ΤΕΥΧΟΣ 38 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΑΣΕ

Τι γεύση

έχει το μέλλον;
Ηγεσία με το βλέμμα στο αύριο

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Ο
«ΧΑΛΑΡΟΣ» ΧΡΟΝΟΣ
ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

CHANGE
MANAGEMENT:
TI ΚΑΝΟΥΜΕ
ΛΑΘΟΣ;

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ
PERFORMANCE
MANAGEMENT

editorial

ΕΑΣΕ | LEADING

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
Εταιρική διακυβέρνηση

Σ

ε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες η εταιρική διακυβέρνηση έχει προ πολλού
ενταχθεί στην ατζέντα της επιχειρηματικής πρακτικής των σύγχρονων επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν ένα ισχυρό πλαίσιο κανόνων και αρχών στο πλαίσιο της
διαφάνειας, βάσει των οποίων επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη αξιοποίηση
των πόρων τους. Το θέμα απασχολεί ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και την
ελληνική πραγματικότητα εξαιτίας αφενός της ανάγκης εναρμόνισης της χώρας μας με το
κοινοτικό δίκαιο, αφετέρου των διαφόρων διεθνών και εγχώριων αρνητικών φαινομένων.
Θα έλεγα επίσης, πως το αυξανόμενο ενδιαφέρον αποτελεί μια θετική «παρενέργεια» της
οικονομικής κρίσης, καθώς αυτή δημιούργησε (αναγκαστικά) μομέντουμ για αλλαγές• επικράτησαν συνθήκες τέτοιες που κατέδειξαν στην αγορά τη σημαντικότητα εφαρμογής, σε
κάθε μεγάλη ή μικρότερη επιχείρηση, ενός πλαισίου διοίκησης και ελέγχου, το οποίο καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των μετόχων, των διευθυντικών στελεχών (management), του
διοικητικού συμβουλίου και άλλων stakeholders – ρόλοι που συχνά στις παραδοσιακές
ελληνικές επιχειρήσεις δυστυχώς πολλές φορές συγχέονται, δυσχεραίνοντας και καθιστώντας προβληματικό το έργο του CEO.
Είναι όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της επιχειρηματικής
αποδοτικότητας και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, δεδομένου ότι συμβάλλει στην εμπιστοσύνη των επενδυτών και των δανειστών, Μάλιστα η πράξη δείχνει ότι οικειοθελής
αυτοδέσμευση επιχειρηματικής ηθικής που εκτείνεται και πέραν της συμμόρφωσης με το
νομικό πλαίσιο μπορεί να προσδώσει πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρία
και να προκαλέσει το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών οι οποίοι εμφανίζονται συχνά
διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα premium για εταιρείες με σωστές πρακτικές εταιρικής
διακυβέρνησης.
Όλοι έχουν να ωφεληθούν από την εύρυθμη λειτουργία ενός ΔΣ σύμφωνα με τις αρχές
της εταιρικής διακυβέρνησης. Για τους ίδιους τους CEOs αποτελεί ζήτημα που επηρεάζει
θετικά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους μέσα στην επιχείρηση. Υπό το κράτος της
εταιρικής διακυβέρνησης οι ρόλοι σε μια εταιρία είναι σαφείς και διαυγείς, υπάρχει αξιολόγηση, αξιοκρατία και ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το πλαίσιο αυτό βοηθά του διευθύνοντες
συμβούλους να κάνουν το έργο τους αποτελεσματικά και ουσιαστικά και, ταυτόχρονα,
ενδυναμώνει την αξία της εταιρίας.
Κι επειδή οι εξελίξεις συχνά μας προσπερνούν, οι κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης θα
πρέπει να συντονίζονται με τον ρυθμό της εποχής, Μόνο έτσι θα είναι πάντα επίκαιροι,
χρήσιμοι και θα διατηρούν τη θετική επιρροή τους στο σύγχρονο επιχειρείν.

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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Μια πλειάδα ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό
μοιράστηκαν γνώσεις και εμπειρίες, παρουσιάζοντας τις
τεχνολογικές εξελίξεις και τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές
στην παγκόσμια αγορά, ενώ παράλληλα ανέδειξαν τις
επιπτώσεις των ραγδαίων μεταβολών στη ψηφιακή
οικονομία και στον κόσμο των επιχειρήσεων, στο 29ο
Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Ο «ΧΑΛΑΡΟΣ» ΧΡΟΝΟΣ
ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η διασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου και των αναγκαίων
πόρων για την επιδίωξη της ανάπτυξης καινοτομίας μπορεί
πραγματικά να οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα
περιβόητα “slack innovation” προγράμματα φαίνεται ότι
αποδίδουν. Ωστόσο αποτελούν και μία σημαντική επένδυση
της εταιρείας. Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις κάτω από
τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις
και ποιοι οι παράγοντες εκείνοι που διασφαλίζουν τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα;

CHANGE MANAGEMENT: TI ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΑΘΟΣ;
Στην εποχή των ταχύτατων αλλαγών σε κάθε επίπεδο,
η συντριπτική πλειοψηφία των προσπαθειών εταιρικού
μετασχηματισμού είτε αποτυγχάνουν να φέρουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα είτε εγκαταλείπονται στην πορεία.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
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Μόνη σταθερά, η αλλαγή

Σ

το ετήσιο Συνέδριο Ηγεσίας της
ΕΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε
και φέτος στο Λαγονήσι, είχαμε
την ευκαιρία να εμπνευστούμε
από καταξιωμένους ομιλητές και να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές
μας.
Στόχος μας ήταν να αφουγκραστούμε με
έναν διαφορετικό τρόπο το σήμερα και να
προετοιμαστούμε ακόμη καλύτερα για το
αύριο.
Όπως κατέστη φανερό από όλες τις ομιλίες, το κρίσιμο διακύβευμα πλέον είναι
οι αλλαγές που φέρνει η ραγδαία εξέλιξη
της τεχνολογίας αλλά και ο τρόπος με τον
οποίο τοποθετούμαστε απέναντί τους ως
ανώτερα στελέχη.
Αν πριν από μια δεκαετία ζητούσαμε από
κάποια ανώτερα στελέχη να μας πουν τι
σημαίνει για αυτούς η έννοια «ψηφιακό»,
το πιο πιθανό είναι η απάντησή τους να
είχε να κάνει με το ίντερνετ, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή τα social media.
Στις μέρες μας, η απάντησή τους θα περιέχει όρους όπως apps, big data, cloud, εικονική πραγματικότητα, τεχνητή νοημοσύνη
ή οποιαδήποτε άλλη τρέχουσα έκφανση
μιας ψηφιακής επανάστασης που δεν έχει
τέλος.
Σήμερα λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα όριο
ανάμεσα στον «προψηφιακό» και τον «μεταψηφιακό» κόσμο, καθώς η πραγματικότητα είναι μία:
Πλέον, το ψηφιακό είναι το ίδιο το επι-

χειρείν. Και το επιχειρείν είναι ψηφιακό.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλάζει και ο ρόλος των ανωτάτων στελεχών τα οποία πλέον καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα
στα ‘κλασικά’ χαρακτηριστικά ενός ηγέτη,
και σε νέες γνώσεις και δεξιότητες.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί από
τις επιχειρήσεις να εισέλθουν σε «αχαρτογράφητα εδάφη», με αποτέλεσμα οι ηγέτες
να πρέπει να αυξήσουν το επίπεδο της
ανοχής τους απέναντι στην αβεβαιότητα,
την αμφισημία και το ρίσκο.
Η δυνατότητα της συνεχούς διαχείρισης
της αλλαγής αποτελεί τη νέα προτεραιότητα – ο ηγέτης θα πρέπει να μπορεί να...«αισθάνεται άνετα με το να είναι άβολα».
Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε
ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί
έναν καταλύτη για την άνθιση ενός νέου,
εξελιγμένου στυλ ηγεσίας.
Ποιές είναι όμως οι αρετές που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον επιτυχημένο
ηγέτη της ψηφιακής εποχής;
Ο επιτυχημένος ηγέτης θα πρεπει να
γίνει μαθητής όλων των ψηφιακών
πραγμάτων και να είναι ο πρώτος που
υιοθετεί τις νέες ψηφιακές τάσεις.
Θα πρέπει να εστιάζει την προσοχή
στην αλλαγή χωρίς να τραβάει την προσοχή επάνω του.
Θα πρέπει να αλλάξει προσέγγιση σε
σχέση με την ιεραρχία. Από τη φύση
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της, η ψηφιακή τεχνολογία είναι ποικίλη
και χωρίς αποκλεισμούς και, αν καλλιεργηθεί σε όλες τις βαθμίδες, μπορεί να
προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες.
Θα πρέπει να υιοθετεί τη συνεχή μάθηση. Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο
κόσμο, όσο περισσότερες γνώσεις έχει
και μοιράζεται, τόσο καλύτερος ηγέτης
θα είναι.
Θα πρέπει να μην ξεχνά ποτέ τις αξίες
του. Το φάσμα των εμπειριών και των
συμπεριφορών που οδηγούνται από την
ψηφιακή επανάσταση είναι τεράστιο και
κανείς δεν είναι άνοσος στην επιρροή
του.
Θα πρέπει να μπορεί να εμπνέει τους
άλλους. Εάν οι πράξεις του μπορούν να
κάνουν τους άλλους να ονειρεύονται περισσότερο, να μαθαίνουν περισσότερα
και να κάνουν περισσότερα, τότε είναι
ένας αληθινός ηγέτης.
Θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργικότητα. Η ικανότητα να πείσει τους
γύρω του να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους, θα είναι ανεκτίμητη.
Τέλος, ο επιτυχημένος ηγέτης του αύριο
θα πρέπει να μπορεί να προσελκύει
και να κρατάει δίπλα του τα κατάλληλα ταλέντα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν βασίζεται στην τεχνολογία. Βασίζεται στους ανθρώπους. Κι αυτό είναι
κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ!
ΥΓ: Με την ευκαιρία, να ευχαριστήσω θερμά
όλους όσους ασχολήθηκαν με τη διοργάνωση του φετινού μας Συνεδρίου, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ανάδειξή του για μία
ακόμη χρονιά ως την κορυφαία εκδήλωση-θεσμό για την ηγεσία και την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

Πλέον το επιχειρείν είναι ψηφιακό.
Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλάζει
και ο ρόλος των ανωτάτων στελεχών τα
οποία καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα
στα ‘κλασικά’ χαρακτηριστικά ενός ηγέτη
και σε νέες γνώσεις και δεξιότητες
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Ο προστατευτισμός αναγκάζει τις επιχειρήσεις να επιστρέφουν στις «πατρίδες» τους
Οι επιχειρήσεις ανησυχούν για το κόστος της ενίσχυσης του προστατευτισμού, ωστόσο είναι αισιόδοξες για τις προοπτικές των διεθνών
δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της HSBC με τίτλο,
“Navigator: Now, next and how for business”.
Από τις 6.000 εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα παγκοσμίως, τρεις
στις πέντε (61%) πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις αρχίζουν να γίνονται πιο
προστατευτικές για τις οικονομίες τους. Αυτή η αίσθηση είναι εντονότερη στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις γεωγραφικές περιφέρειες της
Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (70%) και της Ασίας-Ειρηνικού
(68%). Στις ΗΠΑ, 61% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ο προστατευτισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενώ οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα από
την Ευρώπη, συμμερίζονται αυτήν την άποψη.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναζητά περιφερειακούς εταίρους
προκειμένου να δημιουργήσει εμπορικές ευκαιρίες. Σχεδόν τα τρία
τέταρτα (74%) του διεθνούς εμπορίου στην Ευρώπη και την περιοχή
της Ασίας-Ειρηνικού πραγματοποιείται εντός της ίδιας γεωγραφικής
περιφέρειας. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί με προτεραιότητα
στις εμπορικές σχέσεις εντός της γεωγραφικής περιφέρειας όπου έχουν
έδρα οι επιχειρήσεις για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Όσον αφορά
στις κυβερνητικές πολιτικές, οι ενέργειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των περιφερειακών δεσμών, όπως η πρωτοβουλία της Κίνας για τη
δημιουργία του νέου δρόμου του μεταξιού (Belt and Road) (40%) και η
στρατηγική ASEAN 2025 (37%), αναφέρθηκαν πιο συχνά για τον θετικό
αντίκτυπο που έχουν στη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.
Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, με περισσότερες από
τρεις στις τέσσερις (77%) να δηλώνουν αισιόδοξες για τις διεθνείς επιχειρηματικές τους προοπτικές και να αναμένουν αύξηση των εμπορι-

