1957, το Dove
προωθήθηκε ως μπάρα ομορφιάς και όχι
σαν σαπούνι. Η ανάδειξη της ομορφιάς
υπήρξε πάντα κεντρικό συστατικό της
πρότασης αξίας του συγκεκριμένου
προϊόντος. Κατά συνέπεια, είναι λογικό
για το Dove να εστιάζει σε κοινωνικές
ανάγκες που συνδέονται με την αντίληψη
της ομορφιάς.

Κξινωνικές εντάσεις
Η άνευ ορίων διερεύνηση των
κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν
την πελατειακή σας βάση θα έχει
πιθανότατα σαν αποτέλεσμα μια λίστα
που θα είναι πολύ ευρεία για να είναι
χρήσιμη. Για να περιορίσετε τις επιλογές,
αναζητήστε της «πολιτισμικές εντάσεις»
που απασχολούν τους πελάτες σας και
οι οποίες σχετίζονται με την κληρονομιά
του brand σας. Οι εντάσεις αυτές, οι
οποίες και ονομάστηκαν έτσι από τον
marketing strategist Douglas Holt,
περιγράφουν την εσωτερική σύγκρουση
που νιώθουν συχνά οι άνθρωποι όταν
η προσωπική τους εμπειρία διαφέρει
από την επικρατούσα ιδεολογία στην
ευρύτερη κοινωνία. Ο Holt υποστηρίζει
ότι τα brands γίνονται πιο ελκυστικά στον
καταναλωτή όταν θίγουν την επιθυμία
του να ξεπεράσει αυτές τις εντάσεις.
Κλασικά παραδείγματα αποτελούν το
διαφημιστικό της Coca-Cola με τίτλο «I’d
Like to Teach the World to Sing» το οποίο
προωθούσε την ειρήνη και την ενότητα
την εποχή του πολέμου στο Βιετνάμ αλλά
και η πρόσφατη καμπάνια της Budweiser
στο αμερικάνικο Super Bowl, μέσω της

οποίας η εταιρεία γιορτάζει την πορεία
ενός εκ των ιδρυτών της ο οποίος και
είναι μετανάστης.

Εξωτερικξί παράγξντες
Κάθε brand θα πρέπει να συνυπολογίζει
τις εξωτερικές συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά στην οποία
δραστηριοποιείται. Για παράδειγμα, στον
κλάδο των ποτών και των τροφίμων
ασκείται συχνά κριτική για το γεγονός
ότι πολλά από τα προϊόντα αυξάνουν
τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας.
Αντίστοιχη είναι η κριτική και για
προϊόντα που περιλαμβάνουν χημικά
και άλλα τεχνητά συντηρητικά που
βλάπτουν την υγεία. Όλες οι εταιρείες
τροφίμων που τοποθετούνται στην
αγορά ως εταιρείες «καθαρού φαγητού»
και επικοινωνούν στο κοινό ότι δεν
χρησιμοποιούν τεχνητά συντηρητικά,
πρόσθετα και χρωστικές απαντούν σε μία
κοινωνική ανάγκη η οποία δημιουργείται
από εξωτερικούς παράγοντες.

Δυσκξλίες στξν δρόμξ
της κξινωνικής πρξσφξράς
Από την στιγμή που επιλεγεί ένας
συγκεκριμένος κοινωνικός σκοπός, η
αλλαγή πορείας είναι δύσκολη και θα
πρέπει να αποφεύγεται. Οι αλλαγές
και οποιασδήποτε μορφής ασυνέπεια
εγείρουν ερωτήσεις σχετικά με την
ακεραιότητα και τη δέσμευση της
εταιρείας. Τα προγράμματα κοινωνικής
ευθύνης θα πρέπει μεν να εξελίσσονται,
αλλά ο βαθύτερος στόχος τους θα
πρέπει να παραμένει σταθερός. Πολλές
πρωτοβουλίες οι οποίες λανσαρίστηκαν
με ενθουσιασμό εξαφανίστηκαν μέσα
σε μια νύχτα. Εάν το πρόγραμμα δεν
έχει σχεδιαστεί σωστά, τότε κινδυνεύει
να πλήξει την ανάπτυξη των εσόδων
αλλά και να αποσπάσει την προσοχή
των managers από άλλες σημαντικές
τους αρμοδιότητες. Προκειμένου να
αποφευχθούν καταστάσεις όπως οι
παραπάνω, οι managers θα πρέπει να
ξεκινούν με μια πρώτη λίστα τριών ή
τεσσάρων κοινωνικών αναγκών και να
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κια να αναπτύξουν μία στρατηγική κοινωνικού σκοπού,
οι managers θα πρέπει να ξεκινήσουν εντοπίζοντας τις κοινωνικές
ή περιβαλλοντικές ανάγκες στις οποίες θα μπορούσε να κάνει μία
ουσιαστική συνεισφορά το brand τους
προτείνουν στρατηγικές για κάθε μία
από αυτές. Στη συνέχεια, θα πρέπει
να εξετάσουν πώς κάθε μία από αυτές
δημιουργεί αξία για την επιχείρηση και
ελαχιστοποιεί την έκθεσή της σε κίνδυνο.
Μια αποτελεσματική στρατηγική ενισχύει
τα βασικά χαρακτηριστικά του brand
ή δημιουργεί εύστοχες νέες συνδέσεις
μεταξύ του brand και επιλεγμένων
αξιών. Άλλος ένας παράγοντας που
θα πρέπει να συνυπολογίζεται είναι
αυτός των χαρακτηριστικών του brand
που επηρεάζουν τις επιλογές των
καταναλωτών σε έναν συγκεκριμένο
κλάδο. Οι παρακάτω ερωτήσεις βοηθούν
στην αξιολόγηση της σχέσης ανάμεσα σε
μία στρατηγική κοινωνικής προσφοράς
και τα χαρακτηριστικά του brand:
• Η προτεινόμενη στρατηγική
υπογραμμίζει υφιστάμενα
χαρακτηριστικά του brand;
• Μπορεί να δημιουργήσει νέα και
αξιόλογα χαρακτηριστικά για το brand;
• Θα είναι εύκολο για τον ανταγωνισμό
να μιμηθεί την προτεινόμενη
στρατηγική;
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας
συχνός λόγος για τον οποίον ένα
κοινωνικό πρόγραμμα αποτυγχάνει είναι
όταν δεν συνυπολογίζει τα οικονομικά
συμφέροντα των επενδυτών και των
μετόχων.

Προσδιορίστε
τον ρόλο τοΕ brand
Από την στιγμή που η εταιρεία
αποφασίσει σε ποια κοινωνική ανάγκη
θα εστιάσει το brand της, ο brand
manager θα πρέπει να προσδιορίσει το
πώς θα δημιουργηθεί αξία μέσα από την
εστίαση αυτή. Η ανάλυση αντίστοιχων

στρατηγικών που έχουν ακολουθήσει
καθιερωμένα brands υποδεικνύει
τέσσερις τρόπους για τη δημιουργία
αξίας αλλά και για τη μέτρηση του
αντίκτυπου μιας ενέργειας κοινωνικής
προσφοράς.
1. ΔημιοΕργήστε πόροΕς
Τα brands μπορούν να σημειώσουν
αντίκτυπο βοηθώντας να δημιουργηθούν
οι πόροι που απαιτούνται για να
καλυφθεί μία κοινωνική ανάγκη.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό
μεταφράζεται σε χρηματικές δωρεές.
Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν το
προϊόν, το brand δίνει ένα ποσοστό
των κερδών για κάποιο προεπιλεγμένο
καλό σκοπό. Άλλοι πιθανοί πόροι είναι ο
χρόνος, το εργατικό δυναμικό, οι σχέσεις
και οι δυνατότητες.
2. Δώστε επιλογές
Τα brands είναι σε θέση να προσφέρουν
στους καταναλωτές προϊόντα που θίγουν
μία συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη,
ανταγωνιζόμενα άλλα αντίστοιχα
προϊόντα που δεν συνδέονται με
κοινωνικό σκοπό. Τα αμερικανικά
φίλτρα νερού Brita, για παράδειγμα,
δίνουν στους πελάτες μια εναλλακτική
στο εμφιαλωμένο νερό η οποία δεν
επιβαρύνει τους χώρους υγειονομικής
ταφής με περισσότερο πλαστικό.
3. Επηρεάστε τις νοοτροπίες
Τα brands μπορούν να βοηθήσουν
ώστε να αλλάξουν οι επικρατούσες
απόψεις σχετικά με κοινωνικά
θέματα. Παράδειγμα αποτελούν οι
επικοινωνιακές δράσεις της Nike για
την προώθηση της συμμετοχής των
κοριτσιών στα αθλήματα και η καμπάνια

της για την ισότητα των φύλων και των
ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων.
4. Βελτιώστε τις σΕνθήκες
Οι δράσεις των brands μπορούν
να βοηθήσουν να καθιερωθούν οι
απαραίτητες συνθήκες για την κάλυψη
μίας κοινωνικής ανάγκης. Αναλογιστείτε
την πρωτοβουλία Ekocenter της
Coca-Cola στην Αφρική. Μέσα από
μία ευρεία συνεργασία, το brand
δημιουργεί κοινοτικά κέντρα με καθαρό
νερό, ηλιακή ενέργεια, πρόσβαση
στο ίντερνετ και άλλες υπηρεσίες. Στα
κέντρα στεγάζονται επίσης μικρές
αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται
ντόπιες γυναίκες. Προκειμένου να
προσδιορίσουν το πώς ένα κοινωνικό
πρόγραμμα θα αποφέρει αξία, οι
managers θα πρέπει να συνεργαστούν
με οργανισμούς και πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ήδη στον σχετικό
τομέα. Αυτό διασφαλίζει την εστίαση στις
πιο έντονες ανάγκες του συγκεκριμένου
κοινωνικού ζητήματος.
Οι managers κινούνται συνήθως με τις
καλύτερες προθέσεις όταν προσπαθούν
να συνδέσουν το brand τους με μία
κοινωνική ανάγκη, αλλά η επιλογή της
σωστής δράσης μπορεί να είναι δύσκολη,
επικίνδυνη και να έχει μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις. Το να αξιοποιεί μια
επιχείρηση την κοινωνική της δράση για
να γίνει πιο ανταγωνιστική σημαίνει ότι οι
managers θα πρέπει να δημιουργήσουν
αξία για όλους τους εμπλεκόμενους: τους
πελάτες, την εταιρεία, τους μετόχους και
την κοινωνία. Οι πράξεις γενναιοδωρίας
θα πρέπει να συνδυάζονται στρατηγικά
με την προσήλωση στους ευρύτερους
στόχους του brand.

παρουσίαση
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ΝΕΑ BMW X3:
Χαρακτηριστική εμφάνιση, άνεση και
πολυτέλεια στη μεσαία SAV κατηγορία.

Η

Η BMW X3 ήταν το αυτοκίνητο
που εγκαινίασε τη μεσαία κατηγορία

X3 προσαρμόζεται με ακόμα μεγαλύτερη
ακρίβεια στις προσωπικές προτιμήσεις.
Το εσωτερικό της νέας BMW X3 διαθέτει
SAV (Sports Activity Vehicle) το 2003
καταγράφοντας πάνω από 1.5 εκατομμύριο έναν απαράμιλλο συνδυασμό ποιότητας
υλικών, φινιρίσματος και εφαρμογής
πωλήσεις μέχρι σήμερα. Τώρα, η νέα BMW
με υψηλή πολυτέλεια και φινέτσα.
X3 ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο
Τα επίπεδα άνεσης αναβαθμίζονται
κεφάλαιο στην επιτυχημένη ιστορία της
με νέες προτάσεις εξοπλισμού όπως
με μία ακόμα πιο εντυπωσιακή, δυναμική
σχεδιαστική γλώσσα, ισχυρά και παράλληλα αυτόματος έλεγχος κλιματισμού τριών
ζωνών, πακέτο Ambient Air, ενεργός
αποδοτικά συστήματα κίνησης και
εξαερισμός καθισμάτων, cargo λειτουργία
πολυτελή εξοπλισμό. Όπως όλα τα μέλη
των στάνταρ διαιρούμενων 40:20:40 /
της επιτυχημένης οικογένειας X, συνδυάζει
ξεχωριστά οδηγικά χαρακτηριστικά παντός αναδιπλούμενων πλατών πίσω καθισμάτων
και η πανοραμική κρυστάλλινη ηλιοροφή.
εδάφους με απεριόριστη καθημερινή
Ένα ακόμα νέο στοιχείο εξοπλισμού
χρηστικότητα.
• Μεγαλύτερη σχεδιαστική σαφήνεια και είναι το προαιρετικό BMW Display Key,
που όχι μόνο κλειδώνει και ξεκλειδώνει
τρεις εκδόσεις μοντέλων.
την BMW X3 μέσω τηλεχειρισμού, αλλά
Η τρίτη γενιά της BMW X3 συνδυάζει
εμφανίζει και ποικίλες πληροφορίες για την
σκληροτράχηλη off-road εμφάνιση με
κατάσταση του αυτοκινήτου και λειτουργεί
σπορ στυλ. Οι δυναμικές προθέσεις της
ως τηλεχειριστήριο για το σύστημα
υπογραμμίζονται από μία στιβαρή μάσκα
κλιματισμού.
και τους προβολείς ομίχλης με εξαγωνική
• Ακόμα πιο αποδοτική γκάμα κινητήρων
σχεδίαση για πρώτη φορά σε μοντέλο
και ευφυής σχεδίαση ελαφρού βάρους.
BMW X. Τα πίσω φωτιστικά σώματα (με
Δύο κινητήρες diesel και τρεις
τρισδιάστατη εμφάνιση και προαιρετική
βενζινοκινητήρες διατίθενται για τη νέα
full-LED λειτουργικότητα), η αεροτομή
BMW X3. Η πετρελαιοκίνητη έκδοση
στην έντονα καθοδική οροφή και οι δύο
BMW X3 xDrive20d αποδίδει 190 hp με
απολήξεις εξαγωγής δημιουργούν ένα
κατανάλωση μικτού κύκλου: 5.4 – 5.0
μυώδες πίσω τμήμα. Με τις εκδόσεις xLine,
l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο:
M Sport, Luxury Line και τα αξεσουάρ
142 – 132 g/km* ενώ η βενζινοκίνητη
BMW Individual, η εμφάνιση της BMW

έκδοση BMW X3 20i προσφέρει 184 hp
με κατανάλωση μικτού κύκλου: 7.4 –
7.2 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό
κύκλο: 169 – 165 g/km**. Και οι δύο
εκδόσεις προσφέρουν τετρακίνηση και
συνδυάζονται με οκτατάχυτο κιβώτιο
Steptronic.
• BMW ConnectedDrive:
ημιαυτοματοποιημένη οδήγηση και
κορυφαία συνδεσιμότητα.
Η νέα BMW X3 υπερέχει και σε επίπεδο
συστημάτων ελέγχου και υποστήριξης
οδηγού. Πλέον του iDrive Controller
που διατίθεται στάνταρ, το σύστημα
Πλοήγησης Professional προσφέρει τη
δυνατότητα οθόνης αφής και αναγνώρισης
χειρονομιών. Επιπλέον, με το σύστημα
BMW Personal CoPilot που εστιάζει
στην υποστήριξη του οδηγού και την
ημι-αυτοματοποιημένη οδήγηση, η νέα
BMW X3 διατίθεται προαιρετικά με την
τελευταία γενιά Active Cruise Control και
το πακέτο ασφάλειας Driving Assistant
Plus, που περιλαμβάνει Steering και lane
control assistant, Lane Change Assistant
και Lane Keeping Assistant με προστασία
από πλευρική σύγκρουση. H νέα BMW X3
προσφέρει (όπως όλα τα νέα αυτοκίνητα
BMW), 5 χρόνια δωρεάν service ή 60.000
χλμ., με το πακέτο BMW Service Inclusive
Standard.

* Τιμές κατανάλωσης βασίζονται στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών, διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του ελαστικού που χρησιμοποιείται.
** Τιμές κατανάλωσης βασίζονται στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών, διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του ελαστικού που χρησιμοποιείται.

INFO
Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε με
το τμήμα Εταιρικών
Πωλήσεων της BMW Hellas
στο email: BMWHellas.
Corporatesales@bmw.gr και
στο 210 9118000.
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Η τέχνη και η
σημασία του
εταιρικού οράματος
Πολλά στελέχη δεν κατανοούν πώς να δημιουργήσουν
ένα συναρπαστικό όραμα για την αλλαγή, το οποίο
θα κερδίσει την αποδοχή και το engagement των
εργαζομένων. Και για αυτό οι ηγέτες θα πρέπει να
ξεκινούν με αφετηρία το παρακάτω ερώτημα:
Τι θα δουν οι άνθρωποι, τι θα ακούνε και πώς θα
αισθάνονται όταν θα έχουν επιτευχθεί οι αλλαγές και
πώς θα μοιάζει η εταιρεία όταν θα λειτουργεί πλέον με το
βέλτιστο δυνατό τρόπο;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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Όταν οι ηγέτες πρέπει να
υλοποιήσουν μία νέα στρατηγική,

ιδιαίτερα κάποια που απαιτεί νέα
συστήματα, διαδικασίες και ίσως
ανθρώπους, συνήθως πρόκειται για την
αρχή μίας νέας εποχής.
Η επιτυχία ενός νέου εγχειρήματος
απαιτεί πολλά περισσότερα από το
σωστό συνδυασμό κεφαλαίων και
τεχνολογίας. Απαιτεί, επίσης, μία κρίσιμη
μάζα των εργαζομένων να υιοθετήσει
νέες συμπεριφορές και τρόπους σκέψης.
Ωστόσο, πολύ συχνά οι CEOs και τα
διοικητικά συμβούλια σε αυτές τις
περιπτώσεις εστιάζουν στα ζητήματα των
κεφαλαίων και της τεχνολογίας πολύ πιο
προσεκτικά σε σχέση με την ενασχόλησή
τους με τα ζητήματα που περιλαμβάνουν
τις στάσεις και τις συμπεριφορές.
Αυτή η ανισορροπία είναι συχνά ο λόγος
που οι νέες στρατηγικές αποτυγχάνουν.
Και κάτι τέτοιο, εκτός του ότι αναστατώνει
μία εταιρεία, είναι μία αποτυχία που
μπορεί να εκτροχιάσει μία πολλά
υποσχόμενη διευθυντική καριέρα –
ιδιαίτερα αν ένας CEO έχει αναλάβει την
εταιρεία ειδικά για να την οδηγήσει σε μία
νέα κατεύθυνση.
Όταν απαιτούνται νέες συμπεριφορές
και νέοι τρόποι σκέψεις, ένα απαραίτητο
βήμα είναι ο CEO, το διοικητικό
συμβούλιο και τα βασικά στελέχη να
έχουν μία εικόνα στο μυαλό τους για
το πώς ο οργανισμός θα μοιάζει και
θα λειτουργεί αφού έχει επιτύχει τους
στρατηγικούς του στόχους. Όπως ακριβώς
οι κορυφαίοι αθλητές καθοδηγούνται από
μία νοητική εικόνα του τέλειου άλματος ή
του τέλειου σερβίς, οι βασικοί «παίκτες»
σε μία εταιρεία χρειάζονται μία συνεπή
εικόνα στο μυαλό τους για το πώς θα
μοιάζει η επιτυχία. Σε αυτό το σημείο είναι
που έρχεται ένα όραμα.
Ο όρος «όραμα» χρησιμοποιείται συχνά
στο επιχειρείν. Πολλές φορές οι εταιρείες
κάνουν λόγο για «την αποστολή (mission),

το όραμα και τις αξίες» τους.
Το πρόβλημα ωστόσο έγκειται στο
γεγονός ότι, τις περισσότερες φορές,
η λέξη «όραμα» χρησιμοποιείται
λανθασμένα. Συχνά, πολλά στελέχη δεν
μπορούν να προσδιορίσουν τι ακριβώς
εννοούν όταν λένε ότι έχουν καθορίσει το
όραμα της εταιρείας. Αρκετοί απαντούν
κάτι όπως «Το όραμά μας είναι να είμαστε
η πλέον καινοτόμα, ευέλικτη εταιρεία
στον κλάδο μας». Αυτό όμως είναι το
mission, όχι το όραμα.
Σε περιπτώσεις σαν και αυτές,
το αποκαλούμενο όραμα απλώς
επαναλαμβάνει ότι ήδη περιλαμβάνεται
στην στρατηγική και το χειρότερο είναι
ότι δεν κάνει τίποτα για να δεσμεύσει
συναισθηματικά τους ανθρώπους από
τους οποίους ζητείται να το υλοποιήσουν.
Το όραμα ενός ηγέτη -ειδικά όταν ο
ηγέτης αυτός καλείται να επιφέρει
σημαντική αλλαγή στον οργανισμόθα πρέπει να ξεκινάει με μία ζωηρή,
δημιουργική εικόνα μίας ιδεατής
μελλοντικής κατάστασης. Όσο πιο
σαφής είναι ένας CEO σχετικά με το
τι οι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν
διαφορετικά για να επιτύχουν νέους,
δύσκολους στόχους, τόσο μεγαλύτερες
οι πιθανότητες να επιτευχθούν οι
απαιτούμενες αλλαγές για την επιτυχία.
Οι νέες συμπεριφορές δεν πηγάζουν από
τα εταιρικά missions, όσο φιλόδοξα και να
είναι αυτά.
Αντιθέτως προκαλούνται από μία βαθιά,
συναισθηματική δέσμευση στο να
γίνονται τα πράγματα διαφορετικά.

