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ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Τεχνολογία και ηθική

Ο

συνδυασμός επιστήμης και τεχνολογίας άνοιξε το δρόμο σε συγκλονιστικές
ανακαλύψεις σε τομείς που πριν λίγα χρόνια κινούνταν μόνο στη σφαίρα της
επιστημονικής φαντασίας. Αυτό-οδηγούμενα οχήματα, ρομπότ νοσοκόμες ή
οικιακές βοηθοί, έξυπνες μηχανές στην ιατρική είναι ήδη εδώ, δίπλα μας, και
πρόκειται να διαμορφώσουν στο μέλλον τον κόσμο γύρω μας. Πλέον η ψηφιακή πραγματικότητα επηρεάζει προσωπικότητες, συνειδήσεις, κι ολόκληρες κοινωνίες.
Έρευνες δείχνουν ότι 85% των θέσεων εργασίας που θα υπάρχουν το 2030 δεν έχουν
εφευρεθεί ακόμα! Η ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου είναι ιλιγγιώδης και οι εξελίξεις
ραγδαίες, με αποτέλεσμα να ανατρέπουν τις βασικές αρχές και τους κανόνες λειτουργίας
των επιχειρήσεων, απαιτώντας άμεση επικαιροποίηση για λόγους επιβίωσης.
Ο εμβληματικός Στίβεν Χόκινγκ είχε πει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φτάσει κάποια στιγμή σε ένα σημείο όπου θα είναι πρακτικά μια νέα μορφή ζωής «Φοβάμαι ότι η A.I. ίσως
αντικαταστήσει τους ανθρώπους εξ ολοκλήρου. Αν οι άνθρωποι σχεδιάζουν ιούς υπολογιστών, κάποιος θα σχεδιάσει Τεχνητή Νοημοσύνη που βελτιώνεται και αντιγράφει τον εαυτό της. Αυτή θα είναι μια νέα μορφή ζωής, με καλύτερες επιδόσεις από τους ανθρώπους».
Γι’ αυτό θεωρώ ότι ένα μεγάλο ζητούμενο είναι ο ατομικός ρυθμός προσαρμογής στα νέα
δεδομένα και η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πλέγματος αξιών. Διότι τα ηθικά ζητήματα
που εγείρονται και οι νομικές προκλήσεις είναι τεράστιες και οι νομοθέτες πρέπει να είναι
σε εγρήγορση για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τους καλπασμούς της τεχνολογίας –
πράγμα εξαιρετικά δύσκολο μεν, καθοριστικής σημασίας δε.
Ήδη μεγάλες εταιρίες δημιουργούν ομάδες ειδικών για να μελετήσουν τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, τις επιπτώσεις
και την πρόκληση της κοινωνίας να διαχειριστεί το μέλλον της με την τεχνητή νοημοσύνη.
Η μετάδοση ενός συστήματος αξιών, δεοντολογίας και ηθικής που θα συνοδεύουν τις νέες
τεχνολογίες είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το μέλλον. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι του μέλλοντος που οικοδομούμε και της προόδου που δημιουργούμε για τα παιδιά μας. Στο χέρι
μας είναι πώς θα αξιοποιήσουμε τα θαύματα της τεχνολογίας με τρόπο μόνο θετικό.

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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29Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΑΣΕ. ΤΙ ΓΕYΣΗ ΕΧΕΙ
ΤΟ ΜEΛΛΟΝ; Ηγεσία με το βλέμμα στο αύριο

14

Το 29ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ είναι αφιερωμένο στις
τεχνολογικές και ψηφιακές μεταβολές και στον τρόπο που
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις αλλά και τους ηγέτες, ώστε να μπορούν
διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα και επιτυχία τις επερχόμενες
αλλαγές. Το συνέδριο πραγματοποιείται την Παρασκευή 4 και
το Σάββατο 5 Μαΐου 2018, στο Grand Resort Lagonissi, με τη
συμμετοχή μιας πλειάδας καταξιωμένων ομιλητών από την Ελλάδα
και το εξωτερικό που θα μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες τους με
τους συνέδρους.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

28
46

Έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν οι μισές από τις πλέον επιτυχημένες
εταιρείες δεν καταφέρνουν να διατηρήσουν τον ηγετικό τους ρόλο
στην αγορά μέσα στη διάρκεια μίας δεκαετίας. Η πρόκληση για
τη διατήρηση της κυριαρχίας μίας εταιρείας δεν είναι καινούργια,
ωστόσο αναδεικνύεται ακόμα μεγαλύτερη στην εποχή μας που
όλα αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς και που το «προσαρμοζόμαστε ή
πεθαίνουμε» αποτελεί το βασικό επιχειρηματικό μάντρα. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες ολοένα και περισσότερο έχουν αρχίσει
να πειραματίζονται ακόμα και με άκρως δραστικές προσεγγίσεις.

TO ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο κόσμος μας σήμερα κυριαρχείται από τις εξελίξεις της
τεχνολογίας και χάρη σε αυτές αναδύονται νέες ευκαιρίες αλλά
και νέες προκλήσεις. Αν και αυτές οι τεχνολογίες ενισχύουν την
παραγωγικότητα και βελτιώνουν τη ζωή μας, η χρήση τους ωστόσο
αντικαθιστά εργασίες που μέχρι τώρα εκτελούσαν άνθρωποι.
Ποιες είναι οι επιδράσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στην
απασχόληση, το εργασιακό περιβάλλον, την κοινωνία και την
οικονομία; Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης, για μία όσο το δυνατόν
πιο ομαλή μετάβαση στο μέλλον της εργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ιδιοκτήτης
Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)
Λεωφ. Ηρακλείου 446Α, Νέο Ηράκλειο 14122
τηλ: 210-6894323-4, fax: 210-2851855
email: aceo@ease.gr
ISSN 1792-1554
Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) είναι
αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο (Αποφάσεις
Πρωτοδικείου 1569/1986, 3903/1994, 6446/1998, 6/2013)
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Κάνοντας τα σωστά
πράγματα. Μαζί!

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η

πρόσφατη εκλογή του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΑΣΕ έρχεται σε μια κρίσιμη
περίοδο για το μέλλον της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.
Μπορεί σε διεθνές επίπεδο να παρατηρείται μια ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά
στην Ελλάδα είμαστε υποχρεωμένοι να
παραμένουμε σε επαγρύπνηση. Παρά τη
βελτίωση των δεικτών και μια σχετική σταθεροποίηση της αγοράς, οι εξελίξεις απέχουν πολύ από το να εκληφθούν ως μια
οριστική στροφή προς την Ανάπτυξη.
Οι προκλήσεις είναι πολλές. Από τη μια
μεριά οι γνωστές και διαχρονικές παθογένειες του συστήματος: γραφειοκρατία,
πελατειακές σχέσεις και ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα αποτελούν μια σημαντική τροχοπέδη σε κάθε
υγιή προσπάθεια προς τη θετική κατεύθυνση.
Από την άλλη, ανεργία, κόκκινα δάνεια,
ευαίσθητα εθνικά θέματα και το συνεχιζόμενο «brain drain» που οδηγεί τα καλύτερο κομμάτι του νέου μας εργατικού δυναμικού εκτός συνόρων, αποτελούν μόνιμες
απειλές για ένα καλύτερο αύριο.

Ποια θα πρέπει να είναι λοιπόν η επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας; Που
πρέπει να στηριχθεί για να οικοδομήσει η
χώρα μια βιώσιμη οικονομία που θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας;
Αρχικά, είναι απαραίτητο ένα ολοκληρωμένο εθνικο σχέδιο για την Οικονομία, που
θα αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και θα προσελκύει βιώσιμες
επενδύσεις. Για να είναι επιτυχημένο, ένα
τέτοιο σχέδιο απαιτεί τη συνεργασία της
Πολιτείας με τα πιο δημιουργικά και έμπειρα στελέχη από το χώρο της Εκπαίδευσης
και της επιχειρηματικότητας.
Στη συνέχεια, μέσα στον σκληρό ανταγωνισμό μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς,
είναι έκδηλη η ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη υιοθέτηση και στη χώρα
μας του Ψηφιακού Μετασχηματισμού – η
ορθή εφαρμογή του οποίου μπορεί να
κάνει τεράστια διαφορά στην αύξηση της
παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους σε κάθε κλάδο και σε κάθε επιχείρηση.
Πέρα από τα παραπάνω, οι ελληνικές επιχειρήσεις σίγουρα έχουν να κερδίσουν
πολλά αν δώσουν έμφαση στην καινοτομία, αν αποκτήσουν μια νέα κουλτούρα
εξωστρέφειας και αν βάλουν στην κορυφή
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των επιδιώξεών τους την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα διαφοροποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η επένδυση στο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό,
καθώς οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται
είναι πολλές και δυσεύρετες.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος που καλείται να παίξει η ΕΑΣΕ είναι ίσως πιο σημαντικός από ποτέ.
Στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
είναι να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο το θεσμικό μας ρόλο, προωθώντας
καίριες παρεμβάσεις στην προσπάθεια για
την ανάπτυξη της ελληνικής Οικονομίας.
Ιδιαίτερο βάρος θα δώσουμε στη διάχυση
της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, καθώς και
στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών
για τους νέους που, ενώ έχουν τα προσόντα, δυσκολεύονται εξαιρετικά να βρουν
μια θέση εργασίας που να ανταποκρίνεται
στις δυνατότητες και τις προσδοκίες τους.
Φυσικά, παράλληλα με τα παραπάνω, θα
συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο
να προσφέρουμε στα μέλη μας ενημέρωση, γνώσεις, ευκαιρίες networking και
δραστηριότητες που στοχεύουν στην προσωπική ανάπτυξη του καθενός από εμάς.
Κλείνοντας, αισθάνομαι υποχρεωμένος
να ευχαριστήσω θερμά το απερχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο και τον Νικήτα
Κωνσταντέλλο, που τα τελευταία χρόνια
συνέβαλαν καταλυτικά στην επίτευξη των
επιδώξεων της ΕΑΣΕ.
Σύμφωνα με τον Peter Drucker,
«Μanagement είναι να κάνεις τα πράγματα σωστά. Ηγεσία είναι να κάνεις τα σωστά
πράγματα». Εύχομαι στη νέα μας προσπάθεια να σας έχουμε όλους δίπλα μας για να
κάνουμε τα σωστά πράγματα, μαζί!
Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

«Θα συνεχίσουμε με ακόμη
μεγαλύτερο ζήλο να προσφέρουμε
στα μέλη μας ενημέρωση, γνώσεις,
ευκαιρίες networking και δραστηριότητες
που στοχεύουν στην προσωπική
ανάπτυξη του καθενός από εμάς»
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Σαν Φρανσίσκο και Λονδίνο οι πόλεις με τις περισσότερες επαγγελματικές
ευκαιρίες για διεθνή καριέρα
Οι πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ παρέχουν τις περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες για διεθνή καριέρα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη
έκδοση της έρευνας Expat Explorer της HSBC. Στην έρευνα, η οποία μελετά διάφορες παραμέτρους που εξετάζουν τα στελέχη πριν αποφασίσουν
τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό, αποτυπώνεται ότι όσοι μετακομίζουν στο Σαν Φρανσίσκο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βρουν εξαιρετικές
ευκαιρίες καριέρας. Ακολουθούν το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Δουβλίνο, και το Μπέρμιγχαμ.

Σαν Φρανσίσκο: Με την τοπική οικονομία να ανθεί και ηγετική
θέση στον κόσμο της τεχνολογίας, το Σαν Φρανσίσκο, το σπίτι της Silicon
Valley, συγκεντρώνει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό εκπατρισμένων
εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στην έρευνα της HSBC (μετά
το Δουβλίνο). Η πλειοψηφία (57%) των ατόμων που έχουν μετακινηθεί
στο Σαν Φρανσίσκο θεωρεί ότι έχει εξαιρετικές ευκαιρίες απασχόλησης
- πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 25%, δίνοντας στην πόλη
την υψηλότερη βαθμολογία στην έρευνα.
Λονδίνο: Το Λονδίνο ακολουθεί το Σαν Φρανσίσκο σε μικρή απόσταση
ως πόλη-μαγνήτης για τα «διεθνή ταλέντα». Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι
(49%) αναφέρουν τις εξαιρετικές ευκαιρίες καριέρας στην πρωτεύουσα
του Ηνωμένου Βασιλείου ως ένα από τα τρία κορυφαία πράγματα που
προσφέρει η πόλη. Παρά το γεγονός ότι το κόστος ζωής στο Λονδίνο
είναι υψηλό, με μόνο το 1% των ατόμων που έχουν μετακινηθεί να το
χαρακτηρίζουν ως προσιτό, οι μισθοί των εκπατρισμένων υπερβαίνουν
τον παγκόσμιο μέσο όρο (99.903 δολάρια) φθάνοντας κατά μέσο όρο τα
107.863 δολάρια.
Νέα Υόρκη: Η Νέα Υόρκη, το σπίτι της Wall Street, προσελκύει τα
ταλέντα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ένα τρίτο (32%) των
ατόμων που έχουν μετακινηθεί στη Νέα Υόρκη εργάζεται στον κλάδο
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό
παγκοσμίως.
Παρά τις σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και το μέσο εισόδημα
των 182.240 δολαρίων, οι έντονοι επαγγελματικοί ρυθμοί έχουν και
τις συνέπειές τους. Μόνο το 40% των εκπατρισμένων είναι σωματικά
πιο ενεργοί σε σχέση με την πατρίδα τους, έναντι του 55% στο Σαν
Φρανσίσκο. Επιπλέον, μόνο 30% δηλώνουν ότι η υγεία τους βρίσκεται σε
καλύτερο επίπεδο, από εκείνο που θα είχαν στην πατρίδα τους.
Δουβλίνο: Το Δουβλίνο έρχεται στην τέταρτη θέση ως προς τις
ευκαιρίες απασχόλησης των ατόμων που κάνουν διεθνή καριέρα,
γεγονός που υποδηλώνει ότι η ευρωπαϊκή έδρα διεθνών τεχνολογικών
κολοσσών όπως Google, Facebook και Amazon προσελκύει μερικά από
τα πιο λαμπρά ταλέντα του κόσμου. Στην πραγματικότητα, το 39% των
ερωτηθέντων από το Δουβλίνο εργάζονται στον κλάδο της τεχνολογίας,
που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως.
Μπέρμιγχαμ: Το Μπέρμιγχαμ αποτελεί την τελευταία από τις

κορυφαίες πέντε πόλεις ως προς τις ευκαιρίες καριέρας που προσφέρει
σε άτομα που ενδιαφέρονται για διεθνή καριέρα. Όσοι έχουν μετακομίσει
εκεί υποστηρίζουν όχι μόνο ότι είναι καλό για την καριέρα τους, αλλά και
ότι το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο. Παρά το γεγονός ότι κατά μέσο
όρο όσοι έχουν μετακινηθεί στο Μπέρμιγχαμ κερδίζουν 61.950 δολάρια
ΗΠΑ (37.953 δολάρια κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο), περισσότεροι
από τους μισούς (51%) εγκωμιάζουν το προσιτό κόστος ζωής. Έτσι, το
57% των μεταναστών στην πόλη απολαμβάνουν μεγαλύτερο διαθέσιμο
εισόδημα από ότι στην πατρίδα τους.

Άλλες πόλεις για επαγγελματίες που αναζητούν διεθνή
καριέρα: Όσοι ψάχνουν για μεγαλύτερα εισοδήματα, θα πρέπει να
ταξιδέψουν στην Ανατολή, αφού τέσσερις ασιατικές πόλεις βρίσκονται
στις κορυφαίες δέκα ως προς τα εισοδήματα των εκπατρισμένων. Το
εμπορικό κέντρο της Ινδίας, η Βομβάη, φιλοξενεί τα πιο καλοπληρωμένα
στελέχη της έρευνας, με μέσο ετήσιο εισόδημα 217.165, δολάρια, ενώ
ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 99.903. Η Σαγκάη έρχεται στην τέταρτη
θέση με μέσο εισόδημα 202.211 δολάρια, η Τζακάρτα στην όγδοη θέση
με 152.589 και το Χονγκ Κονγκ στην ένατη με 148.410.
Ωστόσο, οι πόλεις που προσφέρουν καλούς μισθούς συχνά έχουν υψηλό
κόστος διαβίωσης. Μάλιστα, μόνο το 17% όσων έχουν μετακινηθεί
χαρακτηρίζουν την πόλη τους ως προσιτό προορισμό. Η Ζυρίχη
προσφέρει το μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα με το 77% των μεταναστών
να δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους έχει αυξηθεί από τότε που
μετακινήθηκαν. Το επιπλέον εισόδημα θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί
όσοι μετακινήθηκαν στη Ζυρίχη είναι από τους πιο θετικούς σε ολόκληρο
τον κόσμο σχετικά με τη διαμονή τους. Πράγματι, πάνω από τους μισούς
(55%) από όσους έχουν μετακινηθεί εκεί ζουν σε καλύτερα καταλύματα
από ότι στην πατρίδα τους, παρά τη σχετικά ακριβή και πολυτελή αγορά
ακινήτων της πόλης.
Για όσους θέλουν απλώς τα χρήματά τους να έχουν μεγαλύτερη αξία, η
Μπανγκόκ, το Βερολίνο και η Πράγα ξεχωρίζουν, με 69%, 61% και 58%
των ερωτώμενων αντιστοίχως, να υποστηρίζουν ότι οι πόλεις έχουν
προσιτό κόστος διαβίωσης. Τα χρήματα ξοδεύονται σε ευχάριστους
σκοπούς, με την πλειοψηφία των εκπατρισμένων και στις τρεις πόλεις
να έχουν περισσότερες διακοπές, δηλαδή 63% στο Βερολίνο, 61% στην
Μπανγκόκ και 52% στην Πράγα.
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Κλειδί για την οικονομική ευημερία
οι επενδύσεις στις τεχνολογικές υποδομές
Οι χώρες με τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα τείνουν να δίνουν
προτεραιότητα στο δίκτυο μεταφορών έναντι των τεχνολογικών
υποδομών, γεγονός που θα καταστήσει δυσκολότερη για αυτές την
αξιοποίηση των πιο πρόσφατων καινοτομιών στην τεχνητή νοημοσύνη
και το Internet of Things. Η ανάλυση των ευρύτερων τάσεων δείχνει
ότι οι χώρες που έκαναν σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση
βασίστηκαν σε επενδύσεις με έμφαση στις υποδομές και συγκεκριμένα
στην τεχνολογική ετοιμότητα - σύμφωνα με τον δείκτη GPI (Growth
Promise Indicators - Δείκτης Αναπτυξιακών Προοπτικών) που
παρουσίασε η KPMG στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.
Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα GPI,
με την Ολλανδία στην 1η θέση, την Ελβετία στην 2η, το Λουξεμβούργο
στην 3η και τη Νορβηγία στην 4η. Το Χονγκ Κονγκ (4η), το οποίο
προστέθηκε στην έκθεση για λόγους σύγκρισης, και η Σιγκαπούρη
(7η) ήταν οι μόνες μη-ευρωπαϊκές χώρες που μπήκαν στην πρώτη
10άδα. Παρά το Brexit, η κατάταξη του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει
ανεπηρέαστη στη 13η θέση, αμέσως μετά τον Καναδά, που ανέβηκε
δύο θέσεις καταλαμβάνοντας πλέον τη 12η θέση, ως αποτέλεσμα των
βελτιώσεων στους θεσμούς και τις υποδομές. Παρ’ όλα αυτά, μέσω
πολιτικών όπως η Βιομηχανική Στρατηγική, είναι όλα τα ενδεχόμενα
ανοιχτά για την άνοδο του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατάταξη. Πολλές
από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου βρίσκονται εκτός της
πρώτης 10άδας, όπως η Γερμανία (14η), η Ιαπωνία (20η), οι Ηνωμένες
Πολιτείες (23η) και η Γαλλία (24η). Εν τω μεταξύ, η Ινδία ανέβηκε τρεις
θέσεις στην κατάταξη, χάρη στη βελτίωση των δικαιωμάτων των
επιχειρήσεων.
Η μελέτη προσδιόρισε τη θεσμική ισχύ, που καλύπτει την απόδοση
σε τομείς όπως: η αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής,
η ποιότητα των κανονιστικών και ρυθμιστικών πλαισίων, και τα
δικαιώματα των επιχειρήσεων, ως την πιο σημαντική κατηγορία μεταξύ
των συνιστωσών του GPI. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η
υψηλή βαθμολογία στη θεσμική ισχύ δεν εξαρτάται από τα επίπεδα
εισοδήματος, με χώρες χαμηλότερων εισοδημάτων, όπως η Ρουάντα και

το Μπουτάν, να επιτυγχάνουν μεγαλύτερες βαθμολογίες σε σύγκριση με
χώρες υψηλότερων εισοδημάτων.
Σύμφωνα με την Yael Selfin, Επικεφαλής Οικονομολόγο της KPMG
στο Ηνωμένο Βασίλειο και συντάκτρια της έκθεσης: «Οι θεσμικές
μεταρρυθμίσεις οι οποίες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της
κυβερνητικής πολιτικής και την ποιότητα των κανονιστικών και
ρυθμιστικών πλαισίων δεν απαιτούν επενδύσεις του μεγέθους που
είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των υποδομών, μπορούν όμως να
επιφέρουν σημαντική βελτίωση στις αναπτυξιακές προοπτικές των
χωρών. Ενώ η Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να κυριαρχεί στις υψηλότερες
θέσεις της κατάταξης, τα αποτελέσματα του GPI φέτος σημείωσαν
μεγάλη βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με σημαντικές αυξήσεις
να καταγράφονται στην κατάταξη χωρών όπως η Ινδονησία, η Σερβία,
η Αργεντινή και η Αλγερία, καθώς και άνοδος μεγάλων αναδυόμενων
οικονομιών όπως η Ινδία. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε να
εφαρμόζονται καλύτερες πολιτικές με στόχο την αύξηση της ευημερίας
σε ολόκληρο τον κόσμο».
Η μελέτη εξέτασε αναδρομικά δεδομένα δύο δεκαετιών. Όλες οι
γεωγραφικές περιοχές σημείωσαν θετική βελτίωση στις βαθμολογίες
τους, εκτός της Αφρικής. Η Ανατολική Ευρώπη, η αναπτυσσόμενη Ασία
και η Μέση Ανατολή κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.
Με το βλέμμα στο μέλλον, η ανάλυση της KPMG εστιάζει στους
παρακάτω δυνητικούς άξονες της απόδοσης του δείκτη GPI και της
ευημερίας των χωρών κατά την επόμενη δεκαετία:
Επιτάχυνση της τεχνολογικής ετοιμότητας σε ένα εύρος χωρών,
συμπεριλαμβανομένων χωρών χαμηλότερων εισοδημάτων.
Αύξηση της διαφάνειας στη χάραξη πολιτικής, εν μέρει χάρη σε
κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες για να
μοιράζονται δεδομένα και απόψεις με τους πολίτες, βελτιώνοντας την
λογοδοσία και τη γενική ποιότητα της διακυβέρνησης.
Το χρέος και η μακροοικονομική σταθερότητα αναμένεται να
βελτιωθούν μία δεκαετία μετά τη «Μεγάλη Ύφεση» και τις αναταράξεις
που ακολούθησαν, με αρκετές χώρες να έχουν βελτιώσει τη θέση τους
για την περαιτέρω διόρθωση των οικονομικών τους.
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Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας
συμβάλει στην ανάπτυξη ευφυών επιχειρήσεων
Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI)
και άλλες τεχνολογίες επιταχύνουν τη δημιουργία
ευφυών επιχειρήσεων, επιτρέποντας στις εταιρείες να
αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι στις ζωές των
ανθρώπων, σύμφωνα με το Accenture Technology
Vision 2018, την ετήσια μελέτη της Accenture, η
οποία προβλέπει τις σημαντικές τεχνολογικές τάσεις
που θα επηρεάσουν καθοριστικά το επιχειρηματικό
τοπίο τα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, για την
αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας
παράλληλα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, απαιτείται
μια νέα εποχή σε επίπεδο ηγεσίας, η οποία θα πρέπει
να δίνει προτεραιότητα στην εμπιστοσύνη και την
υπευθυνότητα.
Στη φετινή μελέτη, «Intelligent Enterprise Unleashed:
Redefine Your Company Based on the Company You
Keep», τονίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι τεχνολογικές
εξελίξεις -συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής
νοημοσύνης (AI), της προηγμένης ανάλυσης στατιστικών
στοιχείων και των τεχνολογιών cloud- επιτρέπουν στις
εταιρείες όχι μόνο να δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα
και υπηρεσίες, αλλά και να αλλάζουν τον τρόπο ζωής και
εργασίας των ανθρώπων. Αυτό με τη σειρά του αλλάζει
τις σχέσεις των εταιρειών με τους πελάτες και τους
εταίρους τους.
Στο πλαίσιο της μελέτης Technology Vision, η Accenture
διεξήγαγε έρευνα με τη συμμετοχή περισσότερων
από 6.300 επιχειρήσεων και στελεχών ΙΤ παγκοσμίως.
Περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες
(84%) συμφωνούν ότι μέσω της τεχνολογίας οι εταιρείες
συνδέονται απρόσκοπτα στην καθημερινή ζωή των
ανθρώπων.
Για παράδειγμα, η Amazon -όχι μόνο μέσω της
κορυφαίας της παρουσίας στο διαδίκτυο, αλλά και χάρη
στη συσκευή Echo και τη βοηθό τεχνητής νοημοσύνης
Alexa- έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή των
ανθρώπων σε βαθμό τέτοιο που οι κατασκευαστές
συμπεριλαμβάνουν ειδικά ερμάρια Amazon στα νέα
κτιριακά συγκροτήματα, ενώ οι ίδιοι οι καταναλωτές
παραχωρούν στην εταιρεία φυσική πρόσβαση στα σπίτια
τους, μέσω του συστήματος έξυπνου κλειδώματος, ώστε
να είναι δυνατή η παράδοση δεμάτων ακόμη και όταν οι
ίδιοι απουσιάζουν.
Η φετινή μελέτη τονίζει ότι ο εν λόγω τεχνολογικός
μετασχηματισμός είναι μοναδικός, καθώς είναι η πρώτη
φορά που η αλλαγή είναι αμφίδρομη: οι άνθρωποι δεν
χρησιμοποιούν απλά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των
εταιρειών, αλλά παρέχουν πληροφορίες και πρόσβαση
σε αυτές. Για αυτό το επίπεδο «ολοκληρωμένης
καινοτομίας» και βαθμού εμπιστοσύνης απαιτείται
βαθύτερη σχέση - μια πραγματική συνεργασία που
θα βασίζεται όχι μόνο στα προϊόντα αλλά και στους
στόχους και τις αξίες της εταιρείας. Και με την εν λόγω
αμφίδρομη συνεργασία προκύπτουν νέες ευθύνες
-για τους καταναλωτές, τους εταίρους και την κοινωνία

γενικότερα- οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την
καθοδήγηση και τη δέσμευση από τους ιθύνοντες.
Οι εταιρείες που το συνειδητοποιούν, αναγνωρίζουν
ταυτόχρονα ότι οι νέες κοινωνικές απαιτήσεις θα
μετατραπούν σε ισχυρό χαρτί για τις ίδιες τις εταιρείες.
Αξιοποιούν τον αυξημένο βαθμό αλληλεπίδρασης για να
χτίσουν σχέσεις με τους πελάτες, τους υπαλλήλους, την
κυβέρνηση και το κοινό. Και αυτό επεκτείνεται πέρα από
το πλαίσιο που αφορά τους καταναλωτές ή τη λιανική.

ΤΑΣΕΙΣ
Το Technology Vision εντοπίζει πέντε αναδυόμενες
τεχνολογικές τάσεις τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη
οι εταιρείες, προκειμένου να χτίσουν τις συνεργασίες
που θα διασφαλίζουν την επιτυχία στη σύγχρονη
ψηφιακή οικονομία:
• Η τεχνητή νοημοσύνη ως Πολίτης: Εξέλιξη της
τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των επιχειρήσεων
και της κοινωνίας. Καθώς αυξάνονται οι δυνατότητες
της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), μεγεθύνεται και ο
αντίκτυπός της στη ζωή των ανθρώπων. Οι επιχειρήσεις
που στοχεύουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αναγνωρίζουν τον
αντίκτυπό της, «βελτιώνοντας» την τεχνητή νοημοσύνη
ώστε να δρα ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της εταιρείας.
• Διευρυμένη πραγματικότητα: Το τέλος των
αποστάσεων. Οι τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης
πραγματικότητας μεταμορφώνουν τον τρόπο που ζούμε
και εργαζόμαστε, καταργώντας τις αποστάσεις μεταξύ
ατόμων, πληροφοριών και εμπειριών.
• Αληθή δεδομένα: Η σημασία της εμπιστοσύνης.
Καθώς οι εταιρείες μετασχηματίζονται ώστε να
λειτουργούν βάσει δεδομένων, έρχονται αντιμέτωπες
με ένα νέο είδος απειλής: μη ακριβή, παραποιημένα και
μεροληπτικά δεδομένα, τα οποία οδηγούν σε εσφαλμένα
συμπεράσματα και αποφάσεις. Για την αντιμετώπιση
αυτής της πρόκλησης, οι εταιρείες πρέπει να προβούν
σε διπλά μέτρα: μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των
δεδομένων και παράλληλα ελαχιστοποίηση των
κινήτρων για παραποίησή τους.
• Απρόσκοπτη επιχειρηματικότητα: Συνεργασία
σε κλίμακα. Η περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών
εξαρτάται από συνεργασίες με βάση την τεχνολογία,
ωστόσο όμως τα υπάρχοντα συστήματα (legacy systems)
δεν είναι σχεδιασμένα για υποστήριξη συνεργασιών
σε μεγαλύτερη κλίμακα. Για πλήρη υποστήριξη της
διασυνδεδεμένης ευφυούς επιχείρισης, οι εταιρείες
πρέπει πρώτα να προβούν οι ίδιες σε μετασχηματισμό.
• «Σκεπτόμενο» Διαδίκτυο: Δημιουργία έξυπνων
κατανεμημένων συστημάτων. Οι επιχειρήσεις
επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε έξυπνα περιβάλλοντα
μέσω της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης και των
συναρπαστικών εμπειριών, αλλά για την υλοποίησή τους
δεν απαιτείται μόνο η προσθήκη κρίσιμων δεξιοτήτων
και τεχνογνωσίας στο εργατικό δυναμικό
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Μη επαρκής γνώση του βαθμού
συμμόρφωσης GDPR για το
80% των επιχειρήσεων
Πρωτογενή έρευνα σε 210 επιχειρήσεις, για το Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) διεξήγαγε o
Τομέας Management Consultants της ICAP Group, πριν
την έναρξη εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου
που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε ισχύ από τις 25
Μαΐου 2018. Από τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής
έρευνας διαπιστώθηκε ότι παρότι υπάρχει ένα καλό
επίπεδο κατανόησης του κανονισμού στις εταιρείες
που συμμετείχαν, το 80% δεν έχουν ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο και σχέδιο που θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση
με τον κανονισμό. Παρά τη συνειδητοποίηση ότι
απαιτούνται πολλές εργασίες για να συμμορφωθούν,
η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα
παρουσιάζει σημαντικό ποσοστό αβεβαιότητας
όσον αφορά την κατάσταση ετοιμότητας ή τα σχέδια
συμμόρφωσης. Ομοίως, σημειώνεται μια γκρίζα εικόνα
όσον αφορά τον ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας
Δεδομένων (DPO) και την αναγκαιότητά του, καθώς
και τις υποχρεώσεις κοινοποίησης των παραβιάσεων
δεδομένων.

Το Machine Learning οδηγεί τους κλάδους
Τεχνολογίας, ΜΜΕ και Τηλεπικοινωνιών
Μεγάλα βήματα από τις επιχειρήσεις στον τομέα του machine learning, ενισχυμένη η
ανάγκη των καταναλωτών για τις ψηφιακές συνδρομές και διατήρηση της κυριαρχίας
των smartphones, είναι μερικά από τα θέματα που αναδεικνύει η 17η έκδοση της
ετήσιας έρευνας της Deloitte αναφορικά με τις προβλέψεις για τους κλάδους της
Τεχνολογίας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΤ
Predictions 2018). Ανάμεσα στα ευρήματα τα οποία παρουσιάζονται, η φετινή
έρευνα σημειώνει πως οι επιχειρήσεις θα έχουν διπλασιάσει τη χρήση της machine
learning τεχνολογίας έως το τέλος του 2018. Οι προβλέψεις επισημαίνουν 5
βασικούς τομείς, οι οποίοι σύμφωνα με τη Deloitte θα αποτελέσουν σημεία κλειδιά
και θα οδηγήσουν σε εντατικότερη χρήση της τεχνολογίας machine learning στις
εταιρείες, καθιστώντας τις επιχειρησιακές λειτουργίες ευκολότερες, φθηνότερες και
γρηγορότερες. Περισσότεροι από 1 δις χρήστες smartphone θα χρησιμοποιήσουν
την τεχνολογία AR τουλάχιστον μια φορά μέσα στο 2018, το 20% των κατοίκων
της Βόρειας Αμερικής θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα μέσω διαδικτύου
κάνοντας χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, το 75% των Βορειοαμερικανών
ασχολείται με τουλάχιστον μία μορφή αποκλεισμού διαφημίσεων, η παραδοσιακή
προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων στις ηλικίες από 18 έως 24 ετών θα μειωθεί
κατά 5-15% τον χρόνο στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο
2018 και το 2019, ενώ αυξάνεται και η σύνδεση στο διαδίκτυο κατά την διάρκεια
πτήσεων.