κών τους συναλλαγών κατά το επόμενο έτος. Οι λόγοι αυτής της αισιοδοξίας περιλαμβάνουν την αύξηση της ζήτησης προϊόντων από τους
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (33%), τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες (31%) και την αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας (22%).
Σύμφωνα με τον Noel Quinn, Chief Executive, Global Commercial
Banking, της HSBC: «Γενικώς, οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το μεταβαλλόμενο τοπίο των πολιτικών που σχετίζονται με το
εμπόριο. Συνεχίζουν να προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα,
και τις συνεργασίες τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις μεταβαλλόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι στρατηγικές συμπεριλαμβάνουν
την αύξηση του περιφερειακού εμπορίου, την ίδρυση κοινοπραξιών ή
τοπικών θυγατρικών σε περισσότερες αγορές, την εκμετάλλευση των
καταναλωτικών τάσεων και των ψηφιακών τεχνολογιών. Η ενίσχυση του
προστατευτισμού δεν μειώνει την αισιοδοξία των επιχειρήσεων παγκοσμίως, αλλά προκαλεί ανησυχία σχετικά με το κόστος της διεξαγωγής
διεθνούς εμπορίου και της δραστηριοποίησης στο εξωτερικό. Αφιερώνοντας χρόνο στο να κατανοήσουν τις νέες κινητήριες δυνάμεις αλλά
και τα εμπόδια για το εμπόριο, οι ηγέτες των επιχειρήσεων μπορούν να
εντοπίσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους».
Η οικονομική ανάλυση επιβεβαιώνει την αυτοπεποίθηση των επιχειρήσεων, καθώς δείχνει αύξηση της τάξης του 7% της αξίας του εμπορίου για το 2018 (αγαθά και υπηρεσίες μαζί). Οι προβλέψεις της Oxford
Economics για λογαριασμό της HSBC δείχνουν ότι οι οικονομικοί δείκτες στους οποίους βασίζεται αυτή η εκτίμηση συμπεριλαμβάνουν την
ανάκαμψη τόσο των επενδύσεων όσο και της καταναλωτικής ζήτησης,
το ασθενέστερο δολάριο και την ανάκαμψη της Ευρωζώνης.
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Διάσταση απόψεων CEOs και θεσμικών επενδυτών ως προς τις μετασχηματιστικές αλλαγές
Σημαντική διάσταση απόψεων διαπιστώνει νέα έκθεση της EY, μεταξύ των προσδοκιών των θεσμικών επενδυτών, ως προς τις συντελούμενες μετασχηματιστικές αλλαγές, και των εκτιμήσεων των Διευθυνόντων Συμβούλων (CEOs), ως προς τον βαθμό ετοιμότητας των επιχειρήσεων για να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες. Η έρευνα, “The CEO imperative: in this Transformative Age, seize the upside of disruption or be disrupted”, η οποία
προέρχεται από το think-tank της ΕΥ, το EYQ, διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιες επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μια διπλή στρατηγική, η οποία θα
υποστηρίζει την κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ενώ, παράλληλα, θα δημιουργεί νέα, μετασχηματιστικά επιχειρησιακά μοντέλα. Σύμφωνα
με την έκθεση, το 67% των θεσμικών επενδυτών επιθυμεί να δει τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν έργα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μετασχηματιστικές καινοτομίες, ακόμη και αν περικλείουν κινδύνους και ενδέχεται να μην αποδώσουν βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, μόνο το 50% των CEOs
αναφέρει ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να εκμεταλλευτούν τις αλλαγές και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι καινοτομίες αυτές.
Στην έρευνα, η οποία διερευνά τη δυναμική των μετασχηματιστικών προκλήσεων, συμμετείχαν 101 CEOs των 5.000 μεγαλύτερων παγκόσμιων επιχειρήσεων και 100 παγκόσμιοι θεσμικοί επενδυτές, που διαχειρίζονται κεφάλαια μεγαλύτερα τους ενός δις δολαρίων. Ενώ CEOs και θεσμικοί επενδυτές
συμφωνούν ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες αποτελούν την κύρια πηγή μετασχηματισμού, οι απόψεις τους, ωστόσο, διίστανται σε ό,τι αφορά στη
δεύτερη πηγή μετασχηματισμού. Για τους θεσμικούς επενδυτές, πηγή αποτελούν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ, για τους CEOs, οι μεταβαλλόμενες συμπεριφορές των πελατών.

Έρευνα GfK: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι καταναλωτές στην Ευρώπη
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 οι
ευρωπαίοι καταναλωτές φαίνεται ότι
είναι λιγότερο αισιόδοξοι σε σχέση με
το τέλος του προηγούμενου έτους. Είναι
ξεκάθαρο ότι χώρες που σημείωσαν
ισχυρές αυξήσεις το 2017 στους δείκτες
τους, παρουσίασαν κάμψη. Σε όλες τις
χώρες της ΕΕ, οι οικονομικές προσδοκίες
έπεσαν κατά μέσο όρο στις 15 μονάδες
τον Μάρτιο του 2018, δύο μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο
του 2017. Στη Γαλλία και την Αυστρία
ιδιαίτερα, η ευφορία μειώθηκε μετά τις
εκλογές ενώ αντιθέτως, οι καταναλωτές

στην Τσεχία και το Βέλγιο διατηρούν
θετικότερη άποψη για την οικονομική
ανάπτυξη των χωρών τους.
Οι εισοδηματικές προσδοκίες συνέχισαν
να αυξάνονται κατά μέσο όρο σε όλη
την Ευρώπη, σημειώνοντας αύξηση 1,3
μονάδες το πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας τις
16,3 μονάδες τον Μάρτιο. Οι καταναλωτές
στη Μεγάλη Βρετανία και τη Βουλγαρία
ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την αύξηση
των μισθών τους και ο εν λόγω δείκτης
σημείωσε διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ
στη Γαλλία και την Ισπανία σημειώθηκαν
σαφείς απώλειες.

Στην αρχή του έτους η πρόθεση αγοράς
έπεσε κατά μέσο όρο στην ΕΕ κατά 1,3
μονάδες, αγγίζοντας τις 19,7 μονάδες τον
Μάρτιο. Ο εν λόγω δείκτης παρουσίασε
ιδιαίτερη αύξηση στην Τσεχία (σε σύγκριση
με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές
χώρες) υπογραμμίζοντας τη γενική θετική
διάθεση των τσέχων καταναλωτών.
Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η έρευνα
της GfK έδειξε ότι η χρηματοπιστωτική
και οικονομική κρίση συνεχίζουν να
μετριάζουν την αισιοδοξία των Ελλήνων
καταναλωτών με αποτέλεσμα όλοι οι
δείκτες να παρουσιάσουν πτωτική τάση.
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Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει μια θετική δύναμη,
εάν η ΕΕ σχεδιάσει σωστά τη στρατηγική της
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αποτελεί κατά κύριο λόγο δύναμη για την επίτευξη καλού, καθώς προσφέρει ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις
και την κοινωνία, σύμφωνα με την Έκθεση
BrAInstorm - μία πρωτοποριακή έρευνα που
αφορά στη στάση απέναντι στην αναδυόμενη τεχνολογία. Η Έκθεση BrAInstorm, που
δημοσιεύτηκε από την Burson Cohn & Wolfe
(BCW) και το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), παρουσιάζει τα αποτελέσματα
της έρευνας με τη συμμετοχή τριών ομάδων
βασικών δια-μορφωτών της κοινής γνώμης:
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, προμηθευτές τεχνολογίας Τεχνητής
Νοημο-σύνης και φορείς χάραξης πολιτικής. Η
επικρατούσα άποψη είναι συντριπτικά θετική,
με το 85% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι
η AI είναι ωφέλιμη για την κοινωνία. Λιγότερο
από το 2% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι νιώθει «ιδιαίτερη ανησυχία» για το γεγονός ότι η
Τεχνητή Νοημοσύνη θα πλήξει την επι-χειρηματική τους επιτυχία.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως πολλές νέες τεχνολογίες, θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας,
σύμφωνα με την έκθεση. Ωστόσο, ο υπολογισμός του συνολικού αποτελέσματος είναι συγκεχυμένος: το 34% των ερωτηθέντων θεωρεί
ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δημι-ουργήσει
περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ ό,τι θα εξαλείψει, ενώ το 40% υποστηρίζει το αντίθετο.
Σχεδόν το 60% των προμηθευτών τεχνολογίας
Τεχνητής Νοημοσύνης πιστεύει ότι οι τελικοί
καταναλωτές δεν γνωρίζουν τους τρόπους με

τους οποίους οι εταιρείες χρησιμοποιούν την
Τεχνητή Νοημοσύνη.
Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση, τόσο οι επιχειρήσεις
όσο και οι φορείς χάραξης πολιτικής γενικά
προβλέπουν τη θέσπιση πρόσθετων ρυθμιστικών κανονισμών σε αυτό το νέο τεχνολογικό
πεδίο. Ωστόσο, υπάρχει μια σαφής διαφορά
στις απόψεις τους: Οι φορείς χάραξης πολιτικής
(54%) είναι περισσότερο πιθανό να ζητήσουν
περισσότερους ρυθμιστικούς κανονισμούς σε
σύγκριση με τις επιχειρήσεις (30%). Σε όλες τις
ομάδες, ο τομέας πολιτικής προτεραιότητας
είναι το αστικό δίκαιο και η δικαιοσύνη, με την
υγειονομική περίθαλψη να ακολουθεί.
Συμπερασματικά, η έκθεση BrAInstorm δείχνει
ότι οι ειδικοί και οι επαγγελματίες θεωρούν ότι
η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να μείνει. Οι

απαντήσεις αναδεικνύουν το αστικό δίκαιο και
τη δικαιοσύνη ως τους τομείς πρώτης προτεραιότητας για τη θέσπιση δημόσιας πολιτικής.
Υπό αυτή την άποψη, ευθυγραμμίζεται με τα
όργανα της ΕΕ που έχουν αναλάβει δράση σε
αυτό τον τομέα.
Σημειώνεται ότι, σε γενικές γραμμές, η Τεχνητή Νοημοσύνη ορίζεται ως τεχνολογία που
μιμείται την ανθρώπινη νοημοσύνη. Οι φορείς
χάραξης πολιτικής και οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει
στη βιω-σιμότητα της παραγωγικότητας και
της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μία ομάδα
εμπειρογνωμόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη στις 9 Μαρτίου, 2018, προκειμένου να χαράξει τη στρατηγική της σχετικά.

Μειωμένη η ενασχόληση των οργανισμών με την προστασία προσωπικών δεδομένων
Η κυριαρχία των δεδομένων (data) στην σημερινή εποχή, έχει οδηγήσει στην άρρηκτη σύνδεση της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης τα οποία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ετήσια έρευνα
της PwC για την παγκόσμια ασφάλεια πληροφοριών -2018 Global State of Information Security Survey ή GSISS -, αρκετοί οργανισμοί, δεν έχουν
δώσει το απαιτούμενο βάρος στην προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Μόλις το 49% των συμμετεχόντων στην έρευνα, δήλωσαν ότι ο οργανισμός τους περιορίζει τη συλλογή, διατήρηση και πρόσβαση σε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, στα απολύτως απαραίτητα βάσει του νομικού
πλαισίου. Αντιθέτως, το 51% διατηρεί ενημερωμένο μητρώο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων και πελατών στο οποίο συλλέγονται, διακινούνται και αποθηκεύονται τα δεδομένα. Το 53% εισάγει ως υποχρεωτική την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για
την πολιτική και τις πρακτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων πελατών και εργαζομένων από τρίτους, λιγότεροι από τους μισούς (46%) διεξάγουν ελέγχους συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της προστασίας τους. Αντίστοιχο
ποσοστό (46%) δήλωσε ότι ο οργανισμός τους απαιτεί από τρίτους να συμμορφώνονται με τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου που εφαρμόζουν.
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Έρευνα KPMG: Οι Διευθύνοντες
Σύμβουλοι (CEOs) αντιμετωπίζουν
με ρεαλισμό την αισιοδοξία για ανάπτυξη
Παρότι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι (CEOs) ανά τον κόσμο ήταν μέχρι
πρότινος σχετικά αισιόδοξοι όσον αφορά στην ευρύτερη οικονομία,
αλλά και τις συνολικές προοπτικές της χώρας τους, η αισιοδοξία τους
αυτή έχει μετριαστεί από μια υγιή δόση ρεαλισμού, με περισσότερους
από τους μισούς (55%) να αναμένουν συγκρατημένους ρυθμούς ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της επιχείρησής τους. Οι περισσότεροι από
τους μισούς CEOs (52%) δηλώνουν ότι πρέπει πρώτα να πιάσουν τους
στόχους της ανάπτυξης και έπειτα να προχωρήσουν σε προσλήψεις.
Σύμφωνα με την έρευνα Global CEO Outlook της KPMG, οι CEOs προσπαθούν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους υπό συνθήκες σημαντικών δημογραφικών μεταβολών, γεωπολιτικής αστάθειας και -κατά γενική ομολογία- αναπόφευκτων μελλοντικών κυβερνοεπιθέσεων. Οι CEOs
επιδεικνύουν πυγμή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του κυβερνοχώρου, με το 59% να δηλώνουν ότι νιώθουν προσωπικά υπεύθυνοι για
την προστασία των δεδομένων των πελατών τους.
Οι CEOs διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στο μετασχηματισμό της επιχείρησής τους ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αυριανού καταναλωτή, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία για ανάπτυξη, με τους 4 στους 10
(38%) να παραδέχονται ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την επιχείρησή τους προκειμένου να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες των Millennials.
Επιπλέον, ενισχύεται η αίσθηση ότι οι κυβερνοεπιθέσεις είναι αναπόφευκτες, με τους μισούς περίπου CEOs (49%) να διερωτώνται «πότε», και
όχι «εάν», θα πέσουν θύματα κυβερνοεπίθεσης. Δεδομένων των γεωπολιτικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα, μάλλον δεν θα έπρεπε να
προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αρκετοί CEOs υπέδειξαν την «επιστροφή στον εδαφισμό» (‘return to territorialism’) ως τη μεγαλύτερη απειλή
για τη φετινή ανάπτυξη.
Οι CEOs εμφανίζονται αισιόδοξοι όσον αφορά στις μακροοικονομικές
συνθήκες και πεπεισμένοι για τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης σε
επίπεδο παγκόσμιας οικονομίας και κλάδων (67% και 78% αντίστοιχα).
Εμφανίζονται αισιόδοξοι και για την ανάπτυξη σε επίπεδο χώρας (δηλώνουν αισιόδοξοι σε ποσοστό 74% -τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 2017). Όσον αφορά στις προοπτικές ανάπτυξης της
επιχειρήσης τους, όμως, η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη: το 90% δηλώνουν
αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους (αύξηση
κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες από το 2017), ωστόσο, μόνο το 37% σκοπεύει να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό με ρυθμό άνω του 6% την
επόμενη τριετία (μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες). Το 55% αναμένουν συγκρατημένο ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων έως 2% την επόμενη
3ετία.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ειδικότερα, τέσσερις στους πέντε έλληνες
CEOs (80%) εκφράζουν εμπιστοσύνη για τις προοπτικές ανάπτυξης της
εταιρείας τους, ενώ για τη χώρα αντίστοιχα εμφανίζονται κάπως πιο
επιφυλακτικοί, γεγονός που μάλλον οφείλεται στην πολιτικοοικονομική
αστάθεια που επικρατεί στη χώρα τα τελευταία έτη.
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Κλειδί για την κερδοφορία
η γεωγραφική κατανομή του
ανθρώπινου «ταλέντου»
Οι επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζουν καλύτερα το γεωγραφικό
αποτύπωμα του ανθρώπινου δυναμικού τους με τις ευκαιρίες
της αγοράς τείνουν να είναι οι πιο παραγωγικές και κερδοφόρες.
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της EY, "Right people, wrong place?",
η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το LinkedIn, οι
επιχειρήσεις με διασυνοριακή δραστηριότητα μπορούν να επιτύχουν σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και την παραγωγικότητά τους, υιοθετώντας μια πιο στρατηγική προσέγγιση ως προς
το που τοποθετούν τους ανθρώπους τους.
Η έρευνα ανέλυσε 659 επιχειρήσεις σε 11 τομείς, διαπιστώνοντας
πως όσες δεν αξιοποιούν σωστά τα στελέχη τους στους αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως, ενδεχομένως αφήνουν ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Εξετάζοντας συνδυαστικά την τρέχουσα και προβλεπόμενη απόδοση διαφόρων κλάδων από την EY και τα στοιχεία του LinkedIn
για περισσότερα από 530 εκατομμύρια μέλη, η έρευνα επιβεβαιώνει και ποσοτικοποιεί τη σημασία της καλύτερης δυνατής ευθυγράμμισης μεταξύ της τοποθέτησης του ανθρώπινου ταλέντου
και των ευκαιριών της αγοράς. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις
που βρίσκονταν στο υψηλότερο 25% της κατάταξης ως προς
τη βελτίωση της ευθυγράμμισης των δεξιοτήτων με την αγορά
μεταξύ 2013 και 2016, πέτυχαν αύξηση κερδών κατά μέσο όρο
7,8% υψηλότερη, από τις επιχειρήσεις στο χαμηλότερο 25%. Οι
επιδόσεις των επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα ως προς την ευθυγράμμιση του ανθρώπινου ταλέντου με τις αγορές, βρίσκονται
ανάμεσα στις χαμηλότερες των χωρών της έρευνας. Αντίστοιχα,
η παραγωγικότητα (ΑΕΠ / εργαζόμενοι 2016) είναι χαμηλότερη
από τον μέσο όρο. Σε ό,τι αφορά στην ευθυγράμμιση της παλαιότητας και των επιχειρηματικών λειτουργιών, πολλές επιχειρήσεις
τοποθετούν τα ανώτερα στελέχη σε παραδοσιακές και ώριμες
αγορές, παρά σε χώρες όπου καταγράφονται μεγαλύτερα έσοδα
και ευκαιρίες ταχύτερης ανάπτυξης. Η έρευνα κατέγραψε ενδιαφέρουσες τάσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις
κατανέμουν τα ανώτερα στελέχη τους, τα στελέχη πωλήσεων,
μάρκετινγκ και έρευνας σε όλο τον κόσμο, με βασικές λειτουργίες συχνά να υποεκπροσωπούνται σε κρίσιμες αγορές.
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παρουσίαση