Περιοριστικές προσεγγίσεις
Στην πραγματικότητα, οι ηγέτες που
επιθυμούν οι εταιρείες τους να αλλάξουν,
δεν έχουν πολλές επιλογές για να
κερδίσουν τη συναισθηματική δέσμευση
για το νέο δρόμο. Ένας τρόπος είναι μέσω
ενός λογικού επιχειρήματος. Ο ηγέτης
μπορεί να αναπτύξει το συλλογισμό
του σχετικά με το γιατί η αλλαγή είναι
απαραίτητη, να περιγράψει τα διαδοχικά
βήματα που πρέπει να γίνουν και να
δείξει πώς άλλες εταιρείες σε παρόμοιες
περιπτώσεις έχουν βελτιώσει την
απόδοσή τους. Ένας άλλος τρόπος
είναι να περιγράψει μία «φλεγόμενη
πλατφόρμα», η οποία υπογραμμίζει τους
κινδύνους της μη αλλαγής. Το μήνυμα
εδώ είναι ότι αν δεν βελτιωθεί η απόδοση,
η φωτιά θα επεκταθεί και πολλές θέσεις
εργασίας θα χαθούν.
Και ενώ και οι δυο προσεγγίσεις θα
βοηθήσουν έναν CEO να σημειώσει
κάποια πρόοδο, στην πορεία
αποδεικνύονται ανεπαρκείς για την
επίτευξη της αλλαγής στις συμπεριφορές
και τις στάσεις των ανθρώπων. Τα
λογικά επιχειρήματα είναι μία μορφή
εκπαίδευσης, η οποία συμπληρώνει τα
κενά στη γνώση. Αλλά εκτός από τη
γνώση, οι νέες συμπεριφορές απαιτούν
πάθος για να οικοδομηθεί κάτι καινούργιο
και αποφασιστικότητα για να μείνει αυτό
το καινούργιο.
Η σκέψη της φλεγόμενης πλατφόρμας
όντως κάνει τους ανθρώπους να
συμπεριφέρονται διαφορετικά, αλλά
μόνο για όσο διάστημα υφίσταται η

Το όραμα του ηγέτη δεν θα πρέπει να
είναι μόνο ξεκάθαρα σαφές, αλλά θα
πρέπει επίσης να είναι ελκυστικό τόσο στα
συναισθήματα όσο και στη λογική
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απειλή. Όταν η φωτιά «καταλαγιάσει», οι
περισσότεροι θα επιστρέψουν στις παλιές,
οικείες συνήθειες.
Και οι δυο προσεγγίσεις περιλαμβάνουν
το να πει ο ηγέτης στους ανθρώπους
τι να κάνουν και να τους ζητήσει μόνο
να ακούσουν υπομονετικά. Αλλά για
να είναι επιτυχημένος, ένας ηγέτης
καλείται να κάνει πολλά περισσότερα
από αυτά. Θα πρέπει να στρατολογήσει
τα πλέον επιδραστικά στελέχη της
εταιρείας να ...«σηκώσουν τα μανίκια»
και να δεσμευτούν σε νέους τρόπους
λειτουργίας για να προκαλέσουν αλλαγές
τόσο στις δικές τους συμπεριφορές
όσο και σε αυτές των ανθρώπων που
επηρεάζουν.

Το όραμα για την αλλαγή
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για
να γίνει το engagement αυτών των
κρίσιμης σημασίας στελεχών είναι να
επικοινωνήσει ο ηγέτης ένα όραμα – μία
ζωηρή, λεπτομερής και εμπνευσμένη
περιγραφή του τι θα δουν, θα ακούσουν
και θα νιώσουν όταν η εταιρεία
υλοποιήσει τις απαιτούμενες αλλαγές.
Οτιδήποτε δεν ανταποκρίνεται σε αυτό
το πρότυπο δεν θεωρείται «εταιρικό
όραμα». Οι πλέον επιδραστικοί managers
θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μία κοινή
και ενιαία εικόνα των συμπεριφορών,
των συστημάτων και των διαδικασιών
που απαιτούνται για να καταστεί η νέα
στρατηγική επιτυχημένη. Με άλλα λόγια,
να συμφωνήσουν σε μία «εικόνα» για
τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός θα
λειτουργεί με το βέλτιστο τρόπο.
Το όραμα πρέπει να ξεκινάει με την
προσωπική, νοητική εικόνα του ηγέτη.
Μόλις ένα πρωτόλειο αυτής της εικόνας

είναι ξεκάθαρο στο μυαλό του, το
επόμενο βήμα είναι να την επικοινωνήσει
με ένα τρόπο που όχι μόνο ενθουσιάζει
τους πλέον επιδραστικούς managers
σχετικά με τις νέες δυνατότητες, αλλά
τους επιτρέπει να διαμορφώσουν τη δική
τους συνεκτική νοητική εικόνα για το τι θα
κάνουν και το τι θα συμβεί όταν η εταιρεία
βρεθεί «στα καλύτερά της».

Αποσαφηνίζοντας το όραμα
Οι παρακάτω πέντε αρχές μπορούν να
βοηθήσουν έναν ηγέτη να διασφαλίσει
ότι οι άνθρωποι-κλειδιά που απαιτούνται
για την επιτυχή υλοποίησή μίας νέας
στρατηγικής, ενεργούν με βάση την
ίδια ιδέα για το πώς θα είναι η επιτυχία
αυτή. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι
ένα κοινό όραμα για το πώς θα δείχνει η
εταιρεία όταν οι απαραίτητες βελτιώσεις
πραγματοποιηθούν.
1. Βρείτε τον δικό σας μοναδικό τρόπο.
Δεν υπάρχει ένας απλός, γενικός τρόπος
για τη διαμόρφωση ενός πραγματικού
οράματος, ενός οράματος το οποίο είναι
ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για
την αλλαγή. Θα πρέπει να προσαρμοστεί
στον χαρακτήρα της εταιρείας, θα πρέπει
να περιγραφεί με τα ίδια τα λόγια του
ηγέτη και θα πρέπει να αντανακλά την
προσωπικότητα του ηγέτη. Κανείς δεν
θα πρέπει να αμφισβητεί κατά πόσο
αυτό αντανακλά τις πραγματικές και
στοχαστικές ιδέες του CEO για το μέλλον
της εταιρείας.
2. Απευθυνθείτε στο συναίσθημα συχνά και ζωηρά. Είναι εξίσου σημαντικό
με οτιδήποτε άλλο, η περιγραφή για
τον βέλτιστο οργανισμό να σκιαγραφεί

μία εικόνα την οποία οι άνθρωποι θα
βρίσκουν ελκυστική, διότι θα τους
φαίνεται πολύ πιο ικανοποιητική από το
σημερινό περιβάλλον.
Το καλύτερο όραμα είναι αρκετά ζωηρό
ώστε οι άνθρωποι να κατανοούν πώς
η εταιρεία θα λειτουργεί και πώς τα
προβλήματα που τώρα τους ενοχλούν
θα επιλυθούν. Καθώς το όραμα θα
παρουσιάζεται συχνά και σε διάφορα
πλαίσια, μία εικόνα θα διαμορφώνεται στο
μυαλό των ανθρώπων για ένα μέρος όπου
θα μπορούν να φαντάζονται τον εαυτό
τους μέσα σε αυτό να είναι περισσότερο
ικανοποιημένος. Το αποτέλεσμα θα είναι
ότι θα προσωποποιούν το όραμα, θα το
προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες
και, καθώς θα πειραματίζονται με νέες
συμπεριφορές, θα αισθάνονται ολοένα
και πιο άνετα με αυτή την προοπτική.
Για να επιτευχθεί αυτό, το όραμα του
ηγέτη δεν θα πρέπει να είναι μόνο
ξεκάθαρα σαφές, αλλά θα πρέπει
επίσης να είναι ελκυστικό τόσο στα
συναισθήματα όσο και στη λογική.
Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα όραμα
επιτυχίας εκφρασμένο σε οικονομικούς
όρους. Οι οικονομικοί στόχοι άλλωστε
δεν δημιουργούν την απαραίτητη
συναισθηματική σύνδεση.
3. Περιγράψτε αλλαγές τις οποίες οι
άνθρωποι μπορούν να φανταστούν.
Για έναν ηγέτη που επιδιώκει να
εφαρμόσει μία καινούργια στρατηγική,
ένα προσεκτικά σχεδιασμένο όραμα είναι
ο καλύτερος τρόπος να αναγνωρίσει την
έκταση των αλλαγών που θα απαιτηθούν,
ιδιαίτερα όταν αυτές οι αλλαγές
επηρεάζουν δημοφιλείς, μακρόχρονες
πρακτικές. Κανείς δεν είναι ευτυχής όταν

Αντί να εστιάσει στις αξίες, το όραμα του CEO θα πρέπει να
περιγράφει τις συμπεριφορές οι οποίες θα σπουδαιοώογούνται
στη βέώτιστη κουώτούρα, καθώς είναι εκείνες που θα οδηγούν
στα σωστά αποτεώέσματα
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καλείται να εγκαταλείψει συνήθειες και
τρόπους λειτουργίας οι οποίοι έχουν
αποδειχτεί αποτελεσματικοί και με
τους οποίους νιώθει άνετα. Συνήθως,
οι άνθρωποι θα δεχτούν την ανάγκη να
αλλάξουν σταδιακά τις συμπεριφορές
τους, εφόσον εμπλέκονται σε κάποιο
βαθμό στον προσδιορισμό των επιμέρους
χαρακτηριστικών των νέων πρακτικών.
To όραμα του ηγέτη μπορεί να βοηθήσει
σε αυτό το σημείο, κρατώντας μία λεπτή
γραμμή. Ενώ το όραμα θα πρέπει με
ειλικρίνεια να επικοινωνεί μία διαφορετική
πραγματικότητα, η περιγραφή του δεν θα
πρέπει να είναι δραστικά διαφορετική από
την τρέχουσα αντίληψη των εργαζομένων
για την εταιρεία – τουλάχιστον όχι σε
σημείο ώστε να μην είναι σε θέση να
φανταστούν πώς ο οργανισμός θα μοιάζει
από τη στιγμή που το όραμα θα γίνει
πραγματικότητα.
4. Περιγράψτε πολύτιμες
συμπεριφορές, όχι αξίες. Στην
περιγραφή του οράματος ο ηγέτης θα
πρέπει να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στις
ουμανιστικές αξίες και τις συμπεριφορές
οι οποίες θα σπουδαιολογούνται
προκειμένου ο οργανισμός να αλλάξει
επιτυχώς. Οι περισσότερες εταιρείες
δηλώνουν αυτό που αποκαλούν
«αξίες» μαζί με τα missions. Συνήθως,
υπάρχουν τρία προβλήματα σε αυτή την
προσέγγιση. Πρώτον, τα περισσότερα σε
αυτή τη λίστα δεν περιλαμβάνουν αξίες,
αλλά ευρείες περιοχές στις οποίες πρέπει
να συντελεστεί λειτουργική βελτίωση.
Συνηθισμένα παραδείγματα εδώ είναι η
«καινοτομία», η «εστίαση στον πελάτη»,
και η «ομαδική εργασία». Δεύτερον, ενώ
οι ουμανιστικές αξίες όπως η ειλικρίνεια ή
ο σεβασμός στις απόψεις των άλλων είναι
σημαντικά στάνταρντ για τη ζωή μας, δεν
καθιστούν σαφές, ωστόσο, τι πρέπει να
κάνουν οι άνθρωποι διαφορετικά ώστε
να ανταποκριθούν σε νέες, δύσκολες
επιδιώξεις. Και τρίτον, οι αξίες μιας
κουλτούρας είναι ανθεκτικές στο χρόνο
και δεν αλλάζουν μόνο και μόνο εξαιτίας
μίας αναθεωρημένης στρατηγικής

ή λειτουργικών προτεραιοτήτων, ή
ακόμα και γιατί ο ηγέτης ζητάει νέες. Οι
αξίες αλλάζουν μόνο σταδιακά, αφού
σημαντικές δυνάμεις που συνδέονται
με την κουλτούρα συνδυαστούν
ώστε να αποτελέσουν αφετηρία
νέων συμπεριφορών, οι οποίες με τη
σειρά τους, στο πέρασμα του χρόνου,
θα μεταβάλουν τις βασικές στάσεις.
Πρόκειται για μία διαδικασία που
διαρκεί χρόνια. Αντί να εστιάσει στις
αξίες, το όραμα του CEO θα πρέπει να
περιγράφει τις συμπεριφορές οι οποίες
θα σπουδαιολογούνται στη βέλτιστη
κουλτούρα, καθώς είναι εκείνες που θα
οδηγούν στα σωστά αποτελέσματα.
Τα σχετικά παραδείγματα μπορούν να
βρεθούν στην στρατηγική, αφού εκεί
προσδιορίζονται οι περιοχές στις οποίες
θα γίνουν επενδύσεις, καθώς και πώς
οι πόροι θα κατανεμηθούν. Οι ηγέτες
θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν τις
τρέχουσες πρακτικές αυτές που είναι
επιτυχημένες και ευθυγραμμίζονται με τις
απαιτήσεις της νέας στρατηγικής και του
οράματος.
5. Να είστε σταθεροί και ευέλικτοι.
Ένας ηγέτης ο οποίος διαμορφώνει ένα
όραμα θα πρέπει να είναι σταθερός
σε ό,τι αφορά τα βασικά στοιχεία που
πρέπει να περιέχει αυτό, αλλά μπορεί και
θα πρέπει να είναι ευέλικτος απέναντι

στους άλλους. Οι managers-κλειδιά
θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη
διαδικασία εξευγενισμού του οράματος
και να αποτελέσουν αναπόσπαστο
κομμάτι της τελειοποίησής του. Πρέπει
να καταλάβουν τι πιστεύει ο ηγέτης ότι
δεν είναι διαπραγματεύσιμο, πού υπάρχει
περιθώριο διαπραγμάτευσης και για ποια
σημεία δεν είναι βέβαιος και χρήζουν
περαιτέρω συζήτησης. Το βέλτιστο όραμα
θα προέλθει από μία πειθαρχημένη,
επαναληπτική προσέγγιση η οποία
επιτρέπει στον ηγέτη να ελέγχει πώς η
εικόνα διαμορφώνεται, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ότι όσοι πρέπει να
ευθυγραμμιστούν με αυτή νιώθουν ότι
έχουν κάποιο βαθμό ιδιοκτησίας.
Οι πέντε αυτές αρχές μπορούν να
διασφαλίσουν ένα κοινό όραμα που είναι
αρκετά σαφές ώστε οι εργαζόμενοι να
μπορούν να καταλάβουν τι απαιτείται
από εκείνους, αρκετά ελκυστικό ώστε να
αρχίσουν να φαντάζονται τον εαυτό τους
στη μελλοντική αυτή εταιρεία και αρκετά
ενδιαφέρον ώστε να εξετάσουν τι πρέπει
να κάνουν διαφορετικά.
Πηγές
“Transitions at the Top: What Organizations Must Do
to Make Sure New Leaders Succeed”, Dan Ciampa,
David L. Dotlich, John Wiley & Sons
“What CEOs Get Wrong About Vision and How to Get
It Right”, MIT Sloan Management Review
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Δυσλειτουργικό
εργασιακό
περιβάλλον:
ο ρόλος
του Ηγέτη

Παρόλο που τα οφέλη ενός «πολιτισμένου» εργασιακού περιβάλλοντος είναι ξεκάθαρα, συχνά
στις ομάδες και τις επιχειρήσεις επικρατεί bullying και τοξικές συμπεριφορές που μειώνουν την
απόδοση. Σύμφωνα με το πρόσφατο άρθρο του Καθηγητή του Stanford, Robert Sutton,
στο McKinsey Quarterly, είναι απαραίτητο οι ηγέτες να αναζητήσουν και να διαχειριστούν
τις αιτίες που καθιστούν το εργασιακό κλίμα δυσλειτουργικό, ξεκινώντας από μία ειλικρινή
θεώρηση της δικής τους συμπεριφοράς.
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
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Η αγένεια και η καταχρηστική εποπτεία
στο χώρο εργασίας αποτελούν ένα
εξαιρετικά διαδεδομένο φαινόμενο που
έχουν ηιώσει σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι
στην πορεία της καριέρας τους. Τόσο
διαδεδομένο, ώστε η αναζήτηση του
όρου καταχρηστική εποπτεία (abusive
supervision) ή bullying σε μηχανές
αναζήτησης δίνουν εκατομμύρια
αποτελέσματα από επιστημονικά άρθρα,
τίτλους ηιηλίων και άλλες αναφορές.
Ο Καθηγητής Μάνατζμεντ και Μηχανικής
στο Stanford School of Engineering και
συγγραφέας του ηιηλίου “The Asshole
Survival Guide: How to deal with people
who treat you like dirt”, Robert Sutton,
εκπόνησε έρευνα για πάνω από μια
δεκαετία πάνω στις συνέπειες της αγένειας
στο εργασιακό περιηάλλον. Στο διάστημα
αυτό δέχτηκε χιλιάδες e-mails από
ανθρώπους που ζητούσαν καθοδήγηση
για το πώς πρέπει να διαχειριστούν
συμπεριφορές εκφοηισμού και έλλειψης
σεηασμού από προϊσταμένους, μέλη Δ.Σ.,
πελάτες και συναδέλφους. Στο πρόσφατο
άρθρο του στο McKinsey Quarterly «Memo
to the CEO: are you the source of workplace
dysfunction?» (Σεπτέμηριος 2017), ο
Sutton επισημαίνει τις αποδεδειγμένα
αρνητικές συνέπειες ενός εκφοηιστικού,
δυσλειτουργικού εργασιακού κλίματος στην
υγεία του οργανισμού και την απόδοση των
εργαζομένων, αλλά και το σημαντικό ρόλο
της ηγεσίας στη δημιουργία ή την ανατροπή
του, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Αιτίες και συνέπειες
Οι αιτίες για την εξάπλωση της τοξικής
συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο
είναι πολλές. Πρώτον, στην εποχή μας ο
αυξημένος ανταγωνισμός, η ανάγκη για
γρήγορες αποφάσεις και οι έντονοι ρυθμοί
εργασίας επιηαρύνουν περισσότερο από
ό,τι στο παρελθόν ανώτερα στελέχη,
προσωπικό, προμηθευτές και πελάτες.
Η επικοινωνία μέσω e-mail ή κοινωνικών
δικτύων έχει αντικαταστήσει την ανθρώπινη
επαφή και την ενσυναίσθηση που τη
συνοδεύει, μειώνοντας τυχόν ενοχές από