Πρώτη η Ελβετία στο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντου 2018
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ταλέντου 2018 (Global Talent Competitiveness Index - GTCI) φέρνει για ακόμα μια χρονιά την Ελβετία στην πρώτη θέση της
κατάταξης ως τη χώρα που ηγείται σε ανταγωνιστικότητα ταλέντου, ενώ ακολουθούν η Σιγκαπούρη και οι ΗΠΑ. Γενικά, οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να
κυριαρχούν στον Δείκτη GTCI με 15 από αυτές να βρίσκονται στις top 25. Ο φετινός Δείκτης ανέδειξε πως οι χώρες που βρίσκονται στις πρώτες 10 θέσεις έχουν
κάποια κοινά βασικά χαρακτηριστικά με σημαντικότερο εξ αυτών το καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες και
δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες στη σημερινή αγορά εργασίας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 42η θέση του Δείκτη. Εκτός από
την κατάταξη των χωρών βάσει της ανταγωνιστικότητάς τους σε θέματα ταλέντου, ο φετινός Δείκτης εξετάζει και το θέμα «Διαφορετικότητα και Πολυμορφία
ως παράγοντες Ανταγωνιστικότητας». Τρεις τύποι διαφορετικότητας ξεχώρισαν: γνωστική διαφορετικότητα, διαφορετικότητα ταυτότητας και προτιμήσεων
(ή αξιών). Όπως τονίζεται και από τον Δείκτη, η σωστή αξιοποίηση της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας δεν είναι απλή διαδικασία: συχνά οι άνθρωποι
φαίνεται πως δεν είναι καλά προετοιμασμένοι για να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με ανθρώπους διαφορετικούς από εκείνους. Σημειώνεται ότι
ο Δείκτης δημοσιεύτηκε από το INSEAD, σε συνεργασία με τον Όμιλο Adecco και την Τata Communications.
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Συνέδριο
Ηγεσίας ΕΑΣΕ

Οι ραγδαίες και εξόχως ανατρεπτικές τεχνολογικές
καινοτομίες σήμερα -η ψηφιακή οικονομία, τα big data
και η Τεχνητή Νοημοσύνη- αλλάζουν ριζικά τον κόσμο που
ζούμε και μετασχηματίζουν την ίδια τη φύση του επιχειρείν.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του σύγχρονου ηγέτη
δεν περιορίζεται στο να αντιλαμβάνεται και να αξιοποιεί
αυτό που συμβαίνει, αλλά εκτείνεται και στο να προβλέπει
αυτό που έρχεται. Είναι δουλειά της ηγεσίας να έχει το
βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, να βλέπει τη μεγάλη εικόνα
και να αισθάνεται, όπως λέει ο ποιητής, «τη βοή των
πλησιαζόντων γεγονότων», να αναγνωρίζει πώς επηρεάζουν
οι επερχόμενες αλλαγές το επιχειρείν, καθώς και πώς
πρέπει να προετοιμάζονται οι CEOs για αυτές.
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ΕΑΣΕ είναι αφιερωμένο στις
τεχνολογικές και ψηφιακές μεταβολές και στον τρόπο που
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις αλλά και
τους ηγέτες, ώστε να μπορούν διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα και επιτυχία τις επερχόμενες αλλαγές. Το συνέδριο
τελεί υπο την Αιγίδα του Προέδρου της
Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και πραγματοποιείται την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Μαΐου 2018,
στο Grand Resort Lagonissi, με τη συμμετοχή μιας πλειάδας καταξιωμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό
που θα μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες
τους με τους συνέδρους.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις, πολιτικές αλλαγές και περιβαλλοντικές προκλήσεις
αναδιατάσσουν τον κόσμο. Ιδιαίτερα η
ψηφιακή οικονομία, τα big data και οι
ραγδαίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζουν τη φύση της οικονομικής
δραστηριότητας.
Η δουλειά της ηγεσίας είναι να καταγράφει τους υπόκωφους κραδασμούς, να
εντοπίζει τη μετακίνηση τεκτονικών πλακών, να αποκωδικοποιεί τα πρόδρομα
μηνύματα. Να απορροφά την αβεβαιότητα και να τη μεταβολίζει σε καινοτομία.
Να λειτουργεί συνεργατικά, συνθετικά
και σύνθετα, με μακροχρόνιο ορίζοντα
αναφοράς, να σκέπτεται εκθετικά, χωρίς να αποκόπτεται από το παρελθόν. Οι
ρουτίνες της επιχείρησης -οι εθισμοί τηςπαράγουν αδράνεια και καλλιεργούν την
αποδοτική επαναληψιμότητα: να κάνουμε αύριο λίγο καλύτερα αυτό που κάναμε
χθες. Λειτουργώντας υπό πίεση, τα άτομα
βρίσκουν ευκολότερα καταφύγιο στο παρελθόν παρά κάνουν το τολμηρό βήμα

να αλλάξουν αυτό που έμαθαν να κάνουν.
Όσο εντείνεται η αβεβαιότητα, αυξάνεται
η ταχύτητα και μεγαλώνει η πολυπλοκότητα, τόσο περισσότερο αναγκαία είναι η
σφαιρική σκέψη, η ετερόδοξη σκέψη, εκθετική σκέψη, η εμπροσθοβαρής σκέψη.

Ερωτήματα - Προκλήσεις που
θα συζητηθούν στο Συνέδριο
Τι σημαίνει σκέπτομαι σφαιρικά; Πώς
μπορώ να σκεφθώ σφαιρικά, χωρίς να
πάψω να εστιάζω στα λίγα σημαντικά;
Πώς μπορώ να διακρίνω τα μείζονα από
τα ελάσσονα; Να συνυφάνω το πάθος με
το λόγο, χωρίς να καθίσταμαι εμμονικός
και μονομερής; Πώς μπορώ να αναπτύξω
την εκθετική σκέψη, που λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και δικτυακά; Να καλλιεργήσω την εμπροσθοβαρή σκέψη χωρίς
να αποξενώνω τους υφισταμένους που
εύλογα εστιάζουν κυρίως στο σήμερα
και αναφέρονται στο χθες; Πώς μπορώ
να καλλιεργήσω την γόνιμα ετερόδοξη
σκέψη, την τόσο απαραίτητη για την καινοτομία; Πώς μπορώ να ενσωματώσω το
‘καινούργιο’ στο ‘παλιό’; Και το σημαντικότερο: πώς μπορώ να δημιουργήσω διευθυντικές ομάδες και οργανισμούς που
θα ασπάζονται αυτές τις αξίες; Πώς μπορώ να καλλιεργήσω τη διαλογικότητα και
τη συνεργατικότητα, χωρίς να χάνεται η
διαφορετικότητα, έτσι ώστε η ανταπόκριση στις προκλήσεις να μην είναι μεμονωμένες ‘μπαλοθιές’ αλλά συστηματικές, συλλογικές αποκρίσεις με διάρκεια
και βάθος; Αν η εκθετική σκέψη είναι το
αποτέλεσμα της εποχής των δικτύων και
της επικοινωνιακής διασυνδεσιμότητας,
πώς μπορεί να συνδεθεί με το λογικό
σύστοιχό της, τη συνεργατικότητα και τη
συλλογική πολλαπλασιαστικότητα;

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
VOLVO
ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EDENRED
ΧΟΡΗΓΟΙ
COCA-COLA 3E
CVMORE
DAIKIN
EY
SIEMENS
ULTRA Aluminium Systems
XEROX
ΚΑΥΚΑΣ
ΟΤΕ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
AIG
AVIS
LAMDA Development
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
BOUSSIAS COMMUNICATIONS
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JONAS RIDDERSTRÅLE,
Business speaker,
thinker & author
ΤΙ ΓΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;
Ηγεσία σήμερα με τα μάτια
στο αύριο

Ο Dr Jonas Ridderstråle είναι ένας
από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς στοχαστές και ομιλητές
στον κόσμο, καθώς συγκαταλέγεται
στους Global Top 30 Management
Guru (23η θέση παγκοσμίως και
5η στην Ευρώπη). Παράλληλα είναι ο συγγραφέας των Bestsellers
Funky Business: Talent Makes Capital
Dance και Fast/Forward: Make Your
Company Fit for the Future. Σύμφωνα με τον Jonas Ridderstråle, ο
ηγέτης είναι ο άνθρωπος που, λόγω
θέσεως, αφενός βλέπει τη μεγάλη
εικόνα, αφετέρου σκέπτεται το μακρύ χρόνο. Η επιχείρηση συνήθως
έχει μια ιστορία, έχει αναπτύξει δομή,
συνήθειες και κουλτούρα στο παρόν,
και είναι προσανατολισμένη στο
μέλλον. Αυτό ίσχυε ανέκαθεν, αλλά
είναι ακόμη πιο έντονο σήμερα στην
εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής
Επανάστασης. Καμία επιχείρηση δεν
μπορεί να νοιώθει σήμερα ασφαλής
για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά
της, όσο η τεχνολογική καινοτομία
δίνει τα εργαλεία για νέου τύπου οικονομικές δραστηριότητες – ο χρόνος επιταχύνεται. Η αφοσίωση του
πελάτη σε αυτό που του προσφέρεται
είναι όλο και πιο εφήμερη. Οι τεχνολογικές καινοτομίες σήμερα είναι εξόχως ανατρεπτικές, ραγδαίες, και προσιτές. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
είναι πιο εφήμερο από ποτέ.

ALEXIS PERAKIS-VALAT,
President Consumer Products
Division, L’Oreal
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙΣ,
ΤΟ ΕΠΙΝΟΕΙΣ: Σερφάροντας στην

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ,
Ερευνητής & Διευθυντής
Πληροφορικής στο Media Lab, ΜΙΤ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Ο Alexis Perakis -Valat είναι ακόμη ένας διακεκριμένος Έλληνας manager που βρίσκεται
στην κορυφή της ηγεσίας μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες καλλυντικών του κόσμου,
της L’Oréal. Ξεκίνησε την καριέρα του στην
εταιρεία ως Product Manager το 1995. Το Σεπτέμβριο 2016, όντας μόλις 44 ετών, ανέλαβε
τον μεγαλύτερο τομέα της L’ Oreal ύστερα
από την πολύ επιτυχημένη πορεία του ως
επικεφαλής στην ανάπτυξη της αγοράς στην
Ασία και με κέρδη για την εταιρεία που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με τον
Alexis Perakis – Valat καμία επιτυχημένη επιχείρηση δεν λειτουργεί μόνο στο παρόν. Ό,τι
κάνει πρέπει να έχει τα μάτια της στραμμένα
στο μέλλον. Η ηγεσία κινείται με διαφορετικές χρονικότητες: να αντλήσει από την εδραιωμένη εταιρική ταυτότητα του παρελθόντος,
να έχει μια στέρεη αίσθηση της πραγματικότητας στο παρόν, και να δημιουργεί μια νέα
ταυτότητα για το μέλλον. Η L’Oreal λειτουργεί
σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον,
όπου οι καταναλωτικές προτιμήσεις είναι ευμετάβολες. Νέες τεχνολογίες αλλάζουν τόσο
τα προϊόντα όσο και την παραγωγή. Νέοι
τρόποι οικοδόμησης brand name αναδύονται. Ο Alexis Perakis – Valat θα αναλύσει πώς
καταφέρνει η L’Oreal να παραμένει ανταγωνιστική σήμερα και τι κάνει για να είναι ανταγωνιστική αύριο; Το είδους ηγεσία απαιτείται
προκειμένου να υπερνικήσει την αδράνεια
της συνήθειας; Πώς καταφέρνει η ηγεσία της
να βλέπει τη μεγάλη εικόνα και να βρίσκεται
μπροστά από τους ανταγωνιστές της; Πώς
συντονίζεται η ηγεσία της με τις ρευστές προτιμήσεις των πελατών της; Πώς διατηρεί την
τέχνη της συνεχούς αλλαγής; Πώς αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα του μέλλοντος;

Ο Μιχάλης Μπλέτσας είναι διευθυντής πληροφορικής στο Media Lab του MIT και ένας από
τους εφευρέτες του Υπολογιστή των Εκατό
Δολαρίων. Παράλληλα, έχει υλοποιήσει δίκτυα
ευζωνικής πρόσβασης βασισμένα σε τεχνολογίες αιχμής συμπεριλαμβανομένης μιας από
τις πρώτες δοκιμαστικές πλατφόρμες ADSL,
καθώς και ποικίλες ασύρματες τεχνολογίες.
Ο Μιχάλης Μπλέτσας σημειώνει ότι η αυτοματοποίηση διεισδύει στην οικονομική και
κοινωνική δραστηριότητα πιο ραγδαία από
ποτέ. Ρομπότ, big data, και αλγόριθμοι που
μαθαίνουν ορίζουν εκ νέου ουσιώδεις περιοχές της ανθρώπινης εμπειρίας. Η ανθρώπινη
δράση περιορίζεται και επανορίζεται. Η εικόνα
ενός αυτοματοποιημένου κόσμου, στον οποίο
κυκλοφορούν αυτο-οδηγούμενα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα, ψωνίζει κανείς και πληρώνει δίχως
να περνά από το ταμείο, διαγιγνώσκονται οι
ασθένειές του από ρομπότ, ελέγχει ηλεκτρονικά συστήματα με το μυαλό του, κοκ δεν ανήκει
πια μόνο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Ο ψηφιακός, διαδικτυακά συνδεδεμένος κόσμος παράγει απίστευτες ποσότητες
δεδομένων και επανορίζει όλο και περισσότερες περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας,
πρώτα και κύρια την ανθρώπινη ευφυΐα. Οι
προκλήσεις για τις επιχειρήσεις είναι τεράστιες.
Ο καθηγητής Μιχάλης Μπλέτσας θα περιγράψει αυτό το νέο κόσμο που δημιουργείται, θα
σκιαγραφήσει τις προκλήσεις που θέτει, θα συζητήσεις τους τρόπους με τους οποίους πρωτοποριακές επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί ανταποκρίνονται σε αυτές τις προκλήσεις,
και θα μοιραστεί τους προβληματισμούς του
για το τι, πώς, και τι δέον γενέσθαι.

αβεβαιότητα

Επιχείρηση και ηγεσία στην εποχή
του ριζικού αυτοματισμού
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Παπαστράτος ΑΒΕΣ
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης ηγείται μιας ιστορικής εταιρίας που 87 χρόνια τώρα έχει σφραγίσει την επιχειρηματική ιστορία της Ελλάδας. Ως
μάνατζερ της Παπαστράτος κατάφερε τον ριζικό μετασχηματισμό της
προς ένα μέλλον χωρίς τον καπνό του τσιγάρου, φέρνοντας στη χώρα
μια από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ και
μετατρέποντας την εταιρία στη 2η μονάδα παγκοσμίως αποκλειστικής παραγωγής ράβδων καπνού για το νέο καινοτόμο καπνικό προϊόν
της Philip Morris International (PMI), το IQOS.
Με σπουδές στη Φυσική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και οικονομικών και MBA στο πανεπιστήμιο του Kent της Αγγλίας, βρίσκεται
στα ηνία της Παπαστράτος από το 2015, μετά από επιτυχή θητεία σε
επιτελικές θέσεις ως Country Manager για τις αγορές Κύπρου, Μάλτας,
Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

ΠΑΝΟΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ,
Europe, Middle East, Africa Growth Manager, Facebook
Ο Πάνος Παχατουρίδης βρίσκεται στη θέση του επικεφαλής Ευρώπης, τη Μέσης Ανατολής αλλά και Αφρικής του …βασιλιά των Social
media, του Facebook από τον Αύγουστο 2017, όταν πήρε «μεταγραφή»
από την Google (κύριο ανταγωνιστή του FB) μετά από 5 χρόνια επιτυχημένης θητείας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Δουβλίνο κι
έχοντας κατακτήσει εκεί περγαμηνές ως διευθυντής συνεργασιών ΝΑ
Ευρώπης και Αφρικής. Με πτυχίο στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο
της Pennsylvania στην Αμερική, μεταπτυχιακό στο Λονδίνο και επαγγελματική κατάρτιση που πολλοί θα ζήλευαν, ο Πάνος Παχατουρίδης
στηρίζεται στο κοφτερό μυαλό του και επιδιώκει να έχει συνεργάτες πιο
έξυπνους από τον ίδιο, όπως λέει χαρακτηριστικά. Ανήκει στη γενιά των
υψηλά καταρτισμένων και γλωσσομαθών νέων Ελλήνων που δημιουργούν τις δικές τους επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ,
Δήμαρχος Τρικκαίων
Ο Δημήτρης Παπαστεργίου ως Δήμαρχος της πόλης των Τρικάλων,
επέλεξε να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να φέρει τους πολίτες πιο
κοντά στα κοινά, καταφέρνοντας μέσα σε λίγα χρόνια τα Τρίκαλα να
αποτελούν ηγετικό μοντέλο του 21ου αιώνα και για άλλες Ελληνικές
πόλεις.Τα Τρίκαλα έχουν τη διάκριση της πρώτης «Έξυπνης Πόλης»
στην Ελλάδα ενσωματώνοντας τεχνολογικά προηγμένες λύσεις στην
καθημερινή ζωή των δημοτών (ελεύθερη πρόσβαση στο Ίντερνετ
μέσω Wi-Fi σε ολόκληρο τον αστικό ιστό, τηλεϊατρικές υπηρεσίες για
τους πολίτες τρίτης ηλικίας, λεωφορεία χωρίς οδηγό, διαδικτυακή
πλατφόρμα e-Dialogos).
Βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου Τρικκαίων από το 2014. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
του ΕΜΠ και συνιδιοκτήτης της εταιρίας Green Project η οποία μέχρι
σήμερα έχει κατασκευάσει πάνω από 230 φωτοβολταϊκά πάρκα στην
κεντρική Ελλάδα.

Το 29ο Συνέδριο
Ηγεσίας ΕΑΣΕ:
• Διατηρεί τη διευρυμένη
2ήμερη δομή εργασιών.
• Φιλοξενεί διακεκριμένους
ομιλητές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό.
• Δίνει έμφαση στον βιωματικό
χαρακτήρα, τον διάλογο
και το networking.
• Προσκαλεί τους/τις
συντρόφους των συνέδρων
να παρακολουθήσουν
δωρεάν τις εργασίες της
2ης ημέρας, η οποία είναι
αφιερωμένη σε ζητήματα
θετικής ψυχολογίας, στα
παιδιά και τη σημασία της
συνεχούς μάθησης.
• Εξασφαλίζει προνομιακές
τιμές για τους συνέδρους
στο Grand Resort Lagonissi,
ένα από τα ωραιότερα resort
ξενοδοχεία.
• Προσφέρει δωρεάν
στάθμευση σε όλους τους
συνέδρους.
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Αισθάνομαι άρα υπάρχω: Αισθήσεις, νους, και ψυχή
Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη σε θέματα που άπτονται, ευρύτερα,
προσωπικής ανάπτυξης και προβληματισμού. Στόχος της συγκεκριμένης θεματολογίας είναι οι σύνεδροι να καθίστανται κοινωνοί των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι
άνθρωποι στη ζωή τους, πώς τις ξεπερνούν,
και τι μαθαίνουν από αυτές. Πιστεύουμε ότι
ο καλός ηγέτης είναι αυτός που κατανοεί καλύτερα την ανθρώπινη φύση. Κατά συνέπεια,
θεωρούμε ότι αξιοσημείωτες ανθρώπινες
εμπειρίες διευρύνουν τους ορίζοντες του
ηγέτη, εκλεπτύνουν την κρίση του, και ενισχύουν την ηθική του συγκρότηση.
Τον χρόνο δεν τον σκεπτόμαστε μόνο. Κυρίως τον βιώνουμε. Νοιώθουμε το πέρασμά του
στο σώμα μας. Ζούμε στο παρόν. Μια μυρωδιά,
ένας ήχος, μια φωτογραφία μας θυμίζουν το
παρελθόν. Μια γκριμάτσα, μια εικόνα, μια χειρονομία αποκαλύπτουν σκηνές του μέλλοντος.
Οι αισθήσεις, όχι μόνο ο νους, είναι η είσοδός μας στον κόσμο – η πρωταρχική επαφή
με τον κόσμο είναι σωματική. Η επικοινωνία
με τους άλλους εμπεριέχει την αίσθηση, όχι
μόνο τη νόηση. Δίχως τη μεσολάβηση του
σώματος, η επικοινωνία δεν είναι πλήρης. Τη
2η μέρα του συνεδρίου θα προσπαθήσουμε
να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:
• Πώς βλέπουμε; Πώς ακούμε; Πώς γευόμαστε;
• Πώς συντίθεται η νόηση και η αίσθηση, ο
νους και το σώμα;
• Πώς μπορεί να υπάρξει αρμονικά το πνεύμα
και το σώμα σε μια αρμονική ολότητα;
• Πώς βρίσκουμε την ισορροπία στη ζωή μας;
Τη σκηνή θα μοιραστούν τέσσερις εκλεκτοί
έλληνες ομιλητές όπου θα επιχειρήσουν
μέσω της ιδιαίτερης επιχειρηματολογίας να
μεταδώσουν προσωπικά βιώματα, εμπειρίες
και περιπλανήσεις, μέσα από τη δικιά τους
ξεχωριστή πορεία, σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Σταμάτης Φασουλής, ηθοποιός, σκηνοθέτης
Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού
Θεάτρου. Ήταν βασικό στέλεχος του Ελευθέρου
Θεάτρου και αργότερα της Ελεύθερης Σκηνής. Από
το 1992 ηγείται προσωπικού θιάσου, ενώ το 1999
εγκαινίασε ως σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής το
Θέατρο Χορν, το οποίο αποτελεί πια τη μόνιμη στέγη
του. Ως σκηνοθέτης, έχει ανεβάσει όλα σχεδόν τα είδη
θεάτρου, από κλασικά έργα ως επιθεωρήσεις και μιούζικαλ, ή παραστάσεις
για παιδιά.

Δημήτρης Καραγιάννης, MD, PhD,
Παιδοψυχολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής
Ψυχοθεραπευτικού και Εκπαιδευτικού
Ινστιτούτου «ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ»
Είναι παιδοψυχίατρος Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Frederick Λευκωσίας Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο
την Θεραπεία Οικογένειας και Διδάκτωρ του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης.Είναι
ο επιστημονικός διευθυντής του Ψυχοθεραπευτικού και Εκπαιδευτικού
Ινστιτούτου «ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ».

Μάρω Κουρή, Photojournalist
Φωτογραφίζει και γράφει ασταμάτητα για την κοινωνική
δικαιοσύνη στον κόσμο εδώ και 25 χρόνια, εστιάζοντας
στην Αφρική και στην Ασία. Είναι εισηγήτρια στη Σχολή
Φωτογραφικών Σπουδών Όραμα. Δίδαξε εθελοντικά
φωτογραφία στις γυναίκες του ΚΕ.ΘΕ.Α Φυλακών Θήβας.
Εισηγείται workshop φωτορεπορτάζ στην Ελλάδα, στο
Ομάν και σε μέρη που την εμπνέουν.

Δημήτρης Βασιλάκης, σαξοφωνίστας,
συνθέτης
Ο πρώτος Έλληνας με διεθνή καριέρα στην τζαζ,
Δημήτρης Βασιλάκης, έχει ηχογραφήσει πέντε άλμπουμ
για την ιστορική δισκογραφική εταιρεία της τζαζ, Candid
Records.
Από το 2015 είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και
διοργανωτής των Mirabello Jazz Festival (Κρήτη) και
Rhodes Jazz Festival, ενώ είναι συνεργάτης ερευνητής για την τζαζ και την
τεχνητή νοημοσύνη/ρομποτική στο Georgia Institute Of Technology στην
Ατλάντα των ΗΠΑ. Το 2017 κυκλοφόρησε και η πρώτη του ποιητική συλλογή
με τίτλο «88 εν κινήσει» από τις εκδόσεις Αίτιον.
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έρευνα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Δείκτη
Οικονομικού Κλίματος το Δ’ τρίμηνο του 2017

Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει τις θετικές προσδοκίες των CEOs για την εξέλιξη της ελληνικής
οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, έξι στους δέκα CEOs αξιολογώντας την εφαρμογή των μέχρι τώρα
μεταρρυθμίσεων πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν είναι και τόσο ελκυστική στις ξένες επενδύσεις, ενώ
παράλληλα το 65% των CEOs είναι σίγουροι ότι για τη διασφάλιση και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
απαιτείται η Ελλάδα να παραμείνει σε ένα πλαίσιο επιτήρησης μετά την ολοκλήρωση του υφιστάμενου
προγράμματος. 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 15/12/2017 έως 5/01/2018.

Ο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-

CEO General Index) το τέταρτο
τρίμηνο του 2017 συνέχισε
την ανοδική του πορεία και διαμορφώθηκε
στις 153 μονάδες. Η νέα αύξηση του δείκτη,
αποτυπώνει την βελτίωση του οικονομικού
κλίματος που οφείλεται στην εκκίνηση της
διαδικασίας νομοθέτησης και μελλοντικής
υλοποίησης των προαπαιτούμενων της τρίτης αξιολόγησης, η επιτυχής εφαρμογή των
οποίων θα οδηγήσει την Ελλάδα πιο κοντά
στην ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής και στην επαναφορά της οικονομίας σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει σημαντική άνοδο του
δείκτη σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index)
σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις
146 μονάδες έναντι 140 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε
νέα αύξηση στις 160 μονάδες έναντι 154
μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε αξιόλογη
άνοδο και διαμορφώθηκε στις 202 μονάδες έναντι 187 το προηγούμενο τρίμηνο.
Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι

βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, αυξήθηκε σε 30%
έναντι 23% του προηγούμενου τρίμηνου,
ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που
δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε μειώθηκε σε
18% έναντι 28% το προηγούμενο τρίμηνο.
Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό
47% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική
κατάσταση της χώρας είναι βελτιωμένη
συγκρινόμενη με 1 έτος πριν. Ο δείκτης
οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα
έτος μετά παρουσίασε νέα άνοδο στις 191
μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά
ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα
είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 37%, ενώ για τους CEOs των
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 53%.

Αξιόλογη άνοδος του δείκτη
οικονομικής κατάστασης κλάδου
δραστηριοποίησης και εταιρειών
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε
αξιόλογη άνοδο στις 166 μονάδες έναντι
155 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 25%,

ποσοστό που αυξάνεται σε 39% για τους
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και
για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για
την οικονομική κατάσταση του κλάδου
δραστηριοποίησης παρουσίασε αύξηση
στις 173 μονάδες έναντι 168 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 διαμορφώθηκε σε 34%, ποσοστό
που αυξάνεται σε 61% για τους CEOs των
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε οριακή
μείωση και ανήλθε στις 117 μονάδες έναντι 118 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 49%,
ποσοστό που αυξάνεται σε 69% για τους
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και
60% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών
των CEOs για την οικονομική κατάσταση
της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 148 μονάδες έναντι 141 το
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των
CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμε-
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
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νο έτος αυξήθηκε σε 56% έναντι 53% το
προηγούμενο τρίμηνο, ενώ πιο αισιόδοξοι
εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων σε ποσοστό 76% και οι CEOs
των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε
ποσοστό 65%.
Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε
άνοδο στις 130 μονάδες έναντι 123 το
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των
CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που
διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με
το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε

30+52+180

3ο τρίμηνο
2017

4ο τρίμηνο
2017

36%, ποσοστό που αυξάνεται σε 47% για
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 46% για τους CEOs βιομηχανικών
επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών
προσδοκιών παρουσίασε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 144 μονάδες έναντι 138
το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι η επενδυτική
δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα
είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο,
αυξήθηκε σε 38% έναντι 35% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε
46% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας 1 έτος μετά

Απαντήσεις (ποσοστά %)

4%

210

37%

16%

Δείκτης

230

Καλύτερη
Ίδια

Δεν γνωρίζω/
Δεν απαντώ

168

170
150

Χειρότερη

191

190

143

177

143

130
110
90

4ο τρίμηνο
2016

1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο
2017
2017
2017

4ο τρίμηνο
2017

43%

ΓΡΑΦΗΜΑ 4. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας 1 έτος μετά
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Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος ΕΑΣΕ & Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP
«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 4ο
τρίμηνο του 2017 σημείωσε νέα αύξηση
και διαμορφώθηκε στις 153 μονάδες
έναντι 147 του προηγούμενου τριμήνου.
Η άνοδος του δείκτη οφείλεται στις
θετικές εξελίξεις που αναμένονται από
την εφαρμογή των συμφωνηθέντων
μεταρρυθμίσεων και την ολοκλήρωση
της τρέχουσας αξιολόγησης από τους
δανειστές, που θα θέσουν την Ελληνική
οικονομία σε βιώσιμη αναπτυξιακή
πορεία. Παρ’ όλη την βελτίωση του
κλίματος θα πρέπει να προβληματίσει
την Πολιτεία ότι μόνο το 4% των CEOs
θεωρεί ότι η χώρα μας είναι αρκετά
ελκυστική στις ξένες επενδύσεις κυρίως
μετά την μέχρι σήμερα εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων, και μόνο το 6% των
CEOs δηλώνει ότι μετά τη λήξη του
προγράμματος δεν είναι απαραίτητη
η παραμονή της Ελλάδος σε πλαίσιο
εποπτείας ώστε να εξασφαλιστεί
και να συνεχιστεί η εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων».

Μικρή πτώση σημείωσε ο δείκτης
τρέχουσας απασχόλησης
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε μικρή κάμψη στις 113 μονάδες έναντι
117 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο.
Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι
ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος
σε σύγκριση με ένα έτος πριν, ανήλθε σε
44%, ποσοστό το οποίο στις πολύ μεγάλες
επιχειρήσεις είναι αυξημένο σε 54%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε
και αυτός μικρή κάμψη και διαμορφώθηκε στις 143 μονάδες. Το μερίδιο των CEOs
που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις
εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη
1 έτος μετά παρέμεινε σταθερό σε 38%,
στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό όμως που αυξάνεται σε
53% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Μη ελκυστική στις ξένες επενδύσεις θεωρεί την Ελλάδα η πλειοψηφία των CEOs
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν την γνώμη
τους σχετικά με το αν η Ελλάδα έχει γίνει
ελκυστική στις ξένες επενδύσεις, αξιολογώντας την μέχρι σήμερα εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Έξι στους δέκα CEOs δηλώνουν ότι δεν είναι και τόσο ελκυστική, ενώ
σχεδόν τέσσερις στους δέκα πιστεύουν ότι
δεν είναι καθόλου ελκυστική. Μόνο το 4%
των CEOs θεωρεί ότι είναι αρκετά ελκυστική, ποσοστό που αυξάνεται στο 8% για τους

CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για το αν η
Ελλάδα μετά την λήξη του υφιστάμενου
προγράμματος, πρέπει να παραμείνει σε
ένα πλαίσιο επιτήρησης για την διασφάλιση και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Το
65% των CEOs είναι σίγουροι ότι η Ελλάδα
θα πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει σε
συνθήκες επιτήρησης ώστε να διασφαλιστούν και να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα τρεις στους δέκα CEOs δίνουν μάλλον καταφατική απάντηση στην
ερώτηση, ενώ μόνο το 6% θεωρεί ότι δεν
είναι απαραίτητο για την Ελλάδα ένα πλαίσιο επιτήρησης.

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Αξιολογώντας την μέχρι σήμερα εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων,

�+�+
�+�+

πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ελκυστική στις ξένες επενδύσεις;
4%

37%

Αρκετά ελκυστική
Όχι και τόσο ελκυστική
Καθόλου ελκυστική

59%

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Πρέπει κατά τη γνώμη σας, μετά την λήξη του υφιστάμενου

προγράμματος, η Ελλάδα να παραμείνει σε ένα πλαίσιο επιτήρησης για την
διασφάλιση και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων;
6%

29%

65%

Σίγουρα ναι
Μάλλον ναι
Όχι
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ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ
Ανέδειξε η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της

Ο Βασίλης Ραμπάτ είναι ο νέος Πρόεδρος ΔΣ της ΕΑΣΕ για την τριετία 2018 – 2020

Τ

ο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
για την τριετία 2018-2020
εξέλεξαν τα μέλη της ΕΑΣΕ
κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, στο
αμφιθέατρο της ΟΤΕ Academy. Το νέο
ΔΣ με Πρόεδρο τον κ. Βασίλη Ραμπάτ,
ξεκινά με στόχους την ενίσχυση του
θεσμικού ρόλου και της εξωστρέφειας

της ΕΑΣΕ, τη στήριξη και ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, την ικανοποίηση
των αναγκών των μελών της και την
ενίσχυση της προσφοράς του Οργανισμού στο κοινωνικό σύνολο.
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ανακήρυξε Επίτιμο Μέλος της
ΕΑΣΕ τον απερχόμενο Πρόεδρο κ.
Νικήτα Κωνσταντέλλο, ενώ ο Σύμβουλος Διοίκησης κ. Γιάννης Αναστασό-
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ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΑΣΕ
Πρόεδρος:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΜΠΑΤ
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος, XEROX HELLAS Α.Ε.Ε.
Αντιπρόεδρος:
ΜΑΡΙΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
Γεν. Γραμματέας:
ΝΑΣΟΣ ΜΠΙΚΑΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
OTIS ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΚΥΠΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
Ταμίας:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, EDENRED
Μέλη:
ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΡΑΠΑΣ
Διευθύνων Σύμβουλος,
SHELL & MOH AVIATION
πουλος του απένειμε, εκ μέρους της
ΕΑΣΕ, τιμητική πλακέτα σε ένδειξη
αναγνώρισης της πολύχρονης προσφοράς του στον Οργανισμό, της
18χρονης συμμετοχής του στα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΑΣΕ και της
ευδόκιμης θητείας του ως Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου για την
εξαετία 2012 – 2018.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο του
απερχόμενου Προέδρου της ΕΑΣΕ
εξήρε στη σύντομη παρέμβασή του ο
κ. Μιχάλης Παγίδας, Επίτιμο Μέλος και
πρώην Πρόεδρος της ΕΑΣΕ για πολλά
χρόνια, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Ν. Κωνσταντέλλου η ΕΑΣΕ

πραγματοποίησε πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων και κατάφερε με μια
άξια διοικητική ομάδα να πολλαπλασιάσει και να προσφέρει σημαντικό
έργο για το ελληνικό επαγγελματικό
management. «Ήταν πολύ παραγωγική, πολύ δημιουργική περίοδος και με
πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα!
Σε ευχαριστούμε για το έργο σου και
πάντα άξιος!» είπε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε από καρδιάς
τα μέλη των ΔΣ της περιόδου θητείας
του, καθώς και τα μέλη της ΕΑΣΕ για
την αγάπη, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη που του έδειξαν όλα αυτά τα
χρόνια.

ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΚΑΪΤΣ
Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΆΚΗΣ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος,
IFCO SYSTEMS HELLAS
Αναπληρωματικά Μέλη:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΙΝΙΩΤΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος,
PwC HR SERVICES S.A.
ΕΛΙΑ ΛΙΑΤΑΚΗ
Γενική Διευθύντρια, IKON ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ, BBDO COMMUNICATIONS
GROUP GREECE
ΒΑΛΕΡΙΑ ΤΣΑΜΗ
Διευθύνουσα Σύμβουλος,
FOCUS BARI A.E.