ΨΗΦΙΑΚH ΑΝΑΤΡΟΠH:
Δεν έχει πάντα τις ίδιες συνέπειες!
Δρ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Στρατηγικής & Marketing, Αντιπρύτανης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ALBA
και Ακαδημαικός Διευθυντής του Executive MBA

Η

ψηφιακή αλλαγή έχει ανατρεπτικές συνέπειες στις
αγορές: Netflix, Amazon,
ή Google. Αλλάζει δραματικά τα οφέλη για τους χρήστες στην
ευκολία, τιμή, ποικιλία, και εμπειρία
αγοράς και μεταμορφώνει τον ανταγωνισμό. Πάλαι πότε ηγέτιδες εταιρείες
συχνά γονατίζουν ενώ νεοφυείς ψηφιακές εταιρείες παίρνουν τα σκήπτρα.
Και ενώ οι επιχειρήσεις δεν μπορούν
να αγνοήσουν την ψηφιακή αλλαγή,
το κρεσέντο καταστροφολογίας που
χαρακτηρίζει μέρος της βιβλιογραφίας
μοιάζει να έχει τρία βασικά κενά:
1. Η ψηφιακή τεχνολογία δεν υποκαθιστά πάντα την παλιά τεχνολογία. Μπορεί να συμβαίνει σε ορισμένες τεχνολογίες (π.χ., e-mail και φαξ, ή PCs και
γραφομηχανές), τις περισσότερες φορές, όμως η τεχνολογία συμπληρώνει
δεν αχρηστεύει την προγενέστερη τεχνολογία. Για παράδειγμα, ενώ πολλοί
ισχυρίζονται ότι η online εκπαίδευση
θα υποκαταστήσει τις διαλέξεις στην
τάξη, με τα MOOCs να αντικαθιστούν
την παραδοσιακή εκπαίδευση, αυτό
δεν μοιάζει να συμβαίνει έως τώρα σε
μεγαλύτερο βαθμό από ότι η τυπογραφία αντικατέστησε το κήρυγμα τον 15ο
αιώνα. Σίγουρα, η ψηφιακή τεχνολογία
θα προσφέρει συμπληρωματικά οφέλη
που μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση μιας εταιρείας.
2. Η γεωγραφία είναι ακόμη σημαντική.
Ενώ συχνά ακούμε ότι η γεωγραφική
απόσταση έχει απωλέσει την σημασία
της με τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, έρευνα υποδεικνύει ότι η φυσική
επικοινωνία στο χώρο του Consulting,
η ψηφιακή τεχνολογία μεταμορφώνει
εν πολλοίς το κλάδο, δεν πρόκειται,

όμως, να υποκαταστήσει την φυσική
επαφή και την προσωπική χημείας.
Για παράδειγμα, η Eden McCallum, μια
νέα ανερχόμενη εταιρεία συμβούλων
στο Άμστερνταμ, Λονδίνο και Ζυρίχη,
αγνόησε την πρόσφατη τάση πολλών
νεοφυών συμβουλευτικών εταιρειών
να στήσουν ψηφιακές πλατφόρμες για
το ‘πάντρεμα’ πελατών και συμβούλων
- ελευθέρων επαγγελματιών, συνειδητοποιώντας ότι η αξία στον κλάδο
της εδράζεται στην ανθρώπινη επαφή και έτσι έστησε ένα δίκτυο από 20
εταίρους και άλλους 700 συμβούλους
με 300 μεγάλους πελάτες χωρίς την
χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. Η ανατρεπτική καινοτομία δεν είναι πάντα
ψηφιακή!
3. Η ταχύτατα των αλλαγών. Ενώ οι
ειδικοί μας προειδοποιούν ότι οι αλλαγές είναι ταχύτατες, έρευνα υποδεικνύει ότι ο ρυθμός αλλαγής δεν έχει
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ακόμη και αν η αλλαγή στον κλάδο
σας είναι ταχύτατη, δεν είναι συνήθως
φρόνιμο να κάνεις το άλμα στην ψηφιακή εποχή χωρίς σκέψη και χρόνο. Η
Ολλανδική τράπεζα ING επηρεασμένη
από την τεράστια επιτυχία του Second
Life, προσέτρεξε στην υιοθέτηση της
εικονικής πραγματικότητας και στελέχωσε μια ομάδα από ανώτατα στελέχη
για την ανάπτυξη εφαρμογών με βάση
την εικονική πραγματικότητα. Στο τέλος, αποδείχθηκε ότι ήταν μια παροδική τάση και αυτό που απέμεινε ήταν η
χαμένη επένδυση της εταιρίας.
Κλείνοντας, ενώ η ψηφιακή αλλαγή διεισδύει σε σχεδόν όλους τους κλάδους,
δεν είναι όλοι εξίσου επιρρεπείς στις
ανατρεπτικές συνέπειες του ψηφιακού μοντέλου της UBER, Amazon, και

Google. Κάθε εταιρεία θα πρέπει να
‘παντρέψει΄ την ψηφιακή τεχνολογία
στο επιχειρηματικό μοντέλο της με
όλους τους άλλους υλικούς και αύλους
πόρους ώστε να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη αγορά της.

Vermeulen Freek (2017), What So Many Strategists
Get Wrong About Digital Disruption, Harvard
Business Review, https://hbr.org/2017/01/whatso-many-strategists-get-wrong-about-digitaldisruption.
Christensen Clayton M., Dina Wang, Derek
van Bever, (2013), Consulting on the Cusp of
Disruption, Harvard Business Review, October,
106-115.
McNamara, G., Vaaler, P. M. and Devers, C. (2003),
Same as it ever was: the search for evidence
of increasing hypercompetition. Strategic
Management Journal, 24, 261-278.

16

έρευνα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Νέα άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος
το Α’ τρίμηνο του 2018

Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει την αισιοδοξία των CEOs για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής
οικονομίας και την έξοδο από τη μακροχρόνια κρίση. Yποστηρίζουν ότι μετά το πέρας του μνημονίου
θα πρέπει να υπάρξει ένα προληπτικό πλαίσιο στήριξης της Ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα επτά
στους δέκα πιστεύουν ότι το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αντιμετωπιστεί μόνο κατά
ένα μέρος στα επόμενα 1-2 χρόνια. 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 27/03/2018 έως 15/04/2018.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Ο

γενικός δείκτης οικονομικού
κλίματος
(ΕΑΣΕ/ICAP-CEO
General Index) το πρώτο τρίμηνο του 2018 συνέχισε την
ανοδική του πορεία και διαμορφώθηκε
στις 160 μονάδες (Γράφημα 1). Η νέα αύξηση του δείκτη αποτυπώνει την αισιοδοξία
των CEOs για τη μελλοντική πορεία της
Ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από
τη μακροχρόνια κρίση και τις δυνατότητες
που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις που
διοικούν στο νέο οικονομικό περιβάλλον,
το οποίο θα στηριχθεί στις μεταρρυθμίσεις
που πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτο
ρυθμό ώστε η οικονομία να οδηγηθεί σε
ένα σύγχρονο και βιώσιμο αναπτυξιακό
πρότυπο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο
του δείκτη σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status
Index) σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 154 μονάδες έναντι 146 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών
(ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε νέα άνοδο στις 166 μονάδες έναντι 160
μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε άνοδο και
διαμορφώθηκε στις 211 μονάδες έναντι
202 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε

η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της
χώρας, αυξήθηκε σε 33% έναντι 30% του
προηγούμενου τρίμηνου, ενώ παράλληλα
το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε μειώθηκε σε 14% έναντι 18%
το προηγούμενο τρίμηνο (Γράφημα 2). Πιο
αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό
54% 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 197 μονάδες (Γράφημα 3). Το ποσοστό των CEOs
που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση
της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο
έτος διαμορφώθηκε σε 38%, ενώ για τους
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 54%.

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 179 μονάδες
έναντι 166 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 32%, ποσοστό που αυξάνεται

σε 47% για τους CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων και 40% για τους CEOs των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης
παρουσίασε αύξηση στις 184 μονάδες
έναντι 173 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 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε 56% για τους CEOs των πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης των εταιρειών σημείωσε σημαντική άνοδο και ανήλθε στις 132 μονάδες έναντι 117 μονάδων το προηγούμενο
τρίμηνο (Γράφημα 4). Το ποσοστό των
CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους
είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν
διαμορφώθηκε σε 58%, ποσοστό που αυξάνεται σε 71% για τους CEOs των πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων και 65% 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 153 μονάδες έναντι 148 το προηγούμενο τρίμηνο (Γράφημα 5). Το ποσοστό
των CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
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επόμενο έτος αυξήθηκε σε 62% έναντι
56% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 74%
και οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών σε ποσοστό 66%.
Αντίθετα με τους υπόλοιπους δείκτες, ο
δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε πτώση στις 125 μονάδες έναντι 130 το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα
επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων
που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση
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2017
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με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε
σε 30%, ποσοστό που αυξάνεται σε 49%
για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 146 μονάδες έναντι 144 το
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των
CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική
δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν
θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο
χρόνο, διαμορφώθηκε σε 37%, ποσοστό
που αυξάνεται σε 47% για τους CEOs των
βιομηχανικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων πολύ μεγάλου μεγέθους.

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
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38+43+127
58+33+90
62+31+43

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας 1 έτος μετά
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν

Απαντήσεις (ποσοστά %)

Δείκτης

9%

140
Καλύτερη
Ίδια

132

130

118

120

117

110
Χειρότερη
Δεν γνωρίζω/
Δεν απαντώ

100

99

90
80

33%

100

58%

1o τρίμηνο 2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο 1o τρίμηνο
2017
2017
2017
2017
2018

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας 1 έτος μετά
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Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ & Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος XEROX
HELLAS

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος του
πρώτου τριμήνου το 2018, παρουσίασε
νέα άνοδο φτάνοντας τις 160 μονάδες και
είναι ο υψηλότερος που εμφανίζεται μετά
από πολλά τρίμηνα. Οι CEOs δείχνουν πιο
αισιόδοξοι και θεωρούν ότι τα πολύ δύσκολα
πέρασαν και έρχονται καλύτερες μέρες για
την οικονομία και την αγορά. Η συνεχιζόμενη
απαραίτητη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις
ανοίγει νέες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης
για τη χώρα. Οι επιχειρήσεις σύμφωνα με την
έρευνα φαίνεται να βελτιώνουν συνεχώς και
σταθερά την οικονομική τους κατάσταση
και προσδοκούν σε περαιτέρω βελτίωση στο
επόμενο διάστημα .Η διάθεση για επενδύσεις
είναι αυξημένη, αλλά απέχουμε ακόμα πολύ
από το επιθυμητό επίπεδο προσέλκυσης
επενδύσεων και υλοποίησης μεγάλων έργων.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε σχετική ερώτηση
για το πέρας του μνημονίου, οι περισσότεροι
CEOs υποστηρίζουν ότι απαιτείται να υπάρξει
ένα προληπτικό πλαίσιο υποστήριξης που
θα διασφαλίσει την ομαλή συνέχεια προς μια
σταθερή ανάπτυξη. Τέλος, αρνητικό σημείο
της έρευνας, αποτελεί η άποψη ότι τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια δεν πρόκειται να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα επόμενα
ένα με δύο χρόνια, πράγμα που αποτελεί
τροχοπέδη στην υγιή και ταχεία ανάπτυξη της
οικονομίας.»