την έλλειψη στοιχειώδους ευγένειας στη
διαπροσωπική διάδραση. Ταυτόχρονα,
πολλά ανερχόμενα στελέχη έχουν τη
λανθασμένη εντύπωση ότι η αγενής
συμπεριφορά αποτελεί κλειδί για την
επαγγελματική επιτυχία- μία παρανόηση
που έχουν ενισχύσει πολλοί δημοσιογράφοι
και ορισμένοι ακαδημαϊκοί, αποθεώνοντας
ηγέτες που φημίζονταν για την απαξιωτική
συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους
τους. Ενδεικτικά, ο Sutton αναφέρει το
παράδειγμα του CEO μίας start-up, ο οποίος
ανησυχούσε για την εξέλιξη της καριέρας
και της εταιρείας του, καθώς ο ήρεμος
και αξιοπρεπής τρόπος διοίκησης των
ανθρώπων του δεν θύμιζε τον Steve Jobs.
Στην πραγματικότητα, το bullying της
ηγεσίας κοστίζει πολλαπλά τόσο στο
ανθρώπινο δυναμικό όσο και στην
επιχείρηση. Εκατοντάδες πειράματα
καταδεικνύουν ότι η συναναστροφή με
προσηλητικούς ανθρώπους οδηγεί στη
μείωση της απόδοσης των «θυμάτων» τους,
στον περιορισμό της δημιουργικότητας,
της παραγωγικότητας και της ευθυκρισίας,
ενώ παράλληλα μειώνει τη θέληση
για μεγαλύτερη προσπάθεια και
συναδελφικότητα. Για το σκοπό αυτό,
στόχος κάθε ηγέτη πρέπει να είναι να
διαμορφώσει ένα πολιτισμένο εργασιακό
περιηάλλον στο οποίο δεν κυριαρχούν
ανάγωγες συμπεριφορές. Το ηάρος πέφτει
στην ηγεσία της επιχείρησης να θέσει τις
αρχές και να τις εφαρμόσει προς πάσα
κατεύθυνση: στις πολιτικές προσλήψεων
και απολύσεων, στη συνεργασία με τους
προμηθευτές, στην επικοινωνία με τους
πελάτες.
Ειδικά στην περίπτωση των ηγετικών
στελεχών, ο κίνδυνος να αποτελούν
οι ίδιοι μέρος ή και την πηγή του
προηλήματος, είναι μεγαλύτερη. Όπως
αναφέρει ο συγγραφέας, οι έρευνες και
η εμπειρία αποδεικνύουν ότι όσο οι
άνθρωποι ανελίσσονται επαγγελματικά και
αποκτούν μεγαλύτερη εξουσία, τείνουν να
επικεντρώνονται στις δικές τους ανάγκες
και επιθυμίες και να αδιαφορούν για τις
ανάγκες των άλλων. Η «μόλυνση» της

εξουσίας δεν είναι αναπόφευκτη, αν την
εντοπίσουν νωρίς στην καριέρα τους
και προσπαθήσουν να την αποφύγουν
όσο ανεηαίνουν στην κορυφή. Συχνά, το
παράδειγμα ενός αναίσθητου, κακότροπου
προϊσταμένου στην αρχή της δικής τους
καριέρας μπορεί να λειτουργήσει ως
παράδειγμα προς αποφυγήν. Η ευγένεια
και ο σεηασμός απέναντι στους άλλους
αποτελούν στην ουσία μία προσωπική
φιλοσοφία ζωής που ξεπερνά τον
επαγγελματικό στίηο. Αν όμως οι ηγέτες
θέλουν να αποτελούν μέρος της λύσης
και όχι του προηλήματος, ο Sutton δίνει
κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να το
επιτύχουν.

Κοιτάζοντας στον καθρέφτη
Η ανικανότητα να αναγνωρίσουμε τα
ελαττώματά μας και τη σφοδρότητά
τους αποτελεί πανανθρώπινο γνώρισμα.
Σύμφωνα με τον Νομπελίστα Daniel
Kahneman, η υπερηολική αυτοπεποίθηση
είναι η πιο καταστροφική από όλες τις
προκαταλήψεις. Οι περισσότεροι έχουμε
μία διαστρεηλωμένα θετική εικόνα για τον
εαυτό μας και αρνούμαστε ή υποτιμούμε
τη δική μας κακή συμπεριφορά. Είναι
ενδεικτικό ότι το 50% των Αμερικανών
δηλώνει ότι έχει ηιώσει ή έχει γίνει
μάρτυρας επίμονου bullying, ωστόσο μόνο
το 1% ομολογεί ότι το έχει διαπράξει! Το
κλειδί της αυτογνωσίας, όμως, σύμφωνα
με την ψυχολόγο Heidi Grant Halvorson
του Columbia University, δεν ηρίσκεται στο
μυαλό μας αλλά στο πώς μας ηλέπουν οι
άλλοι.
Με άλλα λόγια, συχνά οι ηγέτες δεν
αντιλαμηάνονται ότι φέρονται αυταρχικά ή
προσηλητικά απέναντι στους ανθρώπους
τους. Και ο καλύτερος τρόπος για να το
διαπιστώσουν δεν είναι ο καθρέφτης τους
(που ωραιοποιεί την πραγματικότητα),
αλλά οι άλλοι. Άτομα εμπιστοσύνης, που
τους γνωρίζουν καλά και που δεν θα
διστάσουν να δώσουν ειλικρινές feedback.
Εξυπακούεται ότι για να λειτουργήσει
σωστά ο καθρέφτης μέσα από τα μάτια των
άλλων, θα πρέπει οι ηγέτες να τους δώσουν
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την ελευθερία να μιλήσουν ανοιχτά, χωρίς
συνέπειες, χωρίς δικαιολογίες ή επικρίσεις
και αντίλογο.

5 βήμαδα για έναν
πολιδισμένο οργανισμό
Η δυσλειτουργική συμπεριφορά μπορεί
να προκύψει ακόμη και αν η διοίκηση έχει
τις καλύτερες προθέσεις. Εξάλλου, στην
πλειοψηφία τους οι CEOs νοιάζονται για
την επιχείρηση και τους ανθρώπους της
και θέλουν να τους διοικούν με σεβασμό
και αξιοπρέπεια. Σε αυτούς τους ηγέτες ο
Sutton δίνει 5 συμβουλές.
1. Η αγένεια είναι μεδαδοδική.
Είναι αποδεδειγμένο ότι όταν εργαζόμαστε
σε έναν οργανισμό που επικρατεί η αγένεια,
υιοθετούμε κι εμείς αυτή τη συμπεριφορά.
Στην έρευνα που δημοσίευσε ο Trevor
Foulk στο Journal of Applied Psychology
(«Catching rudeness is like catching a cold:
The contagion effects of low-intensity
negative behaviors”, 2016),
οι συμμετέχοντες που αντιμετώπιζαν

έστω και έναν κακότροπο συνομιλητή
στις διαπραγματεύσεις που περιλάμβανε
το πείραμα, υιοθετούσαν και οι ίδιοι
αρνητική συμπεριφορά στην επόμενη
διαπραγμάτευση, ακόμη και αν ήταν
με διαφορετικό άτομο. Αν ο ηγέτης
της επιχείρησης και το τοπ μάνατζμεντ
αντίστοιχα συμπεριφέρονται ειρωνικά
στους ανθρώπους τους και τους
διαχειρίζονται ως εξιλαστήρια θύματα για
να εξυπηρετήσουν την προσωπική τους
ατζέντα, αυτή η συμπεριφορά μετακυλίεται
σε όλο τον οργανισμό ως ο ενδεδειγμένος
(ή μοναδικός) τρόπος για να πετύχεις τους
στόχους σου.
2. Η εξουσία μπορεί να δυφλώσει.
Η άσκηση εξουσίας ενέχει κινδύνους.
Ακόμη και τα στελέχη που στο παρελθόν
λειτουργούσαν με πνεύμα συνεργασίας
και κατανόηση, συχνά αλλάζουν όταν
αποκτούν ουσιαστική δύναμη πάνω στους
άλλους: επικεντρώνονται στις δικές τους
ανάγκες, δείχνουν λιγότερο σεβασμό
απέναντι στους ανθρώπους που εξαρτώνται

από αυτούς και θεωρούν ότι δεν χρειάζεται
να υπακούσουν στους ίδιους κανόνες.
Το αντίδοτο στην κατάχρηση εξουσίας
βρίσκεται στη συνειδητή προσπάθεια του
ηγέτη να είναι πιο ταπεινός, να αναγνωρίσει
τις προσπάθειες των χαμηλότερων
ιεραρχικά ατόμων και να ακούσει τις
ανάγκες τους. Ο Sutton αναφέρει το
παράδειγμα του Tim Brown, CEO της
επιτυχημένης διεθνούς εταιρείας IDEO.
Αν κάποιος επισκεφθεί τα γραφεία της
εταιρείας στο Palo Alto, δεν θα βρει τον
Brown στο γραφείο του. Κυκλοφορεί
ανάμεσα στους εργαζομένους με στόχο
να είναι το πιο ορατό στέλεχος μέσα
στην εταιρεία, το οποίο μπορούν να
προσεγγίσουν για να συζητήσουν ένα
πρόβλημα ή την πορεία ενός έργου. Στόχος
του είναι να κατανοήσει πώς δουλεύουν
οι άνθρωποί του στην πράξη. Την ίδια
τακτική εκ των πραγμάτων ακολούθησαν
και τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας.
Το παράδειγμα του Brown δεν σημαίνει
ότι οι CEOs χρειάζεται αναγκαστικά
να εγκαταλείψουν την ιδιωτικότητα
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του γβαφεσου τους. μλλά ότι πβξπει να
ββουν ξναν τβόπο ώστε να μειώσουν
την απόσταση που δημιουβγεσ η εξουσσα
ανάμεσα στους σδιους και τους ανθβώπους
τους: με τον τβόπο αυτό όχι μόνο τους
παβακινούν, αλλά ξχουν την ευκαιβσα να
αξιολογήσουν πιο αντικειμενικά τον εαυτό
τους και να πβολάβουν «αυταβχικξς»
συμπεβιφοβξς. Μσα ακόμη αβνητική
συνξπεια της εξουσσας εσναι ότι θολώνει την
κβσση του ηγξτη. Ο CEO μσας επιχεσβησης
όμως, δεν σημασνει ότι αναγκαστικά
γνωβσζει τα πάντα και ξχει όλες τις λύσεις
για τα πβοβλήματα του οβγανισμού.
Πβοκειμξνου να αποφύγει να πξσει σε αυτή
την παγσδα στα χβόνια που διετξλεσε CEO
της Xerox, η Anne Mulcahy εσχε χτσσει κοντά
της μσα ομάδα στελεχών, στους οποσους εσχε
δώσει το ελεύθεβο να της δσνουν σταθεβά
feedback για τις αδυναμσες της ή τις τυχόν
λανθασμξνες αποφάσεις.
3. Ο φόρτος εργασίας και ο εθισμός στην
τεχνολογία είναι συνήθεις ύποπτοι.
Σύμφωνα με ξβευνες, ο υπεββολικός
φόβτος εβγασσας και η καθημεβινή πσεση
αποτελούν σσως τον κυβιότεβο λόγο που οι
CEOs και τα ανώτεβα στελξχη, κατά δήλωσή
τους, «δεν πβολαβασνουν να φεβθούν
σωστά». Συζητώντας μαζσ τους, ο Sutton
διαπσστωσε ότι ο συνηθξστεβος ξνοχος
για το πιεσμξνο πβόγβαμμα των ηγετών
εσναι τα αλλεπάλληλα meetings. μβκετξς
εταιβεσες πβοσπαθούν να διαχειβιστούν
το πβόβλημα: στην Dropbox υιοθξτησαν
την πβωτοβουλσα “Armeetingeddon”
(από το μβμαγεδδών), σβήνοντας από
τα ημεβολόγιά τους όλες τις συναντήσεις
που δεν αφοβούσαν πελάτες. Καθώς
ξπβεπε χειβωνακτικά να πβοσθξσουν
εξαβχής τις επεβχόμενες συναντήσεις τους,
καλούνταν να αναλογιστούν την αναγκασα
πεβιοδικότητα, καθώς και την πβαγματικά
απαιτούμενη διάβκεια και σύνθεση, ώστε
να μην χάνεται άσκοπος χβόνος.
Ένας ακόμη σημαντικός λόγος που
συμβάλλει στην καθημεβινή πσεση των
ηγετών εσναι το multitasking, ο συνεχής
ξλεγχος των e-mails και των μηνυμάτων
από το κινητό. μυτός ο σύγχβονος εθισμός

Οι CEOs πρέπει να βρουν έναν τρόπο να
μειώσουν την απόσταση που δημιουργεί
η εξουσία ανάμμεσα στους ίδιους και τους
ανθρώπους τους
μειώνει την πβοσοχή και το ενδιαφξβον για
τους ανθβώπους γύβω μας, που γσνονται
αόβατοι. Πβοκειμξνου να ξεπεβαστεσ ο
σκόπελος, χβειάζεται αυτοξλεγχος και
δβαστικά μξτβα. Όταν ο Chris Fry ήταν VP
of Engineering στο Twitter, υποχβξωνε τα
μξλη του τοπ μάνατζμεντ να παβαδσδουν
τα κινητά τους στη γβαμματξα του πβιν
την εσσοδό τους στην ασθουσα των
συναντήσεων, ώστε να εσναι βξβαιος ότι θα
ξχει την αμξβιστη πβοσοχή τους.

πβοτεσνει: να αποφασσζουν για το σήμεβα
με γνώμονα το πώς θα αισθάνονται για τα
πεπβαγμξνα της ημξβας τους στο μξλλον,
κοιτάζοντας πσσω. Σχεδιάζοντας το σήμεβα
από την οπτική του αύβιο, σε καθημεβινή
βάση, βοηθά τα στελξχη ώστε σταδιακά να
αλλάξουν τη συμπεβιφοβά τους απξναντι
στους ανθβώπους τους, υιοθετώντας πιο
πολιτισμξνους και ευγενικούς τβόπους
αλληλεπσδβασης.

Ο μύθος του Steve Jobs
4. Η συγνώμη είναι σημαντική...
όταν γίνεται σωστά.
Η απολογσα για την άσχημη συμπεβιφοβά
ενός στελξχους στους ανθβώπους
του εσναι κβσσιμη για την επαναφοβά
της σχξσης μαζσ τους, τη βελτσωση της
φήμης του αλλά και για τη δική του
συνειδητοποσηση. Ωστόσο, πβξπει να
γσνεται σωστά. Να αναγνωβσζει το λάθος
του, να αναλαμβάνει πλήβως την ευθύνη,
να πβοσπαθεσ να εξηγήσει τους λόγους και
να δεσμεύεται ότι δεν θα το επαναλάβει.
μν ξνας ηγξτης διαπιστώσει ότι ζητά
διαβκώς συγνώμη από τους εβγαζομξνους
του, πβξπει να σταματήσει και να
αναλογιστεσ αν το κάνει για να ξεμπεβδξψει
ή αν πβάγματι αναγνωβσζει το λάθος του
και μαθασνει κάτι από αυτό. Ίσως ακόμη
χειβότεβη τακτική από τις συνεχόμενες,
ανειλικβινεσς στην ουσσα, απολογσες, εσναι
η ανάθεση της συγνώμης σε τβστους.
Σε συμβούλους ή στενούς συνεβγάτες
του ηγξτη που αναλαμβάνουν να τον
υπεβασπιστούν και να δικαιολογήσουν την
πβοσβλητική στάση του.
5. Ταξίδι στο μέλλον.
Πολλά ανώτεβα στελξχη που ξχουν
συμβουλευτεσ τον Sutton για την εβγασιακή
συμπεβιφοβά τους ξχουν διευκολυνθεσ
από μσα δημοφιλή τακτική που τους

Η ευβξως διαδεδομξνη αντσληψη ότι
ο Steve Jobs ήταν τόσο επιτυχημξνος
εξαιτσας της αυταβχικής συμπεβιφοβάς
του εσναι μύθος σύμφωνα με τον Sutton,
αλλά κυβσως σύμφωνα με τον Ed Catmull,
τον ιδβυτή και πβόεδβο της Pixar ο οποσος
συνεβγάστηκε με τον Jobs για 25 χβόνια.
Ο Sutton μσλησε μαζσ του, και ο πβόεδβος
της Pixar του αποκάλυψε ότι πβάγματι ο
Jobs στην αβχή της καβιξβας του ήταν
οξύθυμος, κυκλοθυμικός και αδιάφοβος
απξναντι στα συναισθήματα των άλλων.
Σε αντσθεση όμως με την εικόνα που
ξχουν χτσσει συγγβαφεσς, βιογβάφοι και
σκηνοθξτες, η συμπεβιφοβά του Jobs
βελτιώθηκε σημαντικά αφού εκδιώχθηκε
από την Apple και αντιμετώπισε
δυσκολσες με τη NeXT και αβχικά με την
Pixar. Στο διάστημα που χβειάστηκε
για να επεξεβγαστεσ στο μυαλό του τις
αποτυχσες του και τελικά να απογειώσει
την Pixar, ο Jobs άλλαξε. μπξκτησε
πεβισσότεβη ενσυνασσθηση, ξγινε
καλύτεβος ακβοατής, καλύτεβος ηγξτης
και σωστότεβος συνετασβος. Παβξμεινε
βεβασως σκληβός διαπβαγματευτής και
τελειομανής. Οι μεγαλύτεβες επιτυχσες
στην καβιξβα του, όμως, σύμφωνα με
τον Catmull, συνξβησαν όταν σταμάτησε
να κακομεταχειβσζεται τους ανθβώπους
του.
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Η «επιστήμη» της επιρροής
Η επιρροή έχει αναγνωριστεί εδώ ύαι ύαιρό ὼ ένα ουσιαστιύό στοιχείο τὴ ηγεσίὰ. Ένὰ
ύοινώ̀ χρησὶοποιού̀ενὸ ορισ̀ό̀ τὴ ηγεσίὰ δηλώνει ότι η ηγεσία είναι «̀ια διαδιύασία
ύοινωνιύή̀ επιρροή̀ στην οποία ένα άτὸο είναι σε θέση να ύερδίσει τη βοήθεια ύαι την
υποστήριξη των άλλων στην εύπλήρωση ενό̀ ύοινού ύαθήύοντὸ». Η επίδραση είναι ένὰ
πρωταρχιύό̀ ύοινωνιύό̀ ̀ηχανισ̀ό̀ ̀έσω του οποίου ο ηγέτὴ αναλὰβάνει την ηγεσία του.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΥ: ΤΖΕΝΗ ΥΝΥΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σ

Σύμφωνα με μελέτη της
συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey,
υπάρχουν τέσσερα δομικά στοιχεία
που καθορίζουν την επίδραση στη
συμπεριφορά των εργαζομένων (Σχ.1).
Όλα τα μοντέλα εστιάζουν στη νοοτροπία
του εργαζόμενου και υποθέτουν ότι ο
εργαζόμενος θα δεχτεί την αλλαγή αν
παρατηρήσει ή βρει θετική στάση στο
εργασιακό του περιβάλλον. Η συστηματική
έρευνα του θέματος έχει οδηγήσει στον
εντοπισμό εννέα προσεγγίσεων επιρροής.
Τρεις από αυτές είναι γνωστές ως «hard»
τακτικές και έξι από αυτές ως «soft» (Σχ. 2).
Οι «σκληρές» τακτικές (σσ. όπως φαίνονται
αριστερά στο διάγραμμα) είναι απλές και
άμεσες. Οι ηγέτες τις εκτελούν απλά με

βάση τη δική τους προοπτική. Οι άλλες
τακτικές στα δεξιά είναι πιο περίπλοκες
και απαιτούν την ικανότητα να επηρεάζει
κάποιος με βάση την προοπτική, τα
χαρακτηριστικά και τα εσωτερικά κίνητρα
των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται.