Σε μήνυμά του προς τα μέλη της ΕΑΣΕ μετά τη συγκρότηση σε Σώμα
του νέου ΔΣ ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Ολοκληρώνοντας την 18ετή θητεία μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ, εκ των οποίων τα 6
τελευταία χρόνια στη θέση του Προέδρου, θέλω να υπογραμμίσω ότι ήταν μεγάλη χαρά και τιμή
να δουλέψω όλα αυτά τα χρόνια με τόσο εξαιρετικούς ανθρώπους και είμαι περήφανος για όλα
αυτά που ομαδικά πετύχαμε! Επίσης είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και αισιόδοξος από την εκλογή
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι μια εξαιρετική ομάδα Συναδέλφων που με Πρόεδρο τον
Βασίλη Ραμπάτ έχουν τις προδιαγραφές να οδηγήσουν την ΕΑΣΕ ακόμα ψηλότερα!»
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Σύνοψη των εργασιών
της Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη υπό την
Προεδρία του κ. Άγγελου Μοχλούλη, Διευθύνοντος Συμβούλου της PIERALISI.
Γραμματέας ήταν ο κ. Αθανάσιος Μελισσάρης, Γενικός Διευθυντής της FRANK
& FAME και Έφοροι ήταν η κα Ευγενία
Καφφετζή, Διευθύνουσα Σύμβουλος της
GLOBALNET INSURANCE BROKERS και ο κ.
Αλέξανδρος Αλιβιζάτος, Γενικός Διευθυντής της REDEX.
Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
και σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη,
ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ.
Νικήτας Κωνσταντέλλος παρουσίασε τα
Πεπραγμένα 2017. Επίσης, ο απερχόμενος
Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλης Ραμπάτ μίλησε για την ενεργή παρουσία της ΕΑΣΕ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέλυσε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες
- προνόμια που αφορούν στα μέλη, ενώ
ο απερχόμενος Ταμίας κ. Γιώργος Γκόνος
έκανε τον Διαχειριστικό Απολογισμό και
παρουσίασε τον Ετήσιο Ισολογισμό 2017,
τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη
Γενική Συνέλευση που απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική
Επιτροπή από κάθε ευθύνη.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το Πλάνο
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Δράσης 2018 που προβλέπει 18 εκδηλώσεις, σημαντικές πρωτοβουλίες για τη
βελτίωση της υγιούς επιχειρηματικότητας, ενίσχυση του ρόλου των γυναικών
μάνατζερ στην ΕΑΣΕ και τις επιχειρήσεις,
ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και επικοινωνίας με τα μέλη καθώς και δράσεις
που μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.
Τα μέλη της ΕΑΣΕ υποδέχθηκαν θερμά τις
προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
για δράσεις που θα αναπτύσσουν ακόμα
περισσότερο την εθελοντική προσφορά των CEOs μελών για τη βελτίωση του
μάνατζμεντ στις επιχειρήσεις, για την ενίσχυση του υγιούς επιχειρείν, την εταιρική
κοινωνική ευθύνη και τη νεανική απασχολησιμότητα.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το
Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό για το 2018 και εξέλεξε τακτικά μέλη
της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2018
την κα Ανθή Ηλιοπούλου, τον κ. Δημήτρη Παπανικητόπουλο και τον κ. Κανέλλο
Τσουμπό.
Κατόπιν, παρουσιάστηκαν οι υποψηφιότητες για την εκλογή του νέου Δ.Σ., και
ακολούθησε μυστική ψηφοφορία από την
οποία αναδείχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2018-2020.

Βασίλης Ραμπάτ,
Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΣΕ
«Η ανάληψη αυτής της θέσης
αποτελεί μια πραγματικά μεγάλη
τιμή και μια σημαντική ευθύνη και
ευχαριστώ θερμά τα μέλη μας για
την εμπιστοσύνη τους. Τα τελευταία χρόνια, υπό την καθοδήγηση
του Νικήτα Κωνσταντέλλου, κάναμε σημαντικά βήματα εξωστρέφειας και αυξήσαμε τη δράση μας
σε πολλούς τομείς. Το νέο Δ.Σ.,
έχοντας αυτή την παρακαταθήκη, θα προσπαθήσει να αναδείξει
ακόμη περισσότερο τον θεσμικό
ρόλο της ΕΑΣΕ, προωθώντας θέσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη
της ελληνικής Οικονομίας και κοινωνίας, ενώ παράλληλα θα στοχεύσει στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας που αποκομίζουν
τα μέλη της από τη συμμετοχή
τους σε αυτήν. Προτεραιότητα
μας θα είναι η σύνδεσή μας με την
ψηφιακή εποχή αλλά και με τους
νέους που αποτελούν το μέλλον
της χώρας μας».

παρουσίαση
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Η ΠΡΩΤΗ BMW X2
Η πρώτη BMW X2 είναι κάτι παραπάνω από μία νέα BMW X. Με μία δική της,
ιδιαίτερη σχεδίαση και σπορ αστικά γονίδια ήρθε για να δημιουργήσει αίσθηση,
τόσο στην κατηγορία της όσο και σαν μέλος της οικογένειας BMW X.

Η

τολμηρή, ασυμβίβαστη φύση
της νέας BMW X2 είναι εμφανής με την πρώτη ματιά. Το
όχημα ξεχωρίζει από το πλήθος, από κάθε οπτική γωνία. Καθοριστικός
παράγοντας είναι η εξωτερική σχεδίαση
που συνδυάζει την αεροδυναμική γραμμή και τις χαμηλωμένες αναλογίες ενός
coupe, με τη στιβαρή δομή μιας BMW X.
Στο δρόμο, η BMW X2 διαθέτει τη σιγουριά ενός αθλητή σε άριστη φυσική
κατάσταση. Αυτό ισχύει για τη βασική
έκδοση, πόσο μάλλον για την έκδοση M
Sport και την νέα έκδοση M Sport X. Η
BMW X2 M Sport X συνδυάζει σχεδιαστικά στοιχεία της BMW M και της οικογένειας BMW X.

Διαφορετικός χαρακτήρας που
ξεφεύγει από τα καθιερωμένα
Πολλές από τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες τονίζουν τον ανεξάρτητο χαρακτήρα
της BMW X2, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και κατηγορηματικά τη σχέση της με
την οικογένεια Χ.
Η διαχρονική μάσκα BMW είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού στο νέο
μοντέλο έχει γίνει αναστροφή του κλασικού, τραπεζοειδούς σχήματος. Είναι
η πρώτη φορά που αυτή η σχεδιαστική
λεπτομέρεια ‘βλέπει το φως’ σε μία σύγ-

χρονη BMW. Μία ακόμα εντυπωσιακή
λεπτομέρεια, που αποτελεί περισσότερο
τυπικό στοιχείο coupe μοντέλου είναι η
τοποθέτηση του λογοτύπου της μάρκας
στις κολόνες C. Παραπέμποντας σε θρυλικές BMW, όπως οι 2000 CS και 3.0 CSL,
είναι ένα ακόμα στοιχείο που προδίδει τις
σπορ φιλοδοξίες της BMW X2.

Ευφυώς συνδεδεμένη
Για την BMW, η πρώτη προτεραιότητα σε
ένα συνδεδεμένο όχημα είναι η οδήγηση. Γι’ αυτό, όλες οι λειτουργίες των BMW
ConnectedDrive και BMW Connected
στη νέα BMW X2 έχουν σχεδιαστεί για
να υποστηρίζουν, να ενημερώνουν και
να ψυχαγωγούν τον οδηγό την κατάλληλη στιγμή, με τη χρήση των κατάλληλων
υπηρεσιών. Αυτές οι ψηφιακές υπηρεσίες
και λειτουργίες άνεσης επιτρέπουν στους
οδηγούς μιας BMW X2 να οργανώνουν
τις καθημερινές τους ασχολίες όσο το δυ-

νατόν πιο αποδοτικά, μέσα και έξω από
το αυτοκίνητο – με αποτέλεσμα να έχουν
στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο για
να απολαμβάνουν τη ζωή.

Η νέα BMW X2 sDrive18i
Advantage Plus
Με πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει: Αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων
Steptronic, διπλού συμπλέκτη, Μεταλλικό χρώμα, Ράγες οροφής και το πακέτο
Advantage με Αυτόματο κλιματισμό 2
ζωνών, Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
Cruise control με λειτουργία φρεναρίσματος, φώτα και οι προβολείς ομίχλης
τεχνολογίας LED, καθώς και το σύστημα
πλύσης των εμπρός φώτων και Αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών. Και το σημαντικότερο η Λιανική Τιμή
προ φόρων έχει οριστεί στα €24.990, έτσι
ώστε να αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή για εταιρική χρήση.

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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Προσαρμοστικότητα
και ταχύτητα το κλειδί
στο σύγχρονο επιχειρείν
Έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν οι μισές από τις
πλέον επιτυχημένες εταιρείες δεν καταφέρνουν να
διατηρήσουν τον ηγετικό τους ρόλο στην αγορά
μέσα στη διάρκεια μίας δεκαετίας. Η πρόκληση
για τη διατήρηση της κυριαρχίας μίας εταιρείας
δεν είναι καινούργια, ωστόσο αναδεικνύεται ακόμα
μεγαλύτερη στην εποχή μας που όλα αλλάζουν με
ταχείς ρυθμούς και που το «προσαρμοζόμαστε ή
πεθαίνουμε» αποτελεί το βασικό επιχειρηματικό
μάντρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες ολοένα
και περισσότερο έχουν αρχίσει να πειραματίζονται
ακόμα και με άκρως δραστικές προσεγγίσεις. Το κοινό
σημείο όσων τα καταφέρνουν είναι η δημιουργία ενός
προσαρμοστικού οργανισμού που κινείται γρήγορα
και έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται με ευελιξία
σε νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις,
καθώς αυτές αναδύονται.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Η

τεχνολογία αλλάζει τα πάντα. Καθώς η ψηφιοποίηση,
τα προηγμένα analytics και η
τεχνητή νοημοσύνη (artificial
intelligence -AI) σαρώνουν όλους τους
επιχειρηματικούς κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές, δεν αλλάζουν απλώς το
ανταγωνιστικό τοπίο, αλλά δημιουργούν
μία νέα, επιτακτική ανάγκη η οποία συμπυκνώνεται στη φράση «προσαρμογή ή
θάνατος». Η μέση μεγάλη επιχείρηση ανα-

διοργανώνεται κάθε δύο ή τρία χρόνια,
ενώ η μέση αναδιοργάνωση απαιτεί περισσότερο από 18 μήνες για να υλοποιηθεί. Το
«περιμένουμε και βλέπουμε» δεν είναι πια
επιλογή, αλλά θανατική καταδίκη για το
σύγχρονο επιχειρείν.
Το αποτέλεσμα είναι οι εταιρείες να έχουν
αρχίσει να πειραματίζονται με ολοένα και
περισσότερο δραστικές προσεγγίσεις. Το
κοινό σημείο των εταιρειών εκείνων που
τα καταφέρνουν είναι ότι δημιουργούν ορ-

γανισμούς ευέλικτους, που κινούνται γρήγορα και μπορούν να ανταποκρίνονται με
ταχύτητα και ευελιξία σε νέες ευκαιρίες και
προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν. Με
αυτό τον τρόπο, κινούνται έξυπνα σε ό,τι
αφορά τη λήψη των αποφάσεων. Αυτή η
προσέγγιση είναι ευθέως αντίθετη με τον
κλασικό, «ασφαλέστερο» τρόπο λειτουργίας της συλλογής δεδομένων, το πέρασμά
τους στην ιεραρχική αλυσίδα, της κεντρικής ανάλυσής τους και κατόπιν στην απο-
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στολή αποφάσεων και οδηγιών στην πρώτη γραμμή.
Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε αυτά τα
αναδυόμενα στοιχεία του οργανισμού του
μέλλοντος. Και ενώ δεν υπάρχει κάποια
συνταγή επιτυχίας, υπάρχουν ωστόσο
πολλές εκδοχές των ίδιων στοιχείων που
συναντώνται στις πλέον επιτυχημένες σε
αυτό τον τομέα εταιρείες που σίγουρα
σκιαγραφούν ένα πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών.

Στις εταιρείες με υψηλές επιδόσεις,
η ταχύτητα είναι η αντικειμενική
λειτουργικότητα, το βασικό χαρακτηριστικό της εταιρικής κουλτούρας.
Και ακόμα περισσότερα. Η ταχύτητα
είναι επιτακτική και επιβεβλημένη

29

30

διοίκηση

Όπως η ευέλικτη (agile) ανάπτυξη λογισμικού συμβάλει
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που ενέχει η δημιουργία μίας
εφαρμογής, πριν αυτή η εφαρμογή ξεπεραστεί, η εταιρική ευελιξία
συμβάλει στην αντιμετώπιση του κινδύνου οι στρατηγικές, οι πόροι
και οι δυνατότητες ενός οργανισμού να καταστούν παρωχημένες
μέχρι τελικά να λειτουργήσουν
Η επιτακτική ανάγκη
του «επείγοντος»
Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση του περιβάλλοντος και των δεδομένων αυτού. Όταν
κανείς ανταγωνίζεται σε μία αγορά που κινείται με υψηλές ταχύτητες, το «αναμενόμενο»
αποτέλεσμα είναι να ...μείνει πίσω. Αν μία εταιρεία θέλει να έχει πιθανότητα να κινηθεί στον
ίδιο ρυθμό, θα πρέπει να είναι εξίσου γρήγορη, αν όχι γρηγορότερη στις κινήσεις της.
Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι αυτό
ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου. Μόνο που
συνήθως οι αγώνες ταχύτητας λαμβάνουν
χώρα σε μία συγκεκριμένη πίστα με ορισμένη
γραμμή τερματισμού. Ο αγώνας μίας εταιρείας είναι προς μία άγνωστη κατεύθυνση. Και
επιπλέον, δεν τελειώνει ποτέ.

Η λατρεία της ταχύτητας
Στις εταιρείες με υψηλές επιδόσεις, η ταχύτητα είναι η αντικειμενική λειτουργικότητα,
το λειτουργικό μοντέλο, το βασικό χαρακτηριστικό της εταιρικής κουλτούρας. Και
ακόμα περισσότερα. Η ταχύτητα είναι επιτακτική και επιβεβλημένη. Στους διαδρόμους
των κορυφαίων εταιρειών κανείς ακούει
πολύ συχνά φράσεις όπως «ενέργεια», «μεταβολικός ρυθμός» «δράση» και «ταχύτητα
ρολογιού». Ο Jeﬀ Bezos, σε επιστολή του
προς τους μετόχους της Amazon το 2017,
επισημαίνει τη σημασία της λήψης «υψηλής
ποιότητας» αλλά και «υψηλής ταχύτητας»
αποφάσεων. Αυτά τα δύο πλέον πηγαίνουν
μαζί. Σύμφωνα με τον Bezos, «Οι περισσότερες αποφάσεις θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να λαμβάνονται με βάση περίπου το
70% των πληροφοριών που ιδανικά θα θέλατε. Αν περιμένατε για το 90%, στις περισσότερες περιπτώσεις το πιθανότερο είναι να
καθυστερήσετε». Η επιλογή της αποφυγής
μίας γρήγορης αποτυχίας έχει το αντίτιμό

της. Όπως υποστηρίζει ο Bezos, «Εάν είστε
καλοί στις διορθωτικές κινήσεις, το λάθος
μπορεί να αποδειχτεί λιγότερο κοστοβόρο
από ότι νομίζετε, ενώ η καθυστέρηση θα κοστίσει σίγουρα πολύ».

Μετάβαση
σε καινούργιες στρατηγικές
Η αναθεώρηση και η αναπροσαρμογή της
στρατηγικής είναι απαραίτητες πλέον κινήσεις, ακόμα και αν ο προορισμός είναι
αβέβαιος. Στην πραγματικότητα, ακριβώς
επειδή ο προορισμός είναι αβέβαιος, είναι
απαραίτητη η διαρκής αναπροσαρμογή, η
οποία συνεπάγεται μία αμείλικτη αναζήτηση
και όχι ένα καθορισμένο τελικό σημείο. Ο
βασικός επιχειρηματικός προβληματισμός
του «πώς προσθέτουμε αξία» αποτελεί πλέον την πυξίδα των εταιρειών.
Πολύ συχνά, οι αποφάσεις γύρω από τους
τρόπους δημιουργίας αξίας λαμβάνονται
από τα διοικητικά κλιμάκια της εταιρείας και
διαχέονται προς τα κάτω. Πρόκειται όμως
για μία μάλλον αργή, για τα δεδομένα της
εποχής, και μηχανική διαδικασία. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε οργανισμούς με ιδιαίτερα
πολύπλοκες ιεραρχικές δομές και πληθώρα
ενδιάμεσων διοικητικών στελεχών, τα οποία
νιώθουν υποχρεωμένα να προσθέσουν αξία
μέσα από την ενίσχυση, τη σύνθεση, τη συσσώρευση, το micromanagement και την
προσαρμογή πληροφοριών. Παράλληλα, τα
προσωπικά κίνητρα και οι γνωστικές προκαταλήψεις μπορούν επίσης να οδηγήσουν
στη λήψη λανθασμένων ή ακόμα και κακών
αποφάσεων.
Σύμφωνα με το βιβλίο «Strategy Beyond the
Hockey Stick», το οποίο πραγματεύεται την
«κοινωνική διάσταση» της εταιρικής στρατηγικής, η απάντηση στην παραπάνω πρόκληση περνάει μέσα από την κατανόηση των

πραγματικών αποδόσεων/ πιθανοτήτων σε
μακροπρόθεσμο επίπεδο που μπορεί να επιφέρει μία αναπροσαρμογή της στρατηγικής,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι πρόκειται για
ένα ταξίδι που δεν τελειώνει.
Μία τέτοια προσέγγιση απαιτεί μία οργανωτική δομή που θα επιτρέπει τη διατύπωση
και την εκτέλεση ενός μίγματος πολλαπλών
στρατηγικών, οι οποίες θα ορίζονται και θα
εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο. Αν παραλληλίσουμε τον παλιό κόσμο με έναν κορυφαίο συνθέτη, όπως ο Μότσαρτ, ο οποίος
σχεδίαζε κάθε λεπτομέρεια της εκτέλεσης
της σύνθεσης σε κάθε όργανο, τότε ο σύγχρονος κόσμος μοιάζει περισσότερο με μία
μπάντα που παίζει αυτοσχεδιαστική τζαζ.
Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός παγκόσμιου φαρμακευτικού οργανισμού, ο οποίος
δεκαετίες πριν κυκλοφόρησε ένα καινοτόμο σκεύασμα. Όταν πολλά χρόνια μετά
αναγκάστηκε να εξετάσει πιο προσεκτικά
το πώς η εταιρεία είχε αποκομίσει υψηλά
κέρδη μετά τη λήξη της φάσης χρηματοδότησης της έρευνας, η διοίκηση ανακάλυψε
ότι η μεγαλύτερη πηγή εσόδων δεν ήταν το
σκεύασμα αλλά κάποιες επιπρόσθετες, πελατοκεντρικές εφαρμογές. Πολλές από αυτές τις καινοτομίες που δημιουργούσαν αξία
ήταν αποτέλεσμα πειραματισμού, αυτοσχεδιασμού και διαρκούς βελτίωσης. Με βάση
αυτή την ανακάλυψη, η εταιρεία αποφάσισε
να επαναπροσδιορίσει τον διαμοιρασμό των
πόρων σχεδόν ολοκληρωτικά. Αυτή η ριζική
αλλαγή, η οποία απομάκρυνε την εταιρεία
από τη βασική της στρατηγική οδήγησε στη
βελτίωση των αποτελεσμάτων της για πολλά
χρόνια μετά.

Ευελιξία
Οι αρχές πίσω από την οργανωσιακή ευελιξία (agility) υπάρχουν εδώ και δεκαετίες.
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Στην τρέχουσα και πλέον διαδεδομένη μορφή της, το agility είναι μία περιγραφή των
DevOps για το πώς σχηματίζονται οι ομάδες του ΙΤ προκειμένου να διαχειριστούν
προβλήματα, να επιταχύνουν τις λύσεις και
τελικά να ανανεωθούν ώστε να εργαστούν
σε νέες προκλήσεις. Αυτές οι προσεγγίσεις
έχουν μετατρέψει το agile από μία έννοια
σε κάτι απτό και πρακτικό. Όπως η ευέλικτη
(agile) ανάπτυξη λογισμικού συμβάλει στην
αντιμετώπιση των προκλήσεων που ενέχει
η δημιουργία μίας εφαρμογής, πριν αυτή η
εφαρμογή ξεπεραστεί, η εταιρική ευελιξία
συμβάλει στην αντιμετώπιση του κινδύνου
οι στρατηγικές, οι πόροι και οι δυνατότητες
ενός οργανισμού να καταστούν παρωχημένες μέχρι τελικά να λειτουργήσουν.
Στην εποχή μας που όλα λειτουργούν και
γίνονται με την αίσθηση του «επείγοντος»,
οι agile προσεγγίσεις κατέχουν πλεονεκτική
θέση. Και αυτό γιατί επιτρέπουν την γρήγορη αναπροσαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και την υιοθέτηση εναλλακτικών στρατηγικών. Αποτελεί επίσης ένα ισχυρό μέσο
για την ελαχιστοποίηση της σύγχυσης και
της πολυπλοκότητας στον κόσμο των ψηφιακών επικοινωνιών όταν όλοι μπορούν να
μιλήσουν με όλους. Η agile προσέγγιση είναι
επίσης ο ιδανικός τρόπος για να ενσωματωθεί η δύναμη των μηχανικών αποφάσεων, η
σημασία των οποίων είναι τεράστια για το
εταιρικό σύστημα λήψης αποφάσεων.

Απελευθέρωση
της λήψης αποφάσεων
Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο
αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και μάλιστα
τόσο ριζικά, μπορεί οποιαδήποτε εταιρεία
να συμβαδίσει; Σίγουρα όχι απομονωμένη,
και όχι μέσα από τις παραδοσιακές top down
προσεγγίσεις. Ωστόσο, το σωστό είδος οργανισμού -αυτό που αξιοποιεί ένα δίκτυο
ανθρώπων, αναγνωρίζει την υπερ-απόδοση
και την ανθεκτικότητα που προσφέρει ένα
diverse ανθρώπινο δυναμικό και αξιοποιεί
με βέλτιστο τρόπο την τεχνολογία- μπορεί.
Για να γίνει κατανοητό πώς αυτό μπορεί να
συμβεί, μπορεί κανείς να εξετάσει το δικό
του σύστημα αποφάσεων -τον ανθρώπινο
εγκέφαλο- και να αναλογιστεί πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν. Αν και οι νευροεπιστήμο-

νες μπορούν να αναγνωρίσουν συγκεκριμένα μέρη του εγκεφάλου τα οποία είναι πιο
ενεργά υπό ορισμένες συνθήκες, ωστόσο
σε καμιά περίπτωση η απόφαση δεν είναι
υπόθεση ενός μόνο νευρώνα. Αντιθέτως,
φαίνεται πώς η νοημοσύνη είναι το αποτέλεσμα του συνόλου του συστήματος, και το
«σύστημα λήψης αποφάσεων» κάθε ατόμου
είναι ένα δίκτυο πολλαπλών, μικρών, επαναληπτικών διαδικασιών που εκτυλίσσονται
φυσικά με την πάροδο του χρόνου.
Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις
λαμβάνονται ισότιμα ή με τον ίδιο τρόπο. Το
αντίθετο, και η αποτυχία της σωστής κατηγοριοποίησης συχνά οδηγεί σε ανεπαρκείς ή
αναποτελεσματικές αποφάσεις. Σύμφωνα με
ειδικούς της McKinsey, ο καλύτερος τρόπος
για την κατανόηση των αποφάσεων είναι η
θεώρησή τους ως κομμάτι μίας ταξινόμησης τεσσάρων κατηγοριών. Το υψηλότερο
επίπεδο λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει
τις αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο που
αυτές θα λαμβάνονται. Θα μπορούσε κανείς
να το ονομάσει «meta-decision making».
Περιλαμβάνει την επιλογή των θεμελιωδών
στοιχείων, δηλαδή των δομών, των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και των διαδικασιών,
που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του
οργανισμού και αντικατοπτρίζουν τη βασική πρόταση αξίας. Αυτή η πλατφόρμα με τη
σειρά της υποστηρίζει χαλαρότερα, πιο δυναμικά στοιχεία τα οποία μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα ενόψει νέων προκλήσεων και ευκαιριών. Ο CEO είναι απολύτως
απαραίτητος για αυτή την οργανωτική πλατφόρμα, και για αυτό το λόγο κάποια ηγετικά
στελέχη περιγράφουν τον εαυτό τους ως
«αρχιτέκτονες» ή «city planners» και όχι ως
«strategists».
Η δεύτερη κατηγορία decision making είναι
οι σπάνιες και υψηλού κινδύνου αποφάσεις
που έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το μέλλον της εταιρείας. Παραδείγματα
αυτής της κατηγορίας είναι οι αποφάσεις για
εξαγορές ή συγχωνεύσεις, καθώς και σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου που μπορούν
να αλλάξουν το παιχνίδι. Οι εταιρείες που
σημειώνουν υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας σε αυτή την κατηγορία, εστιάζουν τόσο
στην διασφάλιση ότι οι σχετικές αποφάσεις
θα είναι απαλλαγμένες από επιχειρηματικές

προκαταλήψεις όσο και στη διάσπαση των
επιμέρους στοιχείων της απόφασης σε αναγνωρίσιμα και εύκολα επιλύσιμα κομμάτια,
ενώ παράλληλα τυποποιούν τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται για την λήψη τέτοιων αποφάσεων ώστε να βελτιώνονται και
οι χρόνοι που απαιτούνται. Ο χρόνος, άλλωστε, είναι σήμερα το πιο σημαντικό κομμάτι.
Οι λιγότερο εμφανείς αλλά παρόλα αυτά
υψηλής σημασίας αποφάσεις τοποθετούνται σε μία τρίτη κατηγορία, αυτή των «διατομεακών αποφάσεων». Αυτού του είδους
οι αποφάσεις συχνά μοιάζουν με μεγάλες
αποφάσεις, είναι ωστόσο στην πραγματικότητα μία σειρά μικρότερων, διασυνδεδεμένων επιλογών από διαφορετικές ομάδες
και άτομα ως κομμάτι μίας συνεργατικής,
end-to-end διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι
αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση, τον
προγραμματισμό των πωλήσεων, το λανσάρισμα νέων προϊόντων και η διαχείριση
του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Αυτού του
είδους οι αποφάσεις είναι αναγκαστικά διατμηματικές και συχνά ιδιαίτερα επαναλαμβανόμενες. Η πρόκληση εδώ είναι να συγκεντρωθούν τα διαφορετικά μέρη που συχνά
έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, προκειμένου να παρέχουν τις σωστές πληροφορίες στην κατάλληλη στιγμή, χωρίς ωστόσο
το βαρίδι γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει τις λεγόμενες «εξουσιοδοτημένες (delegated)» ή
«ad-hoc» αποφάσεις, οι οποίες συχνά ωθούνται εκτός ορίων της εταιρείας. Οι εξουσιοδοτημένες αποφάσεις εμφανίζουν υψηλή
συχνότητα ενώ είναι και χαμηλού ρίσκου
– με την έννοια ότι ακόμα και αν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους είναι σημαντικές, μπορούν εύκολα να ακυρωθούν ή να
διορθωθούν πριν επιφέρουν σημαντικές συνέπειες. Πρόκειται για αποφάσεις τις οποίες
μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα
άτομο ή μια μικρή ομάδα εργασίας, με περιορισμένες ανάγκες εισροής πληροφοριών
από άλλα τμήματα του οργανισμού. Τέτοιου
είδους αποφάσεις πλέον μπορούν όλο και
περισσότερο να μεταφερθούν σε αλγόριθμους. Οι ad hoc αποφάσεις είναι λιγότερο
συχνές, επίσης όμως χαμηλής σημασίας ή
ρίσκου.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚHΣΗΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΑΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περισσότερα από 300 διευθυντικά στελέχη του Δημοσίου (κυρίως) καθώς
και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων παρακολούθησαν την ειδική Ημερίδα που διοργάνωσε
την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη
η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) με θέμα:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Βέλτιστες πρακτικές - Ο ρόλος του Μάνατζερ».
Στόχος της Ημερίδας ήταν να συμβάλλει με απόψεις, ιδέες και ουσιαστικό, γόνιμο
διάλογο στις προσπάθειες αναβάθμισης της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
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Η

εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας
κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, ο οποίος σε μήνυμά του που μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης κ. Γεώργιος Γεννηματάς επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η
ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, ιδίως με την μορφή βέλτιστων πρακτικών, ωφελεί
και τις δύο πλευρές, πρωτίστως δε τη Δημόσια Διοίκηση, όπου για ποικίλους λόγους η υιοθέτηση καινοτομιών και προοδευτικών δράσεων επέρχεται με βραδύτητα, σε σχέση με την αμεσότητα δράσεων που παρουσιάζει ο Ιδιωτικός Τομέας. Και
εδώ ο ρόλος των επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως και ο ρόλος
των Managers του Ιδιωτικού Τομέα, είναι αποφασιστικός».
Τα θέματα που συζητήθηκαν στην Ημερίδα αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στη σημασία της υιοθέτησης σύγχρονων πρακτικών του επαγγελματικού μάνατζμεντ στον
Δημόσιο Τομέα, σε προτάσεις για θεσμικές αλλαγές που θα βελτιώσουν τη Δημόσια
Διοίκηση, σε ιδέες / αλλαγές που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και στη δημιουργία πλαισίου Κοινών Αρχών και Αξιών.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ βουλευτής κ. Κωστής Χατζηδάκης,
ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος
κ. Α. Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος κ. Ν. Τσούνης, ο Διευθυντής ΓΕΑ Ταξίαρχος κ. Π. Χατζήρης, ο Ειδικός Γραμματέας της ΠτΔ κ. Β. Ανδρονόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Κ. Χρήστου, ο Ειδικός Γραμματέας
ΣΔΟΕ κ. Στ. Θωμαδάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας
κ. Ι. Δερμιτζάκης, ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΥΔΑΠ κ. Κ. Παπαδόπουλος, η Γενική Γραμματέας
υπ. Τουρισμού κα Ευρυδίκη Κουρνέτα, ο Πρόεδρος ΕΦΕΤ κ. Ι.Τσιάλτας, ο Πρόεδρος
ΑΣΕΠ κ. Ι. Καραβοκύρης κ.α.
Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Θεόδωρος
Οικονόμου Γενικός Διευθυντής Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Υπουργείο Εσωτερικών, Αντώνης Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Παναγιώτης Καρκατσούλης, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών
Πολιτικών.
Στη 2η ενότητα της εκδήλωσης ο κ. Αναστάσιος Σταλίκας, Καθηγητής Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών, μίλησε για θέματα
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εργασιακής απόδοσης, καινοτομίας και δημιουργικότητας με τη ματιά της θετικής
ψυχολογίας. Επίσης παρουσίασε συνοπτικά τα ευρήματα έρευνας που διενήργησε
η ΕΑΣΕ στα στελέχη του Δημοσίου Τομέα.
Τέλος τρεις CEOs οι κ.κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ομίλου ICAP, Πρόεδρος ΕΑΣΕ, Απόστολος Πεταλάς, Δ/νων Σύμβουλος, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΒΕΣ μοιράστηκαν εμπειρίες και παρουσίασαν ιδέες και πρακτικές μάνατζμεντ που
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα και στον Δημόσιο Τομέα. Τον συντονισμό της
Ημερίδας είχε ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, δόθηκε η ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν διαπρέψει και επιδείξει αξιοσημείωτο έργο τόσο στον Δημόσιο Τομέα, όσο και στον Ιδιωτικό, να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν εμπειρίες με το κοινό, με απώτερο
σκοπό να συμβάλλουν σημαντικά στον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του Δημοσίου, με καινοτόμες πρωτοβουλίες και πρακτικές.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος:
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η πρωτότυπη αυτή Ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία, αφού πάρα πολλά Ανώτερα Στελέχη του Δημοσίου Τομέα την αξιολόγησαν ως
ιδιαίτερα χρήσιμη. Στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε έμπρακτα στην Αναβάθμιση της Λειτουργίας του Δημοσίου, η ΕΑΣΕ θα συνεχίσει με ουσιαστικές πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις.»
Στόχος της ΕΑΣΕ είναι η συγκεκριμένη συνάντηση, να αποτελέσει το εφαλτήριο
νέων εποικοδομητικών διαλόγων και συναντήσεων, μεταξύ διακεκριμένων στελεχών διοίκησης του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.
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Managing Our Hub Economy
Η εποχή των «υπερεταιρειών»
Τι ακριβώς είναι οι ψηφιακές «υπερεταιρείες» και γιατί οι ίδιες τεχνολογίες που
υποσχέθηκαν να κάνουν τον χώρο των επιχειρήσεων πιο δημοκρατικό απειλούν
πλέον να ανατρέψουν τις ισορροπίες του παγκόσμιου ανταγωνισμού;
Άρθρο των Marco Iansiti, Καθηγητή στο Harvard Business School και Karim R. Lakhani ιδρυτή του Harvard Innovation Science Laboratory στο Harvard
Business Review Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2017. ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

Η

παγκόσμια οικονομία δείχνει
να συγκλίνει σε λίγες ψηφιακές
υπερδυνάμεις. Παρατηρούμε αδιάψευστες ενδείξεις ότι
καθιερώνεται σταδιακά ένα είδος μοντέλου στο οποίο «ο νικητής τα παίρνει όλα»
και στο οποίο ψηφιακές «υπερεταιρείες»
(hub firms) -συμπεριλαμβανομένων των
Alibaba, Google, Amazon, Apple, Baidu,
Facebook, Microsoft και Tencent-καταλαμβάνουν κεντρικές θέσεις. Κι ενώ δημιουργούν πραγματική αξία για τους χρήστες, οι εταιρείες αυτές καρπώνονται ένα
δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο της αξίας
της αγοράς. Η συνθήκη αυτή επηρεάζει
το συλλογικό μας οικονομικό μέλλον. Οι
ίδιες τεχνολογίες που υποσχέθηκαν να
κάνουν τον χώρο των επιχειρήσεων πιο
δημοκρατικό απειλούν πλέον να τον μετατρέψουν σε ολιγοπώλιο. Πέρα από το
να κυριαρχούν σε μεμονωμένες αγορές,
οι εταιρείες αυτές δημιουργούν και ελέγχουν τεράστια και δημοφιλή δίκτυα που
διατρέχουν την οικονομία μας. Τεχνολογίες όπως το Android της Google δημιουργούν ένα «ανταγωνιστικό μποτιλιάρισμα»:
κατέχουν την πρόσβαση σε στοιχεία δισεκατομμυρίων χρηστών κινητών τηλεφώνων με τους οποίους επιθυμούν να επικοινωνούν και άλλοι πάροχοι προϊόντων
και υπηρεσιών. Η Google αποκτά λοιπόν
ως διάμεσος τη δυνατότητα όχι απλά να
επιβάλει ένα κόστος για την επαφή, αλλά
και να επηρεάζει τη ροή της πληροφορίας και των δεδομένων που προκύπτουν.