Αύξηση σημείωσε ο δείκτης
τρέχουσας απασχόλησης
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε αύξηση στις 123 μονάδες έναντι 113
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 50%, ποσοστό το
οποίο στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι
αυξημένο σε 53%. Ο δείκτης προσδοκιών
απασχόλησης σημείωσε και αυτός άνοδο
και διαμορφώθηκε στις 151 μονάδες έναντι
143 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το
μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά παρουσίασε άνοδο σε 42% έναντι 38% στο προηγούμενο
τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 46% για
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Απαραίτητο ένα πλαίσιο στήριξης μετά το πέρας του μνημονίου
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs,
ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν τον
βαθμό υποστήριξης τους στην θέση ότι
μετά το πέρας του μνημονίου θα πρέπει να υπάρξει ένα προληπτικό πλαίσιο
στήριξης της Ελληνικής οικονομίας. Έξι
στους δέκα CEOs υποστηρίζουν ότι είναι
απαραίτητο να υπάρξει πλαίσιο στήριξης,
αναλογία που στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις αυξάνεται σε επτά στους δέκα. Το
34% των CEOs δεν είναι τόσο ένθερμοι
υποστηρικτές του προληπτικού πλαισίου,

ενώ μόνο το 5% των CEOs πιστεύουν ότι
δεν απαιτείται για την Ελληνική οικονομία
πρόσθετο πλαίσιο στήριξης μετά το τέλος
του μνημονίου (Γράφημα 6). Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για την αντιμετώπιση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μόνο το
12% των CEOs πιστεύουν ότι στα επόμενα
1-2 χρόνια το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs, επτά στους δέκα, θεωρούν ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί
μόνο κατά ένα μέρος, ενώ το υπόλοιπο
20% δεν πιστεύει ότι στο χρονικό διάστημα των 1-2 ετών θα υπάρξει αποτελεσματική λύση (Γράφημα 7).

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Ποιος είναι ο βαθμός υποστήριξης σας στη θέση ότι μετά το

πέρας του μνημονίου θα πρέπει να υπάρξει ένα προληπτικό πλαίσιο στήριξης
της ελληνικής οικονομίας;

61+34+5
12+68+20
5%

34%

Ισχυρή υποστήριξη		
Μέτρια υποστήριξη
Καμία υποστήριξη

61%

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τα επόμενα 1-2 χρόνια;
20%

12%

68%

Ναι
Κατά ένα μέρος
Όχι
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Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ
ΤΙ ΓΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;
Ηγεσία με το βλέμμα στο αύριο

Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 29ο
Συνέδριο Ηγεσίας που διοργάνωσε η Εταιρία Ανωτάτων
Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), την Παρασκευή 4 και το
Σάββατο 5 Μαΐου στο Grand Resort Lagonissi. Το συνέδριο
τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας
κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και είχε ως θέμα «ΤΙ ΓΕΥΣΗ
ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ηγεσία με το βλέμμα στο αύριο».
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ια πλειάδα ομιλητών από
την Ελλάδα και το εξωτερικό μοιράστηκαν γνώσεις
και εμπειρίες, παρουσιάζοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις
κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στην παγκόσμια αγορά, ενώ παράλληλα ανέδειξαν τις
επιπτώσεις των ραγδαίων μεταβολών στη
ψηφιακή οικονομία και στον κόσμο των
επιχειρήσεων. Οι ομιλητές μίλησαν για
τον κεντρικό ρόλο που έχει ο ηγέτης των
επιχειρήσεων, σε όλο αυτό το φάσμα των
αλλαγών, καθώς καλείται να είναι έτοιμος
να διαχειριστεί με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τις επερχόμενες προκλήσεις,
που θα επηρεάσουν το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου
κήρυξε ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης
Ραμπάτ, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα χαρακτηριστικά
του επιτυχημένου ηγέτη της ψηφιακής
εποχής ο οποίος – όπως είπε χαρακτηριστικά - θα πρέπει να είναι ο πρώτος που
υιοθετεί τις νέες ψηφιακές τάσεις και τη
συνεχή μάθηση, να μην ξεχνά ποτέ τις
αξίες του, να μπορεί να εμπνέει τους άλλους, να προωθεί τη δημιουργικότητα. «Ο
επιτυχημένος ηγέτης του αύριο θα πρέπει

Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ

Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος ΕΑΣΕ

να μπορεί να προσελκύει και να κρατάει
δίπλα του τα κατάλληλα ταλέντα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν βασίζεται στην
τεχνολογία. Βασίζεται στους ανθρώπους»
υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ.

Τον συντονισμό του συνεδρίου είχε επιτυχώς για ακόμη μία χρονιά ο κ. Χαρίδημος
Τσούκας Επιστημονικός Σύμβουλος της
ΕΑΣΕ και καθηγητής στα πανεπιστήμια
Κύπρου και Warwick.

Χαρίδημος Τσούκας
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Jonas Ridderstråle

Χρήστος Χαρπαντίδης

Δημήτρης Παπαστεργίου

ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΔΡΑΣΕ
ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ: Ηγεσία σήμερα με
τα μάτια στο αύριο.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ:
Εμπειρίες Ηγεσίας

ο ηγέτης στην αυτοδιοίκηση πρέπει να
λειτουργεί ως playmaker, να δίνει πάσες,
ώστε να μας ωθήσει να σκεφτούμε και
να πράξουμε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας με
έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των
πολιτών και του εργατικού δυναμικού
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η γενιά
μας πρέπει να κάνει τη διαφορά».
Ο Πάνος Παχατουρίδης, επικεφαλής
του Facebook για την Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή και την Αφρική, έδωσε μια διαφορετική νότα στην ομιλία του, επιλέγοντας να μιλήσει περισσότερο για την
«τεχνολογία της ανθρωπιάς» όπως είπε,
παρά για αλγόριθμους και big data. Τόνισε δε ότι οι ηγέτες πρέπει να «φτιάξουν»
ανθρώπους και να δώσουν νόημα στους
υπαλλήλους, οι οποίοι αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα για κάθε εταιρία,
αναφέροντας ότι οι CEOs θα έπρεπε να
λέγονται «Chief Enthusiasm Officers».
Τέλος, σημείωσε πως η διοίκηση είναι
ομαδικό παιχνίδι, με τους συμβιβασμούς
να είναι σημαντικό μέρος του και ότι οι
μηχανικές κινήσεις αποτελούν πλέον παρελθόν.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Jonas
Ridderstråle, ο οποίος είναι ένας από
τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς
στοχαστές και ομιλητές στον κόσμο, καθώς συγκαταλέγεται στους Global Top 30
Management Guru, κατέχοντας την 23η
θέση παγκοσμίως και 5η στην Ευρώπη.
Άρχισε την ομιλία του μιλώντας για τις
αλλαγές που πραγματοποιούνται στον
κοινωνικοοικονομικό ιστό, τόσο στις βιομηχανικές πόλεις όσο και στις οικονομίες.
Αναφέρθηκε στη «δημιουργική καταστροφή», η οποία μας φέρνει πιο κοντά
στο μέλλον και προκαλείται από τους ψηφιακούς παίχτες που αλλάζουν γρήγορα
από αγορά σε αγορά. Τόνισε ότι οι ζωές
των στελεχών αλλάζουν και οι καινούριοι
κύκλοι οικογενειακής ζωής επιφέρουν
καινοτομίες. Επιπλέον, έθεσε αρκετά ερωτήματα προς το κοινό και ανέλυσε ζητήματα που έχουν σχέση με το τι σημαίνει
δημιουργική καινοτομία, πώς μαθαίνεται
και ποια η σχέση της με την επιτυχία, το
ρίσκο και τον ανταγωνισμό στη διοίκηση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Παπαστράτος Χρήστος Χαρπαντίδης, έμπειρος μάνατζερ μιας από τις πλέον ιστορικές και καινοτόμες επιχειρήσεις
της χώρας μας, ξεκίνησε με τις αρχές και
τις αξίες που με πάθος και αφοσίωση
υπηρετεί η Παπαστράτος, έχοντας στο
επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και την
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Τόνισε
ότι η επιχειρηματικότητα έχει ευθύνη
στην Ελλάδα της κρίσης να δημιουργεί
νέες θέσεις εργασίας και να βελτιώνει
εξαγωγικό ισοζύγιο. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι ο ηγέτης πρέπει να συνεισφέρει
την τόλμη του για να γίνει αυτή η ευθύνη
πραγματικότητα, με στόχο να δημιουργηθούν δείκτες καλύτερης ζωής.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε αναλυτικά πώς
η πόλη του τα Τρίκαλα, έχει καταφέρει
μέσα σε λίγα χρόνια να αποτελεί ηγετικό
μοντέλο του 21ου αιώνα και για άλλες
ελληνικές πόλεις και πως έχει αξιοποιήσει την τεχνολογία, ώστε οι πολίτες να
έρθουν πιο κοντά στα κοινά. Τόνισε πως
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Πάνος Παχατουρίδης

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΓΕΣ: Αν έχεις
φωνή χρησιμοποίησέ την
Η Lara Gilmore, συνιδρύτρια του βραβευμένου εστιατορίου «Osteria Francescana»
και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού
«Food for Soul» μοιράστηκε με το κοινό
τις εμπειρίες από την οργάνωση και τη διοίκηση τόσο του εστιατορίου όσο και του
πρωτοποριακού, όσο και δημοφιλούς κοινωνικού project, ενώ παρουσίασε τα κοινά σημεία που έχουν μεταξύ τους, αλλά
και τις δυσκολίες που η ίδια και ο σύζυγός της διάσημος σεφ Massimo Bottura
αντιμετώπισαν στην πορεία υλοποίησης
των επιχειρηματικών σχεδίων τους. Με
μια άκρως παραστατική ομιλία επιχείρησε να μεταδώσει στο κοινό το πάθος και
την αγάπη τους για την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας «κουζίνας αλληλεγγύης»,
που προωθεί δυναμικά τη δράση ενάντια
στη σπατάλη του φαγητού, τονίζοντας ότι
η ομορφιά και η εκλεπτυσμένη εμπειρία
διατροφής με έμφαση στη γεύση, μπορούν να μετατρέψουν αυτό που περισσότεροι καταλαβαίνουν ως «συσσίτιο», σε
κάτι μοναδικό. Τέλος, υπογράμμισε ότι η
συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελεί

Μιχάλης Μπλέτσας

ένα είδος φιλανθρωπίας, αλλά θέμα κουλτούρας και πολιτισμού.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΜΕ, ΤΟ ΕΠΙΝΟΟΥΜΕ: Σερφάροντας στην αβεβαιότητα
Στη συνέχεια, ο Alexis Perakis – Valat,
President Consumer Products Division
της L’Oreal, ανέλυσε αρχικά τις αξίες και
τη στρατηγική της εταιρίας, υπογραμμίζοντας ότι η ψηφιακή επανάσταση έχει ήδη
διεισδύσει στον κόσμο των επιχειρήσεων, με τη νέα εποχή marketing και social
media να παρουσιάζουν αρκετές ευκαιρίες, παρά τους όποιους κινδύνους μπορούν
να κρύβουν. Μίλησε για την εμπειρία του
από την κινεζική επιχειρηματικότητα και
το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ παράλληλα
ανέλυσε πώς αναπτύσσεται μια παγκόσμια
εταιρία με προϊόντα διαθέσιμα σε πολύ
διαφορετικούς πελάτες και πολύ διαφορετικά στελέχη. Τόνισε δε ότι η εποχή του
παντογνώστη μάνατζερ έχει παρέλθει, ενώ
επεσήμανε πως η κοσμητολογία όπως κι
οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δράση
σήμερα, χρειάζεται θάρρος, αλλαγές και
σεβασμό στο διαφορετικό.

Alexis Perakis – Valat
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1. Συζήτηση πάνελ με τίτλο: “Αναμνήσεις από το μέλλον: Εμπειρίες ηγεσίας”. 2. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν εμπειρίες επαυξημένης
πραγματικότητας. 3,4. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγινε εκτενής διάλογος μεταξύ ομιλητών και παρευρισκομένων.
5. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος τηε ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ.
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ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΚΟΜΗ: Επιχείρηση και ηγεσία στην
εποχή του ριζικού αυτοματισμού
Για την αυτοματοποίηση που διεισδύει
στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα πιο ραγδαία από ποτέ μίλησε ο
Μιχάλης Μπλέτσας, ερευνητής & Διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του
MIT, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη
τεχνολογία στην 4η ψηφιακή επανάσταση, αλλά κυρίως συγκλίσεις ανάμεσα στις
υπάρχουσες. Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και στα παράδοξα που
δημιουργούνται γύρω της, ο κ. Μπλέτσας
είπε ότι δεν μπορούμε να βασίσουμε προβλέψεις για το μέλλον στη συγκεκριμένη
τεχνολογία, καθώς αυτή τη στιγμή μαθαίνει από ανθρώπους, (κι ως εκ τούτου
αναπαράγει πολλά από τα ζητήματά που
προσπαθούμε να ξεπεράσουμε με την
ίδια την τεχνητή νοημοσύνη!). Γι’ αυτό,
όπως εξήγησε, ο δόκιμος όρος αναφοράς
είναι η «εκτεταμένη νοημοσύνη», όρος ο
οποίος κάνει σαφές ότι ο άνθρωπος θα
πρέπει να παραμείνει μέρος του τεχνητού
και τα ρομπότ δεν θα τον αντικαταστήσουν, αλλά θα τον συμπληρώσουν.