Hard Tactics
Οι «σκληρές» τακτικές περιλαμβάνουν
τρεις απλές και μάλλον άμεσες τακτικές
επιρροής, που η Mackinsey ονομάζει
αιτήματα, νομιμοποιήσεις και ανάπτυξη
συνασπισμών.

Αίτημα
Το αίτημα είναι ίσως η πιο απλή
προσέγγιση επιρροής. Το αίτημα είναι

όταν ο ηγέτης χρησιμοποιεί απλές
απαιτήσεις για να αναγκάσει τους άλλους
να αναλάβουν δράση. Το αίτημα σημαίνει
να κερδίσει τη δέσμευση των ανθρώπων
που καθοδηγεί, κάνοντας μια άμεση
δήλωση του τι θέλει ο ηγέτης από τους
συνεργάτες του και βεβαιώνοντας τη
θέση του με αυτοπεποίθηση και σιγουριά.
Τα αιτήματα περιλαμβάνουν, επίσης,
τη χρήση συχνών ελέγχων και συνεχών
υπενθυμίσεων για να αναγκαστούν οι
άνθρωποι να ενεργήσουν. Το αίτημα είναι
η προσέγγιση επιρροής στον πυρήνα
της ηγεσίας «διοίκησης και ελέγχου».
Το αίτημα -που συχνά αναφέρεται ως
«τακτική πίεσης» σε ακαδημαϊκά έγγραφαβασίζεται στην αρχή της εξουσίας, που
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Μοντέλο Mckinsey
Σχ.1
Role Modeling

Προάγετε η κατανόηση
και η πεποίθηση

Θα δω τους ηγέτες και
τους συναδέχφους να
συμπεριφέρονται διαφορετικά.

Καταχαβαίνω τι μου έχει
ζητηθεί και έχει νόημα.

Θα αχχάξω τον τρόπο
σκέψης μου και την
συμπεριφορά
μου αν…

Αναπτύσσονται ταλέντα
και δεξιότητες

Ενισχύονται οι επίσημοι
μηχανισμοί

Έχω τις ικανότητες και τις
ευκαιρίες να συμπεριφέρομαι με
νέο τρόπο.

Διαπιστώνω ότι δομές οι διαδικασίες
και τα συστήματα υποστηρίζουν τις
αχχαγές που θα κάνω.

σημαίνεύ ότύ ού άνθρωπού τείνουν να
υπακούουν στα στούχεία της εξουσίας,
ακόμη καύ αν ού αρχές τους ζητήσουν
να εκτελέσουν απαράδεκτες ενέργεύες,
όπως έχουν αποδείξεύ σχετύκά πεύράματα.
Ού τακτύκές αύτημάτων ή εντολών καύ
ελέγχου ενδέχεταύ να έχουν αρνητύκή
έννούα. Ο ανθρώπύνος παράγοντας
συχνά τύς εξύσώνεύ με απεύλές. Ωστόσο,
το αίτημα αυτό καθεαυτό δεν αποτελεί
αρνητύκή προσέγγύση. Είναύ απλώς
ο απλούστερος τρόπος να τεθεί ένα
ζητούμενο χωρίς να υπάρχουν περύθώρύα
γύα δύαπραγματεύσεύς αλλά καύ να μην
συνοδεύεταύ από υφέρπουσες απεύλές
ότύ αν κάτύ δεν υλοπούηθεί θα υπάρξουν
κυρώσεύς.
Συνήθως τα αύτήματα εκφράζονταύ
ως εξής:
• «Θέλω να ενημερώσετε τον Χ ότι... »
• «Θα μπορούσατε να καλέσετε τον Χ και
τον...; »
• «Σας ζήτησα να τον ενημερώσετε. Είχατε
την ευκαύρία να το κάνετε;»

Νομιμοποίηση
Η νομύμοποίηση είναύ ελαφρώς πύο
περίπλοκη από την υποβολή αύτήματος,
δεδομένου ότύ ένας ηγέτης προσθέτεύ
μύα νομύμοποίηση γύα την προσέγγύση
της δύοίκησης καύ του ελέγχου. Με το
«νόμύμο» που προσφέρεύ η θέση του
ηγέτη προσπαθεί να δύαπύστώσεύ τη
νομύμότητα ενός αύτήματος ή να δηλώσεύ
ότύ έχεύ την εξουσία να το κάνεύ.
Η νομύμοποίηση σημαίνεύ χρήση εξουσίας
ή δύαπύστευτηρίων γύα την εξήγηση καύ
την επύρροή. Γύα παράδεύγμα, όταν ού
ηγέτες δείχνουν ότύ αυτό που θέλουν είναύ
συνεπές με την πολύτύκή, τύς δύαδύκασίες
ή την εταύρύκή κουλτούρα. Ού ηγέτες που
αναφέρονταύ σε οδηγίες δύαχείρύσης,
νόμους, κανόνες, υποστηρύκτύκές
εταύρύκές αρχές ή αναγνωρύσμένους
εμπεύρογνώμονες αξύοπούούν τύς τακτύκές
της «νομύμοποίησης»..
Τυπύκές δηλώσεύς από έναν ηγέτη που
χρησύμοπούεί νομύμοπούητύκές τακτύκές
περύλαμβάνουν:

• «Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας,
όλα τα αεροπορύκά ταξίδύα πρέπεύ να
είναύ...»
• «Ο Διευθύνων Σύμβουλος μου ζήτησε
να εξετάσω...»
• «Όπως γνωρίζετε, είναι συνηθισμένη
πρακτύκή...».

Συνασπισμός
Ο συνασπύσμός είναύ παρόμούος με τη
νομύμοποίηση. Ωστόσο, η υπόστασή
του δεν προέρχεταύ από παραπομπές σε
οπούαδήποτε μορφή εξουσίας.
Ού ηγέτες που χρησύμοπούούν αυτή την
προσέγγύση βασίζονταύ στη βοήθεύα των
άλλων ανθρώπων καύ χρησύμοπούούν την
υποστήρύξή τους ώστε να οδηγήσουν το
ανθρώπύνο δυναμύκό προς την επύθυμητή
κατεύθυνση.
Η χρήση της τακτύκής του συνασπύσμού
συχνά δείχνεύ ότύ ού ηγέτες αξύοπούούν καύ
άλλους ανθρώπους ώστε να επεκτείνουν
την επύρροή τους καύ να φτάσουν στόχους
που από μόνού τους θα δυσκολεύονταν να
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Οι εννιά τακτικές επιρροής
Σχ.2
Hard Tactics

Αίτημα

Hard
Tactics

Νομιμοποίηση
Συνασπισμός

Ορθολογική πειθώς

Soft
Tactics

Κοινωνικοποίηση
Προσωπικές εκκλήσεις
Ανταλλαγή
Διαβούλευση

Προοπτική ηγέτη

προσεγγίσουν.
Η τακτική του συνασπισμού
περιλαμέάνει τη δημιουργία ενός
δικτύου υποστηρικτών για την επέκταση
της εξουσιακής έάσης του ηγέτη, την
οικοδόμηση της συναίνεσης και τον
προσδιορισμό μιας ομαδικής θέσης.
Οι ηγέτες που παραθέτουν τα ονόματα
των υποστηρικτών τους όταν υποέάλλουν
ένα αίτημα χρησιμοποιούν, επίσης αυτή
την τακτική.
Τυπικές δηλώσεις ενός ηγέτη που
χρησιμοποιεί τακτικές συνασπισμού είναι
οι εξής:
• «Και ο Χ και εγώ το πιστεύουμε...»
• «Όλοι στη χρηματοοικονομική ομάδα
λένε...»
• «Ως ομάδα, αποφασίσαμε αυτό...»
• «Όλοι πιστεύουν ότι είναι καλή ιδέα...»

Soft tactics
Υπάρχουν και οι soft τακτικές επιρροής
άλλων ανθρώπων. Εστιάζουν ολοένα και

Επικέντρωση σε άλλους

περισσότερο στους ανθρώπους που ο
ηγέτης θέλει να επηρεάσει ως την πηγή
για την υλοποίηση των ζητούμενων
ενεργειών.

Ορθολογική πειθώ
Η ορθολογική πειθώ είναι μια απλή
τακτική. Συνδυάζει την προσέγγιση
της πίεσης με λογικά επιχειρήματα που
υποστηρίζουν το αίτημα.
Με την τακτική ορθολογικής
πειστικότητας, οι ηγέτες χρησιμοποιούν
λογικά επιχειρήματα και αποδεικτικά
στοιχεία για να δείξουν ότι ένα αίτημα
είναι εφικτό και συναφές με την επίτευξη
σημαντικών στόχων. Η ορθολογική πειθώ
χρησιμοποιεί τη λογική, τον ορθολογισμό
ή/και τις αποδείξεις για να εξηγήσει ή
να δικαιολογήσει μια θέση και να δείξει
η συγκεκριμένη προοπτική είναι η πιο
λογική εναλλακτική λύση.
Για να υποστηρίξουν μια υπόθεση
χρησιμοποιώντας την ορθολογική πειθώ,

οι ηγέτες έασίζονται στη γνώση ή την
εμπειρογνωμοσύνη και παρουσιάζουν
αναλυτικά τα γεγονότα ή παρέχουν
γραφήματα, δεδομένα, στατιστικά
στοιχεία, φωτογραφίες ή άλλες μορφές
απόδειξης.
Τυπικές δηλώσεις από έναν ηγέτη που
χρησιμοποιεί τακτικής πειστικότητας είναι
οι εξής:
• «Ο μετασχηματισμός της εταιρείας
είναι απαραίτητος για την επίτευξη της
ανάπτυξης, τη μείωση του κόστους και
τη νίκη του ανταγωνισμού».
• «Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα
δεδομένα, η πιο λογική προσέγγιση
είναι...»
• «Θέλω να αναλάβετε δράση. Τα
γεγονότα υποδηλώνουν τρεις λόγους για
να προχωρήσουμε...»
Η λογική στην ορθολογική πειθώ είναι
η λογική του ηγέτη. Ενώ ο ηγέτης
προσθέτει υποστηρικτικά επιχειρήματα,
η ορθολογική πειθώ εξακολουθεί να είναι
μια προσέγγιση για να επηρεάσει και είναι
αρθρωμένη από την πλευρά του αρχηγού
και όχι από κάτω προς τα πάνω.

Κοινωνικοποίηση
Με την κοινωνικοποίηση, οι ηγέτες
αρχίζουν να ενδιαφέρονται για
όσους προσπαθούν να ηγηθούν.
Η κοινωνικοποίηση χρησιμοποιεί
επαίνους και κολακεία πριν ή κατά τη
διάρκεια μιας προσπάθειας να ζητήσει
από τους άλλους να υποέάλουν
ένα αίτημα ή να υποστηρίξουν μια
πρόταση. Η κοινωνικοποίηση σημαίνει
να δημιουργηθεί μια έάση που μπορεί
κάποιος να απευθυνθεί όταν θέλει να
ζητήσει κάτι, να συμπεριφέρεται κάποιος
με ζεστό και εγκάρδιο τρόπο ώστε
να επηρεάζει άλλους να ενεργούν, να
είναι φιλικός, να παρέχει προσωπικές
πληροφορίες και να οικοδομεί σχέσεις.
Περιλαμέάνει την καλλιέργεια μιας
υποστηρικτικής στάσης μέσα από τον
εντοπισμό των κοινών χαρακτηριστικών
και την αντιστοίχιση των συμπεριφορών
ή της συνομιλίας. Η κοινωνικοποίηση
έασίζεται στην αρχή της προτίμησης,
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̀εν ̀πορεί να υπάρξει ηγεσία
χωρί̀ επιρροή, διότι η επιρροή είναι
ουσιαστικά ο τρόπὸ που οι ηγέτὲ
«κάνουν τη δουλειά τοὺ»

τους άλλους να προτείνουν βελτιώσεις
ή να βοηθήσουν στο σχεδιασμό μιας
προτεινόμενης δραστηριότητας
ή αλλαγής που προϋποθέτει την
υποστήριξή τους. Η συμμετοχική ηγεσία
είναι μια μορφή διαβοκλευσης.
Η διαβοκλευση σημαίνει ότι ο ηγέτης ζητά
από άλλους να τον βοηθήσουν να φτάσει
Σχ.άνθρωποι
2
πραγματικά τη βοήθειά σας...»
σε μια αποδεκτή λκση, προσελκκει την
η οποία υπαγορεκει ότι οι
«Πρέπει να σας ζητήσω μια χάρη...»
εμπειρογνωμοσκνη των άλλων, διερευνά
μποροκν να πεισθοκν πιο
Οιεκκολα
εννιάαπό
τακτικές• επιρροής
• «Μπορώ να υπολογίζω σε εσάς που
την ανάδραση, προσκαλεί τους άλλους να
αυτοκς που συμπαθοκν/εκτιμοκν/
φτιάχνετε...; »
συμμετάσχουν, ενσωματώνει τις ιδέες των
ταυτίζονται.
άλλων και υλοποιεί τις προτάσεις τους για
Τυπικές δηλώσεις από έναν ηγέτη που
Hard
να τους δώσει ένα αίσθημα ιδιοκτησίας.
χρησιμοποιεί τακτικές κοινωνικοποίησης
Ανταλλαγή
Αίτημα
Τυπικές δηλώσεις από έναν ηγέτη που
είναι οι εξής:
Η ανταλλαγή είναι ακόμα περισσότερο
tactics
Νομιμοποίηση
χρησιμοποιεί τακτικές διαβοκλευσης είναι
• «Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από
επικεντρωμένη σε άλλους, διότι
Συνασπισμός
οι εξής:
αυτό που έχετε επιτκχει. Αυτό δείχνει
υποθέτει
ότι ο ηγέτης καταλαβαίνει τι
• «Η πρότασή μου είναι ότι κάνουμε το
πραγματικά πολλή αφοσίωση. Θα ήταν
είναι πολκτιμο και σημαντικό για τους
XYZ. Τι θα προτείνατε εσείς; »
υπέροχο αν μποροκσατε...»
ανθρώπους που επηρεάζονται. Με
• «Κατά την άποψή σας, ποια θα
• «Το πρόβλημα το βλέπω ακριβώς με τον
την ανταλλαγή, οι ηγέτες προσφέρουν
Ορθολογική
είναιπειθώς
τα πλεονεκτήματα και ποια τα
ίδιο τρόπο...»
κάτι που έχει αξία για τους ανθρώπους
Soft
μειονεκτήματα;»
• «Έχω κι εγώ δύο παιδιά...»
που καθοδηγοκν για να πάρουν
Κοινωνικοποίηση
• «Γνωρίζοντας
τη βιομηχανία, βλέπετε
Τα ακαδημαϊκά συγγράμματα
ως αντάλλαγμα κάτι που θέλουν. Η
tactics
Προσωπικές
εκκλήσεις
μια συγχώνευση ως την καλκτερη
μερικές φορές αναφέρονται στην
ανταλλαγή βασίζεται στην έννοια της
Ανταλλαγή
επιλογή;».
κοινωνικοποίηση ως «απόκτηση της
αμοιβαιότητας, η οποία λέει ότι οι
Διαβούλευση
εκνοιας».
άνθρωποι τείνουν να ανταποδίδουν
μια χάρη. Ο ηγέτης προσφέρει άλλα
Eν κατακλείδι
πράγματα που ενδεχομένως θέλουν
Δεν μπορεί να υπάρξει ηγεσία χωρίς
Προσωπικές εκκλήσεις
Επικέντρωση
άλλους
υπόσχεται να ανταποδώσει σε
επιρροή, διότι σε
η επιρροή
είναι ουσιαστικά
Οι προσωπικές εκκλήσεις
ΠροοπτικήήΗγέτη
μεταγενέστερο χρόνο αν οι άλλοι
ο τρόπος που οι ηγέτες «κάνουν τη
επικεντρώνονται περισσότερο σε άλλους
πράξουν αυτό που θα τους ζητηθεί.
δουλειά τους». Όπως χαρακτηριστικά
ανθρώπους, καθώς αποκτοκν κάποια
Η διαπραγμάτευση, οι ρητές ή σιωπηρές
υποστηρίζεται σε ένα κλασικό βιβλίο
μορφή σχέσης και εμπιστοσκνης μεταξκ
προσδοκίες ανταπόδοσης, οι παροχές
για τους ηγέτες (Leaders: Strategies for
ενός ηγέτη και εκείνων που επηρεάζονται.
ή τα οφέλη, δημιουργοκν μια αμοιβαία
Taking Charge, των Warren Bennis και
Με τις προσωπικές εκκλήσεις, ο ηγέτης
κερδοφόρα κατάσταση.
Burt Nanus): «Υπάρχει μια βαθιά διαφορά
ζητά από τους άλλους να εκπληρώσουν
Τυπικές δηλώσεις από έναν ηγέτη που
ανάμεσα στη διοίκηση και την ηγεσία
κάποιο αίτημα ή να υποστηρίξουν
χρησιμοποιεί
τακτική
ανταλλαγής
είναι:
και οι δκο
σημαντικές.
μια πρόταση εξαιτίας τηςΟι
φιλίας
που
«σκληρές» τακτικές στα αριστερά είναι απλές καιαλλά
άμεσες.
Οι είναι
ηγέτες
τις εκτελούν
• «Σε αντάλλαγμα για τη συμμετοχή σας
Το να διοικεί κάποιος σημαίνει ότι
έχουν ή ζητά μια προσωπική χάρη
απλά
μεΗ βάση τη δική
τους
Οι άλλες τακτικές
στακαι
δεξιά
είναι
πιοΩστόσο
σε αυτήν
τηνπροοπτική.
έρευνα εργαζομένων,
επιτυγχάνει
έχει την
ευθκνη.
προτοκ εξηγήσει ποια είναι
αυτή.
θα σας στείλουμε
τα συγκεντρωτικά
το να
ηγείται κάποιος
σημαίνει
προσωπική έκκληση σημαίνει
να ρωτάς και απαιτούν
περίπλοκες
την ικανότητα
να επηρεάζει
κάποιος
με βάση
την ότι έχει
αποτελέσματα»
τη δκναμη να επηρεάζει, να κατευθκνει
με βάση τη φιλία, την πίστη ή την
προοπτική, τα χαρακτηριστικά
και τα εσωτερικά κίνητρα
των ανθρώπων στους
• «Αν υποστηρίξετε την απόφαση, θα
τα άτομα και να πετυχαίνει τους στόχους
σχέση εμπιστοσκνης. Οι ηγέτες που
οποίους
απευθύνεται.
υποστηρίξω το αίτημά σας...»
του. Για αυτό ίσως δεν μπορεί κάποιος να
χρησιμοποιοκν προσωπικές
προσφυγές
λογίζεται επιτυχημένος ηγέτης αν δεν έχει
ενημερώνουν τους εργαζόμενους ότι
την ικανότητα να επηρεάζει».
βασίζονται στην υποστήριξή τους.
Διαβούλευση
Hardο Tactics
Τυπικές δηλώσεις ενός ηγέτη,
οποίος
Η διαβοκλευση είναι ακόμη πιο
Πηγές
χρησιμοποιεί προσωπικές
εκκλήσεις είναι
επικεντρωμένη
άλλους,
διότι
Αιτούνται,
νομιμοποιούν
καιστους
χτίζουν
συνασπισμούς.
McKinsey, The four building blocks of change, When
Execution Isn’t Enough: Decoding Inspirational
οι εξής:
ο ηγέτης τους ωθεί και τους εμπλέκει
Leadership, Claudio Feser,Manfred F. R. Kets de Vries,
• «Εσείς και εγώ έχουμε μακρύ παρελθόν
στην ανάπτυξη μιας πορείας δράσης.
Leaders: Strategies for Taking Charge, Warren Bennis,
Αίτημα
σε αυτή την εταιρεία. Θα
ήθελα
Με τη διαβοκλευση, ο ηγέτης ζητά από
Burt Nanus