Τα δίκτυα των Amazon και Alibaba επίσης
συνδέουν μεγάλους αριθμούς χρηστών
με μεγάλους αριθμούς λιανεμπόρων και
κατασκευαστών. Η πλατφόρμα μηνυμάτων WeChat της Tencent συγκεντρώνει
ένα δισεκατομμύριο παγκόσμιων χρηστών και παρέχει πρόσβαση σε καταναλωτές σε επιχειρήσεις που παρέχουν
υπηρεσίες online banking, διασκέδασης,
μεταφοράς κ.λπ. Όσο περισσότεροι χρήστες εγγράφονται στα δίκτυα αυτά, τόσο
πιο ελκυστικό (έως απαραίτητο) γίνεται
για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να παράσχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
μέσω αυτών. Απολαμβάνοντας τα οφέλη
της οικονομίας κλίμακας και ελέγχοντας
κρίσιμα «ανταγωνιστικά μποτιλιαρίσματα» αυτές οι ψηφιακές υπερδυνάμεις μπορούν να γίνουν ακόμη πιο δυνατές και να
αντλούν δυσανάλογα μεγάλη αξία, κινδυνεύοντας να ανατρέψουν τις ισορροπίες
του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Η δύναμη των δικτύων
Οι «υπερεταιρείες» δεν συναγωνίζονται
με τον παραδοσιακό τρόπο –με υφιστάμενα δηλαδή προϊόντα και υπηρεσίες,
βελτιωμένες εκδοχές αυτών ή χαμηλότερο κόστος. Αυτό που κάνουν είναι ότι
αξιοποιούν πάγια του δικτύου τους και
τα παραχωρούν σε κάποιον άλλον κλάδο,
αναδιαρθρώνοντας τη δομή του δεύτερου και μετατοπίζοντάς την εστίασή του
από τα προϊόντα στο δίκτυο.
Για παράδειγμα, η εταιρεία Ant Financial η

οποία και αποτελεί παρακλάδι της Alibaba
δεν προσφέρει απλά καλύτερες υπηρεσίες
πληρωμών, μία καλύτερη πιστωτική κάρτα ή μια βελτιωμένη υπηρεσία διαχείρισης επενδύσεων. Χτίζει επάνω στα δεδομένα από την τεράστια βάση χρηστών της
Alibaba ώστε να προσελκύσει ένα μεγάλο
κομμάτι του χρηματοοικονομικού τομέα
της Κίνας στην πλατφόρμα Ant Financial.
Κι ενώ παρέχει τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες με τον ανταγωνισμό, η υπηρεσία αριθμεί ήδη μισό δισεκατομμύριο χρήστες και
σχεδιάζει την επέκτασή της σε άλλες χώρες. Παρομοίως, η στρατηγική της Google
για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
δεν αφορά απλά τη δημιουργία ενός βελτιωμένου οχήματος. Η Google αξιοποιεί
την τεχνολογία αλλά και τα δεδομένα που
διαθέτει σχετικά με δισεκατομμύρια χρηστών κινητής και εκατομμύρια διαφημιζόμενων για να αλλάξει τη δομή της ίδιας
της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχίσουν να ισχύουν, η
οικονομία των υπερεταιρειών θα επεκταθεί σε περισσότερες βιομηχανίες, συγκεντρώνοντας περισσότερα δεδομένα, αξία
και δύναμη στα χέρια όλο και λιγότερων
επιχειρήσεων. Και είναι πολύ πιθανό ότι
οι καταναλωτές, οι ρυθμιστικές αρχές και
ακόμα και κινήματα πολιτών θα αρχίσουν
να στέκουν εχθρικά απέναντι σε αυτή τη
συγκέντρωση αξίας και οικονομικής συνδεσιμότητας. Η ψηφιοποίηση, μετά από
τις τεράστιες ευκαιρίες που άνοιξε στην
παγκόσμια οικονομία και τις νέες τάσεις
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που δημιούργησε, κινδυνεύει να εντείνει
τα ήδη επικίνδυνα επίπεδα οικονομικής
ανισότητας υπονομεύοντας την οικονομία και προκαλώντας ενδεχομένως ακόμα
και κοινωνική αστάθεια.

Είναι αναστρέψιμες
οι τάσεις αυτές;
Οι συγγραφείς του άρθρου θεωρούν ότι
η οικονομία των υπερεταιρειών ήρθε για
να μείνει. Οι περισσότερες εταιρείες δεν
θα γίνουν υπεραιτερείες και θα πρέπει
να απαντήσουν έξυπνα στην αλλαγή των
δεδομένων στην αγορά. Η ψηφιοποίηση
της λειτουργίας τους από μόνη της δεν
φτάνει. Οι πλατφόρμες ψηφιακής ανταλλαγής μηνυμάτων, για παράδειγμα, έχουν
ήδη χτυπήσει τους παρόχους υπηρεσιών
τηλεπικοινωνίας. Οι σύμβουλοι επενδύσεων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
απειλές από τις ηλεκτρονικές εταιρείες

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Για να
παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι εταιρείες
θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα πάγια
και τις δυνατότητές τους διαφορετικά, μετασχηματίζοντας το core business τους,
αναπτύσσοντας νέες ευκαιρίες εσόδων
και εντοπίζοντας τομείς που μπορούν να
προστατεύσουν από τις υπερεταιρείες
και άλλες επιχειρήσεις που θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν από τη συνένωση μέχρι πρότινος ασύνδετων μεταξύ
τους τομέων. Κάποιες εταιρείες, όπως
η Comcast με την πλατφόρμα Xfinity,
έχουν ήδη αρχίσει να κινούνται στην κατεύθυνση αυτή. Οι περισσότερες ωστόσο, κυρίως όσες δραστηριοποιούνται σε
παραδοσιακούς κλάδους, θα πρέπει να
κατανοήσουν πρώτα καλύτερα τις συνέπειες του ανταγωνισμού στο δίκτυο.
Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι
οι ίδιες οι υπερεταιρείες που μετασχημα-

τίζουν την οικονομία μας θα πρέπει να
είναι μέρος της λύσης –και οι ηγέτες τους
θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά.
Όπως είπε ο Mark Zuckerberg σε ομιλία
του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ τον
Μάιο του 2017: «έχουμε ένα επίπεδο εισοδηματικής ανισότητας που πληγώνει
τους πάντες». Αντίστοιχα ανησυχεί και
το κοινό για το ρόλο που διαδραμάτισαν
το Facebook και το Twitter στις τελευταίες αμερικανικές εκλογές, τα θέματα της
Google με τις παγκόσμιες ρυθμιστικές
αρχές, την κριτική της πολιτικής λειτουργίας του Uber και τα παράπονα για τον
αντίκτυπο του Airbnb στις τιμές των ενοικίων. Οι υπερεταιρείες καλούνται να φερθούν υπεύθυνα και να αναπτύξουν αποτελεσματικούς τρόπους διαμοιρασμού
της οικονομικής αξίας, διαχείρισης των
συλλογικών κινδύνων και προστασίας
των δικτύων και των κοινοτήτων από τις
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οποίες εξαρτώνται. Εάν οι κατασκευαστές
αυτοκινήτων, οι λιανέμποροι και τα ΜΜΕ
συνεχίσουν να βγαίνουν εκτός αγοράς,
θα ακολουθήσει μια μαζική οικονομική
και κοινωνική μετατόπιση δυνάμεων. Και,
καθώς οι κυβερνήσεις και η κοινή γνώμη
ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για
αυτό το πρόβλημα, δημιουργείται χώρος
για να ξεχωρίσουν οι υπερεταιρείες εκείνες που υποστηρίζουν την σταθερότητα
της οικονομίας και της κοινωνίας.
Ένα ενθαρρυντικό παράδειγμα είναι η
ανταπόκριση της Facebook στην κοινωνική κατακραυγή για ψεύτικες ειδήσεις και
η πρόσληψη εκατοντάδων εργαζομένων
για τον εντοπισμό και το κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων ψεύτικων λογαριασμών και
για τη συνεργασία με ειδησεογραφικές
πηγές για τον εντοπισμό ψευδών πληροφοριών. Αντίστοιχα, το YouTube επενδύει
σε τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινους
πόρους ώστε να είναι σε θέση να αφαιρεί
γρήγορα βίντεο που προωθούν ακραία
πολιτικά ή τρομοκρατικά μηνύματα.

Ο ρόλος των
«παραδοσιακών» εταιρειών
Οι υπερεταιρείες συχνά ανταγωνίζονται η
μία την άλλη. Η Microsoft έχει επενδύσει
σημαντικά στην επαυξημένη πραγματικότητα στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να
διεκδικήσει χώρο από την Google και την
Apple. Αντίστοιχα, προκειμένου να τοποθετηθεί στο πεδίο της εικονικής πραγματικότητας, η Facebook εξαγόρασε την
Oculus. Παρόμοια είναι η μάχη που μαίνεται στο πεδίο της οικιακής διασκέδασης.
Εκεί, η Google, η Apple, η Microsoft και η
Samsung προσπαθούν να καταργήσουν
το προβάδισμα της Amazon στις τεχνολογίες όπου ο χρήστης ελέγχει την συσκευή
μέσω φωνητικών εντολών.
Πώς αντιμετωπίζουν όμως την κατάσταση
αυτή οι υπόλοιπες εταιρείες; Με αρκετή
οξυδέρκεια και με τις πρέπουσες επενδύσεις, οι παραδοσιακές εταιρείες μπορούν
να εξελιχθούν και οι ίδιες σε υπερεταιρείες, όπως παρατηρούμε ήδη στην περίπτωση όσων από αυτές ακολουθούν τη
λογική του Internet of Things (IoT). Η GE

αποτελεί το κλασικό παράδειγμα αυτής
της προσέγγισης με τη δημιουργία της GE
Digital. Πλατφόρμα ΙοΤ διαθέτουν επίσης
οι Verizon και Vodafone.
Οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν επίσης
τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις ισορροπίες της αγοράς επενδύοντας στην
ύπαρξη πολλών υπερεταιρειών σε κάθε
κλάδο. Μπορούν να οργανωθούν ώστε
να υποστηρίζουν λιγότερο καθιερωμένες πλατφόρμες ώστε να αυξάνουν την
βιωσιμότητα μιας συγκεκριμένης υπερεταιρείας και, παράλληλα, τον ανταγωνισμό στην αγορά. Η Deutsche Telekom,
για παράδειγμα, συνεργάζεται με την
Microsoft Azure (και όχι με την Amazon
Web Services) για τις υπηρεσίες cloud
computing στην Κεντρική Ευρώπη.
Η αξία την οποία δημιουργούν τα δίκτυα
θα αλλάζει διαρκώς όσο οι εταιρείες ανταγωνίζονται μεταξύ τους, καινοτομούν και
προσαρμόζονται στις πιέσεις από την
κοινωνία και τις ρυθμιστικές αρχές. Το
multihoming, μία πρακτική που επιτρέπει
στους χρήστες ενός δικτύου υπερεταιρείας να περνούν εύκολα σε ένα άλλο δίκτυο, αποτελεί έναν καλό τρόπο ελέγχου
της δύναμης των υπερεταιρειών. Για παράδειγμα, οι επιβάτες συχνά συγκρίνουν
τις τιμές σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες
όπως το Uber, το Lyft και το Fasten προκειμένου να επιλέξουν πώς θα μετακινηθούν.
Οι λιανέμποροι εφαρμόζουν την πρακτική
του multihoming σε επίπεδο συστημάτων πληρωμής, υποστηρίζοντας πολλαπλές λύσεις (Apple Pay, Google Wallet και
Samsung Pay, για παράδειγμα). Η διάδοση
του multihoming, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να προκύψει κάποιο μονοπώλιο.
Οι εταιρείες θα πρέπει να καταστήσουν
τα προϊόντα τους διαθέσιμα σε πολλαπλές
υπερεταιρείες και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων υπερεταιρειών ώστε να μη
βρεθούν στη θέση του ομήρου μίας και μοναδικής υπερεταιρείας ανά κλάδο. Η συλλογική δράση μπορεί επίσης να ανασχηματίσει τα οικονομικά δίκτυα, να επηρεάσει
τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αξία
και να αυξήσει τον ανταγωνισμό.
Καθώς οι οικονομικοί τομείς συνασπίζονται
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σε δίκτυα και καθώς σχηματίζονται νέες
ισχυρές υπερεταιρείες, θα χρειαστεί να
συνεργαστούν και άλλοι φορείς προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι υπερεταιρείες
φροντίζουν για τα συμφέροντα όλων των
μελλών του δικτύου. Εντονότερη θα είναι η
ανάγκη για συνεργασία ανάμεσα στις εταιρείες που κινούνται γύρω από τις υπερεταιρείες. Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ
τους αποτελεί πιθανότατα το ανταγωνιστικό αντίδοτο στην αυξανόμενη ισχύ των
υπερεταιρειών. Η κοινή γνώμη ανησυχεί
επίσης για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια και
τη συλλογή δεδομένων. Οι προτεινόμενες
λύσεις περιλαμβάνουν μέτρα φορητότητας
αντίστοιχα με εκείνα που εφαρμόστηκαν
στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, ώστε
να αυξάνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα
στους διαφορετικούς παρόχους.

Η ηθική ευθύνη στην εποχή
των υπερεταιρειών
Η ευθύνη για την υποστήριξη της ψηφιακής μας οικονομίας έγκειται εν μέρει στα
χέρια των ίδιων ηγετών που την ελέγχουν.
Αναπτύσσοντας τόσο κεντρική θέση
ισχύος και επιρροής, οι υπερεταιρείες
ορίζουν αναπόφευκτα την μακροπρόθεσμη υγεία της οικονομία μας. Οι υπερεταιρείες είναι κάτι αντίστοιχο με τα είδη
εκείνα ενός οικοσυστήματος που, αν και
λίγα σε αριθμό, παίζουν κρίσιμο ρόλο στη
διατήρηση της ισορροπίας του. Οι Apple,
Alibaba, Alphabet/Google, Amazon και
άλλες υπερεταιρείες που επωφελούνται
σε δυσανάλογο βαθμό των οικοσυστημάτων στα οποία κυριαρχούν έχουν λογικά
και ηθικά κίνητρα να υποστηρίξουν την
οικονομική βιωσιμότητα όχι μόνο των
άμεσα συμμετεχόντων αλλά του ευρύτερου κλάδου που υπηρετούν. Πιο συγκεκριμένα, οι υπερεταιρείες θα πρέπει να
ενσωματώσουν στο επιχειρηματικό τους
μοντέλο τον διαμοιρασμό της αξίας. Η
ανάπτυξη και η συντήρηση ενός υγιούς
οικοσυστήματος λειτουργεί προς όφελος της υπερεταιρείας. Η Amazon και η
Alibaba συνεργάζονται με εκατομμύρια
πωλητές και επωφελούνται από κάθε

τους συναλλαγή. Αντίστοιχα, η Google και
η Apple κερδίζουν δισεκατομμύρια από
εφαρμογές τρίτων που τρέχουν στις πλατφόρμες τους. Και οι δύο παραπάνω υπερεταιρείες επενδύουν έντονα στην κοινότητα των developers, για την ανάπτυξη
νέων εργαλείων λογισμικού και πλαισίων
προγραμματισμού. Οι προσπάθειες αυτές
θα πρέπει βέβαια να εξελιχθούν και να
γίνονται σε μεγαλύτερη κλίμακα καθώς
τα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται
είναι ολοένα και πιο μεγάλα αλλά και πιο
πολύπλοκα. Η διατήρηση της δύναμης και
της παραγωγικότητας των κοινοτήτων
θα πρέπει να είναι κεντρικό στοιχείο της
στρατηγικής κάθε υπερεταιρείας. Το Uber
αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα
των συνεπειών μιας λανθασμένης στρατηγικής σε αυτόν τον τομέα. Η βιωσιμότητα του Uber εξαρτάται από τις σχέσεις
του με τους οδηγούς και τους επιβάτες οι
οποίοι έχουν ωστόσο πολλές φορές κριτικάρει τις πρακτικές της εταιρείας. Κάτω
από την πίεση από τις κοινότητες αυτές
αλλά και από την πίεση ανταγωνιστών
που δίνουν στους οδηγούς τη δυνατότητα να κερδίσουν περισσότερα χρήματα, το Uber κάνει βελτιώσεις. Ωστόσο, οι
προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει υποδεικνύουν ότι καμία υπερεταιρεία δεν θα
διατηρήσει μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα εάν αδιαφορεί για την ευμάρεια των
υπόλοιπων μελών του οικοσυστήματος.
Εξίσου σημαντικοί είναι και οι κοινωνικοί προβληματισμοί. Πλατφόρμες όπως
το Airbnb και το Kiva έχουν κατηγορηθεί
για φυλετικές διακρίσεις. Στην περίπτωση του Airbnb, εξωτερικοί ερευνητές

απέδειξαν ότι τα αιτήματα για κράτηση
δωματίου από φιλοξενούμενους Αφροαμερικανικής καταγωγής ήταν πιθανότερο
να απορριφθούν απ’ ότι εκείνες άλλων
πελατών. Η αγορά θεωρεί ότι είναι καθήκον του Airbnb να καταπολεμήσει τις
προκαταλήψεις και να ευαισθητοποιήσει
τους ιδιοκτήτες ακινήτων τροποποιώντας
κάποια από τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας. Εάν δεν φροντίσουν οι ίδιες οι
υπερεταιρείες να προασπίσουν την υγεία
και τη βιωσιμότητα των εταιρειών και των
ατόμων που χρησιμοποιούν τα δίκτυά
τους, τότε σίγουρα θα το κάνει κάποιος
τρίτος. Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές
αρχές θα προσπαθήσουν να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό, να προστατεύσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών
και να ενισχύσουν την οικονομική σταθερότητα. Αναλογιστείτε τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Google στην Ευρώπη, όπου οι ρυθμιστικές αρχές προβληματίζονται σχετικά με την κυριαρχία της
τόσο στον χώρο του search advertising
όσο και μέσω της πλατφόρμας Android.
Η ενίσχυση της δυναμικής της ψηφιοποίησης και η κεντροποίηση που αυτή
επιφέρει δεν πρόκειται να σταματήσουν
σύντομα. Οι υπερεταιρείες θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν και η απειλή για
την παγκόσμια οικονομική ισορροπία
είναι δεδομένη. Όλοι οι τομείς της οικονομίας -αλλά κυρίως οι ίδιες οι υπερεταιρείες- θα πρέπει να προσπαθήσουν να
υποστηρίξουν ολόκληρο το οικοσύστημα και να υιοθετήσουν νέες πρακτικές
με κίνητρο τόσο την στρατηγική όσο και
την ηθική.

Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχίσουν
να ισχύουν, η οικονομία των υπερεταιρειών
θα επεκταθεί σε περισσότερες βιομηχανίες,
συγκεντρώνοντας περισσότερα δεδομένα,
αξία και δύναμη στα χέρια όλο
και λιγότερων επιχειρήσεων
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H Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
αναπτύσσεται δυναμικά
για περισσότερα από 40 χρόνια
Με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά,
πωλήσεις 133 εκ. ευρώ για το 2017, 836 εργαζόμενους, 57 σημεία πώλησης
πανελλαδικά και 8.000 πελάτες καθημερινά, η B.ΚΑΥΚΑΣ AE αποτελεί την
κορυφαία εταιρεία στον χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, φωτισµού,
βιομηχανίας, ενεργειακών λύσεων και τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Συνεργαζόμενη σταθερά με καταξιωμένους προμηθευτές και διαθέτοντας 2
σύγχρονες μονάδες κατασκευής πινάκων,
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, βιομηχανικού υλικού και ενεργειακών λύσεων, η
εταιρεία έχει καταφέρει να καταστεί σημείο
αναφοράς για τον κλάδο και να αποτελεί
μια από τις δυναμικότερες και ταχύτερα
αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες των
τελευταίων χρόνων.
Από το 1975, έτος στο οποίο ο Βασίλης
Καυκάς έθεσε τα θεμέλια της εταιρείας, η
B.ΚΑΥΚΑΣ AE διένυσε μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία, που την έφερε, ύστερα
από την ανάληψη των ηνίων της επιχείρησης από τη δεύτερη γενιά με πρόεδρο τον
Νίκο Καυκά, να βρίσκεται από το 2004 στην
κορυφαία θέση του κλάδου. Η εταιρεία μεταλλάσσεται από απλός έμπορος ηλεκτρολογικού υλικού σε πάροχο προστιθέμενης
αξίας προωθώντας προϊόντα τεχνολογίας
που δίνουν λύσεις σε ανάγκες για ασφάλεια
εγκαταστάσεων, εξοικονόμηση ενέργειας
και βελτίωση συνθηκών ζωής. Έκτοτε, και
παρά την πολυετή οικονομική κρίση στη
χώρα μας, η εταιρεία καταγράφει ραγδαία
ανάπτυξη και εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας υψηλή κερδοφορία και ενδυναμώνοντας σταθερά τη θέση της, στη βάση των
πλέον σύγχρονων διεθνών τεχνολογικών
τάσεων και πρακτικών.
Tην ηγετική θέση της εταιρείας επιβεβαίωσε πρόσφατα η ένταξη της Β.ΚΑΥΚΑΣ
ΑΕ στις 21 πιο δυναμικές επιχειρήσεις της

χώρας ανάμεσα σε 8.000 ελληνικές επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο
των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards” της Eurobank και
της Grant Thornton.
Οι αξίες της εταιρείας που αποτελούν τα θεμέλια για διαχρονική ανάπτυξη, η συνεχής
επένδυση στους ανθρώπους της σε όλα τα
επίπεδα και η κουλτούρα για συνεχή βελτίωση, αλλαγή και προσαρμογή στις νέες
συνθήκες σε καθημερινή βάση αποτελούν
τα μυστικά της επιτυχίας της Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ.
Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργεί
τάσεις και να οδηγεί τις εξελίξεις, έτσι ώστε
να αποτελεί την πρώτη και αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών-συνεργατών της,

μέσα από την παροχή διαφοροποιημένης
αξίας με καινοτόμες και εξατομικευμένες
λύσεις. Με αυτό τον τρόπο η Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
οραματίζεται να αναβαθμίσει τον κλάδο
και να αφυπνίσει την αγορά. Στην προσπάθεια αυτή, η εταιρεία συνεργάζεται με τους
κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου, λειτουργώντας ως καταλύτης και αγωγός μετάδοσης τεχνολογιών, προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων προς τους τελικούς
χρήστες. Προσεγγίζοντας παράλληλα B2B
και B2C πελάτες, η εταιρεία απευθύνεται
σε ένα ευρύ φάσμα πελατών από ηλεκτρολόγους και τεχνικές εταιρείες, μηχανικούς,
δημόσιες υπηρεσίες, έως και τον ιδιώτη-τελικό χρήστη.
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Το υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό ήταν αυτό που έκανε τη μεγάλη διαφορά και επέτρεψε τη επέκταση της Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής
προστιθέμενης αξίας αλλά και νέες αγορές.
Πιστεύοντας εμπράκτως στις αρχές της επιχειρηματικής αριστείας, η εταιρεία επιδιώκει συνεχώς την ενίσχυσή της με ικανά και
καταξιωμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία, ενδυναμώνοντας διαρκώς το στελεχιακό της δυναμικό.
Θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη της Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ αποτελεί επίσης η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού
της, αλλά και του συνόλου της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία καινοτομεί
στον κλάδο της, πραγματοποιώντας μια
σημαντική επένδυση στην εκπαίδευση
μέσω του “Kafkas Institute of Training and
Development”. Το Ινστιτούτο της εταιρείας
που πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης επιπέδου 2, συμπληρώνει φέτος
5 χρόνια λειτουργίας, έχοντας υλοποιήσει
περισσότερες από 300 δράσεις σε περισσότερους από 5.500 συμμετέχοντες. Παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο προσωπικό της εταιρείας και
σε επαγγελματίες όλων των βαθμίδων, σε
συνεργασία με καταξιωμένους εισηγητές,
αξιόπιστους εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς

και με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές
ηλεκτρολογικού υλικού. Στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη βελτίωση των
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, ενώ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης
επαγγελματιών, φοιτητών και ατόμων που
επιθυμούν συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο.
Μέχρι το 2020 η Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ θα συνεχίσει
το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου της
με την προσθήκη 15 καταστημάτων στην
Ελλάδα, ιδίως σε περιοχές που παρουσιάζουν επενδυτική δραστηριότητα όπως
στον τουρισμό και τη βιομηχανία, και 3 έως
4 καταστημάτων στην Κύπρο. Παράλληλα,
η εταιρεία προχωρά στην ανακαίνιση των
υφιστάμενων καταστημάτων της υιοθετώντας ένα νέο store concept, που συνδυάζει
τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης του πελάτη με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία
πωλητών, που λειτουργούν συμβουλευτικά στον χώρο. Επιπρόσθετα η εταιρεία θα
εμπλουτίσει το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο
της με νέα, «έξυπνα» προϊόντα και λύσεις
στην περιοχή του αυτοματισμού και της
αναβάθμισης των οικιών και κτιρίων παντός
τύπου και θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες
«έξυπνες» τεχνολογίες που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες ενός «συνδεδεμένου» κόσμου,
εδραιώνοντας περαιτέρω την εξειδίκευση
της στον κτιριακό και οικιακό αυτοματισμό.
Ταυτόχρονα θα ενισχύσει τις επενδύσεις
της στον κλάδο του τουρισμού εν όψει της
δημιουργίας νέων ξενοδοχειακών μονάδων
υψηλών προδιαγραφών αλλά και ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας που προγραμματίζονται στο άμεσο μέλλον, ενώ η αναβάθμιση
βιομηχανικών μονάδων στα πρότυπα του
Industry 4.0 σε τομείς, όπως τα τρόφιμα και
ποτά, θα είναι στο επίκεντρο ενδιαφέροντος
της Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ. Τέλος οι μεγάλες προκλήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε φωτισμό
επαγγελματικών χώρων όλων των τύπων καθώς και δημόσιων οδών και κοινόχρηστων
χώρων είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο
δράσης, για το οποίο ήδη έχει συστήσει η
εταιρεία ειδικά business units και έχει αναπτύξει προγράμματα προσφερόμενων υπηρεσιών από την τεχνοοικονομική μελέτη έως
και την χρηματοδότηση αυτών των έργων.
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H αλήθεια για την ιεραρχία
Οι ιεραρχικές δομές θεωρούνται συχνά τροχοπέδη για την ανάπτυξη
της καινοτομίας. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η σωστή
ιεραρχία μπορεί να βοηθήσει μία ομάδα να καταστεί καλύτερη στο βασικό
ζητούμενο της εποχής, που δεν είναι άλλο από τη διαρκή μάθηση
και την ανάπτυξη καινοτομίας.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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ιδικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και

πρωτοπόροι επαγγελματίες συχνά υπερθεματίζουν υπέρ των
αρετών της εξάλειψης των ιεραρχικών δομών ως το μέσο για τη διασφάλιση του πλουραλισμού των ιδεών και την
ανάπτυξη της καινοτομίας. Ωστόσο, όσο
ελκυστική και να ακούγεται αυτή η άποψη, πόσο εφικτή αλλά και αποτελεσματική
είναι τελικά στην πράξη; Στην πραγματικότητα, όλο και περισσότερες έρευνες,
δείχνουν ότι η σωστή ιεραρχία μπορεί να
βοηθήσει τις ομάδες τόσο στις διαδικασίες
μάθησης όσο και στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Επιπλέον, συχνά οι ομάδες χωρίς
ιεραρχική δομή καθίστανται αδιάφορες
και αναποτελεσματικές, καθώς η επιδίωξη
για την απόλυτη ισότητα των μελών εμποδίζει τα πιο εξειδικευμένα μέλη της ομάδας να επιλύσουν πιθανές συγκρούσεις και
να διαδραματίσουν ηγετικούς ρόλους για
την επίτευξη των στόχων.

Καταρρίπτοντας τους μύθους
Έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε κοινωνικά είδη, από μυρμήγκια μέχρι ζέβρες,
δείχνουν ότι οι ιεραρχίες είναι σημαντικές
για τη λειτουργία της ομάδας. Όταν μία
ομάδα διαθέτει μία αλυσίδα εντολών, οι
διαφωνίες μπορούν να επιλυθούν ευκολότερα, και η ομάδα μπορεί να προβεί σε
συντονισμένη δράση. Τα ανθρώπινα όντα
έχουν επίσης την τάση να σκέφτονται και
να δρουν ιεραρχικά. Στην πραγματικότητα, οι ιεραρχίες -δηλαδή οι διαφορετικές
εξουσίες και το καθεστώς των μελών της
ομάδας- συναντώνται σχεδόν σε κάθε ανθρώπινη ομάδα, από τα παιδιά στην παιδική χαρά έως τα στελέχη στην αίθουσα
συσκέψεων. Ανάλογα με τις περιστάσεις,
οι ιεραρχίες μπορούν είτε να οριστούν
επισήμως ή να προκύψουν φυσικά. Και
ενώ η ιδέα της ιεραρχίας μπορεί να αντιβαίνει τις δημοκρατικές αρχές και πεποιθήσεις, στην πράξη ωστόσο διαδραματίζει πολύ χρήσιμους ρόλους.
Η IDEO, μία αμερικανική συμβουλευτική
εταιρεία σχεδιασμού, αποτελεί ένα πολύ
χρήσιμο παράδειγμα. Το 1999, εκπομπή
του ABC κατέγραψε τις προσπάθειες μίας

διατμηματικής ομάδας της εταιρείας για
τον ανασχεδιασμό του καλαθιού αγορών
για τα σούπερ μάρκετ. Από τη στιγμή της
προβολής του το βίντεο έχει γίνει ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς λειτουργεί
η καινοτομία. Στην αρχή, ο ιδρυτής της
εταιρείας εμφανίζεται να εκφράζει έντονα
αρνητικές απόψεις για την ιεραρχία, υποστηρίζοντας ότι «σε μία πολύ καινοτόμο
κουλτούρα, δεν μπορεί να υπάρχει κανένα
είδος ιεραρχίας». Ωστόσο, καθώς ξετυλίγεται η ιστορία, μία μικρή ομάδα ανώτερων
στελεχών της IDEO φαίνεται ότι αναλαμβάνει να κατευθύνει τον τρόπο με τον οποίο
η ομάδα ανάπτυξης προϊόντων κατανέμει
το χρόνο της. Όταν ρωτήθηκε γιατί αυτή
η παρέμβαση ήταν απαραίτητη, ένα ανώτερο στέλεχος εξήγησε ότι η διαδικασία
ανεύρεσης δημιουργικών λύσεων μερικές
φορές πρέπει να είναι «πολύ αυταρχική για
μικρά χρονικά διαστήματα».
Μέσα από εμπειρικές και άλλες μελέτες
σχετικά με το ρόλο των ιεραρχιών, κυρίως για την ανάπτυξη της μάθησης και της
καινοτομίας, προκύπτει ότι μία σωστά
αναπτυγμένη ιεραρχία αποτελεί βασικό
συστατικό για τη διασφάλιση της δέσμευσης της ομάδας καθώς και για τη βέλτιστη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.