Δημήτρης Καραγιάννης

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ:
Αισθήσεις, νους και ψυχή
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ήταν
αφιερωμένη σε θέματα ευρύτερης σημασίας για την προσωπική ανάπτυξη. Με
κεντρικό θέμα «Αισθάνομαι άρα Υπάρχω: Αισθήσεις, νους και ψυχή», τέσσερις
άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα
μίλησαν για τις πτυχές της ανθρώπινης
συμπεριφοράς, τόσο μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας όσο και ενός οργανισμού.
Ο παιδοψυχολόγος και Επιστημονικός
Διευθυντής του Ψυχοθεραπευτικού &
Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου «Αντίστιξη»
Δημήτρης Καραγιάννης, άνοιξε τις εργασίες της 2ης ημέρας του συνέδριου με μια
ζεστή ομιλία όπου αναφέρθηκε στη φύση
των επαγγελματικών και προσωπικών
σχέσεων και το πώς αυτές δομούνται με
όρους διάρκειας, παρουσίας και ζωντάνιας. Επιπλέον, με έναν ιδιαίτερο τρόπο

Lara Gilmore

Μάρω Κουρή

παρουσίασε «τα καρυκεύματα της ζωής»:
τη χαρά, την ευγνωμοσύνη, τη συγχώρεση και το μεράκι της δημιουργίας. Τόνισε
ότι μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά στις καθημερινές συναναστροφές,
συμβάλλοντας σημαντικά στο να βιώνει
καθένας μας πραγματική ευτυχία στην
εργασία και την οικογένεια.
Έπειτα, τον λόγο πήρε η Μάρω Κουρή,
photojournalist, η οποία μέσα από ένα
πλούσιο φωτογραφικό υλικό παρουσί-

ασε άγνωστες πτυχές της καθημερινής
ζωής, των χωρών της Αφρικής και της
Ασίας. Μοιράστηκε την εμπειρία της από
μια ζωή ενσυναίσθησης και ανθρωπίνων
σχέσεων μέσα από το επάγγελμα της φωτορεπόρτερ, ξεκινώντας με την εφηβεία
στην Αθήνα των 80s μέχρι την Ινδία και
την Αφρική, παραθέτοντας μια σειρά από
εξαιρετικές εικόνες και έχοντας ως στόχο
να προβάλλει την εμπειρία της ζωής που
συμπυκνώνει κάθε μία από αυτές.
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Δημήτρης Βασιλάκης

Ο πρώτος Έλληνας με διεθνή καριέρα
στην τζαζ, αναγνωρισμένος σαξοφωνίστας και συνθέτης, Δημήτρης Βασιλάκης,
επιχείρησε με την ομιλία του να μυήσει
το κοινό στον όμορφο κόσμο της τζαζ,
αναλύοντας με πάθος και οξυδέρκεια τη
γλώσσα της τζαζ, που είναι ο γήινος ρυθμός, η απλότητα, η ελευθερία της έκφρασης, αλλά και η πειθαρχία, ο αλληλοσεβασμός και η επικοινωνία μέσα στην ομάδα.
Δεν παρέλειψε δε να αναφερθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και στον βαθμό που θα
επηρεάσει τη μουσική της τζαζ, επισημαίνοντας ότι οι καλλιτέχνες διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην τεχνολογική εξέλιξη κι εκφράζοντας τη γνώμη πως σε λίγο
καιρό θα υπάρχει ισοτιμία μεταξύ του
καλλιτέχνη και της τεχνητής νοημοσύνης.
Στη συνέχεια, στη σκηνή του 29ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, ανέβηκε ο
διακεκριμένος και δημοφιλής ηθοποιός
και σκηνοθέτης Σταμάτης Φασουλής, ο
οποίος γλαφυρά αφηγήθηκε την ιστορία
του θεάτρου, σε ένα μαγικό ταξίδι από το
1900 έως και τη σημερινή εποχή. Με ιδιαίτερο τρόπο, παρουσίασε τον ρόλο του
ηθοποιού και την καθημερινότητα του,
καθώς και τις διαφορές που έχει από έναν
άνθρωπο που δουλεύει σε μια εταιρία.
Αναφέρθηκε στα τωρινά προβλήματα
που αντιμετωπίζει το θέατρο, μιλώντας
για την έλλειψη νέων συγγραφέων και τη
συρρίκνωση της παραγωγής συγγραφικών έργων, λόγω της έλλειψης δημιουργι-

Σταμάτης Φασουλής

κότητας. Τέλος, τόνισε ότι τα προβλήματα
που δημιουργεί μια επανάσταση, θα τα
λύσει η επόμενη.
«Είναι γεγονός ότι η μετάβαση στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή δημιουργεί ακόμη
μεγαλύτερα κενά ηγεσίας καθώς ανατρέπει τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων κι επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό
της ‘παραδοσιακής’ ηγεσίας. Οι ηγέτες σήμερα χρειάζονται διαφορετικές δεξιότητες
για να είναι αποτελεσματικοί. Πρέπει να
διαθέτουν ψηφιακό DNA, να είναι digital
leaders, ηγέτες που αντιλαμβάνονται και
μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στον νέο ψηφιακό κόσμο. Η μαγική
λέξη λοιπόν είναι agility (ευκινησία). Η
επιχείρηση του μέλλοντος είναι ευκίνητη.
Το ίδιο και ο CEO του μέλλοντος.» είπε
χαρακτηριστικά ο Σύμβουλος Διοίκησης
της ΕΑΣΕ Γιάννης Αναστασόπουλος, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του συνεδρίου,
ενώ ευχαρίστησε τους συνέδρους για τη
μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή των
ανωτάτων στελεχών στο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ 2018, που για 5η συνεχόμενη χρονιά έγινε Sold Out.
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους
συνέδρους στο τέλος της ημέρας, καθώς
εμφανίστηκαν επί σκηνής τα νέα παιδιά
του θεάτρου του δρόμου «Art of Soul»,
οι οποίοι έδωσαν μια απολαυστική παράσταση, που περιλάμβανε σύντομους
θεατρικούς ρόλους και πολύ χορό, ξεσηκώνοντας όλους τους παριστάμενους.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
VOLVO
ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EDENRED
ΧΟΡΗΓΟΙ
COCA-COLA 3E
CVMORE
DAIKIN
EY
SIEMENS
ULTRA ALUMINIUM SYSTEMS
XEROX
ΚΑΥΚΑΣ
ΟΤΕ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
AIG
AVIS
DTMH
FRANK&FAME
HAPPY CREATIONS
LAMDA DEVELOPMENT
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
BOUSSIAS COMMUNICATIONS
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1,2. Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 CEOs και διευθυντικά στελέχη.
3. Οι παριστάμενοι απόλαυσαν την παράσταση των street performers «Art of Soul».
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Πώς μπορεί ο «χαλαρός» χρόνος
να προάγει την καινοτομία
Η διασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου και των αναγκαίων πόρων για την
επιδίωξη της ανάπτυξης καινοτομίας μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε εξαιρετικά
αποτελέσματα. Τα περιβόητα slack innovation προγράμματα φαίνεται ότι αποδίδουν.
Ωστόσο αποτελούν και μία σημαντική επένδυση της εταιρείας.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται
οι σχετικές αποφάσεις και ποιοι οι παράγοντες εκείνοι που διασφαλίζουν
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚHΣ ΚΟΡΡE, aggeliki.korre@gmail.com
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Η

ιδέα της χρήσης των «χαλαρών πόρων» (slack resources)
-με την έννοια του χρόνου, της
τεχνολογίας και της υποστήριξης- για την ενίσχυση της καινοτομίας των
εργαζομένων αποκτά κατά καιρούς μεγαλύτερη ή μικρότερη δημοφιλία. Η αποδοτικότητα των slack innovation προγραμμάτων, όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζονται,
μπορεί να είναι τεράστια. Η 3M Co., για
παράδειγμα, αποδίδει την εφεύρεση των
post-it note στην απόφαση που πάρθηκε
το 1948 να επιτρέψει στους εργαζόμενους
της να αφιερώνουν το 15% του αμειβόμενου χρόνου τους σε παράπλευρα projects,
ενώ η Google υποστηρίζει ότι ο αντίστοιχος
«20% κανόνας» της, και κατ’ επέκταση ο χαλαρός χρόνος που αφιερώθηκε στην ανάπτυξη της καινοτομίας οδήγησαν στη δημιουργία του Gmail, του AdsSense και του
Google Earth. Ωστόσο ελάχιστες εταιρείες

έχουν επιμείνει με τα προγράμματα που
επιτρέπουν χαλαρό χρόνο προκειμένου να
αφιερωθεί στην καινοτομία για τόσο μεγάλο διάστημα όσο η 3M. Ακόμα και η Google,
λέγεται ότι έχει πλέον μάλλον καταργήσει
στην πράξη τον κανόνα του 20%.
Με δεδομένη τη σημαντική επένδυση που
απαιτούν τα προγράμματα καινοτομίας με
βάση το χαλαρό χρόνο, η σχετική απόφαση
σαφώς και δεν μπορεί να ληφθεί ελαφρά
τη καρδία. Ποιοι όμως είναι οι παράγοντες
πάνω στους οποίους πρέπει να βασιστεί
αυτή η απόφαση; Και πώς πρέπει να σχεδιαστούν τα σχετικά προγράμματα. Με στόχο να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα,
καθηγητές από το Ivey Business School του
Western University και το Desautels Faculty
of Management, McGill University στις Ηνωμένες Πολιτείες, διεξήγαγαν σε βάθος συνεντεύξεις με εργαζόμενους από διαφορετικούς κλάδους, με στόχο να κατανοήσουν

Μία ιστορία τεσσάρων εργαζομένων
Κάθε εργαζόμενος είναι μοναδικός, ωστόσο η μελέτη εστίασε σε δύο βασικές διαστάσεις οι
οποίες είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με την καινοτομία: το επίπεδο της εξειδίκευσης της εργασίας και το πόσο καινοτόμοι θεωρούν οι άνθρωποι ότι είναι. Αυτό οδήγησε σε τέσσερις
βασικές κατηγορίες εργαζομένων.
1. Υψηλή εξειδίκευση/τεχνογνωσία, υψηλή καινοτομία: Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν
υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης και οι οποίοι εκτιμούν ότι είναι ιδιαίτερα καινοτόμοι. Πρόκειται
για εργαζόμενους που τους χαρακτηρίζει η περιέργεια, η αγάπη για τη μάθηση και η δεκτικότητα στις νέες τεχνολογίες
2. Υψηλή εξειδίκευση/τεχνογνωσία, χαμηλή καινοτομία: Οι εργαζόμενοι που κατέχουν
υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά την εργασίας τους, ωστόσο οι ίδιοι αξιολογούν χαμηλά την ικανότητά τους για ανάπτυξη καινοτομίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί καταφεύγουν στη
γνώση τους για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, προτιμούν τη σταθερότητα σε ό,τι
αφορά τις εταιρικές διαδικασίες, ενώ δεν τους αρέσει η ιδέα της μετάβασης σε νέες τεχνολογίες.
3. Χαμηλή εξειδίκευση/τεχνογνωσία, υψηλή καινοτομία: Οι εργαζόμενοι που δεν διαθέτουν υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης, ωστόσο είναι πρόθυμοι να μάθουν και να δοκιμάσουν νέες
τεχνολογίες. Συχνά πρόκειται για εργαζόμενους που είναι καινούργιοι στη θέση τους.
4. Χαμηλή εξειδίκευση/τεχνογνωσία, χαμηλή καινοτομία: Οι εργαζόμενοι που δεν διαθέτουν υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και δεν είναι άνετοι με την καινοτομία και την αλλαγή.
Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες εργαζομένων προφανώς και εκπροσωπούν τα «άκρα» του δείγματος πάνω στο οποίο βασίστηκε η μελέτη. Η πρώτη και τέταρτη κατηγορία αντιπροσωπεύουν μόλις το 8% των εργαζομένων η κάθε μία, ενώ η δεύτερη και η τρίτη αντιπροσωπεύουν
περίπου το 1%, αντίστοιχα. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που
συμμετείχαν στη μελέτη βρίσκονται κάπου στη μέση.
Φυσικά και τα ανθρώπινα δυναμικά ποικίλουν επίσης. Οι καθηγητές που εκπόνησαν τη μελέτη
εκτιμούν ότι σε εταιρείες όπως η Google, η οποία είναι ένας ιδιαίτερα καινοτόμος οργανισμός
σε έναν πολύπλοκο κλάδο, η πλάστιγγα θα γέρνει σαφώς προς την πρώτη κατηγορία εργαζομέ-
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τι είναι αυτό που τους κινητοποιεί ώστε να
αναλάβουν ρίσκα και να διερευνήσουν νέες
ιδέες, και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο και
με ποιο τρόπο τα slack resources μπορεί να
συνέβαλαν στην ανάπτυξη καινοτομίας. Με
βάση τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων
αυτών δημιουργήθηκε ένα εμπειρικό μοντέλο με βάση τους παράγοντες και τις σχέσεις
που εμφανίζονται να επηρεάζουν την καινοτομία των εργαζομένων. Το μοντέλο αυτό
δοκιμάστηκε σε μία ομάδα 427 εργαζομένων από εταιρείες της Βορείου Αμερικής.
Η μελέτη έδειξε ότι διαφορετικοί τύποι εργαζομένων ανταποκρίνονται με διαφορετικό
τρόπο στα slack innovation προγράμματα,
παράγοντας διαφορετικά είδη καινοτομίας.
Τα ευρήματα της μελέτης αυτής μπορούν να
αξιοποιηθούν από τις εταιρείες προκειμένου
να σχεδιάσουν αποδοτικά slack innovation
προγράμματα και να μεγιστοποιήσουν την
απόδοση των «χαλαρών πόρων».