Το αίτημα είναι ίσως η πιο απλή προσέγγιση επιρροής. Το αίτημα είναι όταν ο
ηγέτης χρησιμοποιεί απλές απαιτήσεις για να αναγκάσει τους άλλους να
αναλάβουν δράση. Το αίτημα σημαίνει να κερδίσει τη δέσμευση των ανθρώπων
που καθοδηγεί, κάνοντας μια άμεση δήλωση του τι θέλει ο ηγέτης από τους
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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 φυσικού 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.
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διοίκηση

Πώς το blockchain
θα αλλάξει τους οργανισμούς
κι θα συνέβαινε αν υπήρχε ένα «διαδίκτυο της αξίας» (internet of value) – μία ασφαλής
πλατφόρμα ή μία βάση δεδομένων όπου οι αώοραστές και οι πωλητές θα μπορούσαν
να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν αξία χωρίς την ανάώκη των παραδοσιακών
ενδιάμεσων; Αυτό ακριβώς είναι που μία από τις πλέον πολυσυζητημένες τεχνολοώίες,
αυτή του blockchain, μπορεί να προσφέρει στο μέλλον των επιχειρήσεων.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

ΕΑΣΕ | LEADING
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Τον τελευταίο αιώνα, ακαδημαϊκοί και
επιχειρηματικοί ηγέτες διαμορφώνουν
τις πρακτικές της σύγχρονης διοίκησης
εταιρειών. Οι βασικές θεωρίες, αρχές
και συμπεριφορές έχουν επιτρέψει
στους managers να δημιουργήσουν
εταιρείες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό
ήταν ιεραρχικές, μεμονωμένες και
κάθετα ενοποιημένες. Ωστόσο, πλέον
έχει αρχίσει να αναδύεται η άποψη ότι
η τεχνολογία που αποτελεί το θεμέλιο
για τα ψηφιακά νομίσματα, όπως το
bitcoin -γνωστή ευρέως ως τεχνολογία
blockchain- θα έχει βαθιές επιπτώσεις
στην ίδια τη φύση των εταιρειών: στο
πώς χρηματοδοτούνται και διοικούνται,
πώς δημιουργούν αξία και πώς εκτελούν
βασικές λειτουργίες όπως το marketing,
τα λογιστικά και η παροχή κινήτρων στο
ανθρώπινο δυναμικό τους. Σε πολλές
περιπτώσεις το σχετικό λογισμικό θα
εξαλείψει την ανάγκη για πολλές από
τις διαχειριστικές λειτουργίες των
επιχειρήσεων.
Ακούγεται υπερβολικό; Το Διαδίκτυο
βελτίωσε σημαντικά τη ροή των
δεδομένων τόσο εντός ενός οργανισμού
όσο και μεταξύ των εταιρειών, ο
αντίκτυπος ωστόσο στον τρόπο με
τον οποίο διεξάγεται το επιχειρείν
είναι μάλλον περιορισμένος. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι το Διαδίκτυο
σχεδιάστηκε για να μεταφέρει
πληροφορίες -όχι αξία- από άνθρωπο
σε άνθρωπο. Όταν κανείς στέλνει
ένα έγγραφο, μία φωτογραφία ή ένα
αρχείο ήχου, για παράδειγμα, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν στέλνει
το πρωτότυπο αλλά ένα αντίγραφο.
Οποιοσδήποτε μπορεί να το αντιγράψει
ή να το αλλάξει. Σε πολλές περιπτώσεις,
είναι όχι μόνο νόμιμο αλλά και συμφέρον
να μοιράζεται κανείς αντίγραφα.
Αντιθέτως, αν κάποιος θέλει να
επισπεύσει μία επιχειρηματική
συναλλαγή, το να στείλει σε κάποιον
άλλο μέσω email χρήματα δεν είναι
επιλογή - και όχι μόνο επειδή η
αντιγραφή χρημάτων είναι παράνομη,

αλλά επίσης γιατί κανείς δεν μπορεί να
είναι 100% σίγουρος ότι ο παραλήπτης
είναι το πρόσωπο που λέει ότι είναι. Ως
εκ τούτου χρησιμοποιούμε μεσάζοντες
για να καθιερώσουμε την εμπιστοσύνη
και να διατηρήσουμε την ακεραιότητα.
Τράπεζες, κυβερνήσεις και σε ορισμένες
περιπτώσεις οι μεγάλες εταιρείες
τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να
επιβεβαιώνουν ταυτότητες, ώστε να
μπορούμε να μεταφέρουμε περιουσιακά
στοιχεία – οι διαμεσολαβητές αυτοί
διευθετούν τις συναλλαγές και τηρούν τα
σχετικά αρχεία.
Ως επί το πλείστον, οι διαμεσολαβητές
κάνουν επαρκώς τη δουλειά τους, με
ελάχιστες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις.
Μία ανησυχία είναι ότι χρησιμοποιούν
διακομιστές (servers) που μπορεί να
είναι ευάλωτοι σε κρασαρίσματα,
απάτες και hacking. Μία άλλη είναι ότι
συχνά χρεώνουν κάποια fees, όπως
για παράδειγμα για να μεταφέρουν
χρήματα στο εξωτερικό. Παρακολουθούν
επίσης τη συμπεριφορά των πελατών,
συλλέγουν δεδομένα ενώ μπορεί και να
αποκλείουν εκατοντάδες εκατομμύρια
ανθρώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια
για να έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Και
μερικές φορές κάνουν τρομερά λάθη,
όπως φάνηκε με τη χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008.
Τι θα συνέβαινε όμως αν υπήρχε ένα
διαδίκτυο αξίας (internet of value)
όπου τα δύο μέρη μίας συναλλαγής θα
μπορούσαν να αποθηκεύσουν και να
ανταλλάξουν αξία χωρίς την ανάγκη για
τους παραδοσιακούς διαμεσολαβητές;
Με λίγα λόγια, αυτό είναι που προσφέρει
η τεχνολογία blockchain. Η αξία
δεν αποθηκεύεται σε ένα αρχείο
κάπου, αλλά αντιπροσωπεύεται από

συναλλαγές που καταγράφονται σε ένα
παγκόσμιο υπολογιστικό φύλλο ή σε
ένα ημερολόγιο, το οποίο αξιοποιεί τους
πόρους ενός μεγάλου δικτύου peer-topeer για να επαληθεύει και να εγκρίνει τις
συναλλαγές.
Ένα blockchain έχει πολλά
πλεονεκτήματα. Πρώτον διανέμεται:
λειτουργεί σε υπολογιστές που
παρέχονται από εθελοντές σε όλο
τον κόσμο, οπότε δεν υπάρχει μία
κεντρική βάση δεδομένων που μπορεί
να παραβιαστεί. Δεύτερον, είναι
δημόσιο, κοινό: Οποιοσδήποτε μπορεί
να το δει ανά πάσα στιγμή επειδή
βρίσκεται στο δίκτυο. Και τρίτον, είναι
κρυπτογραφημένο: χρησιμοποιεί
κρυπτογράφηση βαρέως τύπου για τη
διατήρηση της ασφάλειας.
Οι blockchain συναλλαγές
επαληθεύονται συνεχώς, εκκαθαρίζονται
και αποθηκεύονται από το δίκτυο σε
ψηφιακά blocks, τα οποία συνδέονται με
προηγούμενα blocks, δημιουργώντας
με αυτό τον τρόπο μία αλυσίδα. Κάθε
block πρέπει να αναφέρεται σε ένα
προηγούμενο block, ώστε να θεωρείται
έγκυρο. Αυτή η δομή σε μόνιμη βάση
αξιολογεί και αποθηκεύει ανταλλαγές
αξίας, εμποδίζοντας οποιονδήποτε
να αλλάξει το λογιστικό βιβλίο. Για
να «κλέψει» οτιδήποτε αξίας, ένας
«κλέφτης» θα πρέπει να «ξαναγράψει»
ολόκληρο το ιστορικό του στην αλυσίδα.
Το συλλογικό συμφέρον διασφαλίζει
την ασφάλεια και την αξιοπιστία
του blockchain. Για αυτό ακριβώς το
blockchain μπορεί να παράσχει έναν
ισχυρό μηχανισμό για το «σπάσιμο»
παραδοσιακών και κεντροποιημένων
μοντέλων, όπως μία εταιρεία, σε
κομμάτια (bits).

Το συλλογικό συμφέξον διασφαλίζει
την ασφάλεια και την αξιοπιστία
του blockchain
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αγορά τόσο για νέες εταιρείες, όσο
και για τις καθιερωμένες επιχειρήσεις
που επιθυμούν να επεκταθούν σε
παρακείμενες περιοχές. Βεβαίως,
το Διαδίκτυο μείωσε το κόστος της
αναζήτησης, ενώ το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, τα μέσα κοινωνικής
δικτύωση, το cloud computing και
εφαρμογές όπως τα Enterprise Resource
Planning μείωσαν τα κόστη συντονισμού.
Σε γενικές γραμμές, οι νέες αυτές
δυνατότητες επέτρεψαν στις εταιρείες να
αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες
κάποιες λειτουργίες, να προωθούν
την καινοτομία και να εξαλείψουν
τους μεσαίους managers και άλλους
διαμεσολαβητές, απελευθερώνοντας έτσι
τις εταιρείες από πολλές διαδικασίες και
διαχειριστικές λειτουργίες.

Διοικώντας με το blockchain

O ρόλος των
εξόδων συναλλαγής
Σε ένα κλασικό, πια, άρθρο, που
δημοσιεύτηκε το 1937 με τίτλο “The
Nature of the Firm”, ο οικονομολόγος
Ronald H. Coase, σημειώνει ότι υπάρχουν
κόστη που συνδέονται με την οργάνωση
της παραγωγής μέσω της ανοιχτής
αγοράς αντί μέσω της εταιρείας –
όπως είναι το κόστος της αναζήτησης
των σχετικών τιμών και το κόστος
της διαπραγμάτευσης πολλαπλών
συμβολαίων. Ο Coase θεωρούσε
ότι οι επιχειρήσεις μπορούσαν να
επεκτείνονται εσωτερικά μέχρι το κόστος
διεξαγωγής μίας επιπλέον συναλλαγής
εντός του οργανισμού να καθίσταντο
ίσο με το κόστος αξιοποίησης της
ελεύθερης αγοράς. Σε ένα άρθρο του
1976, οι μελετητές Michael C. Jensen
και William H. Meckling πρόσθεσαν μία

ακόμα διάσταση, εισάγοντας την έννοια
των “agency costs”, τα οποία είναι οι
δαπάνες που σχετίζονται με την τάση
των managers να λαμβάνουν αποφάσεις
οι οποίες δεν είναι οι βέλτιστες από την
πλευρά των ιδιοκτητών και των μετόχων.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς του
βιβλίου “Blockchain Revolution: How the
Technology Behind Bitcoin Is Changing
Money, Business, and the World”,
Don Tapscott και Alex Tapscott, αλλά
και άλλους αναλυτές, το Internet θα
μπορούσε να μειώσει τα συναλλακτικά
κόστη, ώστε τα εταιρικά όρια να γίνουν
περισσότερο ελαστικά και οι εταιρείες θα
αναζητούσαν ταλέντα εκτός των δικών
τους ορίων.
Όπως αποδείχτηκε και στην πράξη,
οι δαπάνες μειώθηκαν περισσότερο
από το αναμενόμενο και με τη σειρά
τους μείωσαν τα εμπόδια εισόδου στην

Ειδικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το
blockchain θα μετασχηματίσει τον τρόπο
που οι επιχειρήσεις οργανώνονται και
διοικούνται. Επιτρέπει στις εταιρείες να
εξαλείψουν τις συναλλακτικές δαπάνες
και να αξιοποιήσουν πόρους από
«έξω» το ίδιο εύκολα όπως και τους
εσωτερικούς πόρους.
Η κάθετη ενοποίηση μπορεί να συνεχίσει
να έχει νόημα σε κάποιες περιπτώσεις
(όπως για παράδειγμα η παρασκευή
ελεγχόμενων φαρμακευτικών ουσιών
ή σε περιπτώσεις που οι εταιρείες
διαθέτουν ισχυρότερες επιδόσεις σε
ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα).
Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις,
οι συγγραφείς του βιβλίου -όπως και
άλλοι αναλυτές- εκτιμούν ότι τα δίκτυα
που βασίζονται στο blockchain θα
καταστούν καλύτερα για τη δημιουργία
προϊόντων και υπηρεσιών και την
παροχή αξίας στους εμπλεκόμενους.
Human Resources και Procurement:
Το blockchain θα επιτρέψει στους
οργανισμούς που απαιτούν
εξειδικευμένο ταλέντο και ικανότητες
να έχουν πρόσβαση σε καλύτερη
πληροφόρηση σχετικά με δυνητικούς
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συνεργάτες από ότι πολλές
παραδοσιακές μέθοδοι προσφέρουν.
Με τώ συγκατάθεσώ του δυνώτικού
εργαζομένου, ένας εργοδότώς θα έχει
πρόσβασώ σε ένα σύνολο πλώροφοριών,
οι οποίες θα είναι σίγουρα αξιόπιστες
καθώς έχουν ανέβει, αποθώκευτεί και
διαχειριστεί σε μία εξαιρετικά ασφαλή
και διανεμώτέα βάσώ δεδομένων.
Οικονομικά και λογιστικά:
Οι πλώροφορίες σχετικά με τών
οικονομική ευώμερία μίας εταιρείας
αλλάζουν συνέχεια. Μία αναζήτώσώ στο
διαδίκτυο για τα οικονομικά δεδομένα
μίας εταιρείας γίνεται σε δύο διαστάσεις:
οριζόντια (σε όλο το δίκτυο) και κάθετα
(εντός συγκεκριμένων ιστοσελίδων).
Οι πλώροφορίες που θα βρει κανείς
μπορεί να είναι παρωχώμένες ή
ανακριβείς με πολλούς τρόπους.
Σε ένα blockchain, όμως, υπάρχει και μία
τρίτώ διάστασώ, αυτή τώς ακολουθίας.
Με αυτό τον τρόπο, εκτός από τώ
δυνατότώτα να αποκτήσει κανείς τών
ιστορική εικόνα τώς εταιρείας από τώ
στιγμή που ενσωματώθώκε στο δίκτυο,
μπορεί να δει και τι συνέβώ τα
τελευταία λεπτά.
Η δυνατότώτα αναζήτώσώς του πλήρους
ιστορικού τώς αξίας μίας εταιρείας θα
έχει σοβαρές επιπτώσεις σε επίπεδο
διαφάνειας, καθώς φέρνει στών
επιφάνεια συναλλαγές εκτός βιβλίων και
κρυφούς λογαριασμούς.
Πωλήσεις και marketing: Ακριβώς
όπως ένα blockchain παρέχει ένα
τρόπο πρόσβασώς σε πλώροφορία
για δυνώτικούς συνεργάτες και
παρόχους, θα μπορεί επίσώς να παρέχει
πλώροφόρώσώ σχετικά με ανθρώπους ή
επιχειρήσεις που είναι δυνώτικοί πελάτες.
Τα μεμονωμένα άτομα θα έχουν τώ
δυνατότώτα να ελέγχουν τών πρόσβασώ
στα προσωπικά τους δεδομένα σε
εικονικά «μαύρα κουτιά», τα οποία
θα περιορίζουν τών ικανότώτα μίας
εταιρείας να φτιάχνουν το προφίλ των
πελατών εντοπίζοντας και συλλέγοντας

πλώροφορίες για τώ συμπεριφορά τους
online. Παρόλα αυτά, το blockchain θα
επιτρέπει στις εταιρείες να συνδέονται με
τους μεμονωμένους πελάτες σε μία peerto-peer βάσώ.
Μπορεί αυτό να φαντάζει ότι απαιτεί
μεγάλώ προσπάθεια, αλλά μπορεί στών
πραγματικότώτα να αποτελέσει μία
τεράστια ευκαιρία. Κάποιοι καταναλωτές
μπορεί να προσφέρουν πρόσβασώ στα
δεδομένα τους με αντάλλαγμα κάποιο
δώρο, ενώ άλλοι μπορεί να χρεώνουν
κάποιο ποσό. Σε κάθε περίπτωσώ όμως,
οι εταιρείες θα είναι σε θέσώ να έχουν
πρόσβασώ στο κοινό που στοχεύουν
με μεγαλύτερώ ακρίβεια. Επιπλέον,
οι πωλώτές δεν θα ανώσυχούν για το
κατά πόσο οι πελάτες είναι σε θέσώ να
πλώρώσουν. Με τώ νέα πλατφόρμα, οι
πωλώτές δεν θα επιβαρύνονται με το
κόστος δώμιουργίας εμπιστοσύνώς –
και με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να
διευκολύνουν συναλλαγές που θα ήταν
επικίνδυνες ή και ανέφικτες με άλλο
τρόπο. Επιπλέον, τα blockchains θα
εξαλείψουν το κόστος τώς αποθήκευσώς
δεδομένων και θα προστατεύουν τα
δεδομένα άλλων ανθρώπων από πιθανές
παραβιάσεις.
Σε αυτό το σώμείο, θα πρέπει να
αναφερθεί και σε ένα σώμαντικό
μειονέκτώμα: Η δυνατότώτα για ακριβείς
αναζώτήσεις θα οδώγεί σε ακριβή
αποτελέσματα. Αυτό σώμαίνει ότι θα
υπάρχουν πολύ λιγότερες «ευτυχείς
συγκυρίες». Με το blockchain κανείς
θα έχει ελάχιστες πιθανότώτες να
ανακαλύψει ανθρώπους και συνεργάτες
που δεν ταιριάζουν στο προφίλ
αναζήτώσώς, οι οποίοι όμως μπορεί να
είναι ανοιχτοί στών αλλαγή, πρόθυμοι να
προσαρμοστούν και να μάθουν.
Συγκέντρωση κεφαλαίων: Ειδικοί
αναλυτές εκτιμούν ότι τα blockchains θα
μετασχώματίσουν επίσώς τώ διαδικασία
συγκέντρωσώς χρώμάτων. Το blockchain
έχει τώ δυνατότώτα να μετασχώματίσει
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το
παγκόσμιο χρώματοπιστωτικό σύστώμα

και να αλλάξει τώ φύσώ των επενδύσεων.
Με βάσώ αυτή τών προοπτική, το
Χρώματιστήριο τώς Νέας Υόρκώς
έχει επενδύσει στών Coinbasi Inc, μία
πλατφόρμα ψώφιακού, νομισματικού
πορτοφολιού με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.
Αντίστοιχα, το χρώματιστήριο Nasdaq
επίσώς πειραματίζεται με τών τεχνολογία
blockchain.