Ο ρόλος της ιεραρχίας
Οι ιεραρχίες βοηθούν τις ομάδες ανθρώπων να καινοτομούν όπως περίπου βοηθούν τα ζώα να επιβιώνουν: διασφαλίζουν
την κίνηση των ομάδων προς την ίδια
κατεύθυνση, ακόμα και όταν σημαντικές
διαφωνίες τροχοπεδούν την πρόοδο ή και
ακόμα απειλούν με διάλυση την ομάδα.
Σύμφωνα με τη μελέτη «How and When
Can Social Hierarchy Promote Learning
in Groups?», η ύπαρξη ιεραρχίας βοηθάει
τις ομάδες να παράγουν, αναγνωρίζουν
και επιλέγουν νέες ιδέες, μέσα από τρεις
κρίσιμης σημασίας λειτουργίες: οριοθέτηση λύσεων, σύγκλιση ιδεών και δόμηση
διαδικασιών.
Οριοθέτηση λύσεων: Κατά τη φάση παραγωγής ιδεών, οι ιεραρχίες είναι που
καθορίζουν τις παραμέτρους και τους

στόχους της καινοτομίας. Ένα παράδοξο της δημιουργικότητας είναι ότι οι άνθρωποι είναι περισσότερο καινοτόμοι
και πρωτοποριακοί όταν έχουν σαφείς
περιορισμούς -όπως είναι ο χρόνος, ο
προϋπολογισμός, οι απαιτήσεις του πελάτη κ.ά.- μέσα στους οποίους θα πρέπει να
εφαρμοστούν οι ιδέες και οι λύσεις τους.
Αλλά οι ομάδες από μόνες τους δεν είναι
σε θέση να καθορίσουν τους απαιτούμενους περιορισμούς. Αυτό μπορούν να το
κάνουν μέλη της ομάδας με επιρροή, τα
οποία θα θέσουν με σαφήνεια τα όρια και
δίνοντας στην ομάδα ένα ευρύ περιθώριο
να εξερευνήσει τα όρια αυτά και να παράξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Σύγκλιση ιδεών: Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καινοτομίας, οι ομάδες παρουσιάζουν μία μεγάλη ποικιλία ιδεών και δυνατοτήτων. Ωστόσο, ορισμένες ιδέες είναι
περισσότερο ελπιδοφόρες από άλλες, εν
μέρει επειδή ευθυγραμμίζονται με τους
πόρους και τις δυνατότητες της εταιρείας.
Σε αυτό το κομμάτι, οι ιεραρχίες μπορούν
να συμβάλουν βοηθώντας την ομάδα
να αποφασίσει ποιες ιδέες θα πρέπει να
προκριθούν, ποιες να επανεξεταστούν
και ποιες να απορριφθούν. Όπως σημειώνει ο ιδρυτής της IDEO, η καινοτομία στις
αρχικές της φάσεις είναι «μία ακατάστατη διαδικασία». Για τη μετάβαση από την
παραγωγή και εξέταση των ιδεών στην
υλοποίηση αυτών, οι ομάδες θα πρέπει να
αναπτύξουν μηχανισμούς για τη λήψη της
απόφασης σχετικά με το σε ποιες ιδέες θα
εστιάσουν. Αυτή η διαδικασία μπορεί να
ακούγεται εύκολη, στην πράξη όμως δεν
είναι έτσι, αφού διαφορετικά μέλη της
ομάδας μπορεί να συνδέονται συναισθηματικά με διαφορετικές ιδέες. Βοηθώντας
τις ομάδες να συγκλίνουν προς μία κατεύθυνση, οι ιεραρχίες διασφαλίζουν ότι οι
ομάδες δεν θα χαθούν σε ατέλειωτες και
άσκοπες διερευνήσεις.
Δόμηση διαδικασιών: Τέλος, η αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας μάθησης και ανάπτυξης καινοτομίας απαιτεί
από τα μέλη να χρησιμοποιούν τις εξειδι-
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Η σωστή ιεραρχία μπορεί να βοηθήσει
τις ομάδες τόσο στις διαδικασίες μάθησης
όσο και στην ανάπτυξη της καινοτομίας
κευμένες γνώσεις τους για να προτείνουν
δυνητικά έως και παράτολμες ιδέες και να
αμφισβητούν πιθανές παγιωμένες πεποιθήσεις. Αυτού του είδους οι συμπεριφορές μπορούν να αποδειχτούν επικίνδυνες
σε διαπροσωπικό επίπεδο, καθώς μπορεί
να εκθέσουν κάποιους. Κατά συνέπεια, οι
ομάδες πρέπει να έχουν πρότυπα και διαδικασίες που μειώνουν αυτούς τους κινδύνους, έτσι ώστε όλα τα μέλη να είναι σε
θέση να συμμετέχουν.
Οι ιεραρχίες μπορούν να βοηθήσουν και
εδώ, δημιουργώντας βασικούς κανόνες
που επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τα μέλη
να μιλούν. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι
ομάδες brainstorming χωρίς καμία ιεραρχία τις περισσότερες φορές παλεύουν να
δομήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες.
Μελέτη που διεξήχθη με τη συμμετοχή
ομάδων εταιρειών τεχνολογίας της λίστας
Fortune 100, έδειξε ότι οι ομάδες με ξεκάθαρες ιεραρχικές δομές, έκαναν καλύτερη δουλειά σε ό,τι αφορά την δημιουργία
ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει κάθε
μέλος να διατυπώνει την άποψη του και
να μοιράζεται τη γνώση του. Εν ολίγοις, η
σαφήνεια σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για τι και του τρόπου με τον οποίο
κάθε μέλος συμβάλει μπορεί να βοηθήσει
το σύνολο της ομάδας να ενισχύσει την
εμπλοκή και τα επίπεδα δέσμευσης σε
σχέση με τις διαδικασίες, και μάλιστα με
τρόπο δομημένο.
Όταν εκείνοι που έχουν περισσότερη ισχύ
σε μία ομάδα δεν χρειάζονται πια για να
βοηθήσουν στην οριοθέτηση, τη σύγκλιση και τη δόμηση των διαδικασιών, θα
πρέπει να αποχωρούν, έτσι ώστε η ομάδα
να μπορεί να κάνει αυτό στο οποίο είναι
καλές οι ομάδες: να μοιραστεί, να συζητήσει και να ενσωματώσει διαφορετικές
προοπτικές και γνώσεις ώστε να βρει
νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων.

Με άλλα λόγια, οι καλύτερες ιεραρχίες
είναι αόρατες τις περισσότερες φορές,
λειτουργούν στο παρασκήνιο και εμφανίζονται μόνο όταν διακριτές εξουσίες
είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της
προόδου. Ακόμα και οι πιο καλοπροαίρετες ιεραρχίες μπορούν να αποτελέσουν
τροχοπέδη όταν οι φέροντες την εξουσία
παρεμβαίνουν περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο.

Καθιστώντας τις ιεραρχίες
αποτελεσματικές
Οι άνθρωποι είναι συνήθως επιφυλακτικοί με τις ιεραρχίες για έναν λόγο και
αυτός δεν είναι άλλος ότι τέτοιες δομές
μερικές φορές «πνίγουν» καλές ιδέες και
τη διαδικασία μάθησης που οδηγεί σε καλές ιδέες. Πώς μπορούν λοιπόν οι εταιρείες να καλλιεργήσουν και να ενισχύσουν
την πολυπόθητη μάθηση και καινοτομία;
Σύμφωνα με τη μελέτη «How and When
Can Social Hierarchy Promote Learning
in Groups?», υπάρχουν τρία πράγματα
που μπορούν οι ηγέτες να κάνουν προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δύναμη των
ιεραρχιών στις ομάδες, αποφεύγοντας
ταυτόχρονα τα μειονεκτήματα.
Σαφής διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με
την μελέτη «Different Views of Hierarchy
and Why They Matter: Hierarchy as
Inequality or as Cascading Influence», η
οποία εξέτασε ομάδες σε 50 διαφορετικές εταιρείες, προκειμένου να κατανοήσει πώς η διαμόρφωση μίας ιεραρχίας
στην ομάδα επηρεάζει την επίλυση συγκρούσεων και την απόδοση, οι ιεραρχίες λειτουργούν πιο αποτελεσματικά όταν
δεν υπάρχει καμία σύγχυση σχετικά με
το ποιος αναφέρεται σε ποιον. Η έρευνα
έδειξε ότι οι ομάδες με σαφή δομή διοίκησης ήταν λιγότερο πιθανό να πληγούν
από συγκρούσεις και αδιέξοδα, σε σχέση

με τις ομάδες όπου η δομή επιρροής και
εξουσίας ήταν πιο κυκλική. Πράγματι,
μελέτη με τη συμμετοχή 62 ομάδων φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης διαπίστωσε ότι οι ομάδες με σαφή ιεραρχία
είχαν μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής
στις διαδικασίες μάθησης και εκπαίδευσης, οι οποίες είναι κρίσιμης σημασίας για
την ανάπτυξη της καινοτομίας.
Δημιουργία μίας κουλτούρας που βασίζεται στην απόδοση. Μία σαφής διάκριση εξουσιών σημαίνει ότι κάποια
μέλη της ομάδας θα αναφέρονται σε κάποια άλλα που βρίσκονται «ψηλότερα»
με όρους σεβασμού και στάτους. Πολλοί
από εμάς ξέρουμε καλά πώς είναι όταν μη
ικανά πρόσωπα έχουν τα ηνία. Πώς μπορούν λοιπόν οι ομάδες να βελτιώσουν τις
πιθανότητες τα πιο ικανά μέλη να είναι
εκείνα που βρίσκονται ψηλότερα στην
ιεραρχία;
Το κλειδί εδώ είναι οι ομάδες να εντοπίζουν τα μέλη που έχουν πραγματική
γνώση. Προφανώς και κάτι τέτοιο δεν
είναι εύκολο – εν μέρει γιατί τείνουμε να
έχουμε ακούσιες προκαταλήψεις σχετικά
με τα χαρακτηριστικά ή το υπόβαθρο που
δηλώνουν εξειδίκευση και βαθιά γνώση.
Για παράδειγμα, μελέτη σε μία εταιρεία
υψηλής τεχνολογίας έδειξε, χωρίς φυσικά αυτό να προκαλεί έκπληξη, ότι οι
ομάδες λειτουργούν καλύτερα όταν τα
πλέον εξειδικευμένα μέλη κατατάσσονται
ψηλότερα στην ιεραρχία. Η μελέτη αυτή
διαπίστωσε ακόμα ότι οι ομάδες συχνά
δίνουν έμφαση σε λανθασμένες συνιστώσες όταν διαλέγουν ποιος θα έχει περισσότερη ή λιγότερη επιρροή – παράγοντες
όπως το φύλο ή η εθνικότητα, αντί της κατάρτισης και της εμπειρίας. Επειδή αυτές
οι προκαταλήψεις λειτουργούν ασυνείδητα είναι δύσκολο να διορθωθούν.
Ένας τρόπος αντιμετώπισης των προκαταλήψεων είναι η δημιουργία μίας κουλτούρας που βασίζεται στην απόδοση – όπου η
αποδοτικότητα μετριέται, δημοσιοποιείται
και αναγνωρίζεται. Μελέτες δείχνουν ότι
όταν οι άνθρωποι έχουν ευκαιρίες να δείξουν τι κάνουν, τότε οι πλέον ικανοί αναρριχώνται στην κορυφή. Επιπλέον, όταν
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αξιόπιστα στοιχεία δείχνουν ότι λιγότερο
εξωστρεφή μέλη είναι καλύτερα καταρτισμένα ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες
αποφάσεις, οι ομάδες τείνουν να περιορίζουν την επιρροή των «ψευδο-ειδικών».
Με άλλα λόγια, οι ομάδες ακούν τους ειδικούς όταν μπορούν να αναγνωρίσουν
ποιοι είναι αυτοί. Οι ιεραρχίες των ομάδων
στις κουλτούρες που βασίζονται στην απόδοση είναι πιο πιθανόν να βασίζονται στις
γνώσεις και την εξειδίκευση παρά στα φυσικά χαρακτηριστικά.
Αξιοποίηση του ομαδικού feedback.
Ένας άλλος τρόπος για τη βελτίωση του

τρόπου λειτουργίας των ιεραρχιών είναι η
ενθάρρυνση όσων είναι στην κορυφή να
ενεργούν με τρόπους που υποστηρίζουν
την ομάδα και όχι τα δικά τους συμφέροντα. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; Μελέτη
Ολλανδών ερευνητών έδειξε ότι οι διαφορές στην ισχύ σε μία ομάδα δεν τροχοπεδούσαν απαραίτητα την ομαδική μάθηση.
Στην πραγματικότητα, οι ιεραρχίες προωθούν τη μάθηση και ενισχύουν την απόδοση όταν οι στόχοι και το feedback της
ομάδας είναι σωστά προσανατολισμένα.
Αντιθέτως, η μάθηση και η αποδοτικότητα καταπνίγονται όταν οι επιδιώξεις και η

ανατροφοδότηση είναι προσανατολισμένες προς ατομικά συμφέροντα.
Οι ομαδικοί στόχοι και το feedback ενθαρρύνουν τα ανώτερα στελέχη να χρησιμοποιούν την πλεονεκτική τους θέση
ώστε να ενθαρρύνουν τα μέλη της ομάδας να συνεργάζονται μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και του πειραματισμού.
Αντιθέτως, οι ατομικοί στόχοι και το μεμονωμένο feedback κρατούν τους ανθρώπους επικεντρωμένους στα δικά τους
καθήκοντα και αποτελέσματα, συχνά εις
βάρος του ευρύτερου στόχου και του καλού της ομάδας.

ΠΗΓΈΣ
w J.S. Bunderson and B. Sanner, “How and When Can
Social Hierarchy Promote Learning in Groups?” in
“Oxford Handbook of Group and Organizational
Learning,” eds. L. Argote and J.M. Levine (New York:
Oxford University Press).

w ABC News, “The Deep Dive,” July 13, 1999, www.
youtube.com.
w N.L. Oxley, M.T. Dzindolet, and P.B. Paulus, “The Effects
of Facilitators on the Performance of Brainstorming
Groups,” Journal of Social Behavior and Personality 11

w J.S. Bunderson, “Recognizing and Utilizing Expertise
in Work Groups: A Status Characteristics Perspective,”
Administrative Science Quarterly 4.
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To μέλλον της εργασίας:
πώς επηρεάζει απασχόληση,
δεξιότητες και εκπαίδευση

Ο κόσμος μας σήμερα κυριαρχείται από τις εξελίξεις της τεχνολογίας
και χάρη σε αυτές αναδύονται νέες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις.
Αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται οδηγό, μηχανήματα που διαβάζουν ακτίνες Χ
και αλγόριθμοι που απαντούν στα αιτήματα των πελατών - όλα αποτελούν
παραδείγματα των ισχυρών νέων μορφών αυτοματοποίησης. Αν και αυτές οι
τεχνολογίες ενισχύουν την παραγωγικότητα και βελτιώνουν τη ζωή μας, η χρήση
τους ωστόσο αντικαθιστά εργασίες που μέχρι τώρα εκτελούσαν άνθρωποι.
Το παρόν άρθρο μελετά τις επιδράσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης
στην απασχόληση, το εργασιακό περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία,
και δίνει έμφαση στον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης, για μία όσο το δυνατόν
πιο ομαλή μετάβαση στο μέλλον της εργασίας.
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
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Η

σημαντική αύξηση, διεθνώς
αλλά και στη χώρα μας, των
συνεδρίων, των μελετών και
των διαβουλεύσεων διεθνών
οργανισμών και δημοσίων φορέων για
τις επιπτώσεις της ψηφιακής εποχής και
των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία και
την οικονομία, μαρτυρούν την κρισιμότητα της διαχείρισης ενός μέλλοντος που
φαντάζει ταυτόχρονα συναρπαστικό και
απειλητικό. Οι τεχνολογίες αυτοματοποίησης, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι μεγάλες βάσεις δεδομένων
έχουν ήδη ενταχθεί στις δραστηριότητες
των σύγχρονων επιχειρήσεων, προσφέροντας ζωτικά πλεονεκτήματα στην παραγωγικότητα και την οικονομία. Ο προβληματισμός είναι ότι αναπόφευκτα η υιοθέτηση
αυτών των τεχνολογιών μεταβάλλει την
αγορά εργασίας, καθώς οδηγεί τόσο στην
εξάλειψη κάποιων επαγγελμάτων όσο και
στο μετασχηματισμό της πλειοψηφίας των
σημερινών θέσεων εργασίας.

Το μέλλον σε αριθμούς
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του
McKinsey Global Institute (“Jobs lost, Jobs
gained: workforce transitions in a time of
automation”, Δεκέμβριος 2017), η οποία
εξετάζει βάσει σεναρίων τις επιπτώσεις
της αυτοματοποίησης στην αγορά εργασίας διεθνώς ως το 2030, εκτιμάται ότι
από 75 έως 375 εκατομμύρια εργαζόμενοι
(3%-14% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού) θα χρειαστεί να αλλάξουν επαγγελματική κατηγορία και να αποκτήσουν
νέες δεξιότητες. Μεγαλύτερο θα είναι το
ποσοστό στις αναπτυγμένες οικονομίες:
στις ΗΠΑ και τη Γερμανία, εκτιμάται ότι θα
αγγίξει το 1/3 του ανθρώπινου δυναμικού
και στην Ιαπωνία σχεδόν το 50%. Σε κάθε
περίπτωση, όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει
να προσαρμοστούν στην αλλαγή, καθώς
θα πρέπει να διαχειρίζονται, ή να συνεργάζονται με, μηχανές.
Σε ό,τι αφορά την υποκατάσταση εργασιών από μηχανές, τα σενάρια της McKinsey
σε 46 χώρες (οι οποίες αντιπροσωπεύουν
σχεδόν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ) εκτιμούν ότι κατά μέσο όρο το 15% των ωρών

εργασίας παγκοσμίως που εκτελούνται
από ανθρώπους θα αντικατασταθούν από
μηχανές. Υπάρχει βέβαια μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών, ανάλογα με το
σημερινό βαθμό αυτοματοποίησής τους
και τα επίπεδα των μισθών. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα επηρεαστούν περισσότερο, λόγω των υφιστάμενων υψηλών
αμοιβών και κατά συνέπεια των αυξημένων οικονομικών κινήτρων για αυτοματοποίηση.
Ο βαθμός επίδρασης των νέων τεχνολογιών στην απασχόληση διαφέρει ανάλογα
με το αντικείμενο και τον κλάδο. Η σωματική εργασία ρουτίνας σε προβλέψιμα
περιβάλλοντα (όπως π.χ. ο χειρισμός εξοπλισμού ή η προετοιμασία fast food), η
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και
οι υπηρεσίες back office αποτελούν τομείς
που μπορούν εύκολα να αυτοματοποιηθούν. Αυτό δεν μεταφράζεται υποχρεωτικά σε περικοπές θέσεων εργασίας αλλά
σε μετασχηματισμό τους με προσθήκη
διαφορετικών καθηκόντων. Πιο δύσκολα
θα αυτοματοποιηθούν αντικείμενα που
περιλαμβάνουν διοίκηση ανθρώπων, εξειδίκευση, δεξιοτεχνία, συναισθηματική νοημοσύνη και κοινωνική διάδραση, καθώς
οι μηχανές δεν είναι σε θέση -ακόμη τουλάχιστον- να ανταποκριθούν στα επίπεδα
της ανθρώπινης απόδοσης. Επίσης, τομείς
όπως η κηπουρική, η υγεία και η φροντίδα
παιδιών ή ηλικιωμένων επίσης δεν φαίνεται να απειλούνται ως το 2030, καθώς η
αυτοματοποίησή τους είναι δύσκολη και
δεν συμφέρει οικονομικά.
Πέρα βέβαια από την εξαφάνιση ή τον
επαναπροσδιορισμό θέσεων εργασίας, οι
τεχνολογικές εξελίξεις θα οδηγήσουν και
στη δημιουργία νέων. Ας μην ξεχνάμε ότι
με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις αρχές της δεκαετίας του ’80
εμφανίστηκαν περισσότερα από 1.500 νέα
επαγγέλματα στην αγορά εργασίας. Η δυνατότητα πρόβλεψης αυτών των νέων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από τις
τεχνολογικές εξελίξεις, άμεσα και έμμεσα,
δεν είναι απλή διαδικασία. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις του McKinsey Global Institute,
λαμβάνοντας υπόψη πέρα από την τεχνο-

λογία και παράγοντες όπως η γήρανση
του πληθυσμού και η ένταξη στην καταναλωτική τάξη 1 δις ακόμη ανθρώπων έως
το 2025, αναμένεται αύξηση της ζήτησης
επαγγελματιών στους τομείς της υγείας
και της προσωπικής φροντίδας, αυξημένη
ζήτηση σε επαγγέλματα που σχετίζονται
με την ανάπτυξη και διαχείριση νέων τεχνολογιών, όπως computer engineers και
IT administrators, σε θέσεις μάνατζμεντ,
καθώς και αύξηση ζήτησης και δημιουργία νέων επαγγελμάτων στους κλάδους
των κατασκευών, των υποδομών και της
ενέργειας. Επίσης, είναι πολύ πιθανή η άνθηση σε πιο δημιουργικά και καλλιτεχνικά
επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψυχαγωγία.

Το ισοζύγιο των θέσεων
εργασίας στο μέλλον
Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει από
τις παραπάνω προβλέψεις για την εξαφάνιση, μεταβολή ή δημιουργία θέσεων
εργασίας στο μέλλον είναι αν το ισοζύγιο
θα είναι θετικό ή αρνητικό. Με άλλα λόγια,
σε ένα μέλλον με μεγάλο αριθμό εργασιών
να εκτελούνται από μηχανές, θα υπάρχουν
αρκετές θέσεις εργασίας για όλους ή η
ανεργία θα κορυφωθεί χωρίς προηγούμενο; Η ιστορία μας καθησυχάζει σε μεγάλο
βαθμό, καθώς οι αγορές εργασίας έχουν
αποδείξει ότι προσαρμόζονται με τον
καιρό στις αλλαγές στη ζήτηση που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις,
αν και τις περισσότερες φορές αυτό συνεπάγεται δραστική μείωση αμοιβών. Όπως
αναφέρει η μελέτη του McKinsey Global
Institute, με επαρκή οικονομική ανάπτυξη,
καινοτομία και επενδύσεις, η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας μπορεί να υπερκαλύψει τις αρνητικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στην αγορά εργασίας.
Η μεγάλη πρόκληση για τις χώρες και τις
κοινωνίες είναι να διασφαλίσουν ότι το
ανθρώπινο δυναμικό τους θα έχει την
κατάλληλη υποστήριξη και τις δεξιότητες
που απαιτούνται για τη μετάβαση στα νέα
αντικείμενα εργασίας. Επιπλέον, αν οι εργαζόμενοι που χάσουν τις δουλειές τους
δεν αποκατασταθούν σε νέες θέσεις σε
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σύντομο χρονικό διάστημα (εντός ενός
έτους, σύμφωνα με τη μελέτη), τότε οι συνέπειες για τις χώρες θα είναι δραματικές
σε ό,τι αφορά την ανεργία και τη μισθολογική πόλωση.
Είναι ζωτικής σημασίας συνεπώς να συνεργαστούν και να δράσουν άμεσα και
στοχευμένα, με στρατηγικό πλάνο, όλοι οι
stakeholders, δημόσιοι και ιδιωτικοί -κράτος, επιχειρήσεις, σύλλογοι εργαζομένων,
εκπαιδευτικοί φορείς- ώστε η μετάβαση
στη νέα πραγματικότητα για το ανθρώπινο δυναμικό να γίνει όσο πιο ανώδυνα
γίνεται, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Μία τέτοια προσπάθεια μπορεί να έχει την
εμβέλεια ενός Πλάνου Μάρσαλ, περιλαμβάνοντας επενδύσεις, νέα εκπαιδευτικά
μοντέλα για τη βασική εκπαίδευση αλλά

Διάγραμμα 1

Ποσοστό εργαζομένων με τις
ίδιες ή χαμηλότερες επιδόσεις
με εκείνες των υπολογιστών
στις 3 βασικές δεξιότητες
που χρησιμοποιούνται στην
εργασία: γραμματική, μαθηματικά, επίλυση προβλημάτων με
χρήση υπολογιστών

και τη δια βίου κατάρτιση, εξειδικευμένα
προγράμματα για τη μετάβαση των εργαζομένων σε νέα αντικείμενα και εισοδηματική ενίσχυση ή υποστήριξη για όσους
έχασαν τη δουλειά τους και αναζητούν νέα
εργασία.
Το πρόβλημα είναι ότι στις περισσότερες
χώρες του ΟΟΣΑ οι δημόσιες δαπάνες για
τη δια βίου κατάρτιση μειώνονται κάθε
χρόνο, ενώ τα εκπαιδευτικά μοντέλα δεν
έχουν αλλάξει θεμελιωδώς τα τελευταία
100 χρόνια. Πλέον, όμως, δεν υπάρχει η πολυτέλεια για καθυστερήσεις. Το retraining
και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων σε όλη
την πορεία της καριέρας των εργαζομένων
αποτελούν αναγκαιότητα.
Σύμφωνα με τους Bob Kegan, William
και Miriam Meehan, Research Professors
in Adult Learning and Professional
Development στο Harvard Graduate School
of Education, η διάρκεια ζωής των δεξιοτήτων των εργαζομένων θα συρρικνωθεί
σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Στο παρελθόν, κάποιος σπούδαζε στα 20 και αυτές οι
γνώσεις επαρκούσαν για να κάνει καριέρα
μέχρι τα 60. Στο άμεσο μέλλον, όμως, οι
γνώσεις που απέκτησε ο εργαζόμενος στα
20 θα θεωρούνται ήδη παρωχημένες στα
35 και τα 40. Αυτό σημαίνει ότι ελλοχεύει
ο κίνδυνος να βρεθεί σημαντικός αριθμός
ανθρώπων σε αυτή τη δραστήρια επαγγελματικά ηλικία εκτός εργασίας. Όπως τονίζουν, πρέπει οπωσδήποτε να προλάβουμε
μία κατάσταση όπου η εργασία θα αποτελεί
προνόμιο μίας ελίτ που είχε περισσότερες
ευκαιρίες να εξελίξει τις ικανότητές της. Η
εργασία είναι δικαίωμα όλων και η σκέψη
ότι ο μισός πληθυσμός θα είναι άνεργος στο
μέλλον είναι τρομακτική.

Η έλλειψη δεξιοτήτων
στην Ελλάδα και ο κρίσιμος
ρόλος της εκπαίδευσης

ΠΗΓH: OECD, Computers and the Future of Skill
Demand, Οκτώριος 2017

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της
McKinsey, το ποσοστό της εργασίας που
θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί ανέρχεται στο 48% (McKinsey Global InstituteInternational Automation Data). Στο σύνολο της οικονομίας, το ποσοστό αυτό
μεταφράζεται σε περίπου 1,8 εκατ. εργα-

ζομένους οι οποίοι δυνητικά θα πρέπει
να αναπτύξουν νέες δεξιότητες ώστε να
απορροφηθούν σε διαφορετικές θέσεις
εργασίας.
Το σημαντικότερο πρόβλημα, όμως, όπως
επισημαίνεται από τον ΣΕΒ (Εβδομαδιαίο
Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία, Τεύχος
126, 1 Φεβρουαρίου 2018), είναι ότι σήμερα με βάση τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η
Ελλάδα εμφανίζει το δεύτερο μεγαλύτερο
ποσοστό του εργατικού δυναμικού με δεξιότητες στο ίδιο ή σε χαμηλότερο επίπεδο με εκείνο των υπολογιστών (38%) στις
βασικού επιπέδου γραμματικές και μαθηματικές δεξιότητες, καθώς και στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση
υπολογιστών. Σε μια δεκαετία, το ποσοστό
αυτό θα έχει μεγαλώσει στο 59%, εάν δεν
αναβαθμιστούν οι βασικές δεξιότητες του
πληθυσμού (βλ. Διάγραμμα 1).
Συνεπώς, μαζί με την κατάρτιση των εργαζομένων στις σύγχρονες δεξιότητες
που απαιτούνται από τη νέα τεχνολογική
επανάσταση, είναι επιτακτική η ανάγκη να
αναβαθμιστούν και οι βασικές δεξιότητες
των εργαζομένων. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ,
αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται επειγόντως
μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, από το
νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, που
να προάγει την ικανότητα των ανθρώπων να διαβάζουν και να κατανοούν ένα
κείμενο, να μπορούν να κάνουν στοιχειώδεις μαθηματικούς υπολογισμούς και
να επιλύουν ένα καθημερινό πρόβλημα
στη δουλειά τους χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τυχόν αδράνεια
σήμερα σημαίνει ότι στο κοντινό μέλλον,
η οικονομία δεν θα μπορεί πλέον να λειτουργεί στοιχειωδώς στην ανταγωνιστική
διεθνή αγορά, καθώς θα υπάρχει χάσμα
προσφοράς και ζήτησης ακόμη και των πιο
βασικών δεξιοτήτων.
Σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτουν όλοι
οι εργαζόμενοι στη νέα ψηφιακή εποχή,
σύμφωνα με μελέτη της Accenture για
λογαριασμό του ΣΕΒ, η Ελλάδα βρίσκεται
στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης των
χωρών της Ευρώπης βάσει του Δείκτη
Ψηφιακών Οικονομικών Ευκαιριών (βλ.
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Διάγραμμα 2). Η ψηφιακή αναβάθμιση
και επανεκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας είναι απαραίτητη και
απαιτείται για αυτό το σκοπό η συνεργασία της Πολιτείας με τις επιχειρήσεις, τα
ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους ειδικούς
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ειδικότερα, ο ΣΕΒ προτείνει,
μεταξύ άλλων:

Διάγραμμα 2

Ψηφιακές τεχνολογίες, ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακοί επιταχυντές

w Απόδοση απόλυτης προτεραιότητας
στην προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων
και στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.
w Μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της ενσωμάτωσης μαθημάτων για την προώθηση
δεξιοτήτων STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics). Εδώ αξίζει να προσθέσουμε ότι η εξέλιξη του
STEM είναι η εκπαίδευση STEAM, με την
προσθήκη του ακρωνυμίου Α (Art), που
ενσωματώνει και τις έννοιες της δημιουργικότητας και του σχεδιασμού. Τα
πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης STEM/
STEAM φαίνεται να είναι πολλαπλά. Οι
έρευνες δείχνουν ότι βελτιώνονται οι
δεξιότητες σκέψης, δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων και συγκράτησης της
γνώσης, οι επιδόσεις στα μαθηματικά και
τις φυσικές επιστήμες, η περιέργεια και
η ομαδική εργασία και παρακινούνται οι
μαθητές να ακολουθήσουν σταδιοδρομία που σχετίζεται με τους τομείς STEM.
w Ισχυρή παρουσία προγραμμάτων για τις
ψηφιακές δεξιότητες σε όλες τις δραστηριότητες της δια βίου μάθησης.
w Συνεχή επιμόρφωση, επανακατάρτιση
και πιστοποίηση σε θέματα ψηφιακών
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών της Τυπικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτών
των συστημάτων Μη Τυπικής εκπαίδευσης (Συνεχιζόμενη Κατάρτιση).
w Ανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό των

ΠΗΓH: Accenture - Η Ψηφιακή Ελλάδα: Ο Δρόμος προς την Ανάπτυξη, Αθήνα, Μάϊος 2017

Η πρόκληση για τη μετάβαση
στο μέλλον της απασχόλησης ξεκινά
και καταλήγει στην εκπαίδευση
τεχνικών διδασκαλίας, ώστε αυτές να βασίζονται σε ψηφιακά μέσα.
w Προώθηση μεθόδων Μάθησης με Βάση
την Εργασία (πρακτική άσκηση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, μαθητεία) με
αντικείμενο την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
w Στοχευμένες ενέργειες (π.χ. σχεδιασμός
σεμιναρίων ψηφιακών τεχνολογιών με
κλαδικό/τομεακό χαρακτήρα, εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στη

χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για
ομάδες πολιτών με χαμηλή σχετική εξοικείωση).
Η πρόκληση για τη μετάβαση στο μέλλον
της απασχόλησης ξεκινά και καταλήγει
στην εκπαίδευση: όχι μόνο ενδοεταιρικά,
αλλά ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι συνεπώς ιδιαίτερα σημαντικό και
στην Ελλάδα να επανεξετάσουμε τις αντιλήψεις μας στον τομέα της εκπαίδευσης,
ώστε να συμβαδίζουν με τα σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.

ΠΗΓΈΣ
1. McKinsey Global Institute, “Jobs lost, Jobs gained: workforce transitions in a time of automation”, Δεκέμβριος 2017
2. ΣΕΒ, Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία, Τεύχος 126, 1 Φεβρουαρίου 2018
3. ΣΕΒ, Οικονομία & Επιχειρήσεις, Special Report «Σύγχρονες Δεξιότητες», Τεύχος 20, 23 Ιανουαρίου 2018
4. McKinsey Quarterly, «Getting Ready for the Future of Work», Σεπτέμβριος 2017
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Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος
των εργατών στην οικονομία
του 21ου αιώνα;

Τα δεδομένα της σύγχρονης οικονομίας υπαγορεύουν την ανάγκη
επαναπροσδιορισμού του ρόλου των εργατών, μιας τάξης εργαζομένων που
πλήττεται από χαμηλούς μισθούς και ανασφάλεια. Πώς μπορεί μια επιχείρηση
να αντιστρέψει την παραπάνω συνθήκη;
Άρθρο των Dennis Campbell - Καθηγητή στο Harvard Business School, John Case - Συγγραφέα και Bill Fotsch- Ιδρυτή του Open-Book Coaching
στο Harvard Business Review Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018. ΑΠΟ∆ΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com
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ολλές εταιρείες πασχίζουν να
προσφέρουν ικανοποιητικές
και ασφαλείς θέσεις εργασίας
σε ανεκπαίδευτο προσωπικό,
γεγονός που δημιουργεί εντάσεις και πιέσεις. Με ποιους τρόπους μπορεί η διοίκηση να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα στο
απογοητευμένο αυτό προσωπικό, ώστε
να ωφελήσει τη συνολική απόδοση της
επιχείρησης; Κλειδί για την αντιμετώπιση της κατάστασης αποτελεί τόσο το
θέμα των ανταμοιβών, με πολλές μεγάλες διεθνείς εταιρείες να συμφωνούν ότι
ο τρόπος με τον οποίον πληρώνουν τους
εργαζόμενούς τους θα πρέπει να αλλάξει,
αλλά και η προσπάθεια εξέλιξης της δουλειάς των εργατών, ώστε να τους είναι πιο
ελκυστική.

Αναζητώντας
μια νέα ισορροπία
Οι «καλές δουλειές» του κλάδου της βιομηχανίας των μέσων του 20ου αιώνα ήταν
αποτέλεσμα των οικονομικών περιστάσεων της περιόδου εκείνης. Λίγες, μεγάλες
και κερδοφόρες επιχειρήσεις κυριαρχούσαν στους περισσότερους κλάδους.
Ανταγωνίζονταν μεταξύ τους σε συνθήκες ολιγοπωλίου και συχνά περνούσαν τα
επιπρόσθετα κόστη στους πελάτες τους.
Είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν καλά
τους εργαζόμενούς τους και η ισχύς των
σωματείων βοηθούσε ώστε να αυτό διασφαλίζεται και στην πράξη. Οι συνθήκες
όμως αυτές δεν ισχύουν πια. Πολλές εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τους εργάτες τους περισσότερο από
το ελάχιστο προβλεπόμενο και πολύ λίγες
από αυτές δέχονται πιέσεις από σωματεία.
Επίσης, οι επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον
το περιθώριο να περάσουν τα υψηλότερα εργατικά κόστη στους πελάτες τους.
Σε αυτό το περιβάλλον, αναγκάζονται να
βρουν έναν διαφορετικό τρόπο για να
παράσχουν αξιοπρεπή μισθό στους εργαζόμενούς τους. Η λύση που δίνεται σε
ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις
είναι η προσφορά μετοχών της επιχείρησης στους εργαζομένους ή μεριδίου επί
των κερδών. Αυτή η προσέγγιση μπορεί

Η προσφορά μετοχών της επιχείρησης
στους εργαζόμενους ή μεριδίου επί των
κερδών μπορεί να αποτελέσει ένα
σημαντικό κίνητρο
να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά
των εργαζομένων χωρίς να επιβαρύνει τα
σταθερά κόστη της εταιρείας ή να θίγει το
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Αντιθέτως, ενισχύει τη θέση της, προσελκύοντας
ταλαντούχους εργαζόμενους.
Η ιδέα της παραχώρησης μέρους της κυριότητας και των κερδών σε μία ευρεία
βάση εργαζομένων δεν αποτελεί νέα
πρακτική. Η Procter & Gamble έχει μακρά
παράδοση σε τέτοιου είδους προγράμματα και υπολογίζεται ότι το 10 με 20%
των μετοχών της βρίσκονται στα χέρια
των υπαλλήλων της. Το ίδιο ισχύει για το
13% των μετοχών της Southwest Airlines
η οποία μοίρασε το 2016 586 εκατ. δολ.
κερδών σε μπόνους, αυξάνοντας την
ετήσια αμοιβή των εργαζομένων κατά
13,2%. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις μοιράζουν μετοχές, μερίδιο επί
των κερδών ή και τα δύο –και πολλές από
αυτές δεν είναι εταιρείες που απασχολούν
υψηλόμισθους εργαζόμενους ανώτατης
εκπαίδευσης. Η H-E-B, αλυσίδα σούπερ
μάρκετ με κεντρικά στο Τέξας μοίρασε το
15% των μετοχών της στους 55.000 υπαλλήλους της στα τέλη του 2015. Η Chobani,
η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία
παραγωγής γιαουρτιού στις ΗΠΑ, μοίρασε στους εργαζόμενούς της μετοχές που
αντιστοιχούν στο 10% της συνολικής της
αξίας. Παράλληλα, αρκετές χιλιάδες ιδιωτικών επιχειρήσεων ανήκουν σε απόλυτο,
ή σε μεγάλο, ποσοστό στους εργαζόμενους. Εταιρείες αυτού του τύπου απασχολούν 11 εκατ. Αμερικανούς, δηλαδή το
9% των απασχολούμενων στον ιδιωτικό
κλάδο της χώρας. Η απόδοση επιχειρήσεων που ακολουθούν το παραπάνω μοντέλο έχει μελετηθεί με αρκετή λεπτομέρεια
και οι έρευνες δείχνουν ότι η απόδοσή
τους βελτιώνεται σημαντικά. Η παραγω-

γικότητά τους αυξάνει κατά 4 με 5% και
σημειώνουν 25% μεγαλύτερη ανάπτυξη
θέσεων εργασίας σε βάθος 10 ετών.