Υψηλή εξειδίκευση/
τεχνογνωσία, χαμηλή
καινοτομία

Υψηλή εξειδίκευση/
τεχνογνωσία,
υψηλή καινοτομία

1%

8%

Χαμηλή εξειδίκευση/
τεχνογνωσία, χαμηλή
καινοτομία

Χαμηλή εξειδίκευση/
τεχνογνωσία, υψηλή
καινοτομία

8%

1%

νων, ενώ πιο συμβατικές επιχειρήσεις, όπως
οι πετρελαϊκές εταιρείες ή οι παραδοσιακές
αυτοκινητοβιομηχανίες πιθανότατα θα εμφανίζουν μεγαλύτερη ισορροπία στην κατανομή των εργαζομένων με βάση τον παραπάνω
διαχωρισμό. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η
διαχείριση της καινοτομίας -και κατ’ επέκταση του σχεδιασμού των slack innovation προγραμμάτων- σε ένα ανθρώπινο δυναμικό το
οποίο αποτελείται κυρίως από εργαζόμενους
υψηλής τεχνογνωσίας και καινοτομίας και εργαζόμενους που θα εξελιχτούν ανάλογα διαφέρει πολύ από τη διαχείριση της καινοτομίας σε μία εταιρεία που διαθέτει περισσότερο
τυπικό ανθρώπινο δυναμικό.

Πώς μπορεί
ο «χαλαρός»
χρόνος να προάγει
την καινοτομία
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Διαφορετικές προσεγγίσεις για διαφορετικούς ανθρώπους
Ίσως το ευρύτερο συμπέρασμα που προέκυψε από τη μελέτη είναι ότι οι εργαζόμενοι με
υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας και καινοτομίας διαφέρουν πολύ από τις υπόλοιπες τρεις
κατηγορίες σε ό,τι αφορά τα κίνητρα που τους οδηγούν στην ανάπτυξη της καινοτομίας.
Η σχετική επιστήμη (motivational science) μάς βοηθάει να εξηγήσουμε το γιατί.
Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη κινητοποίησης που μας απασχολούν: τα εγγενή κίνητρα
και τα κοινωνικά κίνητρα. Τα εγγενή κίνητρα έχουν να κάνουν κυρίως με την αυτο-ανάπτυξη, την επιδίωξη προσωπικών συμφερόντων ή την εσωτερική ολοκλήρωση των ανθρώπων. Τα κοινωνικά κίνητρα έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με το εξωτερικό περιβάλλον και την παροχή βοήθειας προς άλλους. Όταν τα κίνητρα ενός εργαζόμενου είναι
κοινωνικά, μπορεί να βελτιώσει τις δικές του πρακτικές εργασίας, ωστόσο έχοντας ως
γνώμονα τον αντίκτυπο που αυτές οι βελτιώσεις θα έχουν σε άλλους ή στην εταιρεία και
την αποστολή της. Στο δείγμα της μελέτης, οι εργαζόμενοι με υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας και καινοτομίας εμφανίζονται να διαθέτουν τόσο εγγενή όσο και κοινωνικά κίνητρα.
Τα κίνητρα των άλλων κατηγοριών είναι μάλλον πιο μετριοπαθή. Οι εργαζόμενοι αυτών
των κατηγοριών εμφανίζουν αυτό που ονομάζεται «πρόβλημα αυτοπεποίθησης σε ό,τι
αφορά την καινοτομία» - ίσως γιατί υπολείπονται σε εξειδίκευση και/ή επειδή αποστρέφονται την καινοτομία. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά κίνητρα, απλώς δεν θεωρούν εφικτό
ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους άλλους καινοτομώντας. Τα εγγενή κίνητρα είναι
πιθανό να υπάρχουν, ωστόσο οι τρόποι με τους οποίους η διοίκηση μίας εταιρείας μπορεί
να ενεργοποιήσει τα κίνητρα αυτά για τις τρεις αυτές κατηγορίες εργαζομένων είναι ένα
πολύ πιο πολύπλοκο ζήτημα σε σχέση με την απλή παροχή χαλαρών πόρων.

Χρόνος, τεχνολογία και υποστήριξη
Η ερώτηση που προκύπτει, λοιπόν, είναι ποια είδη «χαλαρών πόρων» λειτουργούν καλύτερα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ένας εργαζόμενος. Υπάρχουν
τρία είδη πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη καινοτομίας: ο χρόνος
(αμειβόμενος χρόνος που αφιερώνεται στην καινοτομία και συμπεριλαμβάνεται στα καθημερινά χρονοδιαγράμματα των εργαζομένων), η τεχνολογία (δηλαδή πρόσβαση σε
εργαλεία λογισμικού και hardware πέρα από αυτά που απαιτούνται για την καθημερινή
εργασία) και υποστήριξη (που σημαίνει πρόσβαση στους ειδικούς οι οποίοι μπορούν να
βοηθήσουν τους εργαζόμενους να ακολουθήσουν τις ιδέες τους). Η αποτελεσματικότητα των τριών αυτών ειδών πόρων ποικίλει ανάλογα με το είδος του εργαζόμενου στον
οποίο δίνονται.
Χρόνος: Ο χρόνος είναι πιθανότατα ο πλέον συνηθισμένος «χαλαρός πόρος» που παρέχεται. Έρευνες σχετικά με τη δημιουργικότητα δείχνουν ότι η καινοτομία συχνά δεν προκύπτει
κάτω από πίεση. Αντιθέτως, το να δημιουργήσει κανείς κάτι πρωτότυπο απαιτεί να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει συνήθως. Και για αυτό οι εταιρείες θα πρέπει να
επιδοτούν χρόνο μακριά από την καθημερινή εργασία.

Η καινοτομία συχνά δεν προκύπτει κάτω από
πίεση. Αντιθέτως, το να δημιουργήσει κανείς
κάτι πρωτότυπο απαιτεί να ασχοληθεί με κάτι
διαφορετικό από αυτό που κάνει συνήθως

Ωστόσο, ο χαλαρός χρόνος τελικά επιτρέπει στους περισσότερους εργαζόμενους
να παράγουν καινοτομία; Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν σαφώς ότι η παροχή χαλαρού χρόνου καθιστά τους εργαζόμενους με υψηλή εξειδίκευση και υψηλή
διάθεση για καινοτομία περισσότερο καινοτόμους. Τα προγράμματα χαλαρού χρόνου στέλνουν το μήνυμα ότι η καινοτομία
είναι σημαντική για την εταιρεία (εν μέρει
καθιστώντας «ασφαλές» οι εργαζόμενοι
να αφιερώσουν χρόνο στη διερεύνηση)
και κατ’ επέκταση υποστηρίζουν και ενισχύουν τα κοινωνικά κίνητρα των εργαζομένων της πρώτης κατηγορίας (υψηλή
εξειδίκευση, υψηλή καινοτομία). Η ενίσχυση των κοινωνικών κινήτρων ταυτόχρονα
αμβλύνει τα εγγενή κίνητρα αυτών των
εργαζομένων, ωστόσο αυτό δεν επιφέρει
τελικά αρνητικές συνέπειες, καθώς αυτή η
κατηγορία εργαζομένων είναι ουσιαστικά
στον αυτόματο πιλότο σε ό,τι αφορά τα
εγγενή κίνητρα για ανάπτυξη καινοτομίας,
ενώ ταυτόχρονα αυτός ο εξωστρεφής προσανατολισμός των κοινωνικών κινήτρων
τους υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να απομονώνονται στο πάθος και ότι θα πρέπει να
αναζητούν τρόπους να συνδέσουν τη δουλειά τους με αυτή άλλων ανθρώπων.
Η παροχή χαλαρού χρόνου δεν λειτουργεί
το ίδιο για τις άλλες τρεις κατηγορίες εργαζομένων. Και αυτό γιατί εξαιτίας της έλλειψης εξειδίκευσης ή/και αντίληψης σχετικά
με την ικανότητά τους να καινοτομούν, τα
κοινωνικά τους κίνητρα δεν ενεργοποιούνται όταν τους παρέχεται χαλαρός χρόνος.
Η μελέτη έδειξε ότι η προσθήκη χαλαρού
χρόνου ενισχύει τα εγγενή κίνητρα για καινοτομία σε αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων σε κάποιο βαθμό, χωρίς όμως να είναι
αρκετό.
Τεχνολογία: Η ενίσχυση των σχετικών
προγραμμάτων με τη μορφή παροχής
πρόσθετης τεχνολογίας, η οποία δεν είναι
απαραίτητη για την καθημερινή εργασία,
παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες στους εργαζόμενους να διερευνήσουν καινοτόμες
ιδέες και να αναλάβουν ρίσκα με σχετικά
χαμηλό κόστος. Η έρευνα έδειξε ότι η πα-
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διαφορετικός ανάμεσα στις διαφορετικές
κατηγορίες εργαζομένων. Η διοίκηση της
εταιρείας θα πρέπει λοιπόν να προσαρμόσει τις προσδοκίες της ανάλογα.

ροχή επιπλέον τεχνολογικών εργαλείων δεν προσφέρει πολλά στους εργαζόμενους που
θεωρούν τους εαυτούς τους ιδιαίτερα καινοτόμους. Αντιθέτως, η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες βοηθάει πολύ τις άλλες δύο κατηγορίες (όσους θεωρούν ότι δεν είναι καινοτόμοι) να εξοικειωθούν με την καινοτομία.
Υποστήριξη: Η παροχή υποστήριξης από ειδικούς, όπως είναι οι μηχανικοί ή οι προγραμματιστές, για να βοηθήσει τους εργαζόμενους να διερευνήσουν και να υλοποιήσουν τις
καινοτόμες ιδέες τους, επισημάνθηκε από πολλούς εργαζόμενους που συμμετείχαν στη
μελέτη. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξαν οι ίδιοι, η εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένη
υποστήριξη ενίσχυσε την εμπιστοσύνη τους στις ικανότητές τους να αντιμετωπίσουν τα
εμπόδια που προέκυπταν κατά τη διερεύνηση νέων ιδεών και τους πειραματισμούς.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η υποστήριξη είναι πολύ χρήσιμη για τους υψηλής
εξειδίκευσης και ιδιαίτερα καινοτόμους εργαζόμενους. Όπως και με την παροχή χαλαρού
χρόνου, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η απόφαση της διοίκησης να επενδύσει σε επιπλέον πόρους στέλνει το μήνυμα ότι η καινοτομία είναι σημαντική. Αυτό το
μήνυμα ενισχύει τα κοινωνικά τους κίνητρα για την ανάπτυξη καινοτομίας, καθώς και την
αίσθηση ότι είναι ασφαλές να αφιερώνουν χρόνο σε αυτό.
Η «slack υποστήριξη» έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στα κοινωνικά κίνητρα των μη ιδιαίτερα καινοτόμων εργαζομένων. Ωστόσο, λόγω της σχετικά χαμηλής αυτοπεποίθησης τους
δεν μεταφράζεται σε πρόσθετη καινοτομία.

Αντλώντας τη μέγιστη αξία από τα slack innovation προγράμματα
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους
τα παρακάτω κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση slack innovation προγραμμάτων.
1. One size does not fit all: Εκτός και αν μία εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης και υψηλής καινοτομίας, όπως η Google, δεν πρόκειται να διαπιστώσει αντίστοιχα οφέλη από τα slack innovation προγράμματα με αυτά
που προσκομίζουν οι ιδιαίτερα καινοτόμες εταιρείες. Για είναι αποτελεσματικά, τα slack
innovation προγράμματα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις γνώσεις και τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομίας των ανθρώπων που εργάζονται για την εκάστοτε εταιρεία.
Επιπλέον θα πρέπει να είναι σαφές ότι ο αντίκτυπος αυτών των προγραμμάτων θα είναι

2. Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της
καινοτομίας απαιτεί την υποστήριξη
της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα: Τα
ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι που
λαμβάνουν την απόφαση για τα slack
innovation προγράμματα. Ωστόσο είναι οι
μεσαίου επιπέδου και οι πρώτης γραμμής
managers που θα πρέπει να προσαρμόσουν την κατανομή των χαλαρών πόρων
και να κινητοποιήσουν τους εργαζομένους
να τους αξιοποιήσουν, με βάση τις γνώσεις
τους και την κλίση τους στην καινοτομία.
Η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να επιτρέψει στους managers αυτούς να λάβουν
τις σχετικές με την κατανομή των πόρων
αποφάσεις και να διασφαλίσει ότι θα είναι
υποστηρικτικοί και ευθυγραμμισμένοι με
τα προγράμματα καινοτομίας σε κάθε επίπεδο.
3. Συνδυάστε τους χαλαρούς πόρους με
τα απαιτούμενα κίνητρα: Η κινητοποίηση των εργαζομένων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία ενός slack innovation
προγράμματος. Για τους εργαζόμενους
υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτουν υψηλές δυνατότητες καινοτομίας, τα κοινωνικά κίνητρα είναι το πλέον αποτελεσματικό
μέσο για τη διασφάλιση ότι θα είναι σε
θέση να δουν τη μεγάλη εικόνα για λογαριασμό της εταιρείας. Για τις άλλες τρεις
κατηγορίες, τα πιο σημαντικά μηνύματα
που θα πρέπει να συνδυαστούν με τους
χαλαρούς πόρους είναι εκείνα που απευθύνονται στα εγγενή κίνητρα και τα οποία
προσεγγίζουν την καινοτομία ως τον τρόπο για την προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση.
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4. Παρέχετε ένα «ασφαλές μέρος για παιχνίδι» για τους εργαζόμενους που έχουν
χαμηλή τεχνογνωσία και/ή χαμηλή αυτοεκτίμηση σε ό,τι αφορά την καινοτομία: Ο ι
εργαζόμενοι που δεν διαθέτουν ιδιαίτερη εξειδίκευση ή δεν θεωρούν τον εαυτό τους ιδιαίτερα καινοτόμο χρειάζονται λεκτικές διαβεβαιώσεις και άλλους χαλαρούς πόρους προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς στις διερευνήσεις τους και τους πειραματισμούς τους. Αν αυτού του είδους η υποστήριξη δεν είναι διαθέσιμη, τα slack προγράμματα που απευθύνονται
σε αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων δεν θα ενισχύσουν την καινοτομία. Οι διοικήσεις των
εταιρειών θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που καθιστά την εξερεύνηση και
τον πειραματισμό με νέες ιδέες χαμηλού ρίσκου και χαμηλού κόστους.
5. Χρησιμοποιείστε τα κατάλληλα είδη πόρων στους κατάλληλους εργαζόμενους: Ο
χρόνος και η χαλαρή υποστήριξη μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ένα
ενισχυτικό αποτέλεσμα, ενώ οι τεχνολογικοί πόροι βοηθούν μόνο τους εργαζόμενους με
χαμηλή αυτοεκτίμηση σχετικά με τις ικανότητές τους στην ανάπτυξη καινοτομίας.
6. Σχεδιάστε slack innovation προγράμματα για το είδος της καινοτομίας που θέλετε: Η slack προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε δύο τύπους καινοτομίας: τις εσωτερικές
καινοτομίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, και οι καινοτομίες αποτελέσματος, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα παραδοτέα
των διαδικασιών και επηρεάζουν άμεσα τους πελάτες. Η παροχή χαλαρών πόρων σε εργαζόμενους με χαμηλή εξειδίκευση ή/και χαμηλή εκτίμηση των δυνατοτήτων τους για
καινοτομία συνήθως οδηγεί στην ανάπτυξη εσωτερικής καινοτομίας. Ωστόσο, η παροχή
χαλαρών πόρων σε εργαζόμενους με υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας και καινοτόμες δυνατότητες είναι πιο πιθανό να ενισχύσουν την καινοτομία αποτελέσματος, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Δώστε τους λίγη... χαλαρότητα
Το 1959, ο θρυλικός τρομπετίστας της τζαζ και ηγέτης της μπάντας, Miles Davis, έφερε έξι ταλαντούχους μουσικούς σε ένα στούντιο ηχογράφησης της Νέας Υόρκης. Αντί να τους ζητήσει να παίξουν bebop, ένα περίπλοκο είδος τζαζ που δυσκολεύει ακόμα και τους καλύτερους
μουσικούς, τους έδωσε πολύ ευκολότερη μουσική. Με αυτό τον τρόπο, ο Davis, απελευθέρωσε μεγάλο μέρος των ψυχικών και μουσικών τους ικανοτήτων. Θα μπορούσε κανείς να πει
ότι προσέθεσε ...χαλαρότητα, η οποία με τη σειρά της ενίσχυσε την ικανότητα της ομάδας να
καινοτομήσει. Το αποτέλεσμα ήταν το “Kind of Blue”, ένα αριστούργημα που πρωτοστάτησε
σε ένα νέο είδος τζας το οποίο ονομάζεται modal jazz. To “Kind of Blue” παραμένει ακόμα και
σήμερα, σχεδόν 60 χρόνια αργότερα, το καλύτερο τζαζ άλμπουμ όλων των εποχών.
Αυτή είναι μία πιθανή ανταμοιβή της παροχής χαλαρών πόρων για την ενίσχυση της καινοτομίας. Αλλά για να αποκομίσει μία εταιρεία ένα τέτοιο αποτέλεσμα, οι ηγέτες θα πρέπει να σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και διαχειρίζονται διαρκώς slack προγράμματα τα οποία
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Τρία είδη πόρων μπορούν να αξιοποιηθούν
στην ανάπτυξη καινοτομίας: ο χρόνος, η τεχνολογία
και η υποστήριξη. Η αποτελεσματικότητα τους
ποικίλει ανάλογα με το είδος του εργαζόμενου
στον οποίο δίνονται
Πηγές
Ivey Business School, Western University, Desautels Faculty of Management, McGill University, ΜΙΤ
Management Sloan Review, Harvard Business School Publishing
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ΝΕΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ MINI
H ευρυχωρία και η πρακτικότητα ενός κλασικού πεντάθυρου hatchback
συνδυάζονται για πρώτη φορά με τον εμβληματικό σχεδιασμό και τη μοναδική
go-kart αίσθηση ενός αυθεντικού MINI.

Η

ιδέα που αποτύπωσε το 1958 σε
ένα λευκό κομμάτι χαρτί ο Alex
Issigonis, ο Σμυρνιός σχεδιαστής
του θρυλικού Mini, δεν έπαψε ποτέ να εξελίσσεται. Δεν έπαψε ποτέ να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε εποχής, δίνοντας
το έναυσμα για τη δημιουργία μοναδικών
τετράτροχων. Αυτοκινήτων που αν και
παρέμειναν πιστά στις βασικές κατασκευαστικές αρχές του κλασικού Mini, δεν έπαψαν να εντυπωσιάζουν από τα σύγχρονα
και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά τους.
Χωρίς, λοιπόν, να μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την αυθεντικότητα της καταγωγής του, το πεντάθυρο MINI ήρθε να
προσθέσει σε μια γνώριμη και δίχως αμφιβολία επιτυχημένη συνταγή στοιχεία όπως
η πρακτικότητα και η ευρυχωρία.
Η αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων
είναι αρκετή ώστε να δηλώσει τη διαφορετικότητά του και να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις φιλοξενίας πέντε επιβατών
στο εσωτερικό του. Για τους λάτρεις των
αριθμών, το μήκος του πεντάθυρου MINI
απέχει 16 εκατοστά από εκείνο των τρίθυρων εκδόσεων, γεγονός που έχει ενισχύσει
τόσο την άνεση στον θάλαμο επιβατών
όσο και τις δυνατότητες μεταφοράς του

χώρου αποσκευών, ο οποίος έχει αφετηρία τα 278 λίτρα.
Στοιχεία που διαφοροποιούν το πρόσφατα
ανανεωμένο πεντάθυρο MINI από οποιαδήποτε άλλη πρόταση της κατηγορίας του,
προσφέρει και το πιλοτήριο του αυτοκινήτου. Το Κεντρικό Κυκλικό Όργανο MINI είναι
ένα από αυτά, εξασφαλίζοντας χάρη στα
καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του
αλλά και τον ρετρό σχεδιασμό ένα σύντομο
αλλά απολαυστικό ταξίδι στο παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον της αυτοκίνησης.
Εκτός των άλλων, το Κεντρικό Κυκλικό
Όργανο ΜΙΝΙ αποτελεί την «καρδιά» των
εφαρμογών ενημέρωσης και ψυχαγωγίας,
μέσα από το οποίο ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις εκτεταμένες
δυνατότητες συνδεσιμότητας που προσφέρει το πεντάθυρο MINI Hatch.
Εκείνοι που θα θελήσουν να παραμετροποιήσουν τον θάλαμο επιβατών βάσει
των δικών τους προτιμήσεων, έχουν στη
διάθεσή τους μια σχεδόν ανεξάντλητη
γκάμα εξοπλιστικών επιλογών οι οποίες
φροντίζουν για την πλήρη εξατομίκευση
του αυτοκινήτου.
Άλλωστε ένα MINI είναι από τη φύση του
μοναδικό, χάρη σε μια σπάνια εμπειρία

οδήγησης που είναι ικανό να προσφέρει.
Αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο την εντυπωσιακή αποδοτικότητα
των τρικύλινδρων κινητήρων βενζίνης και
diesel χωρητικότητας 1,5 λίτρων, το πεντάθυρο MINI θα γοητεύσει όσους αναζητούν
έναν ευέλικτο, οικονομικό και διασκεδαστικό τρόπο κίνησης στην πόλη και θα δικαιώσει εκείνους που θα επενδύσουν στον
οδηγοκεντρικό προσανατολισμό του και
την go-kart αίσθηση που προσφέρει.
Στοιχεία όπως το νέο αυτόματο κιβώτιο
διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων και οι
εκδόσεις υψηλών επιδόσεων βενζίνης και
diesel συμπληρώνουν την επιχειρηματολογία μιας πρότασης που δεν έχει αντίπαλο στους δρόμους της πόλης.

INFO

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Τμήμα
Εταιρικών Πωλήσεων της
ΜΙΝΙ στο email minihellas.
corporatesales@bmw.gr ή
στο τηλέφωνο 210 9118018
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ανθρώπινο
το βήμα τουδυναμικό
προέδρου

Αξιοποιώντας
τη δύναμη του
performance management
Η βελτίωση της απόδοσης είναι ένα από τα
βασικά ζητούμενα κάθε εταιρείας. Ωστόσο,
σήμερα περισσότερο από ποτέ τα συστήματα
performance management αμφισβητούνται
καθώς δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα.
Έρευνα της McKinsey αποδεικνύει,
ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις το
performance management μπορεί να επιφέρει
θετικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα των
εργαζομένων και της εταιρείας συνολικά.
Και για να είναι αποτελεσματικό το
performance management πρέπει πρώτα
από όλα να θεωρείται δίκαιο από τους
εργαζόμενους.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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ήμερα, η διαχείριση της απόδοΟι εργαζόμενοι επιζητούν την
διαδικασιών και το διαχωρισμό των συζησης αποτελεί συχνά πηγή δυσαβελτίωση
τήσεων για την απόδοση από την αμοιβή
ρέσκειας για πολλές εταιρείες. Σε
Σε γενικές γραμμές, οι ερωτηθέντες εκφρά(Διάγραμμα 2).
πρόσφατη έρευνα της McKinsey,
ζουν την αμφιβολία τους ότι τα τρέχοντα
Παρά την έλλειψη συναίνεσης ως προς το
μεγάλα ποσοστά των ερωτηθέντων δήλωσυστήματα διαχείρισης της απόδοσης ενιπού εστιάζουν οι βελτιώσεις, οι απαντήσαν ότι τα τρέχοντα συστήματα και πρακτικές
σχύουν τις υψηλές επιδόσεις. Στην πραγσεις δείχνουν σαφώς ότι το performance
των εταιρειών σε ό,τι αφορά το performance
ματικότητα, περισσότεροι από τους μισούς
management, όταν γίνεται σωστά, ενισχύει
management, δεν έχουν καμία επίδραση
συμμετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν ότι
τη συνολική αποδοτικότητα. Οι εταιρείες
-ή μπορεί να έχουν και αρνητικό αντίκτυποτο performance management δεν είχε θετιτων οποίων τα performance management
στην απόδοση. Επιπλέον, οι περισσότεροι
κό αντίκτυπο στην απόδοση των εργαζομέσυστήματα κρίνονται από τους εργαζόμεαπό τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν
νων ή των εταιρειών (Διάγραμμα 1).
νους ως αποτελεσματικά, υπερέχουν των
βλέπουν να υπάρχει μία θετική απόδοση
Κατά συνέπεια, πολλοί από τους ερωτηθέανταγωνιστών τους σε ποσοστό 60%.
στην επένδυση και το χρόνο που αφιερώνεντες αναφέρουν ότι οι εταιρείες τους προται στο performance management. Παρόλα
βαίνουν σε αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, τα
Πρακτικές για επιτυχημένο
αυτά, τα ευρήματα της ίδιας έρευνας δείχνουν
δύο τρίτα των συμμετεχόντων αναφέρουν
performance management
ότι όταν εκτελείται σωστά, το performance
την εφαρμογή τουλάχιστον μίας ουσιαΑπό τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν
management έχει θετικό αντίκτυπο στη βελστικής τροποποίησης των performance
τρεις πρακτικές οι οποίες συσχετίζονται πιο
τίωση της απόδοσης των εργαζομένων και
management συστημάτων τους τελευταίστενά με τον βασικό παράγοντα που κρίνει
κατά συνέπεια του οργανισμού συνολικά.
ους 18 μήνες. Τα αποτελέσματα αυτά δείτην αποτελεσματικότητα του performance
Η έρευνα δείχνει ότι το κλειδί για την αποχνουν, επίσης, ότι οι εταιρείες προχωρούν
management: την αντίληψη από τους εργακόμιση θετικών επιχειρηματικών αποτελεσε μία μεγάλη ποικιλία αλλαγών. Όχι περισζόμενους ότι το σύστημα είναι δίκαιο. Αυτές
σμάτων από το performance management
σότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων
οι πρακτικές είναι η σύνδεση των στόχων
είναι η δημιουργία ενός συστήματος το οποίο
αναφέρουν ότι η εταιρεία τους εφαρμόζει
της απόδοσης με τις επιχειρηματικές προτετόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι ηγέτες θα
έστω μία από τις τρεις πιο συχνές αλλαγές –
ραιότητες, το αποτελεσματικό coaching από
θεωρούν δίκαιο. Όπως χαρακτηριστικά σηήτοι την απλούστευση των αξιολογήσεων,
τους managers και η διαφοροποίηση των
μειώνεται στο βιβλίο “Leading Organizations:
την βελτιστοποίηση των επίσημων review
αμοιβών με βάση την αποδοτικότητα.
Ten Timeless Truths”, των Scott Keller και Mary
Meaney, «Οι άνθρωποι δεν είναι αντίθετοι
ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 1: Πόσο συμφωνείτε ότι τα τρέχοντα performance
στο να αξιολογούνται, και μάλιστα, επιθυmanagement συστήματα έχουν θετική επίδραση τόσο στην
μούν να ξέρουν πού βρίσκονται. Απλώς θέλουν η διαδικασία να είναι δίκαιη. Θέλουν
απόδοση των εργαζομένων όσο και της εταιρείας;
μία διαδικασία η οποία διαφοροποιείται χωρίς ανακρίβειες, κοιτάει μπροστά και πίσω,
λαμβάνει χώρα πιο συχνά από μία φορά το
χρόνο (αλλά ταυτόχρονα όχι τόσο συχνά
Διαφωνώ
Διαφωνώ
πολύ
πολύ
ώστε να γίνεται κουραστική),
περιλαμβάνει
ειλικρινείς αμφίδρομες συζητήσεις, βασίζεται
Διαφωνώ
σε περισσότερα δεδομένα και όχι μόνο
στην
Διαφωνώ
άποψη του προϊσταμένου, λαμβάνει υπόψη
όχι μόνο το τι έχει επιτευχθεί αλλά και το πώς
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
επετεύχθη αυτό και συνδέει ανταμοιβές και
συνέπειες με την απόδοση». Για να εξασφαΣυμφωνώ
λιστεί αυτή η αντίληψη περί δικαιοσύνης,
οι
Συμφωνώ