Ενοποιώντας τα κομμάτια
Με ποιο τρόπο, λοιπόν, το blockchain θα
βοώθήσει τις εταιρείες να ξεπεράσουν
τον ανταγωνισμό; Πώς μία εταιρεία θα
το χρώσιμοποιήσει για να ενοποιήσει τα
διαφορετικά κομμάτια του;
Η τεχνολογία blockchain παρέχει μία
πλατφόρμα για να μπορούν οι άνθρωποι
να συνεργάζονται με τών επιμονή και
τώ σταθερότώτα ενός οργανισμού, αλλά
χωρίς τών ανάλογώ ιεραρχία.
Ας πάρουμε το παράδειγμα μίας
εταιρείας στώ Νέα Υόρκώ, τώς
ConsenSys, ώ οποία αναπτύσσει
αποκεντρικοποιώμένες εφαρμογές
λογισμικού και εργαλεία για τον τελικό
χρήστώ και ώ οποία λειτουργεί με
βάσώ ένα blockchain. Ο ιδρυτής τώς
περιγράφει τώ δομή τώς εταιρείας ως μία
διευθέτώσώ «κόμβου και ακτίνων» αντί
για ιεραρχική. Κάθε έργο λειτουργεί από
μόνο του, με τους σώμαντικότερους σε
αυτό συντελεστές να κατέχουν μετοχές.
Ως επί το πλείστον, οι άνθρωποι έχουν
τών ευκαιρία να διαλέξουν πάνω σε τι θα
εργαστούν.
Ο κεντρικός κόμβος (hub) παρέχει
υπώρεσίες υποστήριξώς στις ακτίνες
(spokes) με αντάλλαγμα ενός μεριδίου
ιδιοκτώσίας. Οι διάφορες σχέσεις και
δικαιώματα κωδικοποιούνται σε έξυπνες
συμβάσεις που συγκρατούν το σύνολο
ενωμένο.
Πηγές
“Blockchain Revolution: How the Technology Behind
Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World”,
Don Tapscott, chancellor of Trent University in
Peterborough, Ontario, & CEO, Tapscott Group Inc & Alex
Tapscott, founder & CEO, Northwest Passage Ventures
(Portfolio, 2016).
Frontiers, MIT Sloan Management Review
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Ειδικό πρόγραμμα
υγείας σε συνεργασία
με τον Όμιλο Υγεία
Το πιο πολύτιμο αγαθό ενός Ανώτατου Στελέχους είναι η καλή
του υγεία και η καλή υγεία της οικογένειάς του.

Γ

Για αυτό και η ΕΑχΕ προσφέρει

στα μέλη της και τις οικογένειές
τους (σύζυγο, παιδιά και γονείς), ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχών
για μεγαλύτερη προστασία, φροντίδα
και πρόληψη σε όλους τους τομείς της
υγείας.
Το Ειδικό πρόγραμμα υγείας σε
συνεργασία με τα θεραπευτήρια και
διαγνωστικά κέντρα ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ
– Παίδων ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΥΓΕΙΑΝΕΤ
Αθηνών - ΥΓΕΙΑΝΕΤ Περιστέρι,
προσφέρει δωρεάν επισκέψεις ιατρών,
δωρεάν ετήσιο αιματολογικό έλεγχο
και ειδικές προνομιακές τιμές για
εργαστηριακές και διαγνωστικές
εξετάσεις, προνομιακό τιμοκατάλογο
για προληπτικό έλεγχο και εκπτώσεις σε
έξοδα νοσηλείας & κατ’οίκον νοσηλεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
συνεργαζόμενα κέντρα, διαθέτουν
αποκλειστικά για τα μέλη της ΕΑχΕ
ένα ειδικό σύστημα υποδοχής και
εξυπηρέτησης.
Το πρόγραμμα λειτουργεί ανεξάρτητα
και το χρησιμοποιείτε όταν το θεωρείτε
σκόπιμο, αποκομίζοντας οικονομικά
οφέλη, ακόμα και όταν διαθέτετε άλλη
ιατρική και νοσοκομειακή ασφαλιστική
κάλυψη.
Όλες οι παροχές και οι λεπτομέρειες
του προγράμματος, περιγράφονται
αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΕΑΣΕ
www.ease.gr

H ΕΑΣΕ προσφέρει στα μέλη της και τις
οικογένειές τους ολοκληρωμένο πρόγραμμα
παροχών για μεγαλύτερη φροντίδα και
πρόληψη σε όλους τους τομείς της υγείας
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ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ
Για επείγοντα περιστατικά
• Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις, 24 ώρες το 24ωρο, στους
εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών
ιατρείων του ΥΓΕΙΑ (Παθολόγο,
Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό, Χειρουργό,
ΩΡΛ*, Γυναικολόγο*).
* Εφημερεύουν στο ΜΗΤΕΡΑ

Για τακτικά περιστατικά
(κατόπιν ραντεβού)
• Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές
επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία του
ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, στις μη εφημερεύουσες
ειδικότητες (Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ).
• Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές
επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία του
ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, σε επιλεγμξνες, μη
εφημερεύουσες ειδικότητες (Αιματολόγο,
Γαστρεντερολόγο, Γναθοχειρουργό,
Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο,
Λοιμωξιολόγο, Νευρολόγο, Ογκολόγο,
Ουρολόγο, Οφθαλμίατρο, Πνευμονολόγο,
Φυσίατρο).
• Έκπτωση έως 20% σε
προγραμματισμξνες ιατρικξς επισκξψεις
στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ
και ΜΗΤΕΡΑ στις υπόλοιπες, μη
εφημερεύουσες ειδικότητες.

Για τακτικά περιστατικά
(κατόπιν ραντεβού)
• Έκπτωση έως 20% σε
προγραμματισμξνες ιατρικξς επισκξψεις
σε 15 υπο-ειδικότητες της παιδιατρικής
στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (κατόπιν
ραντεβού).
ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις σε 7 ειδικότητες**
ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΑΘΗΝΩΝ
• Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις σε 7 ειδικότητες**
**παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος,
ορθοπαιδικός, ενδοκρινολόγος,
δερματολόγος, ΩΡΛ)

ΛΗΤΩ
• Έκπτωση 20% στις μη επεμβατικξς
διαγνωστικξς εξετάσεις στα εξωτερικά
ιατρεία.
ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος για
όλες τις διαγνωστικξς και απεικονιστικξς
εξετάσεις (συμβάσεις με ασφαλιστικά ταμεία)
• Προνομιακές τιμές στα check up.
ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΑΘΗΝΩΝ
• Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος για
όλες τις διαγνωστικξς και απεικονιστικξς
εξετάσεις (συμβάσεις με ασφαλιστικά
ταμεία)
• Προνομιακές τιμές στα check up.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Χωρίς χρήση ιδιωτικών
ασφαλιστήριων συμβολαίων
ΥΓΕΙΑ
• Έκπτωση 20% στα ξξοδα νοσηλείας, στο
• Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος
ΥΓΕΙΑ, στο ΜΗΤΕΡΑ, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
με έκπτωση έως 70% στα εξωτερικά
και στο ΛΗΤΩ (εξαιρουμξνων φαρμάκων,
ιατρεία για μη επεμβατικξς διαγνωστικξς
ειδικών υλικών, αμοιβών ιατρών και
εξετάσεις.
πακξτων όπως μαιευτικών, χειρουργικών,
• Έκπτωση 20% στις εξειδικευμξνες,
ODS κτλ).
επεμβατικξς διαγνωστικξς εξετάσεις και
• Δωρεάν αλλαγή θέσεως από μονόκλινο
πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία.
σε μικρή σουίτα σε περίπτωση ξλλειψης
• Προνομιακές τιμές στα check up.
μονόκλινου στο ΥΓΕΙΑ και στο ΜΗΤΕΡΑ.
• Δωρεάν αιματολογικός/βιοχημικός
Με χρήση ιδιωτικών ασφαλιστήριων
έλεγχος (γενική αίματος, χοληστερίνη,
συμβολαίων
ουρία, σάκχαρο, HDL, γενική ούρων) σε
• Έκπτωση 50% (με ανώτατο ποσό ξκπτωσης
κύρια και προστατευόμενα μξλη (ενήλικες
2.000€) στο απαλλασσόμενο ποσό με χρήση
μόνο).
ιδιωτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και
ΛΗΤΩ
μετά τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στο ΥΓΕΙΑ,
• Έκπτωση 20% στις ιατρικξς επισκξψεις στα • Δωρεάν Τεστ Κόπωσης στους άνδρες
μξλη.
ΜΗΤΕΡΑ, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ και στο ΛΗΤΩ.*
τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Μαιευτικού
– Γυναικολογικού & Χειρουργικού Κξντρου • Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία στις
*(Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εξαιρουμξνων
γυναίκες μξλη.
ΛΗΤΩ (κατόπιν ραντεβού).
φαρμάκων, ειδικών υλικών, αμοιβών ιατρών και
• Έκπτωση 20% στο τμήμα Κατ’ οίκον
πακξτων όπως μαιευτικών, χειρουργικών, ODS κτλ).
Nοσηλεία.
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Για επείγοντα περιστατικά
• Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές
επισκέψεις, 24 ώρες το 24ωρο, στους
εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών
ιατρείων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
(Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό).
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
ΜΗΤΕΡΑ - Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
• Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος
με έκπτωση έως 70% στα εξωτερικά
ιατρεία για μη επεμβατικξς διαγνωστικξς
εξετάσεις.

• 24ωρη εφημερία των ασθενοφόρων, σε
περίπτωση ξκτακτης ανάγκης εισαγωγής
στο ΥΓΕΙΑ, στο ΜΗΤΕΡΑ, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
και στο ΛΗΤΩ, για την περιοχή της Αττικής
εντελώς δωρεάν.

Οι παραπάνω
παροχξς ισχύουν για
τα μέλη της ΕΑΣΕ
τους / τις συζύγους
τους, τα παιδιά τους
και τους γονείς τους
με την επίδειξη της
Κάρτας Προνομίων
Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
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Εσπερίδα της ΕΑΣΕ για τα ανώτατα στελέχη
Eξελίξεις & προοπτιήές της επόμενης ημέρας
Οι νέὲ ευκαιρίὲ και προοπτικέ̀ για τα ανώτατα στελέχη ήταν το θέ̀α που απασχόλησε την
Εσπερίδα ενδιαφέροντὸ Γενικού ̀ιευθυντή την οποία διοργάνωσε η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών
Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) ̀ε τη σὺ̀ετοχή περισσότερων από 150 CEOs ̀ελών τὴ.

Ο

Οι νέες ευκαιρίες και προοπτικές
για τα ανώτατα στελέχη ήταν το
θέμα που απασχόλησε την Εσπερίδα
ενδιαΔέροντος Γενιήού Διευθυντή την
οποία διοργάνωσε η Εταιρία Ανωτάτων
Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) με τη
συμμετοχή περισσότερων από 150 CEOs
μελών της.
Ομιλητές στην εήδήλωση ήταν οι ή.ή

Πέγκυ Βελλιώτου, Partner, KPMG, Mary
Kramer, Regional Director South East
Europe SPENGLERFOX, Δρ. Χρήστος
Ζούπας, Παθολόγος- Διαβητολόγος,
Διευθυντής Διαβητολογιήής Κλινιήής
του νοσοήομείου Υγεία, Έλλη Φλέγγα,
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Holmes place.
Τον συντονισμό ήαι σχολιασμό
της Εσπερίδας είχε ο ή. Νικήτας

Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΑΣΕ
ήαι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
ICAP Group, ο οποίος παρουσίασε τα
ενδιαΔέροντα αποτελέσματα έρευνας για
την κατάσταση και τις επιθυμίες των
Ελλήνων CEOs, η οποία διενεργήθηήε
από την ICAP Group ειδιήά για την
Εσπερίδα της ΕΑΣΕ σε δείγμα 800 CEOs.
Η έρευνα έδειξε ότι το ασταθές
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πολιτικό και φορολογικό
περιβάλλον, η εξασφάλιση
ρευστότητας, η δυσκολία Τραπεζικής
Χρηματοδότησης, το προβληματικό
cash flow που συνεπάγεται ταμειακή
δυσκολία πληρωμών, η αδυναμία
πραγματοποίησης αναπτυξιακών
κινήσεων, η περιορισμένη ζήτηση
σε συνδυασμό με αύξηση του
ανταγωνισμού, η πίεση των τιμών που
οδηγούν σε δυσκολία αύξησης των
εσόδων αλλά και η επιδείνωση της
οικονομικής κρίσης, δημιουργούν άγχος
και πίεση τους σημερινούς CEOs.
Ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε
επίσης στα αποτελέσματα που επιφέρει
η παραμονή, για πολλά χρόνια, στις
ανώτατες βαθμίδες της ιεραρχίας των
ανωτάτων στελεχών, επισημαίνοντας πως
οι εταιρείες πρέπει να προσαρμόσουν
την κουλτούρα τους προκειμένου
διαχειρίζονται αποτελεσματικά
εργαζόμενους σε μεγαλύτερες ηλικίες,
σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Όπως είπε
χαρακτηριστικά, οι εταιρίες θα πρέπει
να βρουν τρόπους να αξιοποιήσουν
καλύτερα τα έμπειρα Ανώτατα Στελέχη
(Coaching / Mentoring, ανάθεση Έργων,
Σύμβουλοι, Επιτροπές), ενώ θα πρέπει
επίσης να αποφευχθεί το «μπλοκάρισμα»
ικανών στελεχών λόγω της μακρόχρονης
παραμονής σε C-Level θέσεις
μεγαλύτερων σε ηλικία συναδέλφων
τους. Κι αυτό καθώς ελλοχεύει σοβαρός
κίνδυνος να «χαθούν» ικανά και
φιλόδοξα Διευθυντικά Στελέχη ηλικίας

38-48 ετών, τα οποία θα επιλέξουν τη
διαφυγή στο εξωτερικό αναζητώντας
εκεί νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Οι κυρίες Πέγκυ Βελλιώτου και Mary
Kramer μίλησαν για τις ευκαιρίες
και προοπτικές των CEOs τόσο στην
Ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά.
Η κα Βελλιώτου παρουσίασε τα
αποτελέσματα έρευνας η οποία, μεταξύ
άλλων, καταγράφει τους τομείς όπου
αναμένεται ανάπτυξη την προσεχή
τριετία.
Ο τραπεζικός κλάδος, ο τομέας των
καταναλωτικών και του λιανικού
εμπορίου και ο τομέας της ενέργειας
συγκαταλέγονται στις πρώτες 3 θέσεις,
ενώ τη λίστα συμπληρώνει η τεχνολογία
– τομέας στον οποίο η Ν. Ευρώπη,
και η χώρα μας ειδικότερα, βρίσκεται

δυστυχώς στις τελευταίες θέσεις.
«Όσο περιμένουμε την ανάπτυξη να
έρθει…ας αναπτυχθούμε εμείς» τόνισε
χαρακτηριστικά η κα Π. Βελλιώτου.
Παρουσιάζοντας δε τα αποτελέσματα της
έρευνας σε CEOs οι οποίοι εργάζονται
στο εξωτερικό (οι οποίοι μίλησαν για τις
προκλήσεις, τις ευκαιρίες και την καριέρα
τους εκτός Ελλάδος) επεσήμανε ότι
στις κύριες προκλήσεις εντάσσονται: η
προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα, η
άμεση ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις
και η ανάπτυξη του networking. Σε ό,τι
αφορά τις ευκαιρίες και την εξέλιξη
της καριέρας τους, οι ερωτηθέντες
CEOs δήλωσαν ότι η εργασία στο
εξωτερικό τους παρέχει περισσότερες
δυνατότητες να βρίσκονται πιο κοντά
στις νέες τεχνολογίες και να έρχονται
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τάσεις

σε άμεση επαφή με τη διεθνή αγορά, ενώ
εκπαιδεύονται σε νέα περιβάλλοντα κι
αποκτούν μεγάλη εμπειρία ώστε ωταν (κι
εφωσον) επιστρέψουν στην Ελλάδα να είναι
ανταγωνιστικοί και να αναλάβουν τα ηνία
μεγάλων εταιρειών.
Απω την πλευρά της η κα M. κυρία Kramer
στην ομιλία της αναφέρθηκε στην
ανάγκη διαρκούς μάθησης και εξέλιξης
(Growth Mindset – κατά τον αγγλικω ωρο)
υπογραμμίζοντας ωτι μωνο έτσι μπορεί ο/η
CEO (και ειδικά εκείνος/εκείνη που έχει
παραμείνει στην ίδια θέση πολλά χρωνια) να
εξελιχθεί ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας
και, κατ’ επέκταση, να βοηθήσει στην εξέλιξη
και επιτυχία της εταιρία που διοικεί.
Η κα Kramer αναφέρθηκε επίσης στις
τέσσερις συμπεριφορές που, ωπως
είπε, χαρακτηρίζουν έναν επιτυχημένο
CEO: λαμβάνει αποφάσεις γρήγορα,
είναι πειστικως και ασκεί επιρροή στους
υφισταμένους του ώστε να ακολουθούν το
ίδιο ωραμα, έχει την ικανωτητα της έγκαιρης
προσαρμογής δρώντας προορατικά και, είναι
αποτελεσματικως!
Ο έγκριτος ιατρως Χρ. Ζούπας και η
επικεφαλής των Holmes κα Ε. Φλέγγα
μίλησαν για τη σημασία της υγείας και
της άθλησης. «Ζούμε σε μια σπάταλη και
υπερκαταναλωτική κοινωνία, που έχει
διαμορφώσει ένα τοξικω περιβάλλον
με αποτέλεσμα η παχυσαρκία και ο
σακχαρώδης διαβήτης να έχουν γίνει
παγκωσμιες επιδημίες» είπε ο κ. Ζούπας
αντιπροτείνοντας στο αγχωτικω και
στρεσογωνο σύγχρονο τρωπο ζωής την
άσκηση, την καλή διατροφή και το …
χιούμορ – κάτι που και ο ίδιος υιοθέτησε
στην παρουσίασή του, κερδίζοντας τις
εντυπώσεις.
Τέλος η κα Ε. Φλέγγα μίλησε για τον
σπουδαίο ρωλο της τακτικής άσκησης

στην πνευματική και σωματική υγεία του
σύγχρονου CEO, καθώς – ωπως είπε - έχει
διαπιστωθεί επιστημονικά, ωτι η άσκηση
μακραίνει τη ζωή και βοηθάει θετικά σε
ωλους τους τομείς της καθημερινωτητας.
Δεν παρέλειψε δε να προτρέψει ωλους στο
ακροατήριο να αποτελέσουν πρωτυπο
(role model) για τους συνεργάτες τους,
ακολουθώντας οι ίδιοι υγιεινω τρωπο
ζωής καθώς και να δίνουν κίνητρα στους
εργαζομένους τους να ασκηθούν και να
διατηρήσουν καλή υγεία.