Άλλες προσεγγίσεις
Κίνητρο για αύξηση της ικανοποίησης
του προσωπικού με τη θέση εργασίας και
την επιχείρηση στην οποία απασχολείται
μπορεί να βρεθεί μέσα από διαφορετικές
προσεγγίσεις.
Best Companies to Work For: Το ινστιτούτο Great Place to Work έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση
θέσεων και συνθηκών εργασίας, αλλά
και της στάσης των υπαλλήλων απέναντι
στους εργοδότες τους. Σε συνεργασία
με το περιοδικό Fortune δημοσιοποιεί την ετήσια λίστα με τίτλο “100 Best
Companies to Work For.” Αν και πολλές
από τις εταιρείες της λίστας απασχολούν
υψηλά καταρτισμένους υπαλλήλους,
αρκετές έχουν ανάμεσα στο προσωπικό
τους μεγάλους αριθμούς αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Net Promoter System: Το Net Promoter
Score είναι ένα εργαλείο για τη μέτρηση
της στάσης των πελατών το οποίο έχει
εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων σε
μία σφαιρική φιλοσοφία διοίκησης που
ορίζει και προωθεί «καλές» δουλειές για
εργαζόμενους της πρώτης γραμμής. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι περισσότεροι υπάλληλοι αντλούν ικανοποίηση μέσα
από τη γνώση ότι συνεισφέρουν στην
ικανοποίηση του πελάτη. Οι εταιρείες
που ασπάζονται τη φιλοσοφία αυτή, εμπιστεύονται το θέμα της ικανοποίησης του
πελάτη στους εργαζόμενους της πρώτης
γραμμής οι οποίοι και παρακολουθούν
την απόδοσή τους με κριτήριο τα σχόλια
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των πελατών και που αξιοποιούν τα ίδια
σχόλια για τη βελτίωσή τους. Πρόκειται
για ένα σχήμα στο οποίο οι εργαζόμενοι
αυτοδιορθώνονται και βρίσκουν από μόνοι τους την σωστή κατεύθυνση.
Η στρατηγική των «καλών θέσεων εργασίας»: Πρόκειται για τη θεωρία που
πραγματεύεται η Zeynep Ton του MIT,
στο βιβλίο «The Good Jobs Strategy».
Σύμφωνα με αυτήν, οι εταιρείες έχουν την
επιλογή σχετικά με το είδος των θέσεων
εργασίας που θα προσφέρουν. Κάποιες
εταιρείες επιλέγουν να δίνουν πολύ χαμηλούς μισθούς και να διαχειρίζονται
τις δυσκολίες που συνεπάγεται η συχνή
εναλλαγή των μελών του προσωπικού
τους καθώς και της έλλειψης κινήτρου
από πλευράς εργαζομένων. Άλλες εταιρείες πληρώνουν καλύτερα και επενδύουν στην εκπαίδευση και την εξέλιξη του
προσωπικού τους, κάνοντας πράξη την
στρατηγική των καλών θέσεων εργασίας.
Η Zeynep Ton αναλύει παραδείγματα λιανεμπόρων όπως οι Costco και Trader Joe’s,
εταιρειών που ρυθμίζουν τη λειτουργία
τους με τρόπο που να τους επιτρέπει να
παρέχουν καλές θέσεις εργασίας.

Εργαζόμενοι που νιώθουν
«ιδιοκτήτες»
Αν και τα συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση είναι βελτιωμένα
σημαντικά στην περίπτωση των επιχει-

ρήσεων όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν
ότι τους ανήκει μέρος της επιχείρησης,
οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να διακριθούν σε δύο υποκατηγορίες. Κάποιες,
όπως η Southwest Airlines, καλλιεργούν
την αίσθηση της συμμετοχής στις αποφάσεις, βοηθώντας τους εργαζόμενούς
τους να σκέφτονται και να λειτουργούν
σαν ιδιοκτήτες. Άλλες εταιρείες, εκείνες
που επαφίενται αποκλειστικά και μόνο
στα μερίσματα και τις μετοχές, ενδέχεται
να βρουν τα αποτελέσματα απογοητευτικά. Θετικός αντίκτυπος σημειώνεται όταν
οι πολιτικές που ισχύουν στον χώρο εργασίας υποστηρίζουν τη συμμετοχή των
εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, ενθαρρύνουν την εκπαίδευσή τους και τους
δημιουργούν αίσθηση ασφάλειας.
Στην σύγχρονη οικονομία, οι επιχειρήσεις
δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια
με τον τρόπο που το έκαναν οι εταιρείες
πριν από 50 χρόνια. Για να αναπληρώσουν το κενό που προκύπτει, μπορούν να
προσφέρουν στους εργάτες τους ουσιαστική εκπαίδευση ώστε, αν χρειαστεί να
μεταπηδήσουν σε μια διαφορετική θέση
ή ακόμα και σε έναν διαφορετικό κλάδο,
να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν. Η νέα
γνώση προσδίδει ευελιξία και η ευελιξία
αποτελεί μια σύγχρονη απάντηση στο ζητούμενο της ασφάλειας. Η μάθηση είναι
ένα συστατικό που έλειπε από τις καλές
εργατικές θέσεις του παρελθόντος και το
γεγονός ότι πολλοί απολυμένοι υπάλληλοι

εργοστασίων δεν μπόρεσαν να βρουν μια
νέα δουλειά, το αποδεικνύει. Η κουλτούρα της ανάληψης προσωπικής ευθύνης
και οι ευκαιρίες για μάθηση είναι δύο
παράγοντες που συνδυάζονται σε επιχειρήσεις που δημιουργούν καλές θέσεις εργασίας στην σύγχρονη εποχή. Οι βασικές
αρχές που αναλύονται στη συνέχεια εξυπηρετούν την προσέγγιση αυτή.

Εντοπίστε τους κρίσιμους οικονομικούς δείκτες της εταιρείας
Κάθε επιχείρηση έχει στη διάθεσή της
αριθμούς που αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία που προσδίδουν αξία στους πελάτες
της. Η ανώτατη διοίκηση συνήθως γνωρίζει ποια είναι τα στοιχεία αυτά και παρακολουθεί τους σχετικούς αριθμούς ώστε
να τους συνεκτιμά στη λήψη αποφάσεων.
Αν και οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής δεν έχουν την ίδια εμπειρία ή προοπτική με την ηγεσία της εταιρείας, είναι
ωστόσο σε θέση να παρακολουθήσουν
κάποιους αριθμούς που σχετίζονται με
τη συνολική εικόνα. Αυτοί οι αριθμοί θα
μπορούσαν να είναι οι πωλήσεις σε μια
εταιρεία λιανικής, ο τυπικός λογαριασμός
σε ένα εστιατόριο, οι παραγγελίες σε ένα
εργοστάσιο, τα ποσοστά πληρότητας σε
ένα ξενοδοχείο. Κάθε εταιρεία θα πρέπει
να επιλέγει και να εστιάζει σε έναν ή δύο
αριθμούς όπως οι παραπάνω και να τους
μοιράζεται με το σύνολο του προσωπικού της.
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Ενθαρρύνετε το προσωπικό να
ακολουθεί και να βελτιώνει τις
μετρικές
Από την στιγμή που το προσωπικό κατανοεί κάποιους βασικούς δείκτες όπως
οι παραπάνω, είναι σε θέση να λαμβάνει
καλύτερες αποφάσεις και να παρατηρεί
τον αντίκτυπό τους στους δείκτες αυτούς.
Σε κάποιες περιπτώσεις, το μόνο που
χρειάζεται να κάνει η διοίκηση είναι να
μοιραστεί τα δεδομένα. Μια αλυσίδα fastfood ξεκίνησε να αναρτεί σε εβδομαδιαία
βάση έναν πίνακα με τις πωλήσεις, το κόστος των προϊόντων που πωλήθηκαν και
το μεικτό κέρδος, ώστε να έχει το προσωπικό επίγνωση των αριθμών αυτών.
Οι εργαζόμενοι, έφηβοι στην πλειοψηφία
τους, αντιμετώπισαν σαν παιχνίδι τη διαδικασία αναζήτησης τρόπων για αύξηση
των εσόδων και διατήρηση των εξόδων
στο ίδιο επίπεδο. Στην πορεία, πήραν ένα
καλό και πρακτικό μάθημα των βασικών
αρχών για το τρέξιμο μιας επιχείρησης.
Άλλες εταιρείες ακολουθούν πιο επίσημες
διαδικασίες. Μια αμερικάνικη εταιρεία
κατασκευής ατσαλιού καλεί τους εργαζόμενούς της να προτείνουν στη διοίκηση
νέες πρωτοβουλίες βελτίωσης και στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε ομάδες που
επιβλέπουν την επίλυση των θεμάτων
πρώτης προτεραιότητας. Σαν αποτέλεσμα, ο χρόνος για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων βιομηχανικών εργασιών μειώθηκε δραματικά, γεγονός που επηρέασε

θετικά και τα έσοδα της εταιρείας. Βασικό
ρόλο στην στρατηγική της παρακολούθησης μετρικών παίζουν οι προβλέψεις. Η
διαδικασία αυτή εμπνέει στο προσωπικό
προνοητική σκέψη και συμπεριφορά και
βοηθά την εταιρεία να προετοιμαστεί από
νωρίς για επερχόμενες δυσκολίες αλλά
και ευκαιρίες.

Μοιραστείτε τα αποτελέσματα
της βελτιωμένης απόδοσης
Η μάθηση και η προσωπική πρωτοβουλία
που προϋποθέτει η συμμετοχική κουλτούρα αποτελεί κάτι το πρωτόγνωρο για
πολλές επιχειρήσεις και τους ανθρώπους
τους. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από τους
εργαζόμενους να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και να αναλάβουν νέες ευθύνες. Κι
αυτό το έξτρα βήμα εγείρει συχνά το ερώτημα που έχει οδηγήσει πολλές πρωτοβουλίες σε αποτυχία: «τι έχω να κερδίσω
εγώ από αυτό;». Προφανώς, οι μετοχές και
τα μερίσματα αποτελούν μέρος της απάντησης αλλά οι ανταμοιβές αυτές μπορεί
να δείχνουν πολύ μακρινές την στιγμή

που ο εργαζόμενος αντιμετωπίζει τις καθημερινές δυσκολίες της δουλειάς του.
Στην εποχή της νέας οικονομίας, ο συνδυασμός ενός γενναιόδωρου βραχυπρόθεσμου πλάνου κινήτρων και η βελτίωση
επιλεγμένων μετρικών αποτελούν κεντρικό συστατικό μιας καλής δουλειάς. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι συμφωνούν από
κοινού σχετικά με τους στόχους τους στην
αρχή της χρονιάς, τους οποίους και συσχετίζουν με συγκεκριμένους αριθμούς.
Η εταιρεία καθιερώνει ένα πρόγραμμα
πληρωμών όπου προβλέπεται τόσο το
ποσό της ανταμοιβής για την επίτευξη των
στόχων, όσο και εκείνο για την υπέρβασή
τους. Υπάρχουν παραδείγματα εταιρειών
που έχουν δώσει έως και 30 βδομαδιάτικα
έξτρα αμοιβών –και μάλιστα χωρίς αυτό
να τους στοιχίζει, δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από την αύξηση της απόδοσης. Η
προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διοίκηση και το εργατικό προσωπικό δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και ότι
εργάζονται από κοινού για τη βελτίωση
της θέσης της εταιρείας.

Στην εποχή της νέας οικονομίας,
ο συνδυασμός ενός γενναιόδωρου
βραχυπρόθεσμου πλάνου κινήτρων και η
βελτίωση επιλεγμένων μετρικών αποτελούν
κεντρικό συστατικό μιας καλής δουλειάς
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Σύγχρονες προκλήσεις
που υπερβαίνουν τις δυνατότητες
της «παραδοσιακής» ηγεσίας
Οι ηγέτες πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ανθρώπων
που τους έχουν εμπιστευτεί σε αυτόν το ρόλο, παρέχοντας παράλληλα
ένα όραμα και χαράζοντας μια μελλοντική πορεία, ώστε το ανθρώπινο
δυναμικό να φανταστεί ένα καλύτερο μέλλον. Κάθε καινούργια χρονιά
είναι ένα ορόσημο, καθώς νέοι στόχοι τίθενται αλλά προκύπτουν και νέες
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
ΤΗΣ ΤΖΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Η

αληθινή ηγεσία σε έναν περίπλοκο, αβέβαιο και ανήσυχο
κόσμο απαιτεί από τους ηγέτες
να διάγουν τον επαγγελματικό
τους βίο με… ένα σύστημα ραντάρ και μια
πυξίδα! Πρέπει να είναι δεκτικοί σε σήματα
που φθάνουν διαρκώς από ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο τοπίο και θα πρέπει να
είναι πρόθυμοι να κάνουν τις απαραίτητες
προσαρμογές. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ
να αποκλίνουν από τον αληθινό «βορρά»
τους. Τουτέστιν ένα ισχυρό όραμα που βασίζεται σε αυθεντικές αξίες.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το World
Economic Forum στην ετήσια συνάντησή
του στο Νταβός, την περσινή χρονιά, είχε
ως θέμα «Responsive and Responsible
Leadership». Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συνάντησης πέντε ήταν οι βασικές
προκλήσεις για τους ηγέτες το 2017.
Πρώτον, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν
την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση,
η οποία επαναπροσδιορίζει ολόκληρες
βιομηχανίες και δημιουργεί νέες από την
αρχή, λόγω πρωτοποριακών εξελίξεων
στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική,
το Internet of Things, τα αυτοκατευθυνόμενα οχήματα, την 3D εκτύπωση, τη νανοτεχνολογία, τη βιοτεχνολογία και την
κβαντική πληροφορική. Και ενώ η Τέταρτη
Βιομηχανική Επανάσταση θα μπορούσε
να βοηθήσει να λυθούν μερικά από τα
πιο πιεστικά προβλήματα, εντούτοις διαιρεί τις κοινωνίες σε εκείνους που αγκαλιάζουν την αλλαγή και εκείνους που δεν
το κάνουν. Και αυτό απειλεί την ευημερία
του κόσμου με τρόπους που θα πρέπει να
εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν.
Δεύτερον, οι ηγέτες θα έπρεπε να οικοδομήσουν ένα δυναμικό και περιεκτικό
σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης
αποτελούμενο πολλά ενδιαφερόμενα
μέρη. Οι οικονομικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις
μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω
της παγκόσμιας συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, το πλαίσιο για
διεθνή συνεργασία σχεδιάστηκε για την
μεταπολεμική εποχή, όταν τα κράτη-έθνη

ήταν οι βασικοί παράγοντες. Ταυτόχρονα,
οι γεωπολιτικές μετατοπίσεις έχουν κάνει
τον σημερινό κόσμο πραγματικά πολυπολικό. Καθώς οι νέοι παγκόσμιοι παίκτες
φέρνουν νέες ιδέες για τον τρόπο διαμόρφωσης των εθνικών συστημάτων και της
διεθνούς τάξης, η υπάρχουσα τάξη γίνεται
όλο και πιο εύθραυστη. Εφόσον οι χώρες
αλληλεπιδρούν με βάση κοινά συμφέροντα και όχι με κοινές αξίες, ο βαθμός στον
οποίο θα είναι σε θέση να συνεργαστούν
θα είναι περιορισμένος. Επιπλέον, οι μη
κρατικοί φορείς είναι πλέον σε θέση να
διαταράξουν τα εθνικά και παγκόσμια
συστήματα, κυρίως μέσω επιθέσεων στον
κυβερνοχώρο.
Μια τρίτη πρόκληση για τους ηγέτες ήταν
η αποκατάσταση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Η διαρκώς μειωμένη
ανάπτυξη μεταφράζεται σε μόνιμα χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης: με ετήσια αύξηση 5%, χρειάζονται μόλις 14 χρόνια για
να διπλασιαστεί το ΑΕΠ μιας χώρας. Με
αύξηση 3%, χρειάζονται 24 χρόνια.
Μια τέταρτη πρόκληση ήταν η μεταρρύθμιση του καπιταλισμού της αγοράς και η
αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας. Οι ελεύθερες αγορές
και η παγκοσμιοποίηση έχουν βελτιώσει
το βιοτικό επίπεδο και έχουν απομακρύνει
τους ανθρώπους από τη φτώχεια εδώ και
δεκαετίες. Ωστόσο, οι διαρθρωτικές αδυναμίες τους τροφοδότησαν την πολιτική
αντίδραση των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας μόνιμων
δομών για την εξισορρόπηση των οικονομικών κινήτρων με την κοινωνική ευημερία.
Τέλος, οι ηγέτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν τη διαδεδομένη κρίση στον σχηματισμό ταυτότητας που προέκυψε από τη
διάβρωση των παραδοσιακών κανόνων
τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει τον κόσμο μικρότερο,
αλλά πιο περίπλοκο και πολλοί άνθρωποι
έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στους
θεσμούς. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται
τώρα για το μέλλον τους και αναζητούν
κοινές αλλά διακριτές πεποιθήσεις που
μπορούν να προσδώσουν μια αίσθηση

σκοπού και συνέχειας.
Ο σχηματισμός ταυτότητας δεν είναι μια
ορθολογική διαδικασία. Είναι βαθιά συναισθηματική και συχνά χαρακτηρίζεται από
υψηλά επίπεδα άγχους, δυσαρέσκειας και
θυμού. Η πολιτική καθοδηγείται, επίσης,
από το συναίσθημα: οι πολιτικοί ηγέτες
προσελκύουν ψήφους (πραγματικές ή
εμπιστοσύνης) όχι με την κάλυψη αναγκών
ή με την παρουσίαση μακροπρόθεσμων
οραμάτων, αλλά με την προσφορά της
αίσθησης ότι ανήκουν σε απλούστερους
χρόνους ή την επιστροφή στις εθνικές ρίζες. Οι ηγέτες, από την πλευρά τους, έπρεπε να αναγνωρίσουν τους φόβους και τον
θυμό των ανθρώπων ως κάτι φυσιολογικό, παρέχοντας παράλληλα έμπνευση και
εποικοδομητικά σχέδια για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος.
Στο ίδιο φόρουμ τονίστηκε ότι το 2017 η
ανάγκη για υπεύθυνη ηγεσία θα είναι πιο
επίκαιρη από ποτέ.

Σωτήριο έτος 2018
Χωρίς να σημαίνει ότι οι παραπάνω προκλήσεις έχουν αντιμετωπιστεί σε διεθνές
επίπεδο και ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών, τη
φετινή χρονιά έρχονται να προστεθούν και
μερικές ακόμα. Οι καινούργιες αυτές προκλήσεις δεν αφορούν ζητήματα textbooks
που μπορούν να επιλυθούν μέσω της επιχειρηματικής λογικής και των επιχειρηματικών
μοντέλων. Ούτε μπορούν να ξεπεραστούν
μέσω μεθόδων στατιστικής ανάλυσης και
management που δεν ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Οι προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά
στους ηγέτες έχουν ευαίσθητη φύση.
Απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή και αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα, ενώ οι απλές
και γρήγορες αναλύσεις απλά δεν αρκούν
πια. Στον περίπλοκο κόσμο που ζούμε σήμερα, με την τεχνολογία και την ανθρώπινη συμπεριφορά να εξελίσσονται και να
μεταμορφώνονται, αυτό που ονομάζεται
παραδοσιακή ηγεσία είναι από μόνη της
μια πρόκληση που πρέπει να επανεκτιμηθεί και να αναθεωρηθεί.
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1. Αυτοματισμός και απώλεια
θέσεων εργασίας
Το διαδίκτυο ήταν αυτό που «τάραξε τα
νερά» τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε
προσωπικό επίπεδο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο τέλος του 20ου αιώνα.
Έφερε μαζί του την πρόσβαση σε πληροφορίες και την ταχύτητα της επικοινωνίας. Για
αυτό συγκρίνεται συχνά με την πελώρια μαζική επανάσταση, πίσω στον 18ο αιώνα, με
τη μορφή της βιομηχανικής επανάστασης.
Βρισκόμαστε τώρα στα πρόθυρα μιας άλλης δύναμης που στηρίζεται στην τεχνητή
νοημοσύνη. Ενώ υπάρχει πολλή συζήτηση
γύρω από την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, η πρακτική εφαρμογή της δεν μπορεί
ούτε να αγνοηθεί ούτε να αμφισβητηθεί.
Και καθώς όλο και περισσότερες συσκευές
και οργανισμοί υιοθετούν την εφαρμογή
του Artificial Intelligence (AI), η εξάρτηση
από αυτήν την εξέλιξη δυναμώνει. Αυτό
στη συνέχεια δημιουργεί μια κατάσταση
όπου η εξάρτησή μας από το AI θα μειώσει (αν δεν παραλείψει/περιορίσει σε επικίνδυνο βαθμό) την εξίσωση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων. Με απλά λόγια,
το AI θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους
σε θέσεις εργασίας που απαιτούν λιγότερο
εξειδικευμένες δεξιότητες.
Το γιατί αυτό αποτελεί πρόκληση έχει να
κάνει με το γεγονός ότι οι ηγέτες σύντομα θα αρχίσουν να αισθάνονται την πίεση
προσαρμογής στο νέο «πρότυπο» αυτοματισμού στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
Αυτό βέβαια θα προκαλέσει την πίεση της
ανάπτυξης των ανθρώπων από το φόβο
ότι σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν
τις θέσεις εργασίας τους. Η ενίσχυση των
δυνατοτήτων στο υφιστάμενο ανθρώπινο
δυναμικό δεν είναι κάτι που συμβαίνει εν
μία νυκτί ή με λίγες συνεδρίες κατάρτισης
και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα.
Πρόκειται για μια διαδικασία που βασίζεται σε ένα καλά προγραμματισμένο πλάνο
ανάπτυξης. Οι έγκυροι προβληματισμοί
και οι σκέψεις για το επόμενο βήμα σε
σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί
να βοηθήσουν τους ηγέτες να προετοιμαστούν για το αναπόφευκτο μέλλον ενός
πιο εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμι-

κού που βασίζεται περισσότερο στην αυτοματοποίηση, παρά στον άνθρωπο.

2. Διαφάνεια
Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο μια έκρηξη των ανοιχτών
συζητήσεων, των αντιπαραθέσεων και
των δημόσιων ερωτήσεων που αφορούν
την επιχειρηματική και την πολιτική ζωή.
Πολλά από τα θέματα συζήτησης έρχονται
στο φως χάρη στους διαδεδομένους τρόπους χρήσης τη τεχνολογίας, όπως είναι
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και
εξαιτίας του έντονου ενδιαφέροντος που
επιδεικνύουν τα Μέσα Μαζική Ενημέρωσης. Αυτό έχει οδηγήσει στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών/ πελατών και
οι ρυθμιστικές αρχές γίνονται όλο και πιο
δραστήριες στην αντιμετώπιση των θεμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, πάνω από όλα, οι ίδιοι οι
ηγέτες αμφισβητούνται ανοιχτά, δέχονται
προκλήσεις και καλούνται μετ’ επιτάσεως
να σχολιάσουν πώς λειτουργούν οι οργανισμοί τους, πώς κάνουν τις δουλειές τους, τι
υποστηρίζουν σε επίπεδο εταιρικών αξιών
κ.λπ. Και καθώς έρχονται στο προσκήνιο
περισσότερα ζητήματα, το αποτέλεσμα
είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που προκαλεί αμφιβολία.
Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες είναι να ενισχύσουν τη διαφάνεια στον
τρόπο με τον οποίο δουλεύουν. Οι ημέρες
κατά τις οποίες οι ηγέτες μπορούσαν να
αποφύγουν να βρεθούν στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος και να αμφισβητηθούν
δημόσια έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Σήμερα, η ηγεσία και η εξουσία της είναι
πολύ πιο ευάλωτες στην αμφισβήτηση,
ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο
σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα
πραγματικής ζωής, όπως οι εργασιακές δι-

ακρίσεις, η προμήθεια πρώτων υλών, η ποιότητα των προϊόντων και ούτω καθεξής.
Αν κάποιος ηγέτης πιστεύει ότι λειτουργεί
σε ένα μονοπωλιακό περιβάλλον ή ότι η
εταιρεία του παρέχει μοναδικά προϊόντα
που θα τον κρατήσουν ασφαλή, μάλλον
θα πρέπει να το σκεφτεί ξανά. Η Samsung,
η Apple, η Volkswagen και ακόμη και η
Microsoft είναι εταιρείες που είχαν το δικό
τους μερίδιο προβλημάτων, αντιπαραθέσεων και συζητήσεων και κλήθηκαν να το
διαχειριστούν. Οι αξίες ενός οργανισμού
βρίσκονται σε καθεστώς αμφισβήτησης
διαρκώς και στο επίκεντρο αυτής θα βρίσκεται ο ηγέτης της επιχείρησης.

3. Ο ρόλος των γυναικών
στον χώρο εργασίας
Τον τελευταίο καιρό, υπήρξε κάποια πρόοδος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
στο χώρο εργασίας, ωστόσο, πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν γίνονται αρκετά. Το
ποσοστό προόδου που σημειώνεται, ενώ
είναι σαφώς αυξημένο σε σχέση με τις
προηγούμενες δεκαετίες, απλώς δεν είναι
αρκετό για να επηρεάσει πραγματικά τους
αριθμούς και τα ποσοστά που δηλώνουν
ότι οι γυναίκες επιτυγχάνουν στον εταιρικό κόσμο. Και αυτή είναι ακριβώς η πρόκληση που επηρεάζει όλους τους ηγέτες,
σε κάθε βιομηχανία και σε όλο τον κόσμο.
Πώς οι οργανισμοί βοηθούν στο να συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες; Πώς οι
εταιρείες φροντίζουν για τη σταδιοδρομία
των γυναικών, τη δίκαιη πληρωμή τους και
τελικά πώς σταματούν να κάνουν διακρίσεις (έστω και ασυνείδητα);
Το 2018, οι ηγέτες θα συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο σε αυτόν τον τομέα – ωστόσο πόση ακριβώς θα είναι αυτή η πρόοδος απομείνει να αποδειχθεί στην πράξη.

Οι αξίες ενός οργανισμού βρίσκονται
σε καθεστώς αμφισβήτησης διαρκώς και στο
επίκεντρο αυτής θα βρίσκεται ο ηγέτης
της επιχείρησης
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Σαφώς και υπάρχουν ιστορίες επιτυχίας,
όπου γυναίκες έφτασαν στην κορυφή και
κέρδισαν το στοίχημα της ηγεσίας, αλλά
εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ λίγες
από αυτές. Και αυτό δεν είναι πραγματικά
ο καταλύτης της αλλαγής. Η πρόκληση που
αντιμετωπίζει σήμερα ένας ηγέτης είναι
πραγματικά να επιφέρει τις σχετικές αλλαγές στους κόλπους του οργανισμού. Πρόκειται για την ενίσχυση των αναπτυξιακών
στρατηγικών που ενισχύουν και τονώνουν
την ικανότητα του γυναικείου ανθρώπινου
δυναμικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
πρέπει να ξαναγραφτεί το εταιρικό DNA για
να μπορέσουν οι γυναίκες να εκτιμηθούν
πραγματικά και να εκτιμηθεί η προσφορά
και η συνεισφορά τους στα επιχειρησιακά
αποτελέσματα. Και πρόκειται για την ανάπτυξη βιώσιμων προγραμμάτων που θα
αντικατοπτρίζουν την αλλαγή που πρέπει
να γίνει τώρα και θα έχει αντίκτυπο στις δεκαετίες που έρχονται.

4. Συνεργατική ηγεσία
Το 2018 οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα βιώσουμε την «πτώση« (αν όχι το τέλος) του
μοντέλου του «ηρωικού» ηγέτη. Όλα
δείχνουν ότι οι μέρες κατά τις οποίες οι

μέτοχοι, οι εργαζόμενοι και οι πελάτες
στρέφονταν προς τον γενναίο ηγέτη και
περίμεναν από αυτόν να έχει όλες τις απαντήσεις είναι παρελθόν. Σίγουρα είναι λίγο
δύσκολο αυτό να γίνει πιστευτό στη σημερινή πραγματικότητα, αλλά είναι κάτι που
αναπόφευκτα θα συμβεί. Οι περισσότεροι
ηγέτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν
την εξουσία, τη δύναμη και την ισχύ που
έχουν στις εταιρείες. Θα πιστέψουν ότι
χάρη στο όραμά τους και τη δέσμευσή
τους, υπάρχει μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο,
αυτό δεν συμβαίνει, σίγουρα ακόμα περισσότερο σήμερα.
Η πρόκληση εδώ δεν είναι να μπορέσει ο
ηγέτης να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να επιτύχει με «σόλο» καριέρα. Είναι
πολύ ευρύτερο από αυτό. Πρόκειται για
την αποδοχή του νέου κανόνα της ηγετικής συνεργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση
υπάρχουν ηγέτες σε ολόκληρο τον οργανισμό, σε διάφορα επίπεδα και σε διαφορετικές λειτουργίες. Όλοι αυτοί οι ηγέτες
συνεργάζονται για να βοηθήσουν την εταιρεία να επιτύχει το σκοπό και τους στόχους
της. Και εκεί θα πρέπει ο ηγέτης που βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας να ανοίξει τα μάτια του και να δεχτεί

ότι δεν πρόκειται να μεγαλουργήσει μόνος
του. Η επιτυχία στην πραγματικότητα θα
προκύψει από τις συντονισμένες προσπάθειες εντός του οργανισμού. Ως εκ τούτου,
υπάρχει η δυνατότητα να οικοδομηθεί
η σχετική εταιρική κουλτούρα, οι ηγέτες
να γαλουχηθούν με την αντίληψη ότι το
μεγαλείο ενός οργανισμού είναι αποτέλεσμα συνολικής δουλειάς και άνθρωποι
μπορούν να «λάμψουν» σε κάθε γωνιά της
εταιρείας.