Δήλωση Πρόεδρου της ΕΑΣΕ
Νικήτα Κωνσταντέλλου:
Oι CEOs λωγω των μεγάλων απαιτήσεων του
ρωλου τους, κάνουν συχνά υπερπροσπάθεια,
χωρίς ιδιοτέλεια και με αποκλειστικω
γνώμονα το καλω της εταιρείας τους. Έτσι,
πολλές φορές, παραμελούν την προσωπική
τους καριέρα και την υγεία τους. Για τον
λωγο αυτω η ΕΑΣΕ, με την καθιερωμένη
ετήσια εκδήλωση Ενδιαφέροντος Γενικού
Διευθυντή, απευθύνεται στον ίδιο τον CEO
ως επαγγελματία και άνθρωπο. Ένα απω
τα δυνατά μηνύματα που βγήκαν απω την
επιτυχημένη φετινή εκδήλωση, είναι ωτι οι
CEOs πρέπει να προσθέσουν στην Εταιρική
κουλτούρα και το στοιχείο της υγιεινής ζωής
και άθλησης. Ως ηγέτες μάλιστα, πρέπει
να δίνουν πρώτοι το καλω παράδειγμα,
φροντίζοντας την υγεία τους και αθλούμενοι
συστηματικά, περνώντας έτσι το μήνυμα ωτι
μπορεί να είναι κάποιος πολύ καλως στην
δουλειά του βρίσκοντας ταυτωχρονα χρωνο
να κάνει μια υγιεινή και ευχάριστη ζωή.
Η ειδική Εσπερίδα της ΕΑΣΕ διοργανώθηκε
την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 με τη
χορηγική στήριξη των εταιριών ADECCO,
EDENRED και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ.
Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
ήταν τα ΕΛΤΑ.
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6th Business CE(O)nergies Breakfast Meeting

M
T

Με ̀εγάλη επιτυχία πραγ̀ατοποιήθηκε την Πέ̀πτη 5 Οκτωβρίου 2017, το 6ο Business
CE(O)nergies Breakfast Meeting ̀ε ὸιλήτρια την κα Μπέττυ Καζακοπούλου, President Asset Ogilvy Public Relations. Η ὸιλία τὴ είχε θέ̀α:
«Επικοινωνία. Από την πληροφορία στο αφήγὴα» και φιλοξενήθηκε στα γραφεία τὴ Bold Ogilvy. Στη συνάντηση σὺ̀ετείχαν Γυναίκὲ ̀έλη
τὴ ΕΑΣΕ, ο Πρόεδρὸ τὴ ΕΑΣΕ Νικήτὰ Κωνσταντέλλὸ, αλλά και ανώτατα διοικητικά στελέχη που ανταποκρίθηκαν ̀ε χαρά στο κάλεσ̀α
τὴ Ὸάδὰ ̀ράσὴ για την ενίσχυση του ρόλου των Γυναικών στην ΕΑΣΕ και στὶ επιχειρήσεὶ, που έχουν την ευθύνη πραγ̀ατοποίησὴ
των συναντήσεων αυτών. H Edenred, ὼ Χορηγό̀ τὴ εκδήλωσὴ, σέρβιρε ένα ̀οναδικό #BeHealthy πρωινό στο πλαίσιο τὴ εκστρατείὰ
ενὴέρωσὴ που έχει αναλάβει για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την υγιεινή διατροφή και τη σὴασία τὴ.

CULTURAL ESCAPE ΚΑΛΑΜAΤΑ
Το φθινοπωρινό Cultural Escape π
που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ για τα ̀έλη τὴ και τὶ οικογένειέ̀ τοὺ, ήταν ένα 3ή̀ερο ταξίδι στην Καλὰάτα
στον ̀υχό του Μεσσ
Μεσσηνιακού κκόλπο. Οι σὺ̀ετέχοντὲ περιηγηθήκαν στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα και επισκέφθηκαν το εκκλησάκι των
κτίστηκε τον 11ο αι., την Μητρόπολη, την Μονή Καλογραιών -διάσὴη για τα ̀εταξωτά υφαντά των ̀οναχών σε
Αγίων Αποστόλων ττο οποίο κτίσ
χαρακτηριστικό το Καλὰατιανό ̀αντήλι-, το Κάστρο κα, ενώ απόλαυσαν και την πλούσια γαστρονὸία που προσφέρει η
αργαλειό ̀ε π
πλέον χαρακτηρισ
την ευκαιρία να επισκεφθούν το αεροδρό̀ιο τὴ Καλὰάτὰ και την 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσὴ Αέρὸ. Εκεί
γη τὴ Μεσσ
Μεσσηνίὰ. Ακό̀η είχαν τη
φιλοξενία του ̀ιοικιτή τὴ, σ̀ήναρχου κ. Χρήστου Πεταλά, ο οποίὸ ̀αζί ̀ε σύσσὼη την ὸάδα αξιὼατικών
δέχθηκαν τη
την υποδειγ̀ατική φι
στην αεροπορική Βάση η οποία σὴειωτέων είναι η 2η σὴαντικότερη αεροπορική βάση στην Ελλάδα για
του, ξενάγησαν ττα ̀έλη τὴ ΕΑΣΕ σ
Ικάρων και των νέων Ανθυποσ̀ηναγών. Το Ταξίδι πραγ̀ατοποιήθηκε 13-15 Οκτωβρίου 2017.
την π
πτητική εκπαίδευση των Ικ

Ambassadors Talk ̀ε τον Πρέσβη του Βελγίου

ΧΟΡΗΓΟΙ:
EDENRED
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΤΑΧῪΡΟΜΙΚ̀Ν
ΥΠΗΡΕΣῚΝ:
ΕΛΤΑ

Τα ̀έλη τὴ ΕΑΣΕ συνάντησαν την Τρίτη 17 Οκτωβρίου
2017 τον Πρέσβη του Βελγίου στην Ελλάδα, Luc LIEBAUT.
H συνάντηση είχε θέ̀α τὶ Ελληνο-Βελγικέ̀ σχέσεὶ στην
οικονὸία και τὶ επενδύσεὶ. Τα ̀έλη είχαν την ευκαιρία
να ενὴερωθούν από πρώτο χέρι και αναλυτικά για τὶ
ὲπορικέ̀ σχέσεὶ ̀εταξύ των δύο χωρών αλλά και για τὶ
ευκαιρίὲ που υπάρχουν για περαιτέρω ανάπτυξη τοὺ.
Ακό̀η ενὴερώθηκαν για το θεσ̀ικό πλαίσιο, το οικονὸικό
περιβάλλον και τὶ επενδύσεὶ από βελγικέ̀ επιχειρήσεὶ
στην Ελλάδα, και αντίστοιχα από ελληνικέ̀ επιχειρήσεὶ στο
Βέλγιο.
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ΑΘΛΗΤΙΚEΣ
̀ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ
ΕΑΣΕ
̀ΡΑΣΤΗΡΙO
ΤΗΡΙO

A

Ανταποκρινό̀ενοι
ιδέα ̀ελών τὴ ΕΑΣΕ, για την
ρινό̀ενοι στην
στη
σ
οργάνωση
δραστηριοτήτων
που θα σὺβάλλουν
γάνωση αθλητικών
αθλη
δ
στην ενθάρρυνση
υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών,
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σε συνδυασ̀ό ̀ε την
καλύτερὴ γνωρὶίὰ και
τη ευκαιρία
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ενδυνά̀ωσὴ σχέσεων,
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ὴερὸηνίὲ
τὶ εγκαταστάσεὶ
του κλειστού γηπέδου ̀πάσκετ
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Νέὰ Πεντέλὴ.
Γ
Πε

Συνάντηση Γραφείου ̀ε τον καθηγητή Γκίκα Χαρδούβελη

T

Την Τετάρτη 8 Νοὲβρίου 2017 πραγ̀ατοποιήθηκε στα γραφεία τὴ
ΕΑΣΕ η συνάντηση των ̀ελών τὴ ̀ε τον καθηγητή του Τ̀ή̀ατὸ
Χρὴατοοικονὸική̀ και Τραπεζική̀ ̀ιοίκησὴ του Πανεπιστὴίου
Πειραιώ̀, Γκίκα Χαρδούβελη. Το θέ̀α τὴ συνάντησὴ ήταν,
«Αύγουστὸ 2018: Τελειώνει η Ελληνική κρίση;» οι σὺ̀ετέχοντὲ
είχαν την ευκαιρία να ενὴερωθούν αναλυτικά για την εικόνα τὴ
Ελληνική̀ οικονὸίὰ και τι θα σὺβεί ̀ετά τον Αύγουστο του 2018
όπου ολοκληρώνεται και το 3ο Πρόγρὰ̀α Οικονὸική̀ Προσαρ̀ογή̀
2015-2018. Στην ὸιλία του ο κὸ Χαρδούβελὴ τόνισε πὼ για να
επέλθει η ανάπτυξη στην χώρα θα πρέπει να εφαρ̀οστεί ένὰ ̀ακρύ̀
κατάλογὸ ̀εταρρυθ̀ίσεων ο οποίὸ σὺπεριλὰβάνει, συνέχιση τὴ
ελευθέρωσὴ των αγορών- εφαρ̀ογή των εργαλείων του ΟΟΣΑ ̀ε
στόχο την αύξηση του ανταγωνισ̀ού στὶ εσωτερικέ̀ αγορέ̀ (άνοιγ̀α
των κλειστών επαγγελ̀άτων, άρση των φραγ̀ών στον ανταγωνισ̀ό
και στὶ επενδύσεὶ), περαιτέρω ελευθέρωση τὴ αγορά̀ ενέργειὰ, την εφαρ̀ογή των ̀εταρρυθ̀ίσεων για την αντὶετώπιση τὴ
γραφειοκρατίὰ όσον αφορά την αδειοδότηση επιχειρήσεων / λειτουργία (βελτίωση τὴ κατάταξὴ των επιχειρήσεων), καθώ̀ επίσὴ
και εφαρ̀ογή του προγρά̀̀ατὸ ιδιωτικοποίησὴ (συνολικά έσοδα 17,0 δισ. Ευρώ ̀εταξύ 2017 και 2060 εκ των οποίων 13,0 δισ. Ευρώ
από ̀η τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία). Εάν τελικώ̀ εφαρ̀οστού̀ τα παραπάνω η χώρα θα τεθεί σε τροχιά ανάπτυξὴ ̀ετά τον
Αύγουστο του 2018.

Η ΕΑΣΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREEK
ENTERPRISES FOR YOUTH REINFORCEMENT
(GEFYRA)
ACCELERATION (GEFY

H

Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) στηρίζει έ̀πρακτα το πρόγρὰ̀α GEFYRA του CSR
Hellas και στο πλαίσιο τὴ στήριξὴ αναλὰβάνει να προωθήσει πρὸ τα ̀έλη τὴ τὶ δράσεὶ και ενέργειὲ
του προγρά̀̀ατὸ ̀ε στόχο να παρέχουν, συγκεκρὶένο αριθ̀ό ὰειβό̀ενων θέσεων «προετοὶασίὰ για
απασχόληση» σε έναν ή περισσότεροὺ από τοὺ 3 άξονὲ δράσεὶ του προγρά̀̀ατὸ (πρακτική άσκηση
(internship), επαγγελ̀ατική κατάρτιση (traineeship), ̀αθητεία (apprenticeship), να εφαρ̀οστούν τα κριτήρια
ποιότητὰ του προγρά̀̀ατὸ, την ανάπτυξη συνεργασίὰ ̀ε φορεί̀ τὴ ακαδὴαϊκή̀ κοινότητὰ για την από κοινού δράση για την
καταπολέ̀ηση του «χάσ̀ατὸ δεξιοτήτων» (skills gap), σὺβολή στην υλοποίηση δράσεων διάδοσὴ και επικοινωνίὰ του προγρά̀̀ατὸ,
καθώ̀ και τὴ προώθησὴ και υποστήριξὴ των ̀έλη τὴ ΕΑΣΕ στο πρόγρὰ̀α «Υιοθετήστε ̀ια Μ̀Ε». Κύριὼ στόχὸ είναι η σὺβολή του
φορέα στην αντὶετώπιση τὴ ανεργίὰ των νέων και την ένταξή τοὺ στην αγορά εργασίὰ.

ΧΟΡΗΓΟΙ:
EDENRED
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΤΑΧῪΡΟΜΙΚ̀Ν
ΥΠΗΡΕΣῚΝ:
ΕΛΤΑ
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Η ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ ΕΑΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ
ΤΟ ̀ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την Πέρπτη 2 Νοερβρίοκ 2017 το ̀ιοικητικό
Σκρβούλιο τὴ ΕΑΣΕ είχε την χαρά να σκναντήσει
την κπότροφο τοκ προγράρρατὸ ΜΒΑ τοκ
Οικονορικού Πανεπιστηρίοκ Αθηνών, κα ̀ήρητρα
Στούρποκ στην οποία απονερήθηκε η κποτροφία
τὴ ΕΑΣΕ. Στην σκνάντηση παρεκρίσκονταν και ο
καθηγητή̀ & ̀ιεκθκντή̀ τοκ προγράρρατὸ κὸ
Γιώργὸ Κοκρέτὰ. Τόσο η κπότροφὸ όσο και ο κὸ
Κοκρέτὰ είχαν την εκκαιρία να σκνοριλήσοκν ρε
το ̀.Σ και ο καθηγητή̀ να ενηρερώσει τα ρέλη για
τὶ εκπαιδεκτικέ̀ δραστηριότητὲ τὶ οποίὲ έχει
διαρορφώσει το ΜΒΑ.

Σκνάντηση Κορκφή̀ ρε τον Αρχηγό τοὺ ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή
Τη ̀εκτέρα 4 ̀εκερβρίοκ 2017 πραγρατοποιήθηκε στη Λέσχη
Αξιωρατικών Ενόπλων ̀κνάρεων, η σκνάντηση των ρελών
τὴ ΕΑΣΕ ρε τον Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, το θέρα
τὴ σκνάντηση ήταν «Ηγεσία σε περιόδοκ̀ κρίσὴ». Τα ρέλη
ενηρερώθηκαν για τὶ δράσεὶ και την προσφορά τοκ στρατού
στὶ δύσκολὲ και απαιτητικέ̀ εποχέ̀ ποκ ζούρε. Η οριλία τοκ
Αντιστράτηγοκ Στεφανή, ενέπνεκσε τα ρέλη και χαρακτηρίστηκε
από τοκ̀ σκρρετέχοντὲ επίκαιρη και ενδιαφέροκσα. Μετά την
ολοκληρώσει τὴ οριλίὰ ακολοκθήσε cocktail.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ̀ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΑΣΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟῈΡΟ ΤΗΣ ̀ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

T

Τα ανώτατα στελέχη τὴ χώρὰ πηλώνουν την προθὺία τοὺ να συνεισφέρουν στην αναβάθ̀ιση και τον εκσυγχρονισ̀ό
των πιοικητικών πρακτικών του πὴοσίου τὸέα τὴ χώρὰ. Με τον Πρόεπρο τὴ ̀ὴοκρατίὰ κ. Προκόπη Παυλόπουλο
συναντήθηκε την Τρίτη 7 Νοὲβρίου 2017 το ̀ιοικητικό Σὺβούλιο τὴ Εταιρίὰ Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).
Ο κ. Παυλόπουλὸ πέχθηκε τα ̀έλη του ̀.Σ. τὴ ΕΑΣΕ σε ακρόαση στο Προεπρικό Μέγαρο, σε ̀ια γόνὶη και ουσιαστική
συνάντηση κατά την οποία το Προεπρείο τὴ ΕΑΣΕ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τὶ κύριὲ πρωτοβουλίὲ και πράσεὶ
του Οργανισ̀ού για την οικονὸία και τη πιοίκηση και να συζητήσει πυνατότητὲ συνεργασίὰ για την ανάπειξη βέλτιστων
πρακτικών ̀άνατζ̀εντ που θα ̀πορούσαν να εφαρ̀οστούν στον ̀ὴόσιο Τὸέα πρὸ ενίσχυση τὴ αποτελεσ̀ατικότητά̀
του. Τα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων τὴ χώρὰ και ̀έλη του ̀.Σ τὴ ΕΑΣΕ εξέφρασαν την αγωνία τοὺ για τη
συνεχιζό̀ενη φυγή των νέων ̀ορφὼένων Ελλήνων στο εξωτερικό, αναφέρθηκαν στην ανάγκη στήριξὴ τὴ ελληνική̀
επιχειρὴατικότητὰ, τονίζοντὰ ότι αποτελεί όχὴα για την οικονὸική ανάπτυξη τὴ χώρὰ, και τοποθετήθηκαν για ̀ια
σειρά καίριων θὲάτων όπὼ είναι η υψηλή φορολόγηση, η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά για τὶ επενπύσεὶ. Επεσή̀αναν πε
σύσσὼοι τη πιάθεση των ̀ελών τὴ ΕΑΣΕ να συνεισφέρουν ̀ε τὶ γνώσεὶ και την ὲπειρία τοὺ, στην περαιτέρω ενίσχυση
τὴ πιοικητική̀ αρτιότητὰ του πὴόσιου τὸέα. Ο Πρόεπρὸ άκουσε ̀ε προσοχή τὶ τοποθετήσεὶ του ̀Σ τὴ ΕΑΣΕ,
επέπειξε πε πρόσθετο ενπιαφέρον για τὶ ιπέὲ και προτάσεὶ τοὺ σχετικά ̀ε τη συνεργασία πὴόσιου και ιπιωτικού τὸέα
στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισ̀ού των πιοικητικών ̀εθόπων και πρακτικών, επισὴαίνοντὰ τη σὴασία τὴ ευρύτητὰ
σκέψὴ και πράσὴ στην επιτυχία κάθε προσπάθειὰ. O Πρόεπρὸ τὴ ΕΑΣΕ Νικήτὰ Κωνσταντέλλὸ πήλωσε “Θέλοὺε να
εκφράσοὺε τὶ ευχαριστίὲ ̀ὰ πρὸ τον Πρόεπρο τὴ ̀ὴοκρατίὰ κ. Προκόπη Παυλόπουλο για την εξαιρετικά παραγωγική
συνάντηση που είχὰε, όπου ̀ὰ πόθηκε η ευκαιρία να τον ενὴερώσοὺε για το έργο και τὶ πρωτοβουλίὲ τὴ ΕΑΣΕ και
να εκθέσοὺε τὶ απόψεὶ ̀ὰ για καίριὰ σὴασίὰ ζητή̀ατα που αφορούν στην οικονὸία και την ανάπτυξη. Στόχὸ ̀ὰ
είναι να εργαστού̀ε ̀εθοπικά στην κατεύθυνση τὴ ενπυνά̀ωσὴ των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών στον ̀ὴόσιο
Τὸέα, αξιοποιώντὰ τη πιάθεση εθελοντισ̀ού και προσφορά̀ καθώ̀ και την τεράστια ὲπειρία που πιαθέτουν τα ̀έλη ̀ὰ ανώτατα στελέχη που βρίσκονται στο τὶόνι επιτυχὴένων εταιριών.”
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Νυμφαίο
Η «αθέατη χιονάτη» του Βορρά
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Νυμφαίου, οι λίμνεΒ του Αμύνταιου, τα οινοτόπια
του Ξινόμαυρου και το χιονοδρομικό τηΒ ΒίγλαΒ αποτελούν τέσσεριΒ καλούΒ λόγουΒ
για μια χειμερινή εξόρμηση στον Νομό ΦλώριναΒ.
ΤΗΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com, Φωτογραφίες: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
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O
Ο διατηρητέος παραδοσιακός

οικισμός του Νυμφαίου, ο οποίος και
κατοικήθηκε το 1385 από Βλάχους
οδίτες, έχει χαρακτηριστεί από την
Unesco ως ένα από τα ομορφότερα
χωριά της Ευρώπης. Η αμφιθεατρική
του θέση στο ανατολικό Βίτσι του
Νομού Φλώρινας απολαμβάνει τη θέα
των γειτονικών λιμνών και του αλπικού
τοπίου. Η τοποθεσία του οικισμού
εξηγεί ενδεχομένως και την αρχική
του ονομασία ως Νιβεάστα, λέξη που
σημαίνει είτε αθέατη (ni vista), είτε
χιονισμένη (nives sta). Την ειδυλλιακή
εικόνα συμπληρώνει η παραδοσιακή
αρχιτεκτονική των πετρόχτιστων σπιτιών,
τα λιθόστρωτα μονοπάτια και το δάσος
οξιάς.

Τα μυστικά των Χρυσικών
και του Αρκτούρου
Ένα καλό σημείο για να έρθει ο
επισκέπτης του Νυμφαίου σε επαφή με
την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου
είναι το μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας,
γνωστό και ως Σπίτι Χρυσικών Νέβεσκας.
Πρόκειται για ένα πιστό αντίγραφο
αρχοντικού εποχής όπου εκτίθενται
αριστουργήματα της τέχνης των
χρυσικών από τον 18ο μέχρι και τον
20ο αιώνα. Στα περίτεχνα «κασελάκια»
με τα οποία μετέφεραν τα υλικά και
τα εργαλεία τους, στα κοσμήματα από
ασήμι και χρυσό, αλλά και στα περίτεχνα
διακοσμημένα θρησκευτικά κειμήλια
αποτυπώνεται η αίγλη μίας από τις πιο
δραστήριες κοινότητες της περιοχής. Οι
χρυσικοί της Νέβεσκας ήταν φημισμένοι
σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο.
Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης
επιστολές του Παύλου Μελά και άλλα
κειμήλια του Μακεδονικού Αγώνα, κατά
τη διάρκεια του οποίου οι κάτοικοι του
Νυμφαίου διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο.
Άλλο ένα βασικό σημείο ενδιαφέροντος
είναι το περιβαλλοντικό κέντρο
«Αρκτούρος» όπου, σε μια περιφραγμένη
έκταση 50 στρεμμάτων μέσα σε φυσικό
δάσος οξιάς, φιλοξενούνται πρώην
αιχμάλωτες αρκούδες. Αντίστοιχα,

στις Αγραπιδιές Φλώρινας λειτουργεί
επισκέψιμο κέντρο που δημιουργήθηκε
για να βάλει τέλος στην παράνομη
κατοχή λύκων. Μέσα σε ένα ειδικά
περιφραγμένο τμήμα φυσικού δάσους
βελανιδιάς έκτασης 70 στρεμμάτων,
φιλοξενούνται όλοι οι λύκοι που
κατάφεραν να διασωθούν.

Οι τέσσερις
λίμνες του Αμύνταιου
Ο Δήμος Αμυνταίου, στον οποίο και
ανήκει το Νυμφαίο, είναι ο μοναδικός
Δήμος στην Ελλάδα με τέσσερις λίμνες
ιδιαίτερης ομορφιάς. Η Βεγορίτιδα, η
λίμνη των Πετρών, η λίμνη Ζάζαρη και η
λίμνη Χειμαδίτιδα έχουν χαρακτηριστεί
ως περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος
στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο
Natura 2000. Η Βεγορίτιδα, μία από τις
βαθύτερες λίμνες της Ελλάδας, αποτελεί
τόπο διαβίωσης για πλήθος σπάνιων
πουλιών και είναι πλούσια σε αλιεύματα.
Είναι η μοναδική λίμνη του οροπεδίου
που δεν παγώνει το χειμώνα και γίνεται
καταφύγιο για χιλιάδες υδρόβια αλλά και
για πολλά είδη από αρπακτικά πουλιά.
Η λίμνη Ζάζαρη, γνωστή και ως
μικρολίμνη έχει χαρακτηριστεί ως
ένας από τους πιο σημαντικούς
υδροβιότοπους της Βορείου Ελλάδας
καθώς φωλιάζουν σε αυτήν 141 είδη
πτηνών.

Στους δρόμους
του Ξινόμαυρου κρασιού
Το Αμύνταιο αποτελεί μια από τις
σπουδαιότερες αμπελουργικές περιοχές
της Μακεδονίας. Στην περιοχή κυριαρχεί
το Ξινόμαυρο, μια ποικιλία που έχει τη
δυνατότητα να παράγει διαφορετικούς
τύπους κρασιών (ερυθρούς, λευκούς
και ροζέ), ενώ καλλιεργούνται και
άλλες ποικιλίες, διεθνείς και ντόπιες .
Το Ξινόμαυρο θεωρείται η πιο ευγενής
ποικιλία του βορειοελλαδίτικου
αμπελώνα, που, λόγω του δύστροπου
χαρακτήρα της, έχει κερδίσει τον τίτλο η
«ντίβα του Βορρά». Η έντονη οξύτητα και
οι δυνατές τανίνες, είναι μια πρόκληση
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για τον οινοποιό, ενώ η ευαισθησία των
αμπελιών στις ξηρές συνθήκες και τις
ασθένειες, απαιτούν εμπειρία και μεγάλη
προσοχή στον αμπελώνα. Όταν όμως
ο παραγωγός καταφέρει να «δαμάσει»
τα δύσκολα χαρακτηριστικά του, το
Ξινόμαυρο μπορεί να δώσει αξιόλογα
κρασιά.Επισκέψιμα οινοποιεία του
Αμύνταιου όπως το Κτήμα Άλφα, του Κυρ
Γιάννη, ο Συνεταιρισμός Αμυνταίου και το
Κτήμα Καρανίκα δίνουν στον επισκέπτη
την ευκαιρία να ανακαλύψει τις μεθόδους
και την ιστορία παραγωγής του κρασιού
καθώς και να γευτεί τα τοπικά προϊόντα.
Ανάμεσα στις πόσιμες ιδιαιτερότητες
της περιοχής είναι και η πηγή του Ξινού
Νερού στο ομώνυμο χωριό, διάσημη για
το φυσικό ανθρακούχο νερό της.

Η παράδοση θέλει τον Μέγα Αλέξανδρο
να ξεδιψά και να παίρνει δύναμη με το
νερό της. Το νερό της πηγής έπιναν και οι
Βυζαντινοί προκειμένου να θεραπευτούν
από στομαχικά προβλήματα, ενώ στον
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο το εμφιάλωναν
οι γάλλοι στρατιώτες για δική τους
κατανάλωση. Από το 1957, την πηγή
εκμεταλλεύεται η Αμιγής Δημοτική
Επιχείρηση και Βιομηχανική Ξινό Νερό,
ενώ στο χωριό υπάρχουν διάσπαρτες
βρύσες για να γεμίσετε τα δικά σας
μπουκάλια.

Χιονοδρομικό με θέα στις
λίμνες των Πρεσπών
Το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας
Πισοδερίου, σε απόσταση μιάμισης

περίπου ώρας από το Νυμφαίο,
περιβάλλεται από ένα τοπίο έντονης
φυσικής ομορφιάς. Από την κορυφή
του χιονοδρομικού αντικρίζει κανείς
τις λίμνες των Πρεσπών, ενώ κάποιες
από τις πίστες ακολουθούν όμορφες
διαδρομές ανάμεσα από οξιές.
Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα σε
λειτουργία χιονοδρομικά κέντρα, αφού
ο πρώτος του συρόμενος αναβατήρας
τοποθετήθηκε το 1967.
Η Βίγλα αποτελεί σήμερα ένα μεγάλο
χιονοδρομικό με πολλούς αναβατήρες
ενώ διαθέτει, μεταξύ άλλων, διθέσιο
εναέριο αναβατήρα μήκους 2 χλμ.,
που ξεκινά από το ομώνυμο χωριό
και καταλήγει στην κορυφή του
χιονοδρομικού.
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ
Καλωπορίζουμε τους πυναδέλφους που εντάχθηκαν πρόπφατα πτην ΕΑΣΕ
και δημοπιεύουμε πύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες τους που τέθηκαν
πτη διάθεπή μας.
Ιάκωβος Γιαννακλής
Πρόεδρος Eurobank Household Lending SA, Υπηρεσίες Προώθησης και
Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης. Γενικός
Διευθυντής Retail Banking Eurobank
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration
από το City University of Seattle και κάτοχος Μεταπτυχιακού (MBA) από το
University of Indianapolis. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 στο Δίκτυο
καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Το 1994 εντάχθηκε στη Eurobank, αρχικά
στο Δίκτυο καταστημάτων και μετέπειτα στη Διοίκηση Δικτύου. Έχει διατελέσει Επικεφαλής της
Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης και Ανάπτυξης Πελατείας κατά τη χρονική περίοδο 2004-2009. Το
2009 διετέλεσε Επικεφαλής Τομέα στο Δίκτυο Καταστημάτων και Επικεφαλής Τομέα Εμπορικής
Ανάπτυξης Δικτύου Καταστημάτων, ενώ το 2014 ανέλαβε Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης
Δικτύου Καταστημάτων. Από το 2016 διατελεί Γενικός Διευθυντής Retail Banking. Είναι έγγαμος,
πατέρας δυο παιδιών και στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τον αθλητισμό.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ
ΑΚΟΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ:
> Γκούσκος Νικόλαος, Αναπληρωτής
Γενικός Διευθυντής, ALTER EGO A.E.
> Ζαρόγιαννης Γιώργος, Managing
Director, SOHO SQUARE ATHENS A.E.
> Καραγκουλέ Καραγεώργου Νίκη,
Αντιπρόεδρος Δ.Σ, SKY EXPRESS A.E.
> Κωνσταντινίδη Μαριάννα, Γενική
Διευθύντρια, CSL BEHRING HELLAS ΕΠΕ
> Μπεληγιάννης Χρήστος, Γενικός
Διευθυντής, ΝΙΚΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
> Μπόρσης Εμμανουήλ, Γενικός
Διευθυντής, AMUSE EVENT
MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
> Νικολαΐδη Ειρήνη, Chief Officer Γενική Διευθύντρια, ΟΤΕ Α.Ε.
> Παπαδοπούλου Έλενα, CHRO, ΟΤΕ Α.Ε.
> Ραυτόπουλος Γεράσιμος, CEO,
MEDNET INTERNATIONAL LTD.
> Τζελέπη Μαρία, Γενική Διευθύντρια,
ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS A.E.
> Τόμας Μαριέλλα, Γενική Διευθύντρια,
STANLEY BLACK & DECKER ΕΠΕ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Γιώργος Σκούρτας
Country Manager Professional Gr, JACOBS DOUWE EGBERTS
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης και
τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει
μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Food Management από το University of Surrey, ενώ
διαθέτει εργαστηριακή εμπειρία στο VUB των Βρυξελλών. Έχει εργαστεί σε
εμπορικά Τμήματα Ελληνικών και πολυεθνικών Εταιριών, όπως οι Creta Farm,
Henkel Hellas και D.E. Master Blenders 1753 στο χώρο του Retail FMCG ως Key
Account Manager και National Account Manager. Κατέχει τη θέση του Country Manager στην
Jacobs Douwe Egberts (JDE) στον κλάδο των επαγγελματικών προϊόντων. Μιλάει Αγγλικά και
Γαλλικά. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
> Ανδρικόπουλος Βασίλης Ανέλαβε
καθήκοντα Group COO στην GFG
Bakery
> Δήμας Χρήστος Ανέλαβε καθήκοντα
Γενικού Διευθυντή στο Melia Athens
> Μπαλάσκας Χρήστος Ανέλαβε
καθήκοντα Προέδρου στην Ελληνικός
Χρυσός
> Τσακογιάννης Γεώργιος Ανέλαβε
καθήκοντα Sales Director, Government
and Enterprise στην ZTE Corporation

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Γιώργος Φαρλέκας
Γενικός Διευθυντής, MANIFEST SERVICES Α.Ε.Π.Υ.
Ξεκίνησε τη συνεργασία του στη Manifest το 2011 ως Business Development
Manager. Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένων πωλήσεων, προήχθη ως
Εμπορικός Διευθυντής υπεύθυνος για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
της εταιρείας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σήμερα, ως Γενικός Διευθυντής, είναι
υπεύθυνος για την καθοδήγηση των συνολικών δραστηριοτήτων της εταιρείας
με άμεση εποπτεία του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, του HR, της παράδοσης
των υπηρεσιών και των οικονομικών. Πριν από την συνεργασία του με τη Manifest, υπήρξε
Account Manager της Cloudbiz (τώρα Qivos), ένα agency τεχνολογίας μάρκετινγκ, ηγέτης στο
customer loyalty management. Στο παρελθόν, και για 7 συναπτά έτη εργαζόταν στον τομέα των
Πληροφοριακών Συστημάτων ως Business Analyst & Project Manager, αναλαμβάνοντας έργα
πληροφορικής για μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα όπως ICAP Group, Peoplecert Group, κα.
Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Lancaster και πτυχίο Master στη
Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο του Sheffield (Ηνωμένο Βασίλειο).

> Γαλάνη Αγάθη DELL EMC
> Κρασαδάκης Σταύρος SINGULAR
LOGIC AE
> Νάνου Μαριάννα AVON
> Ρούσσος Μιχάλης INTRAKAT AE
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SITUATIONAL LEADERSHIP MODEL
̀ὴιφυργία τφυ καθηγητή πανεπιστὴίφυ και συγγραφέα Dr. Paul Hersey και τφυ συγγραφέα
Ken Blanchard, τφ Situational Leadership Model είναι ̀ία θεωρία επιχειρὴατική̀ ηγεσίὰ
πφυ πρφωθεί τα φφέλη τφυ συνδυασ̀φύ ̀ίὰ σειρά̀ διφικητικών στιλ για να ανταπφκριθεί στὶ
ανάγκὲ διαφφρετικών ανθρώπων ̀έσα στφν ίδιφ φργανισ̀ό. Αυτή η πρφσέγγιση αντιτίθεται
στην πιφ παραδφσιακή άπφψη τφυ εκτελεστικφύ διφικητικφύ στελέχφὺ, φ φπφίφ̀ ̀πφρεί
να χρησὶφπφιεί την ίδια τακτική ηγεσίὰ σε φλόκληρη την εταιρεία, και πφυ κατά πάσα
πιθανότητα διφχετεύει φδηγίὲ πρφ̀ τα κάτω ̀έσω υφιστὰένων και άλλων ̀εσαζόντων.

H

Η θεωρία υποστηρίζει ότι
εφαρ̀όζοντὰ τὶ στρατηγικέ̀ που
περιλὰβάνονται στο Situational
Leadership Model, ένὰ ηγέτὴ θα έχει
δυνητικά τὶ ικανότητὲ να διαχειριστεχ
ένα ευρύ φάσ̀α ανθρώπων και
κατ’ επέκταση να δὴιουργήσει
έναν εστιασ̀ένο στον εργαζό̀ενο
οργανισ̀ό ̀έσω ενό̀ επιπέδου
ά̀εσὴ επαφή̀ που ο χδιὸ έχει ̀ε
τα ̀έλη του σε όλα τα ιεραρχικά
επχπεδα. Επιπλέον, αυτού του εχδοὺ
ο ηγέτὴ θα εχναι ελεύθερὸ να δχνει
περισσότερη ή ̀ικρότερη έ̀φαση σε
ένα συγκεκρὶένο καθήκον, καθώ̀
και περισσότερη ή ̀ικρότερη έ̀φαση
στὶ σχέσεὶ ̀ε τοὺ εργαζό̀ενοὺ –
αποκτώντὰ έτσι τη δυνατότητα να
εστιάσει στο εκάστοτε συγκεκρὶένο
κὸ̀άτι που εχναι περισσότερο
απαραχτητο κάθε φορά για την επιτυχή
ολοκλήρωση του έργου.
Η βάση του Situational Leadership
̀οντέλου εχναι η πεποχθηση ότι δεν
υπάρχει ̀χα και ̀οναδική βέλτιστη
προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ηγεσχα.
Αντιθέτὼ, η αποτελεσ̀ατική ηγεσχα
θεωρεχται ότι εχναι task-relevant.
Κατ’ επέκταση, οι πλέον επιτυχὴένοι
ηγέτὲ εχναι εκεχνοι που εχναι σε

θέση να προσαρ̀όζουν το στιλ ηγεσχὰ
τοὺ σε ένα ευρύ φάσ̀α διαφορετικών
επιπέδων ωρὶότητὰ τα οποχα ̀πορεχ
να παρουσιάζονται σε έναν οργανισ̀ό.
Επχσὴ, ένὰ ακό̀α παράγοντὰ που
συντελεχ στην επιλογή του στιλ ηγεσχὰ
εχναι και η προθὺχα και η ικανότητα
των ̀ὲονὼένων εργαζό̀ενων να
αναλάβουν την ευθύνη για τα καθήκοντά
τοὺ καθώ̀ και για την εφαρ̀οστέα
ὲπειρχα και εκπαχδευσή τοὺ.
Με δεδὸένο το ̀εγάλο βαθ̀ό
διακύ̀ανσὴ των παραγόντων αυτών,
οι επιλογέ̀ γύρω από την ηγεσχα εχναι
εξαιρετικά υποκεὶενικέ̀ όσον αφορά
το πρόσωπο ή την ὸάδα εργασχὰ που
επηρεάζεται, καθώ̀ και τη συγκεκρὶένη
εργασχα ή λειτουργχα που τοὺ έχει
ανατεθεχ – ̀χα κατάσταση η οποχα, όπὼ
υποστηρχζουν πολλοχ, προσφέρεται
απόλυτα για το Situational Leadership
̀οντέλο.

Τα τέσσερα είδη
του Situational Leadership
Παρόλο που το συγκεκρὶένο ̀οντέλο
εχναι σχεδιασ̀ένο για να παρέχει ακραχα
ευελιξχα, υπάρχουν τέσσερα βασικά στιλ
σε ότι αφορά το Situational Leadership,
το κάθε ένα από τα οποχα εχναι
προσαρ̀οσ̀ένο προκεὶένου να εξαχθεχ

η ̀έγιστη δυνατή παραγωγικότητα από
κάθε εργαζό̀ενο ή ὸάδα.
• Telling – Σε αυτό το στιλ, ο ηγέτὴ θα
δώσει συγκεκρὶένὲ οδηγχὲ στοὺ
υφιστὰένοὺ του σχετικά ̀ε το τι να
κάνουν και πώ̀ να το κάνουν.
• Selling – Η πληροφορχα και η
κατεύθυνση εξακολουθεχ να παρέχεται
από τον ηγέτη σε αυτό το στιλ
ηγεσχὰ, αλλά υπάρχει επχσὴ ̀χα
διπλή̀ κατεύθυνσὴ επικοινωνχα ̀ε
τοὺ υφιστὰένοὺ. Σε αυτό το ρόλο,
ο ηγέτὴ «πουλάει» το ̀ήνὺά του
για να κάνει τοὺ εργαζό̀ενοὺ να
σὺπορευτούν, πεχθοντά̀ τοὺ να
εργαστούν για το κοινό σκοπό.
• Participating – Με τη σὺ̀ετοχή, ο
ηγέτὴ ̀πορεχ να εστιάσει περισσότερο
στὶ σχέσεὶ και λιγότερο στὶ
κατευθύνσεὶ. Με αυτό τον τρόπο, ο
ηγέτὴ εργάζεται στενά ̀ε την ὸάδα
και ̀οιράζεται τὶ ευθύνὲ για τη λήψη
αποφάσεων.
• Delegating - Παρόλο που ο ηγέτὴ
εξακολουθεχ να παρακολουθεχ την
πρόοδο των έργων και τὴ εταιρεχὰ,
ωστόσο περνάει πολύ περισσότερὲ
αρ̀οδιότητὲ για την εκτέλεση και
ολοκλήρωση των καθιερὼένων στόχων
σε συγκεκρὶένοὺ υφιστὰένοὺ ή
ὸάδὲ.