Εν κατακλείδι
Ο κόσμος έχει αλλάξει. Ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως τον γνωρίζαμε, έχει
εξελιχθεί. Η ηγεσία, αναπόφευκτα πρέπει,
επίσης, να εξελιχθεί, να αλλάξει, να αγκαλιάσει τις εξελίξεις και να συμβαδίσει με
την εποχή. Οι μελλοντικές προκλήσεις
δεν είναι κάτι που τα βιβλία ηγεσίας και
management μπορούν να αντιμετωπίσουν. Οι ηγέτες πρέπει να προσεγγίσουν
αυτές τις προκλήσεις αξιοποιώντας τη
διαίσθησή τους, δεξιότητες προσαρμοστικότητας και διατηρώντας διαρκώς ένα
ανοιχτό μυαλό.
ΠΗΓΈΣ: World Economic Forum, Business2Community
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O ρόλος του ΔΣ στη διαχείριση
των ψηφιακών κινδύνων
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι απαιτήσεις γύρω από θέματα
ασφάλειας του κυβερνοχώρου έρχονται σε σύγκρουση τόσο με την
ανάγκη για καινοτομία όσο και με την έκκληση για παραγωγικότητα.
Ο αυξανόμενος κίνδυνος στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνει όχι μόνο
τον κίνδυνο παραβίασης των δεδομένων του δικτύου αλλά και τον
κίνδυνο υπονόμευσης ολόκληρης της επιχείρησης μέσω επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ανοικτή ψηφιακή συνδεσιμότητα και
προσβασιμότητα. Ως εκ τούτου, η εκμάθηση του τρόπου αντιμετώπισης
του κινδύνου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι κρίσιμης σημασίας για
μια επιχείρηση και πρέπει συνεπώς να αντιμετωπιστεί στρατηγικά από την
κορυφή. Η διαχείριση του κυβερνοχώρου δεν μπορεί πλέον να αποτελεί
ζήτημα που ανατίθεται στο τμήμα πληροφορικής (IT). Πρέπει να είναι
δουλειά του καθενός - συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού συμβουλίου.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Ο

ι παραβιάσεις των δικτύων των
εταιρειών έχουν γίνει πλέον
τόσο συχνές που μόνο οι πιο
μεγάλες από αυτές πια γίνονται
είδηση. Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών καλούνται να διασφαλίσουν την κυβερνο-ασφάλεια (cybersecurity) – παρά το
γεγονός ότι τα ΔΣ είναι μάλλον απροετοίμαστα για αυτό τον ρόλο. Σε πρόσφατη έρευνα του National Association of Corporate
Directors (NACD) των Ηνωμένων Πολιτειών
το 58% των μελών διοικητικών συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών που συμμετείχαν
σε αυτή δήλωσε ότι οι σχετικοί με την ψηφιακή ασφάλεια κίνδυνοι αποτελούν τον
πλέον απαιτητικό κίνδυνο που αναμένεται
να διαχειριστούν. Η ικανότητα των εταιρειών να διαχειριστούν αυτό τον κίνδυνο έχει

σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην τιμή της
μετοχής και τη φήμη της εταιρείας, όσο και
στη φήμη των ίδιων των διοικητικών στελεχών. Για παράδειγμα, μετά από μία διαρροή
δεδομένων στην Target το 2013, κατά την
οποία εκλάπησαν προσωπικά δεδομένα 60
εκατομμυρίων πελατών, σε μία αγωγή μετόχων κατηγορήθηκαν τα διοικητικά στελέχη ότι δεν τήρησαν τα καθήκοντά τους,
καθώς απέτυχαν να υλοποιήσουν τους κατάλληλους ελέγχους για την ασφάλεια των
δεδομένων. Αν και τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου δεν θεωρήθηκαν υπαίτια τελικά, τόσο ο CEO όσο και ο CIO της εταιρείας
παραιτήθηκαν.
Η άποψη ότι τα διοικητικά στελέχη δεν είναι
επαρκώς προετοιμασμένα για την αντιμετώπιση του κινδύνου ασφάλειας στον κυ-

βερνοχώρο έχουν προκαλέσει συναγερμό
στις αίθουσες συνεδριάσεων των εταιρειών
σε παγκόσμιο επίπεδο. Και παρόλο που οι
εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε
αυτό τον τομέα, τα σχετικά με παραβιάσεις
περιστατικά που προκύπτουν είναι ολοένα
περισσότερα αλλά και σοβαρότερα. Και
αυτό γιατί εάν τα διοικητικά συμβούλια
δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα για να
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο πώς θα είναι σε θέση
να καθορίσουν την αποτελεσματικότητα
των υφιστάμενων ή των προτεινόμενων
στρατηγικών; Πώς μπορούν να ξέρουν πώς
πρέπει να είναι η λειτουργικά αποτελεσματική κυβερνο-ασφάλεια και πώς αυτή θα
πρέπει να εξελιχθεί; Και πώς τα διοικητικά
στελέχη θα ξέρουν ποια ερωτήματα να θέ-
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σουν ώστε να προβούν στις σωστές για την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο επενδύσεις;

Θέτοντας τα σωστά ερωτήματα
Πολλαπλές έρευνες έχουν δείξει ότι πολλά διοικητικά στελέχη προς το παρόν δεν
θέτουν τα σωστά ερωτήματα επειδή δεν
διαθέτουν τις κατάλληλες μετρικές προκειμένου να αποτιμήσουν και να αξιολογήσουν τα επίπεδα κυβερνο-ασφάλειας της
εταιρείας τους. Έρευνα του 2016, η οποία
διεξήχθη από την RedSeal Inc.-εταιρεία
anlytics για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο- με τη συμμετοχή 200 CEOs, έδειξε ότι το
87% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι χρειάζονται έναν καλύτερο τρόπο να μετρούν
την αποτελεσματικότητα των επενδύσεών
τους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώ-

ρο, με το 72% να αναγνωρίζει την απουσία
των κατάλληλων μετρικών ως «κορυφαία
πρόκληση». Συχνά, τα διοικητικά στελέχη
σπαταλούν υπερβολικά πολύ χρόνο μελετώντας τεχνικές αναφορές γύρω από τον
αριθμό των ειδοποιήσεων του συστήματος
ανίχνευσης εισβολών, ή τις ενημερώσεις
του λογισμικού κ.ά.
Για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, οι εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν δύο
ζητήματα. Πρώτον τα διοικητικά στελέχη
θα πρέπει να έχουν μία βασική εκπαίδευση
στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου η οποία
θα ανταποκρίνεται στη στρατηγική φύση,
το σκοπό και τις επιπτώσεις του κινδύνου
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Μέσα στις
εταιρείες, οι managers που ασχολούνται με
τα operations, οι ειδικοί σε θέματα ασφά-

λειας και τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει
να υιοθετήσουν μία κοινή γλώσσα για ό,τι
αφορά τον κίνδυνο της κυβερνο-ασφάλειας. Δεύτερον, θα πρέπει η ανώτατη διοίκηση να παρέχει ουσιαστικά στοιχεία όχι
μόνο σχετικά με την κατάσταση της ασφάλειας των δεδομένων όπως ορίζεται στενά
από τους ιούς που έχουν αναγνωριστεί ή
από τον αριθμό των εισβολών που έχουν
εντοπιστεί, αλλά και με στοιχεία για την
ανθεκτικότητα των ψηφιακών δικτύων του
οργανισμού. Αυτό σημαίνει και την ύπαρξη
στρατηγικών για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε περίπτωση παραβίασης και για την ταχύτατη ανάκαμψη από
τις επακόλουθες συνέπειες, καθώς και τη
διερεύνηση των αναγκαίων βελτιώσεων
στην ψηφιακή υποδομή. Με δεδομένο ότι
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τα δίκτυα αλλάζουν συνεχώς, η παρακολούθηση των ψηφιακών κινδύνων και των
τρωτών σημείων στον κυβερνοχώρο μέσα
στην πάροδο του χρόνου και η απαραίτητη
προσαρμογή είναι υψίστης σημασίας.
Πριν από μερικές δεκαετίες, όταν οι εταιρικοί υπολογιστές διασυνδέθηκαν σε συστήματα καταγραφής, είχε νόημα οι εταιρείες
να επικεντρωθούν αποκλειστικά και μόνο
στην πρόληψη περιπτώσεων εξωτερικών
επιθέσεων και στην προστασία της περιμέτρου του δικτύου τους. Ωστόσο, σήμερα
που οι υπολογιστές έχουν γίνει συστήματα
engagement, οι στρατηγικές που είναι προσανατολισμένες στην άμυνα της περιμέτρου του δικτύου είναι το λιγότερο ανεπαρκείς. Οι σύγχρονοι οργανισμοί διαθέτουν
τεράστιους αριθμούς συνδέσεων σε δίκτυα
και οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπων και μηχανημάτων λαμβάνουν χώρα όλες τις ώρες
της ημέρας και της νύχτας. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, οι στρατηγικές ασφάλειας θα πρέπει να διευρυνθούν πέρα από τα όρια του
οργανισμού προκειμένου να καλύπτουν και
τις αλληλεπιδράσεις με προμηθευτές, πελάτες και παρόχους. Τα δίκτυα είναι διαπερατά
και το σχετικό ερώτημα δεν είναι πλέον το
αν θα παραβιαστεί η ψηφιακή υποδομή της
εταιρείας αλλά το τι κάνουμε όταν παραβιάζεται. Για τις εταιρείες σήμερα, η παλιά
πρόκληση εντοπισμού και εξουδετέρωσης
των απειλών έχει επεκταθεί και συμπεριλαμβάνει την εκμάθηση του πώς μπορεί η
επιχειρηματική δραστηριότητα να συνεχιστεί στη διάρκεια μίας παραβίασης και πώς
θα επιτευχθεί η ανάκαμψη μετά από μία παραβίαση. Με άλλα λόγια, η πρόκληση πλέον
δεν αφορά μόνο στην ασφάλεια, αλλά στην
ασφάλεια σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητας και τη συνέχεια.

Αυξάνοντας την ανθεκτικότητα
Η ανθεκτικότητα (resilience) είναι απαραίτητο συστατικό σε οποιαδήποτε στρατηγική άμυνας στους ψηφιακούς κινδύνους.
Οι... «μαχητές» του κυβερνοχώρου είναι
ικανοί και αποφασισμένοι επιτιθέμενοι
και αρκεί να επιτύχουν μόνο μία φορά. Η
έννοια της ανθεκτικότητας υποθέτει ότι οι
επιθέσεις είναι αμετάβλητα χαρακτηριστικά

του σύγχρονου ψηφιακού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και ότι κάποιο μέρος αυτών
των επιθέσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα
σε παραβιάσεις. Επομένως, η δημιουργία
επαρκούς ανθεκτικότητας τόσο για να συνεχιστεί η επιχειρησιακή δραστηριότητα
όσο και για να διασφαλιστεί η ανάκαμψη
μετά από μία παραβίαση είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο μία σύγχρονης στρατηγικής για
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Η επαρκής οργανωσιακή ανθεκτικότητα
αφορά στη λειτουργία της επιχείρησης,
ενώ ταυτόχρονα αγωνίζεται να ανακάμψει
της παραβίασης. Η διατήρηση αυτού του
επιπέδου αποδοτικότητας απαιτεί την ικανότητα μέτρησης της ψηφιακής ανθεκτικότητας ενός οργανισμού, με τρόπο ανάλογο
με αυτόν που το διοικητικό συμβούλιο
μίας εταιρείας επιβλέπει την οικονομική
της υγεία. Για τα μέλη του ΔΣ μίας εταιρείας καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας
δεν είναι πιο επείγουσα από την επίβλεψη
και, όπου χρειάζεται, την αμφισβήτηση του
τρόπου με τον οποίο η εκτελεστική ηγεσία
διαχειρίζεται τους κινδύνους για την εταιρεία. Η διαχείριση του κινδύνου της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σήμερα απαιτεί
την προστασία των ψηφιακών δικτύων
που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αποτελεσματική ασφάλεια και υψηλό επίπεδο ανθεκτικτότητας ως απάντηση στις ως σε κάποιο
βαθμό αναπόφευκτες κυβερνο-επιθέσεις.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις κατάλληλες πολιτικές, την επιλογή της ηγεσίας και την κατανομή των πόρων. Πρόκειται
για ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την
επιχείρηση, απαιτώντας τόσο την απόλυτη
δέσμευση του διοικητικού συμβουλίου όσο
και της εκτελεστικής ηγεσίας.
Η έρευνα του NACD αποκαλύπτει ότι τα
μέλη των διοικητικών συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών είναι σημαντικά περισσότερο προβληματισμένοι σχετικά με τις
προσπάθειες των εταιρειών τους για την
ψηφιακή ασφάλεια. Μόλις το 37% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι αισθάνονται «σίγουροι» ή «πολύ σίγουροι» ότι η εταιρεία
τους είναι «κατάλληλα ασφαλής απέναντι

σε κυβερνο-επιθέσεις», το 60% δηλώνει
«σχετικά» ή «λίγο» σίγουροι. Άλλες έρευνες,
συμπεριλαμβανομένης της δημοσκόπησης
των CEOs της RedSeal αναφέρουν ανάλογα
αποτελέσματα και αδυναμίες.
Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη επενδύσεων. Το 2017, η παγκόσμια δαπάνη που αφορούσε την ψηφιακή δαπάνη υπολογίζεται
ότι έφτασε τα 86 δισεκατομμύρια δολάρια,
ενώ σύμφωνα με την Gartner αναμένεται
περαιτέρω αύξηση το 2018, φτάνοντας
συνολικά τα 93 δυσεκατομμύρια δολάρια.
Παρόλα αυτά, οι ζημίες που οφείλονται στο
κυβερνο-έγκλημα αυξάνονται περισσότερο από το διπλάσιο του ρυθμού αύξησης
των δαπανών. Πολλοί CEOs συνεχίζουν να
εστιάζουν την προσοχή τους στο να κρατήσουν τους hackers μακριά από τα δίκτυά
τους, αντί να ενισχύουν την ανθεκτικότητα
για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μίας
παραβίασης όταν αυτή συμβεί. Αν και οι
περισσότεροι CEOs πιστεύουν ότι η κυβερνο-ασφάλεια είναι μία στρατηγικής σημασίας λειτουργία η οποία ξεκινάει από τη
διοίκηση, η έρευνα της RedSeal έδειξε ότι
το 89% των CEOs αντιμετωπίζουν το πρόβλημα λιγότερο ως επιχειρηματικό ζήτημα
και περισσότερο ως λειτουργία του ΙΤ, καθώς η διεύθυνση πληροφορικής είναι που
λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για τις σχετικές επενδύσεις.

Βέλτιστες πρακτικές
Με βάση τα ευρήματα των ερευνών, οι ειδικοί προτείνουν μία σειρά από βήματα που
θα βοηθήσουν τους οργανισμούς να διαχειριστούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
περισσότερο αποτελεσματικά και να αναπτύξουν στρατηγικές ψηφιακής ανθεκτικότητας. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν την
επιμόρφωση της ηγεσίας της εταιρείας, την
ανάπτυξη μίας κοινής γλώσσας ανάμεσα
στη διαχείριση και τη διοίκηση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, την κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα
και την ανάδειξη τόσο της ασφάλειας όσο
και της ανθεκτικότητας σε στρατηγικής σημασίας εταιρικές επιταγές.
Επιμόρφωση/ εκπαίδευση της ηγεσίας
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της εταιρείας. Ο κίνδυνος της ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αυστηρά ως ζήτημα της πληροφορικής. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση
κινδύνου, τόσο η ασφάλεια όσο και η ανθεκτικότητα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
σημαντικά θέματα στο σύνολο της εταιρείας. Όλο και περισσότερο τα διοικητικά στελέχη λογοδοτούν για την ασφάλεια και την
ανθεκτικότητα των δικτύων και των δεδομένων. Επομένως, τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου πρέπει να κατανοούν τα διακυβευόμενα ζητήματα και να αποδέχονται
την ευθύνη για τη στάση του οργανισμού
στον κυβερνοχώρο. Η ηγεσία της εταιρείας πρέπει να έχει ξεκάθαρη αντίληψη για
τα βασικά στοιχεία της ασφάλειας και της
ανθεκτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι τα διοικητικά στελέχη οφείλουν να γνωρίζουν (1)
τους περιορισμούς της ασφάλειας (καμία
πρακτική στρατηγική δεν μπορεί να αποτρέψει όλες τις επιθέσεις) και (2) την ανάγκη
για ανθεκτικότητα (στρατηγικές για τη συνέχιση του επιχειρείν κατά τη διάρκεια μία
επίθεσης και για την ταχεία ανάκαμψη μετά
την παραβίαση).
Για να είναι αποτελεσματική σε αυτό το
ρόλο, η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να
έχει επαρκείς γνώσεις και να κατανοεί ότι
η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε γενικές
γραμμές θα πρέπει να προσεγγίζεται ως
ένας κίνδυνος που αφορά το σύνολο της
εταιρείας. Θα πρέπει επίσης να κατανοεί τις
νομικές συνέπειες των κινδύνων στον κυβερνοχώρο.
Ανάπτυξη κοινής γλώσσας. Τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να έχουν επαρκή
πρόσβαση στην σχετική με την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο τεχνογνωσία, και οι συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να αποτελούν μέρος κάθε
ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων
τους. Επιπλέον, η εμπλοκή του ΔΣ στα θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δεν θα
πρέπει να περιορίζεται σε ετήσιες ή εξαμηνιαίες αναφορές. Τόσο οι Chief Information
& Security Officers (CISO) όσο και τα σχετικά στελέχη θα πρέπει να είναι σε θέση να
επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα μέλη
του ΔΣ και άλλους ηγέτες. Οι συσκέψεις

Μία επιλογή που παρέχει αρκετή
ασφάλεια αλλά παρεμποδίζει το επιχειρείν
αποτελεί κακή επιχειρηματική πρακτική,
η οποία καθιστά ενδεχομένως την
εταιρεία λιγότερο ανθεκτική
με τους επαγγελματίες της ασφάλειας δεν
έχουν κανένα νόημα αν οι τεχνικοί ειδικοί
και τα διοικητικά στελέχη δεν είναι σε θέση
να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο. Τα στελέχη της ασφάλειας δεδομένων θα πρέπει
να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σε ένα επίπεδο και μία μορφή η οποία
είναι προσβάσιμη στα μη τεχνικά διοικητικά στελέχη. Ιδανικά, οι αξιολογήσεις και η
αποτίμηση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, της ψηφιακής ανθεκτικότητας και του
σχετικού προϋπολογισμού θα πρέπει να
εκφράζονται χρησιμοποιώντας μετρήσεις
που αντικειμενικά και χωρίς αμφιβολία αξιολογούν τα θέματα κινδύνου, κόστους και
οφελών. Τούτου λεχθέντος, τα διοικητικά
στελέχη θα πρέπει να γνωρίζουν βασικές
αρχές σχετικά με την ψηφιακή δικτύωση
και την ασφάλεια. Ο στόχος είναι οι CISOs
και τα άλλα στελέχη του IT να συμμετέχουν
σε έναν ειλικρινή, αμοιβαία κατανοητό διάλογο με το διοικητικό συμβούλιο και τις
κατάλληλες υποεπιτροπές. Όπου είναι εφικτό, οι CISO και ΙΤ αναφορές θα πρέπει να
επικεντρώνονται στα στοιχεία αυτά που
έχουν προτεραιότητα και στα οποία μπορεί
να αναλάβει δράση το ΔΣ.
Διαχωρισμός ανάμεσα στην ασφάλεια
και την ανθεκτικότητα. Οι εταιρείες θα
πρέπει σαφώς να διαχωρίσουν την ψηφιακή ασφάλεια από την ψηφιακή ανθεκτικότητα. Η ψηφιακή ασφάλεια εστιάζει στα
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών αμυνών,
όπως είναι το αποτελεσματικό antivirus και
anti-malware λογισμικό. Η ψηφιακή ασφάλεια είναι συνεπώς ένα ζήτημα ασφάλειας.
Αντιθέτως, η ψηφιακή ανθεκτικότητα είναι
ένα επιχειρηματικό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με το πώς όλος ο οργανισμός διεξάγει

τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ένα
ψηφιακό περιβάλλον. Για παράδειγμα, η
εξισορρόπηση της προσβασιμότητας στα
δεδομένα με την ανάγκη προστασίας των
δεδομένων των πελατών συνεπάγεται μία
ανταλλαγή ανάμεσα στην ασφάλεια και
τη διαδραστικότητα που επηρεάζει την
εμπειρία του πελάτη, την εξυπηρέτηση, τη
διακράτηση και την απόκτηση νέων πελατών. Επομένως πρόκειται για ένα επιχειρηματικό ζήτημα. Στο βαθμό που ένα στοιχείο
ασφάλειας παρεμποδίζει το επιχειρείν (για
παράδειγμα, περιορίζοντας αυθαίρετα την
πρόσβαση στα δεδομένα), μπορεί να παρέχει αρκετή ασφάλεια, αλλά είναι μία κακή
επιχειρηματική πρακτική, η οποία καθιστά
ενδεχομένως την εταιρεία λιγότερο ανθεκτική.
Κατά την αξιολόγηση της στρατηγικής της
εταιρείας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει
να εξισορροπήσει την ανθεκτικότητα σε
σχέση με την ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ανθεκτικότητα. Ως εκ τούτου η ανθεκτικότητα -με την έννοια της
δυνατότητας αντίδρασης σε περιστατικά
και παραβιάσεις- θα πρέπει να έχει προτεραιότητα. Και αυτό γιατί δεν θα επιτρέψει
τη συνέχιση του επιχειρείν στην διάρκεια
μίας παραβίασης. Αυτό θα το επιτρέψει η
ανθεκτικότητα. Κατ’ επέκταση το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να παράσχει την
απαραίτητη υποστήριξη στις πολιτικές και
τις πρακτικές ανθεκτικότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

ΠΗΓΈΣ: MIT Management Sloan Review, RedSeal Inc,
McKinsey, National Association of Corporate Directors
(USA).
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Τι πρέπει να γνωρίζουν οι managers
σχετικά με τα κοινωνικά εργαλεία
Τα εταιρικά εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να βοηθήσουν
τους εργαζόμενους να λαμβάνουν πιο γρήγορα αποφάσεις, να αναπτύσσουν
καινοτόμες ιδέες για προϊόντα και υπηρεσίες και να ολοκληρώνουν τη δουλειά τους
με μεγαλύτερη δέσμευση. Πώς όμως επιτυγχάνονται στην πράξη τα παραπάνω;
Άρθρο των Paul Leonardi, Καθηγητή στο UC Santa Barbara και Tsedal Neeley, Καθηγήτριας στο Harvard Business School,
στο Harvard Business Review Νοεμβρίου-∆εκεμβρίου 2017. ΑΠΟ∆ΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

Ο

ι εταιρείες υιοθετούν εργαλεία
κοινωνικής δικτύωσης όπως τα
Slack, Yammer και Chatter, που
έχουν φτιαχτεί ειδικά για τον
χώρο εργασίας, με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό.
Σε μελέτη που διεξήγαγε η McKinsey Global
Institute σε 4.200 εταιρείες, το 72% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι τα χρησιμοποιούν για να
διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων. Στην ερώτηση «γιατί στραφήκατε σε
εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης;» οι περισσότεροι managers απαντούν «αφού το κάνουν κι
άλλες εταιρείες, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς»
ή «αυτό πρέπει να κάνεις για να προσελκύσεις
νέα ταλέντα». Αυτό που προκαλεί έκπληξη
είναι ότι πολλοί λίγοι managers βάσισαν την
απάντησή τους σε συγκεκριμένα επιχειρημα-

τικά αποτελέσματα –κάτι που τους απασχολεί
ωστόσο στην υιοθέτηση οποιασδήποτε άλλης
νέας τεχνολογίας. Για να εντοπίσουν την απτή
αξία που μπορούν να επιφέρουν τα κοινωνικά
εργαλεία στις επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν, οι συγγραφείς της μελέτης μοίρασαν
τους υπαλλήλους των μεγάλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην
έρευνα σε δύο ομάδες, τις οποίες και παρατήρησαν για έξι μήνες. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε ένα κοινωνικό εργαλείο που λέγεται
Jive-n, ενώ η άλλη ομάδα δεν χρησιμοποίησε
κάποιο. Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποίησαν
το εργαλείο ήταν 31% πιο πιθανό να εντοπίσουν συναδέλφους με εμπειρία σχετική με την
εκπλήρωση των στόχων της δουλειάς τους.
Ήταν επίσης 88% πιο πιθανό να εντοπίσουν με

ακρίβεια το ποιος θα μπορούσε να τους φέρει
σε επαφή με τους σωστούς ειδικούς. Η επιχείρηση, από την άλλη, χρειάστηκε να ξεπεράσει
τρεις «παγίδες» προκειμένου να καταλήξει στα
θετικά αυτά αποτελέσματα.

1η παγίδα: Λανθασμένες υποθέσεις σχετικά με τους millennials
Η διοίκηση υποθέτει συχνά ότι οι νέοι άνθρωποι ζουν και αναπνέουν μέσω των social media.
Οι managers στρέφονται λοιπόν στους νεότερους εργαζόμενους, προσδοκώντας ότι θα
αποτελέσουν πρότυπο για την υιοθέτηση νέων
κοινωνικών εργαλείων στον χώρο εργασίας.
Αυτό είναι όμως λάθος. Εκτενείς έρευνες και
συνεντεύξεις αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο: οι millennials δυσκολεύονται να δουν
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τα κοινωνικά εργαλεία σαν κάτι που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικό σκοπό.
Οι περισσότεροι managers θέλουν οι υπάλληλοι τους να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά εργαλεία για να επικοινωνούν ανεπίσημα για θέματα
της δουλειάς και όχι για προσωπικά τους ζητήματα. Οι millennials από την πλευρά τους, δεν
μπορούν να φανταστούν πώς θα μπορούσαν
να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά εργαλεία χωρίς να αναφέρονται σε προσωπικά ζητήματα.
Μέρος του προβλήματος είναι ο τρόπος με τον
οποίον επικοινωνούνται τα νέα εργαλεία στο
προσωπικό. Όταν οι managers παρουσιάζουν
τη νέα τεχνολογία ως «το facebook της εταιρείας», οι νεότεροι υπάλληλοι αναρωτιούνται:
«Γιατί να το χρησιμοποιήσω στη δουλειά; Δεν
θέλω να γνωρίζει το αφεντικό μου ότι ήμουν σε
ένα πάρτι χθες το βράδυ».
Οι μελέτες δείχνουν ότι σχεδόν το 85% των
νέων επαγγελματιών λένε ότι πασχίζουν με τα
κοινωνικά εργαλεία στον χώρο της δουλειάς.
Αντιθέτως, το 90% των μεγαλύτερων σε ηλικία
εργαζομένων βλέπουν τα ίδια εργαλεία ως νέο
και χρήσιμο τρόπο επικοινωνίας με τους συναδέλφους τους.

2η παγίδα: Καταπίεση της ανεπίσημης επικοινωνίας
Η δεύτερη παγίδα σχετίζεται με την πρώτη:
τόσο οι managers, όσο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δεν ενδιαφέρονται συνήθως να
μοιράζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη δική
τους προσωπική ζωή σε κοινωνικά εργαλεία
στη δουλειά. Πολλές εταιρείες απαγορεύουν μάλιστα τη συζήτηση θεμάτων άλλων
από τη δουλειά στα εργαλεία αυτά. Παρόλα
αυτά, η έρευνα αποδεικνύει ότι ένα βασικό
κίνητρο για να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι
στα κοινωνικά εργαλεία της εταιρείας είναι η
περιέργειά τους σχετικά με την προσωπική
ζωή των άλλων. Κι αυτό ισχύει για ανθρώπους
όλων των βαθμίδων και ηλικιών. Αν και το παραπάνω κίνητρο μπορεί να δείχνει εκ πρώτης
προβληματικό, η έρευνα απέδειξε ότι αποτελεί
μια χαμένη ευκαιρία, δεδομένου ότι μπορεί να
κάνει τις αλληλεπιδράσεις πιο εύκολες και πιο
παραγωγικές. Είναι δύσκολο να ξεκινήσουμε
μια συζήτηση με κάποιον που δεν γνωρίζουμε καλά –και είναι ακόμα πιο δύσκολο να του
ζητήσουμε μια εξυπηρέτηση. Οι υπάλληλοι
νιώθουν πιο άνετα με τέτοιες συναλλαγές όταν
γνωρίζουν κάποια στοιχεία σχετικά με την προσωπική ζωή των συναδέλφων τους, μέσα από
την παρακολούθηση της επικοινωνίας τους

στα κοινωνικά εργαλεία. Το παράδοξο που κατέδειξε η έρευνα είναι ότι το ίδιο περιεχόμενο
που προσελκύει το προσωπικό στα κοινωνικά
εργαλεία της εταιρείας είναι και εκείνο που
τους δημιουργεί αναστολές. Οι εργαζόμενοι
φοβούνται ότι ο χρόνος που θα αφιερώσουν
στα εργαλεία αυτά θα θεωρηθεί χασομέρι από
τους προϊστάμενους τους. Προκειμένου τα
κοινωνικά εργαλεία να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει τόσο η εταιρεία
σαν σύνολο, όσο και κάθε μεμονωμένος χρήστης να νιώθουν άνετα με τις προσωπικές και
επαγγελματικές επικοινωνίες μέσω αυτών.

3η παγίδα: Αποτυχία
να αναγνωριστεί η μάθηση
Τα κοινωνικά εργαλεία εταιρικής χρήσης παρέχουν τον χώρο που χρειάζονται οι εργαζόμενοι
για να αποκτήσουν γνώση παρακολουθώντας
τους συναδέλφους τους. Όταν όμως 400 άνθρωποι από διαφορετικές εταιρείες ρωτήθηκαν σχετικά με το τι ακριβώς έμαθαν, αντί απάντησης επικράτησαν τα κενά βλέμματα. Η πιο
συχνή λεκτική απάντηση ήταν «τίποτα» κι αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι η μάθηση προκύπτει
παράλληλα με τις υπόλοιπες εργασίες του εργαζομένου, με αποτέλεσμα να μη συνειδητοποιεί ότι μαθαίνει κάτι νέο. Οι δύο πιο συνήθεις
τύποι νέας γνώσης που αποκτούν οι χρήστες
των κοινωνικών εργαλείων είναι η άμεση γνώση και η «μεταγνώση». Οι εργαζόμενοι αποκτούν απευθείας γνώση όταν μαθαίνουν πώς
να αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα παρακολουθώντας τις οδηγίες που αντάλλαξαν μεταξύ τους άλλοι συνάδελφοι για το
ίδιο πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό, μαθαίνουν
πώς να επιλύουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.
Στις περιπτώσεις της «μεταγνώσης», οι εργαζόμενοι μαθαίνουν ποιος έχει την ειδική γνώση
που αναζητούν ή ποιοι γνωρίζουν κάποιον που
να έχει τη γνώση αυτή. Παρακολουθώντας τις
συζητήσεις τρίτων, οι εργαζόμενοι συγκεντρώνουν φαινομενικά ασήμαντη πληροφορία η
οποία, σε βάθος χρόνου, τους επιτρέπει να
σχηματίσουν μία εικόνα σχετικά με το ποιος
γνωρίζει τι και ποιος γνωρίζει ποιον.

Ορίστε τον σκοπό
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν
ακριβώς για ποιο λόγο καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα εταιρικά κοινωνικά εργαλεία.
Η διοίκηση θα πρέπει να εξηγεί ξεκάθαρα
στους εργαζομένους τι ακριβώς προσμένει να
κερδίσουν τόσο αυτοί, όσο και το σύνολο της

επιχείρησης μέσα από τη χρήση τους. Οι πιο
αξιόλογοι τρόποι με τους οποίους αποφέρουν
αξία οι τεχνολογίες αυτές είναι οι παρακάτω:
Βελτίωση της συνεργασίας. Τα κοινωνικά εργαλεία διευκολύνουν τους εργαζόμενους να
συνεργάζονται με περισσότερους συναδέλφους τους και να αποκτούν γνώση του ποιος
ειδικεύεται σε τι.
Βελτίωση του διαμοιρασμού της γνώσης.
Ολοένα και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν τα κοινωνικά εργαλεία για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα
από τη διάχυση της πληροφορίας. Συχνά το
πλεονέκτημα αυτό προκύπτει φυσικά και, στη
συνέχεια, τίθεται σε στρατηγική χρήση.
Δημιουργία μίας συνδεδεμένης παγκόσμιας
εταιρείας. Εργαζόμενοι που δουλεύουν σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο συχνά
δυσκολεύονται να αναπτύξουν σχέσεις και να
ασπαστούν μία κοινή ταυτότητα. Τα κοινωνικά εργαλεία μπορούν να διευκολύνουν τις
προσωπικές και επαγγελματικές συνδέσεις και
να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων ανεξαρτήτως κουλτούρας και γεωγραφίας.
Αποφυγή της διπλής δουλειάς. Τα κοινωνικά
εργαλεία επιτρέπουν στους εργαζόμενους
να μάθουν για υφιστάμενα projects και πρωτοβουλίες που ενδεχομένως σχετίζονται με
τα δικά τους και να συντονίσουν ανάλογα τις
προσπάθειές τους. Αυτό μπορεί να απελευθερώσει σημαντικό χρόνο και πόρους.
Αύξηση της καινοτομίας. Χάρη στα κοινωνικά εργαλεία, οι εργαζόμενοι μπορούν να
δανειστούν ιδέες και λύσεις από άλλα τμήματα της εταιρείας και να τα συνδυάσουν με
διαφορετικούς τρόπους, δημιουργώντας νέα
προϊόντα ή διαδικασίες.

Δώστε το καλό παράδειγμα
Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι παραδειγματίζονται από τους προϊστάμενούς τους, αν δεν
φροντίσουν πρώτα οι managers να είναι παρόντες στα κοινωνικά εργαλεία, τότε δεν πρόκειται να ακολουθήσουν οι υπάλληλοι. Κι αν οι
managers χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά
κυρίως για επίσημες ανακοινώσεις -κάτι που
συμβαίνει συχνά- τότε οι εργαζόμενοι θα τα
αντιμετωπίσουν ως άλλο ένα μέσο ανακοινώσεων της διοίκησης, παρά ως μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας. Όπως και κάθε άλλη πρωτοβουλία που προϋποθέτει αλλαγή κουλτούρας,
η ηγεσία θα πρέπει να δίνει το πρότυπο της
επιθυμητής συμπεριφοράς.
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Η δύναμη της
αφήγησης στην
αποτελεσματική
ηγεσία

Μέρος του έργου ενός ηγέτη είναι να επηρεάζει, να μεταδίδει γνώση,
να πείθει αλλά και να εμπνέει τους γύρω του. Αυτές οι ιδιότητες απευθύνονται
στο ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες, τους πελάτες και όλους τους
εμπλεκόμενους ενός οργανισμού. Οι ηγέτες έχουν πολλά κανάλια επικοινωνίας μέσω
των οποίων μπορούν να ισχυροποιήσουν την επιρροή τους. Από τις περιστασιακές
συναντήσεις και τις επίσημες παρουσιάσεις σε επιχειρηματικές συναντήσεις,
μέχρι το coaching και mentoring αλλά ακόμα και μέσα στο πλαίσιο
των τυπικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
ΤΗΣ ΤΖΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Ό

ποιος κι αν είναι ο μηχανισμός
με τον οποίο αναδεικνύεται
αυτή η επιρροή, το σίγουρο
είναι ότι δεν προκύπτει από
την απλή μεταβίβαση των πληροφοριών ή
την απαγγελία των γεγονότων και των αριθμών που αναγράφονται σε μια διαφάνεια
PowerPoint. Οι ηγέτες επηρεάζουν όταν
«αγγίζουν» τους ανθρώπους με τρόπους
που τους βοηθούν να κατανοήσουν πράγματα, τους κάνουν να τα θυμούνται και τους
εμπνέουν να δράσουν. Η επιρροή έχει να κάνει με την αλλαγή των ιδεών και τη μεταβολή της συμπεριφοράς. Είναι αυτό που οδηγεί
στη βιώσιμη μάθηση. Και σε αυτό το σημείο
η αφήγηση και η χαρισματική εξιστόρηση
είναι καθοριστικοί παράγοντες.
Αναφορικά με την επιρροή, αν όλοι οι ηγέτες
απλά μεταδίδουν πληροφορίες, δεν «αγγίζουν» πλήρως το κοινό τους, τους αποδέκτες
των μηνυμάτων και δεν σηματοδοτούν την
αφετηρία μιας μακράς διάρκειας αλλαγή.
Επειδή από τη φύση τους οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να λάβουν και να μεταφράσουν
πληροφορίες σε μορφή ιστορίας, οι καλές
ιστορίες κάνουν και τα δύο. Όπως έγραψε
ο Daniel Taylor στο βιβλίο «Η θεραπευτική
δύναμη των ιστοριών», μια ιστορία μπορεί
να κάνει αυτό που τα γεγονότα και η στατιστική δεν μπορούν: να εμπνεύσει και να
παρακινήσει! Οι καταρτισμένοι αφηγητές
μεταφράζουν πολύπλοκες ιδέες σε πρακτικά
παραδείγματα με ισχυρές συναισθηματικές
συνδέσεις. Το κοινό συντονίζεται γιατί νιώθει ότι και το ίδιο αποτελεί μέρος αυτής της
ιστορίας. Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι
μια καλή ιστορία δεν κρατά μόνο την προσοχή αμείωτη. Είναι, επίσης, εύκολο κάποιος
να την ανακαλέσει και την επαναλάβει. Αλλά
δεν σταματά εκεί. Όταν ακούγεται μια καλή
ιστορία, οι ακροατές δεσμεύονται τόσο νοητικά όσο και συναισθηματικά.
Για να έχει ένας ηγέτης αυτόν τον αντίκτυπο
στο ακροατήριό του, δεν χρειάζεται να γίνει
«ειδικός» αφηγητής. Απλά πρέπει να μάθει
να είναι ειλικρινής. Και μια καθηλωτική εξιστόρηση μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα αν
ο ηγέτης κατανοήσει τι είναι αυτό που κάνει
την αφήγηση τόσο ισχυρή.

Τι κάνει το Storytelling τόσο
ισχυρό;
Μια ιστορία λειτουργεί επειδή «παραλληλίζει» τους τρόπους με τους οποίους λαμβάνουμε, αναλύουμε, οργανώνουμε και αρχειοθετούμε κάθε πληροφορία που έρχεται
στο μυαλό μας. Τα γεγονότα εισάγονται ως
σημεία δεδομένων αλλά οι ιστορίες «συνδέουν τις τελείες». Όταν ακούμε μια νέα ιστορία,
της προσδίδουμε μια συγκεκριμένη αξία και
τη συνδέουμε με συναισθήματα. Την ενσωματώνουμε σε προηγούμενες εμπειρίες και
βιώματα και ανανεώνουμε, απορρίπτουμε
και αντικαθιστούμε παλιές ιστορίες που δεν
είναι πλέον σχετικές ή ακριβείς. Διά μέσου
των νέων και ενημερωμένων ιστοριών, απορροφούμε τα εισερχόμενα γεγονότα, κάνουμε τις συνδέσεις και ερμηνεύουμε τις έννοιες. Στην πραγματικότητα γίνονται αλλαγές
στις νευρικές οδούς. Ως αποτέλεσμα, είμαστε σε θέση να εργαστούμε με αφετηρία μια
«μεγαλύτερη» ιστορία, μία που προσφέρει
μεγαλύτερη προοπτική, δίνοντας περισσότερες επιλογές και περισσότερες ευκαιρίες
για να δοκιμάσουμε νέες ιδέες ή συμπεριφορές. Και σε αυτό το σημείο επιτυγχάνεται η
βιώσιμη μάθηση. Όπως έγραψε ο επιχειρηματίας και συγγραφέας Leo Widrich στο βιβλίο του «Η Επιστήμη του Storytelling: Γιατί
το να πεις μια ιστορία είναι ο πιο ισχυρός
τρόπος να ενεργοποιήσουμε τον εγκέφαλό
μας», η επιστήμη μεταφράζεται πολύ εύκολα
σε κάτι που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε: Σκεφτόμαστε σε αφηγήσεις όλη την ημέρα, ανεξάρτητα από το αν σκεφτόμαστε τις
καθημερινές ασχολίες, τις σχέσεις μας ή τη
δουλειά μας. Συντάσσουμε (σύντομες) ιστορίες στο κεφάλι μας για κάθε δράση και κάθε
συνομιλία. Τώρα, κάθε φορά που ακούμε μια
ιστορία, εμείς θέλουμε να την συσχετίσουμε
με μια από τις υπάρχουσες εμπειρίες μας. Για
αυτό οι μεταφορές λειτουργούν τόσο καλά
στον άνθρωπο. Συνδέουμε μεταφορές και
κυριολεκτικά γεγονότα αυτομάτως. Τα πάντα στο μυαλό μας ψάχνουν για τη σχέση
αιτίας και αποτελέσματος αναφορικά με κάτι
που έχουμε βιώσει προηγουμένως.
Ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση του
εγκεφάλου, είναι γεγονός ότι σκεφτόμαστε

με όρους ιστοριών και έτσι η αφήγηση αναδεικνύεται σε μια συναρπαστική μορφή της
επικοινωνίας και στο εργασιακό περιβάλλον.
Το storytelling είναι τόσο αποτελεσματικό
επειδή οι ιστορίες δημιουργούν συνδέσεις
μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ ανθρώπων
και ιδεών. Και απευθύνονται σε όλους, οι
οποίοι θα απαντήσουν στην ιστορία με τους
δικούς τους τρόπους μέσα από τις ατομικές
τους εμπειρίες και τις δικές τους προοπτικές.
Οι ιστορίες είναι εύκολο να αποτυπωθούν
στη μνήμη και να επαναληφθούν. Και όταν
οι ηγέτες μιλούν ανοιχτά και ειλικρινά για
τις δικές τους προκλήσεις και προβλήματα,
γίνονται πιο κατανοητοί, αποτελεσματικοί
και προσιτοί και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα τα μηνύματά
τους.

Διαδικασία εκμάθησης
Για να προστεθεί η αφήγηση στο «οπλοστάσιο» επιρροής των ηγετών πρέπει να
υπάρχουν δύο συνθήκες: Η πρώτη είναι η
δημιουργία μιας κουλτούρας αφήγησης έτσι
ώστε η μάθηση να υπάρχει διάχυτη όλη την
ώρα (είτε οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι
συμβαίνει αυτό είτε όχι) και η δεύτερη η ενσωμάτωση του storytelling στα τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
Πολλοί άνθρωποι στους κόλπους των επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται τις ιστορίες καθαρά ως εργαλείο marketing. Καταλαβαίνουν
ότι οι ιστορίες προσελκύουν την προσοχή
των καταναλωτών / πελατών και βοηθούν
να σφυρηλατηθεί μια συναισθηματική σύνδεση με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Αλλά
οι οργανισμοί που βασίζονται στις ιστορίες απλώς για να προωθήσουν τα προϊόντα
τους στην αγορά χάνουν κάτι πολύ σημαντικό, αυτό δηλαδή που οι ιστορίες μπορούν
να προσφέρουν εντός των οργανώσεων. Οι
ιστορίες μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλούς σκοπούς, από το καθαρά συναλλακτικό μέρος των επιχειρήσεων μέχρι το σημείο
που μπορεί να γίνει μια υπέρβαση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:
w Καθιέρωση της ηγετικής παρουσίας: Ακόμη και σε μεγάλες εταιρείες, ιστορίες που
λέγονται μέσω εικονικών συναντήσεων ή
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προβολής βίντεο βοηθούν το ανθρώπινο
δυναμικό να γνωρίσει τα ανώτατα στελέχη.
Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη
και αυθεντικές συνδέσεις.
w Χτίσιμο κουλτούρας: Οι ιστορίες που παρέχουν παραδείγματα κατά τα οποία η
κουλτούρα παρουσιάζεται σε δράση είναι
αυτές που μεταφράζουν τις λέξεις που εκφράζουν το mission statement ενός οργανισμού σε κάτι απτό.
w Συλλογή και ανταλλαγή γνώσεων: Τι
πραγματικά συνέβη στη διαδικασία για
το κλείσιμο μιας μεγάλης επιχειρηματικής
συμφωνίας το οποίο δεν εμφανίζεται στο
CRM της εταιρείας;
w Διαχείριση αλλαγής: Οι συνέπειες της οργανωτικής αλλαγής είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές ως αφηρημένες έννοιες.
Οι ιστορίες μετατρέπουν το αφηρημένο σε
κάτι χειροπιαστό και δείχνουν χωρίς ρίσκο
τις διαδικασίες και την ενσωμάτωση της
αλλαγής.
w Ανάπτυξη και mentoring του ανθρώπινου δυναμικού: Όλοι αποκομίζουν κάποιο
μάθημα στο άκουσμα των προκλήσεων
που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες καθώς και τα
λάθη που έχουν κάνει αλλά και το πώς τα
διαχειρίστηκαν.
w Δημιουργία ομάδων: Η ειλικρινής αφήγηση βοηθάει τα μέλη της ομάδας να γνωρίσουν και κατανοήσουν ο ένας τον άλλον
καλύτερα. Αυτό ενθαρρύνει ένα περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών, αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης.
w «Πώληση» μιας ιδέας: Υπάρχει καλύτερος
τρόπος να «πουληθεί» μια ιδέα από την περιγραφή της διαδρομής από τη σύλληψη
της ιδέας μέχρι την υλοποίησή της;
Αυτές οι εφαρμογές (και άλλες) λαμβάνουν
χώρα καθ ‘όλη τη διάρκεια της μάθησης,
τόσο σε επίσημες όσο και σε ανεπίσημες
συνθήκες.

Θέμα κουλτούρας
Όλοι οι ηγέτες έχουν ιστορίες να αφηγηθούν.
Ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουν να
τις μοιραστούν και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να επηρεάζουν, να διδάσκουν και
να εμπνέουν, είναι να οικοδομηθεί μια κουλτούρα storytelling. Η αφήγηση θα πρέπει

να κατέχει κεντρική θέση στα εκπαιδευτικά
προγράμματα.
Ενώ κάποιοι αφηγητές μπορεί να είναι πιο
ταλαντούχοι από άλλους, η δημιουργία μίας
εργασιακής κουλτούρας, η οποία ενθαρρύνει όλους να ακούνε, να σκέφτονται και
να λένε ιστορίες είναι κάτι που θα αποδώσει
πολλά οφέλη. Ένας εύκολος τρόπος για να
ξεκινήσει αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα του
οργανισμού να ακούγονται και να καταγράφονται ιστορίες. Τα στοιχεία που πρέπει να
αναπτυχθούν για την επίτευξη αυτού του
στόχου είναι:
w Μοντέλο ρόλου ηγέτη, που μοιράζεται τις
ιστορίες του.
w Μέντορες και coaches που μοιράζονται
εμπειρίες μέσω των ιστοριών τους, καθώς
και που ενθαρρύνουν την αφήγηση.

ΤΙ ΜΠΟΡΟYΝ ΝΑ ΚAΝΟΥΝ
ΟΙ ΙΣΤΟΡIΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕIΑ
‰ Δημιουργία σύνδεσης
‰ Δημιουργία δέσμευσης
‰ Ευθυγράμμιση με τον εταιρικό στόχο
‰ Ανάκτηση δεδομένων
‰ Πειραματισμό χωρίς κίνδυνο
‰ Προώθηση και ανταλλαγή ιδεών.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΛΕΝΕ
ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ
Η ιστορία θα εξαρτηθεί από το μήνυμα
και την πρόθεση. Για παράδειγμα, εάν
η πρόθεση είναι να ισχυροποιηθεί η
παρουσία της Ηγεσίας, τότε η ιστορία
μπορεί να είναι για το ηγετικό ταξίδι που
τους οδήγησε στη συγκεκριμένη θέση.
Συνολικά, οι καλές ιστορίες
περιλαμβάνουν:
‰ Πληροφορίες για επιτυχίες και αποτυχίες που οι Ηγέτες είχαν στην καριέρα
τους και τα μαθήματα που έχουν πάρει
και στις δύο περιπτώσεις
‰ Ιστορίες που συνδέουν τι κάνουν οι
Ηγέτες με τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας.
ΠΗΓΉ: Harvard Business Publishing

w Ζητήστε από αυτούς που έχουν σχέσεις
με τους πελάτες να μοιραστούν ιστορίες
των πελατών, που συνδέουν τις δικές τους
εμπειρίες και την εσωτερική γνώση.
w Ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού
να αναφέρουν την πρόοδο της εργασίας
τους με τη μορφή ιστορίας.
w Το να υπάρχουν ιστορίες και αυτές να μοιράζονται πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας κάθε ηγέτη.

Πρακτική εφαρμογή
Οι παρακάτω εύκολες στη χρήση συμβουλές
μπορούν να βοηθήσουν ώστε γρήγορα και
αποτελεσματικά να μπει σε πράξη μια κουλτούρα αφήγησης σε έναν οργανισμό:
w Δημιουργία μιας «τράπεζας» ιστοριών,
ώστε τα παραδείγματα της αποστολής σε
δράση αλλά και το όραμα για το μέλλον να
μπορεί να διαδοθεί σε όλους τους εργαζόμενους μέσω αξέχαστων και εμπνευσμένων ιστοριών.
w Καταγραφή ιστοριών για τη δημιουργία
ισχυρής και συναρπαστικής εσωτερικής
και εξωτερικής επικοινωνίας όπως δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
w Δημιουργία φόρουμ (μεγάλο: ομαδικές ή
εταιρικές συναντήσεις στις οποίες οι ομάδες μοιράζονται ιστορίες, και μικρή: ένα
βίντεο selfie ως μέρος ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος), στο οποίο όλοι εξασκούνται στην αφήγηση ιστορικών για τη στρατηγική της εταιρείας και πώς αυτή συνδέεται με την προσωπική τους αποστολή.
w Απλοποίηση των διαφανειών του PowerPoint χρησιμοποιώντας λιγότερες λέξεις
και λιγότερα δεδομένα και παρουσίαση
βασικών σημείων που προάγουν την αφήγηση.
w Ιστορίες των ηγετών είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε μαγνητοσκοπημένες ως
μέρος των επίσημων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενός οργανισμού.
w Ενσωμάτωση μαγνητοσκοπημένων αφηγήσεων σε προγράμματα αυτό-ανάπτυξης.
w Χρήση ιστοριών όπως ένα case study ως
αφετηρία για εξαιρετικές συναντήσεις και
ευκαιρία μάθησης μέσω των διαφορετικών
ερμηνειών μιας ιστορίας που μπορεί να
προκύψουν σε μια ομάδα.

ΕΑΣΕ | LEADING

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

Σπύρος Τσιλιγιάννης
Γενικός Διευθυντής Avon Ελλάδος
O Σπύρος Τσιλιγιάννης γεννήθηκε το
1974 και είναι Γενικός Διευθυντής της
εταιρίας Avon Ελλάδος, στο παρελθόν
έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις
στην ίδια εταιρία, σαν περιφερειάρχης
πωλήσεων και έχει διατελέσει
υπεύθυνος για το Supply Chain για
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως
Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Γαλλία,
Μαρόκο και ασφαλώς Ελλάδα. Έχει
μεγάλη διοικητική εμπειρία διοικώντας
μεγάλες ομάδες υπαλλήλων σε
πολλές και διαφορετικές χώρες. Στο
παρελθόν έχει εργαστεί για την εταιρία
ΕΒΓΑ Α.Β.Ε.Ε στον τομέα ποιότητας.
Είναι απόφοιτος του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
και κάτοχος MΒΑ International
µε ειδίκευση στο Supply Chain
Management από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Á Καραδήμας Γεώργιος
Ανέλαβε καθήκοντα Chief Operating
Officer στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ
Á Ρατσιάτου Σοφία
Ανέλαβε καθήκοντα Γενικής
Διευθύντριας στην FREEDOM

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Á Αβράμπος Δημήτριος LANDIS & GYR A.E.
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

Αθανασίου Ηρώ ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS AE
Αποστολόπουλος Γεώργιος AMWAY HELLAS ΕΠΕ
Βακάλης Χριστόδουλος ΟΤΕ ACADEMY
Κανακάρης Τζώρτζης ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Πετούλης Ιωάννης VOLVO CAR HELLAS ΑΕ
Σαββάκης Αθανάσιος NATIONAL CAN HELLAS AE
Τουμαζάτος Αγησίλαος ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ:
Á Αργυράκος Ιωάννης,
Γενικός Διευθυντής,
ΟΤΕ ACADEMY A.E.
Á Γιαννουλάτος Γεράσιμος,
Γενικός Διευθυντής,
ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Á Καρούτζος Θεόδωρος,
Διευθύνων Σύμβουλος,
AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Á Κονταξάκης Παντελής,
Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος,
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ A.E.
Á Λάμπρου Λάμπρος,
Managing Director Greece & SEE,
HAY GROUP A.E.
Á Μίκαϊτς Δομινίκη,
Chief Operating Officer,
IPG MEDIABRANDS
Á Παπαμιχαήλ Γιώργος,
Γενικός Διευθυντής,
SOMFY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Á Συρίγος Ανδρέας,
Διευθύνων Σύμβουλος,
SABRE HELLAS S.A.
Á Τζαμάρας Σωτήριος,
Γενικός Διευθυντής,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε
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Business CE(O)nergies Breakfast
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, το 7ο Business CE(O)nergies
Breakfast Meeting με ομιλήτρια την κα Λούκα Κατσέλη,
Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου & Καθηγήτρια
Οικονομικών στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
Η ομιλία της είχε θέμα: «Επενδυτική Επανεκκίνηση: Συμπεράσματα από προσωπικές εμπειρίες» και φιλοξενήθηκε στο νεοκλασικό κτίριο του ομίλου Εurolife ERB.
Στη συνάντηση συμμετείχαν Γυναίκες μέλη της ΕΑΣΕ, ο
Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος που ανταποκρίθηκαν με χαρά στο κάλεσμα της Ομάδας Δράσης
για την ενίσχυση του ρόλου των Γυναικών στην ΕΑΣΕ και
στις επιχειρήσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης των συναντήσεων αυτών.

ΧΟΡΗΓΟΣ
ERB Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
στην εταιρεία
COCA-COLA 3E

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
στην εταιρεία
AEGEAN

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
στην εταιρεία
IMB

Στα κεντρικά γραφεία της COCA-

Την Πέμπτη 25/1/2018, τα μέλη

Στα γραφεία της εταιρείας IBM στο

COLA 3E στο Μαρούσι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
η «Συνάντηση Κορυφής» με τον Γενικό
Διευθυντή Ελλάδος και Κύπρου της εταιρίας κ. Γιάννη Παπαχρήστου, ο οποίος
παρουσίασε στα μέλη της ΕΑΣΕ την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα σχέδια ανάπτυξης της COCA-COLA 3E, ενώ
παράλληλα αναφέρθηκε στις νέες καινοτομίες και πρακτικές που εφαρμόζει η
εταιρεία.

της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων επισκέφθηκαν τα γραφεία της
εταιρείας Aegean, όπου είχαν την ευκαιρία
να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτρη Γερογιάννη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιτυχημένου κύκλου
εκδηλώσεων «Συναντήσεις Κορυφής» που
πραγματοποιεί η ΕΑΣΕ σε επιτυχημένες
στον τομέα τους επιχειρήσεις, με στόχο τη
γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για το επιχειρείν και των βέλτιστων πρακτικών.

Χαλάνδρι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
22 Φεβρουαρίου 2018 η «Συνάντηση Κορυφής» με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα
Σύμβουλο Ελλάδας και Κύπρου κ. Σπύρο
Πουλίδα, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη
της ΕΑΣΕ τους στόχους και τη στρατηγική
της εταιρίας. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις και να συζητήσουν για θέματα
που απασχολούν τις νέες τάσεις της αγοράς.
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2018

Με ευχές για μια γόνιμη και δημιουργική χρονιά με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική
ευημερία, ο απερχόμενος Πρόεδρος κ.
Νικήτας Κωνσταντέλλος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣΕ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, στα γραφεία
του Οργανισμού παρουσία πολλών μελών και συνεργατών της ΕΑΣΕ καθώς και
φίλων μεταξύ των οποίων ήταν ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης, η Βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας κα Ντόρα Μπακογιάννη και
ο Αρχηγός ΓΕΣ κ. Αλκιβιάδης Στεφανής.

Η κοπή της πίτας συνοδεύτηκε κοκτέιλ
σε εγκάρδια και ζεστή ατμόσφαιρα την
οποία ενίσχυε και η όμορφη μελωδία
του live σαξόφωνου του αγαπημένου
μουσικού της τζαζ κ. Δημήτρη Βασιλάκη.
Τυχερός της βραδιάς ήταν ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Cana Laboratories κ. Κώστας Κανάρογλου, ο οποίος έλαβε ως δώρο για το
καλό της νέας χρονιάς ένα καλαίσθητο
γούρι καθώς και μία Gift Card αξίας 150
ευρώ, προσφορά του Διευθύνοντος
Συμβούλου της Edenred και νυν Ταμία
ΔΣ της ΕΑΣΕ κ. Γιάννη Κολοβού.
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LEADERSHIP DISCUSSIONS WITH MILLENNIALS
Ημερίδα της ΕΑΣΕ για τους νέους και την αγορά εργασίας
Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών
Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) διοργάνωσε την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 ειδική ενημερωτική συνάντηση με θέμα:
«Leadership Discussions with Millennials».
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ
είχε ως στόχο να προσφέρει στους νέους
έγκυρη ενημέρωση, συμβουλές και λύσεις
σε πρακτικά ζητήματα, γύρω από θέματα
καριέρας και ένταξης στην αγορά εργασίας, δίνοντας τους την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να έρθουν σε επαφή με έγκριτα
στελέχη από τον επιχειρηματικό κλάδο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο αμ-

φιθέατρο της OTE Academy με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 100 νέων ηλικίας
18 – 28 ετών, καθώς και εκλεκτών ομιλητών από διάφορους επιχειρηματικούς
κλάδους, οι οποίοι συνομίλησαν με τους
νέους, απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά
με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και
τους εφοδίασαν με χρήσιμες συμβουλές
και προτάσεις, με σκοπό να διευκολύνουν
την αναζήτηση τους για την ένταξη στην
αγορά εργασίας.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος ΕΑΣΕ, Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος ICAP Group και
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η κα Βενετία Κουσία, Επικεφαλής Ομάδας
Συμβολής στην Καταπολέμηση της Ανεργίας Νέων της ΕΑΣΕ, η οποία είχε και τον
συντονισμό της συζήτησης που ακολούθησε.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι κ.κ.
Δημήτρης Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος
Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος METLIFE
ALICO, Μαντώ Πατσαούρα, Γενική Διευθύντρια ΚΑΡΙΕΡΑ, Θωμάς Παπαγεωργίου,
Γενικός Διευθυντής Διοίκησης THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND και Mike Szewczyk,
Corporate Account Manager MICROSOFT,
οι οποίοι μοιράστηκαν τις δικές τους
εμπειρίες σχετικά με το τι αναζητούν οι
εταιρίες από τους νέους τη σημερινή εποχή αλλά και ποια είναι τα κριτήρια για την
επιλογή των νέων ταλέντων.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης τον
λόγο έλαβαν οι κ.κ. Γιώργος Αλεβιζόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ΕΝΟΡΑΣΙΣ,
Χρήστος Τριζόγλου, Γενικός Διευθυντής,
MITECH ITC GREECE, Ευαγγελία Καρατσόρη, Αν. Γενική Διευθύντρια, KPMG
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ, Ντορίνα Οικονομοπούλου, Γενική Διευθύντρια, MARSH
LLC INSURANCE BROKERS και Σεραφείμ
Καραΐσκος, Director, Executive Search &
Selection, ICAP Advisory, οι οποίοι με τη
σειρά τους ανέλυσαν τις πρακτικές και
πρωτοβουλίες που υιοθετούν οι εταιρίες, σχετικά με την απορρόφηση των
νέων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν
θέσεις και απόψεις για το πώς έχει διαμορφωθεί το σύγχρονο τοπίο της αγοράς,
να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες του επιχειρηματικού κλάδου και να
ακούσουν χρήσιμες πληροφορίες για την
οικοδόμηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κοκτέιλ,
στη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες νέοι είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων μέλη της ΕΑΣΕ αποκομίζοντας αφενός
χρήσιμα tips και συμβουλές, διευρύνοντας, αφετέρου, τον κύκλο επαφών και
επαγγελματικών γνωριμιών τους.
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Εξερευνώντας τον Μυστρά
και τη Μυστριώτικη Στράτα
Η διαδρομή που ακολουθούσαν οι Παλαιολόγοι από τον Μυστρά
προς την Κεντρική Ελλάδα προσελκύει το ενδιαφέρον του σύγχρονου
ταξιδιώτη τόσο στον Μυστρά, όσο και στα χωριά του βόρειου Ταΰγετου.
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Κ

άποια από τα χωριά αυτά είναι το Καστόρι, το Γεωργίτσι,
ο Λογκανίκος και το Λεοντάρι. Πρόκειται για σχετικά ανεξερεύνητες γωνιές της Πελοποννήσου οι οποίες μάλιστα
συνδέονται μεταξύ τους με γραφικές ορεινές διαδρομές κάποιες από τις οποίες είναι ντυμένες με έλατα, καστανιές και πλατάνια.
Κεντρικό σημείο του χάρτη της περιοχής αποτελεί το Καστόρι, ένα χωριό με πετρόκτιστα σπίτια, πέτρινες βρύσες και βυζαντινές εκκλησίες.
Το Γεωργίτσι, γνωστό και ως «μπαλκόνι του Ταΰγετου» αγναντεύει τις
πλαγιές του βουνού από υψόμετρο 970 μέτρων και συνδυάζει πέτρινα
σπίτια, κόκκινες κεραμιδοσκεπές, μια γραφική πλατεία κι ένα όμορφο
σχολείο του 1930. Ο Λογκανίκος φημίζεται για τις επτά του βυζαντινές
εκκλησίες ενώ το Λεοντάρι είναι ένα όμορφο χωριό που προσφέρεται
για εξερεύνηση των πηγών του Ευρώτα.

Καστόριο
Τα μαρμάρινα αγκωνάρια και οι τοξωτές εξώπορτες είναι δυο αρχιτεκτονικά στοιχεία που δίνουν ιδιαίτερο χρώμα στα καλντερίμια του Καστόριου. Το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου σώζεται από την βυζαντινή εποχή
και έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο μνημείο, ενώ άλλο ένα ενδιαφέρον
μνημείο της ίδιας εποχής αποτελούν τα ερείπια ναού που είναι γνωστός
με το όνομα Μετόχι στο δρόμο προς το Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί η πεζοπορία στα φαράγγια του Καστόριου, τα οποία κατεβάζουν τα νερά του Ταΰγετου στον Ευρώτα. Μέσα σε
αυτά τα φαράγγια υπάρχουν ερείπια από παλιούς οικισμούς, νερόμυλους, υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, ασκηταριά, σπηλιές και καταρράκτες.
Στην είσοδο του Καστόριου, συναντά κανείς τις πηγές του Αγίου Μάμα,
που φημίζονται για το χωνευτικό τους νερό. Το πράσινο μονοπάτι που
ξεκινά από τις πηγές οδηγεί στον παλιό νερόμυλο και τη νεροτριβή. Στο
Καστόρι βρίσκεται επίσης μονάδα παραγωγής πέστροφας και σολομού.
Μάλιστα, στα νερά των πηγών του Αγίου Μάμα αποδίδεται και η ξεχωριστή ποιότητα των ψαριών της μονάδας Γεροντίδη.

Η καστροπολιτεία του Μυστρά
Ο αρχαιολογικός χώρος του Μυστρά αποτελεί ένα από τα λίγα καλά
διατηρημένα βυζαντινά οικιστικά σύνολα και ταξιδεύει τον επισκέπτη
στο κοσμικό και εκκλησιαστικό κόσμο της εποχής εκείνης. Τοποθετημένος στρατηγικά στον φυσικό οχυρό λόφο του βυζαντινού Μυζηθρά,
ο Μυστράς αποτελείται από το μεσαιωνικό κάστρο και τον οχυρωμένο
οικισμό που περιλαμβάνει μονές, εκκλησίες, οικίες και παλάτια χτισμένα από τα μέσα του 13ου αιώνα έως και το 1953.
Ψηλότερα στο λόφο υψώνεται το κάστρο, χτισμένο από τον φράγκο
πρίγκιπα Γουλιέλμο Β΄ Βιλλεαρδουίνο γύρω στο 1249, με δύο περιβόλους και την οικία του φράγκου φρούραρχου, ενώ στις πλαγιές κατηφορίζει η πολιτεία του Μυστρά αποτελούμενη από την Άνω Χώρα, την
Κάτω Χώρα και την Έξω Χώρα. Η Πάνω Χώρα έχει ως σημείο αναφοράς
τα Παλάτια, ένα συγκρότημα κτιρίων κτισμένο σε φυσικό πλάτωμα με
ελεύθερο χώρο για την πλατεία. Η Κάτω Χώρα αποτελείται από αρχοντικά σπίτια και οικίες, μοναστήρια και ναούς, ενώ ελάχιστα αρχιτεκτονήματα διασώζονται στην Έξω Χώρα.
Ο Μυστράς φημίζεται για τις υστεροβυζαντινές εκκλησίες, που βρίσκονται διάσπαρτες στον αρχαιολογικό χώρο. Στην Πάνω Χώρα, ξεχωρίζουν η Αγία Σοφία, η βυζαντινή Μονή του Ζωοδότου Χριστού και η

εκκλησία των παλατιών. Στην Κάτω Χώρα βρίσκονται η Μητρόπολη, οι
Άγιοι Θεόδωροι και η Οδηγήτρια, όπως επίσης και οι Μονές Βροντοχίου και Παντάνασσας. Στη δεύτερη μάλιστα, στεγάζεται οργανωμένη
γυναικεία μοναστική κοινότητα. Tις εκκλησίες του Μυστρά κοσμούν
τοιχογραφίες σπουδαίας τέχνης των παλαιολόγειων χρόνων, άμεσα
συνδεδεμένες με την Κωνσταντινούπολη. Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο διάκοσμος, ο οποίος φέρει συχνά και δυτικές επιρροές.
Ένα σύγχρονο μικρό μουσείο με σημαντικά βυζαντινά εκθέματα λειτουργεί βόρεια της Μητρόπολης του Αγίου Δημητρίου. Στη συλλογή
του περιλαμβάνονται γλυπτά, χειρόγραφα, κοσμήματα, εξαρτήματα
καλλωπισμού, ένδυσης και υπόδησης, καθώς και τα σημαντικότατα
λόγω σπανιότητας κομμάτια μεταξωτού ενδύματος και η πλεξούδα
πριγκίπισσας από τάφο της βόρειας στοάς της Αγίας Σοφίας.
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MACHINE LEARNING

Το machine learning ή «μηχανική μάθηση», όπως μεταφράζεται ο όρος στα
ελληνικά, είναι μία μέθοδος ανάλυσης δεδομένων που αυτοματοποιεί την
ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων. Πρόκειται για ένα παρακλάδι της τεχνητής
νοημοσύνης (artificial intelligence) και βασίζεται στην ιδέα ότι τα υπολογιστικά
συστήματα μπορούν να «μάθουν» από τα δεδομένα, να αναγνωρίσουν πρότυπα
και να λάβουν αποφάσεις – και όλα αυτά με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Χ

άρη στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής, η

μηχανική μάθηση σήμερα
δεν έχει καμία σχέση με αυτό
που ξέραμε στο παρελθόν. Το machine
learning γεννήθηκε από την αναγνώριση προτύπων και τη θεωρία ότι οι
υπολογιστές μπορούν να μάθουν, χωρίς να προγραμματιστούν, να εκτελούν
συγκεκριμένα καθήκοντα. Στην ουσία,
οι ερευνητές στον τομέα της τεχνητής
νοημοσύνης ήθελαν να εξετάσουν το
κατά πόσο οι υπολογιστές θα μπορούσαν να μάθουν από τα δεδομένα. Η επαναληπτικότητα της μηχανικής μάθησης
είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία,
καθώς τα μοντέλα εκτίθενται συνεχώς
σε νέα δεδομένα και είναι σε θέση να
προσαρμόζονται ανεξάρτητα. Με άλλα
λόγια, μαθαίνουν από προηγούμενους
υπολογισμούς ώστε να παράγουν αξιόπιστες, επαναλαμβανόμενες αποφάσεις
και αποτελέσματα. Δεν πρόκειται για
μία νέα επιστήμη. Ωστόσο έχει πλέον
αποκτήσει μία νέα δυναμική.
Και ενώ υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό
πολλοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, η δυνατότητα αυτόματης εφαρμογής σύνθετων μαθηματικών υπολο-

γισμών σε μεγάλους όγκους δεδομένων
-ξανά και ξανά και ολοένα ταχύτερα- είναι
μία πρόσφατη εξέλιξη.
Μερικά διάσημα παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής του machine learning περιλαμβάνουν:
• Το πολυσυζητημένο αυτο-οδηγούμενο
αυτοκίνητο της Google. Πρόκειται για
την ουσία της μηχανικής μάθησης
• Οι online προτάσεις αγορών, όπως αυτές της Amazon και του Netflix. Πρόκειται για εφαρμογές της μηχανικής μάθησης στην καθημερινή ζωή
• Η γνώση του τι λένε οι πελάτες για μια
εταιρεία στο Twitter. Εδώ το machine
learning συνδυάζεται με τη δημιουργία
γλωσσικών κανόνων
• Ανίχνευση απάτης (fraud detection).
Μία από τις πιο προφανείς και σημαντικές χρήσεις της μηχανικής μάθησης
στον κόσμο μας σήμερα.

Εφαρμογές
του machine learning
Στην πράξη το machine learning έχει να
κάνει με την κατανόηση των δεδομένων
και των στατιστικών. Σε πολύ αδρές γραμμές, είναι μία διαδικασία όπου υπολογιστικοί αλγόριθμοι εντοπίζουν μοτίβα σε

δεδομένα και προβλέπουν τα δυνητικά
αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο ένα
email πρόγραμμα λειτουργεί κάπως έτσι
ώστε να εξετάσει τα email που λαμβάνουμε και να καθορίσει ποια είναι spam
και ποια όχι, με βάση λέξεις στο θέμα
του email ή τα μοτίβα που αναγνωρίζει
μέσα από τη λίστα των αποδεκτών.
Η παρακολούθηση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι μόνο η αρχή. Η μηχανική μάθηση είναι παντού. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί το Google Translate,
υπάρχει ένας αλγόριθμος που μεταφράζει το κείμενο. Το PayPal χρησιμοποιεί
τουλάχιστον τρία διαφορετικά μοντέλα
μηχανικής μάθησης για να κρίνει αν οι
χρήστες ενέχουν κίνδυνο απάτης. Το
Facebook για να σαρώσει φωτογραφίες,
αναζητώντας πρόσωπα και στη συνέχεια να τα προτείνει στους χρήστες μέλη
που μπορούν να ταγκάρουν χρησιμοποιεί επίσης σχετικούς αλγόριθμους.
Προφανώς, οι δυνατότητες της μηχανικής μάθησης ξεπερνούν κατά πολύ όλα
αυτά. Οι χρήσεις της είναι άπειρες – από
την πρόβλεψη μοντέλων κυκλοφορίας
στους δρόμους μέχρι το ξέσπασμα επιδημιών, την πρόβλεψη των αποθεμάτων
ή των αποτυχιών ενός συστήματος.