6%

15%

33%

ηγέτες κάθε επιπέδου θα πρέπει να μάθουν
Συμφωνώ
να είναι εξαιρετικοί σε ό,τι αφορά τη σύνδεση
Συμφωνώ πολύ
πολύ
των στόχων κάθε εργαζόμενου με τις εταιρικές προτεραιότητες, το αποτελεσματικό
0
5
coaching καθώς και στην διαφοροποίηση
της ανταμοιβής ανάλογα με τα διαφορετικά
επίπεδα απόδοσης.
Πηγή: McKinsey

40%

6%
10

15

20

25

30

35

40

35

36

ανθρώπινο δυναμικό

Επιπλέον, αυτές οι πρακτικές αλληλοενισχύονται: η σωστή εφαρμογή μίας πρακτικής
μπορεί να έχει θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα και των άλλων, γεγονός που
οδηγεί σε αποτελεσματικότερο performance
management συνολικά. Για του λόγου το
αληθές, ανάμεσα στους συμμετέχοντες που
θεωρούν ότι οι εταιρείες τους υλοποιούν
σωστά και τις τρεις πρακτικές αυτές, το 84%
αναφέρει ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στο
performance management. Ακόμα, είναι
δώδεκα φορές πιο πιθανό να αναφέρουν ότι
η εταιρεία τους έχει αποτελεσματικά συστήματα performance management σε σχέση
με τους συμμετέχοντες που λένε ότι οι εταιρείες τους δεν υλοποιούν καμία από τις τρεις
αυτές πρακτικές.
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15

Σύνδεση των στόχων της απόδοσης με
τις επιχειρηματικές προτεραιότητες: Η
πρώτη εκ των τριών πρακτικών, η σύνδεση
των ατομικών στόχων για την αποδοτικότητα των εργαζομένων με τις επιχειρηματικές
προτεραιότητες, όχι μόνο συσχετίζεται με
την ενίσχυση της αντίληψης για τη δικαιοσύνη του performance management, αλλά
20βοηθάει
25τις εταιρείες
30 να35
40τους
και
επιτύχουν

στρατηγικούς τους στόχους. Όπου οι στόχοι των εργαζομένων συνδέονται με τις
επιχειρηματικές προτεραιότητες, το 46%
των ερωτηθέντων αναφέρουν επίσης ότι
θεωρούν το performance management
στην εταιρεία τους αποτελεσματικό, σε σύγκριση με το 16% σε εταιρείες που δεν ακολουθούν αυτή την πρακτική.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι
οι στόχοι της απόδοσης, εκτός του να συνδέονται με την στρατηγική, θα πρέπει επίσης
να προσαρμόζονται και να αναθεωρούνται
όταν οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν ή
όταν προκύπτουν ιδιαίτερες καταστάσεις.
Η τακτική επανεξέταση των στόχων βοηθάει στο να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι
εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το σύστημα
είναι δίκαιο και ότι έχει θετική επίδραση στο
performance management. Από τους ερωτηθέντες που αναφέρουν αποτελεσματική
διαχείριση της απόδοσης, το 62% υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες τους επανεξετάζουν
τους στόχους τουλάχιστον δύο φορές το
χρόνο ή σε μία ad hoc βάση.
Manager coaching: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας δείχνει ότι το

αποτελεσματικό coaching δεν είναι μόνο ο
βασικότερος παράγοντας για να θεωρείται
ένα performance management σύστημα
δίκαιο, αλλά και ότι υπάρχει άμεση σχέση
ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα των
managers και την αποτελεσματικότητα του
συστήματος. Όταν οι ηγέτες κοουτσάρουν
και αναπτύσσουν αποτελεσματικά τους εργαζόμενους τους -μία πρακτική την οποία
αναφέρουν λιγότεροι από το 30% των
συμμετεχόντων- το 74% των εργαζομένων
αναφέρει ότι τα performance management
συστήματα είναι αποτελεσματικά, ενώ το
62% υποστηρίζει ότι η αποδοτικότητα των
εταιρειών τους είναι καλύτερη από αυτή
των ανταγωνιστών. Ανάμεσα στις εταιρείες όπου οι ερωτηθέντες δεν βλέπουν τους
ηγέτες ως αποτελεσματικούς coaches, μόλις το 15% αναφέρουν αποτελεσματικό
performance management και μόλις το
30% δηλώνει ότι υπερέχουν του ανταγωνισμού.
Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες μεθόδους
coaching, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι
οι διαρκείς συζητήσεις για την προσωπική
ανάπτυξη ανάμεσα στους managers και
τους εργαζόμενους συμβάλλουν στη βελτί-

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 2: Οι αλλαγές στα συστήματα
performance management στις οποίες έχουν προβεί οι εταιρείες τους τελευταίους 18 μήνες
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Απλοποίηση των επίσημων διαδικασιών
του performance management
Διαχωρισμός των συζητήσεων
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ωση των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το 68% των συμμετεχόντων συμφωνούν
ότι το διαρκές coaching και οι συζητήσεις
που προσφέρουν feedback έχουν θετική
επίδραση στην ατομική αποδοτικότητα. Οι
ερωτηθέντες που αναφέρουν την ύπαρξη
συνεχιζόμενων συζητήσεων έχουν δέκα
φορές περισσότερες πιθανότητες να βαθμολογήσουν τα συστήματα performance
management της εταιρείας τους ως αποτελεσματικά και είναι σχεδόν δύο φορές πιο
πιθανό να λένε ότι οι εταιρείες τους υπερέχουν του ανταγωνισμού.
Το συμπέρασμα είναι ότι ακόμα και αν
μία εταιρεία δεν κάνει τίποτα άλλο για να
βελτιώσει το performance management,
θα πρέπει τουλάχιστον να επενδύσει στις
ικανότητες των managers και να επικοινωνήσει τις προσδοκίες της για υψηλής ποιότητας coaching και συζητήσεις για την ανάπτυξη των εργαζομένων.
Διαφοροποίηση των αμοιβών: Η τρίτη
πρακτική έχει να κάνει με την ουσιαστική διαφοροποίηση της αμοιβής ανάμεσα
στους εργαζόμενους που έχουν χαμηλή,
μεσαία και εξαιρετική αποδοτικότητα. Λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες

στην έρευνα αναφέρουν ότι στις εταιρείες τους η αμοιβή των εργαζομένων διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα
αποδοτικότητας – και τα αποτελέσματα
δείχνουν σαφώς ότι η πρακτική αυτή συνδέεται στενά με την υπεραπόδοση. Από
τους ερωτηθέντες που αναφέρουν σαφή
διαφοροποίηση στις αμοιβές, το 54% αξιολογεί τα συστήματα διαχείρισης της απόδοσης ως αποτελεσματικά, σε σύγκριση με
το 16% αντίστοιχα στις εταιρείες τις οποίες
δεν υπάρχει σαφής διαφοροποίηση των
αμοιβών. Ταυτόχρονα, μεταξύ εκείνων που
ακολουθούν αυτή την πρακτική, το 52%
δηλώνει ότι η απόδοση της εταιρείας τους
ξεπέρασε αυτή των ανταγωνιστών τα τελευταία χρόνια.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τις ανταμοιβές, τα
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι
το performance management είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν οι εταιρείες
διαχωρίζουν τις συζητήσεις για την αμοιβή
από τις επίσημες αξιολογήσεις. Από τους
ερωτηθέντες που λένε ότι οι επιχειρήσεις
τους κάνουν αυτή τη διάκριση, το 47% αξιολογεί το performance management της
εταιρείας ως αποτελεσματικό – ενώ στις
εταιρείες που δεν διαχωρίζουν αυτές τις

συζητήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι
μόλις 30%.

Συμπερασματικά
Παρότι πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αίσθηση της δικαιοσύνης, οι
τρεις προαναφερθείσες πρακτικές φαίνεται ότι έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο
κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα κρίνουν ένα
performance management σύστημα ως δίκαιο ή άδικο. Και από όλες τις πρακτικές τις
οποίες εξέτασε η έρευνα, η αντίληψη περί
αμεροληψίας και δικαιοσύνης είναι που σχετίζεται περισσότερο με τα θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στους συμμετέχοντες που συμφωνούν ότι
θα συστήματα performance management
των εταιρειών τους θεωρούνται δίκαια, το
60% δηλώνουν ότι το σύστημα είναι συνολικά αποτελεσματικό. Από τους ομότιμούς
τους που δεν συμφωνούν, μόλις το 7% αναφέρουν ότι το σύστημα διαχείρισης της απόδοσης της εταιρείας τους είναι αποτελεσματικό. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες που αναφέρουν
ότι το σύστημα performance management
θεωρείται δίκαιο, είναι δύο φορές πιο πιθανό
να αναφέρουν επίσης ότι η εταιρεία τους υπερέχει του ανταγωνισμού.
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Οι αξίες και η κουλτούρα
ο διαφοροποιητικός παράγοντας
H Όζγκε Καρβούνη, CFO and Interim Managing Director
της Volvo Car Hellas παρουσιάζει τους λόγους που καθιστούν την εταιρεία
επιτυχημένη, ακόμα και εν μέσω μίας δύσκολης περιόδου για τον κλάδο.
Επίσης, εξηγεί τη σημασία της ομάδας και της αναγνώρισης της προσπάθειας
για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.
Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας
η μεγάλη επιτυχία της Volvo στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια;
H σταθερά επιτυχημένη πορεία της
Volvo Car Hellas οφείλεται στα εξαιρετικά, υψηλής ποιότητας, προϊόντα μας και
το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας.
Επομένως, κάθε άλλο παρά σύμπτωση ή
έκπληξη αποτελεί. Είναι μια επιτυχία που
ανήκει ξεχωριστά στον καθένα, αλλά
και σε όλη την ομάδα της Volvo -μαζί με
τους επίσημους διανομείς μας είμαστε
ΜΙΑ ομάδα. Οι αξίες και η κουλτούρα
μας είναι στοιχεία που διαφοροποιούν
τη Volvo από τις άλλες μάρκες. Οτιδήποτε κάνουμε έχει ως κέντρο τον άνθρωπο,
πάντοτε χωρίς κανένα συμβιβασμό στην
ασφάλεια και τα ποιοτικά μας στάνταρ,
ενώ η ομάδα μας υποστηρίζει αυτές τις
αξίες με πάθος, προσήλωση και αφοσίωση. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν τη συνταγή της επιτυχίας μας.
Πώς εκτιμάτε την αγορά αυτοκινήτου φέτος;
Μετά τη συνολική καθίζηση της αγοράς
αυτοκινήτου, η οποία έκλεισε στις 58.000
μονάδες το 2012, από τις 280.000290.000 μονάδες που βρισκόταν τα χρόνια πριν την κρίση, πλέον βρισκόμαστε
ξανά σε φάση ανάπτυξης. Σύμφωνα
με τα στοιχεία, από τις αρχές του έτους
έως τον Ιούνιο σημειώνεται αύξηση της
συνολικής αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων κατά 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η αγορά
των premium οχημάτων κινείται, ελαφρώς πτωτικά. Φέτος περιμένουμε ότι η

αγορά θα κλείσει πάνω από τις 100.000
μονάδες, καθώς καταγράφεται σημαντικότατη αύξηση στις εταιρικές πωλήσεις,
λόγω της ζήτησης που παρουσιάζεται
στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ενώ και
οι πωλήσεις σε ιδιώτες εμφανίζονται αισθητά ενισχυμένες. Συνεπώς, βλέπουμε
μια πολύ θετική συνολική εικόνα.
Ποια είναι η επίδοση της Volvo μέχρι
σήμερα και πώς προβλέπετε ότι θα
κλείσει φέτος;
Η πρόβλεψή μας είναι ότι το έτος θα
κλείσει για μας με τουλάχιστον 30% αύξηση στις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και ακόμη πιο μεγάλη ενίσχυση στις
παραγγελίες. Tο δεύτερο εξάμηνο του
έτους προδιαγράφεται ακόμη καλύτερο,
καθώς θα έχουν ξεκινήσει οι παραδόσεις
και του νέου μας XC40. Ήδη έως τον Ιούνιο οι παραγγελίες που δεχθήκαμε είναι
κατά 51% περισσότερες σε σύγκριση με
το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Παραδοσιακά είμαστε πολύ ισχυροί στις κατηγορίες των SUV. Όλα τα SUV μας είναι
πρώτα στις κατηγορίες τους και το XC40
θα συνεχίσει αυτή την παράδοση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, παρόλο που η
αγορά των premium μοντέλων είναι φέτος ελαφρά πεσμένη σε σχέση με πέρυσι, το δικό μας μερίδιο στις premium κατηγορίες όπου εκπροσωπούμαστε είναι
αυξημένο. Ας σημειωθεί ότι, ως Volvo,
αξιολογούμε την πορεία μας με βάση τα
τμήματα της αγοράς στα οποία είμαστε
παρόντες, προκειμένου να αποτυπώνονται με ακρίβεια οι επιδόσεις μας.

Ποια είναι τα πιο πετυχημένα μοντέλα της Volvo στην Ελλάδα;
Όλα τα μοντέλα μας σημειώνουν επιτυχία τόσο στην ελληνική αγορά όσο και
σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνοπτικά, και
με βάση τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν από την αρχή του 2018 έως σήμερα για την ελληνική αγορά, θα αναφέρω
ότι τα XC90 και XC60 είναι πρώτα στις
κατηγορίες τους, ενώ το ίδιο ισχύει και
για τα S60 και V60 στην κατηγορία των
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premium μεσαίων οικογενειακών. Καθώς
η παραγωγή ξεκίνησε μόλις πριν λίγους
μήνες, μέχρι στιγμής έχουμε ταξινομήσει
πολύ λίγα XC40, κυρίως τα αυτοκίνητα
που χρησιμοποιούνται στα test drive.
Ωστόσο, το νέο μας SUV θα καταγράψει
πολύ καλές πωλήσεις τους επόμενους
μήνες, όπως φαίνεται από τις παραγγελίες, αλλά και από το ότι πρόκειται για ένα
εξαιρετικό αυτοκίνητο, που διαθέτει μοναδική σχεδιαστική ταυτότητα μέσα-έξω,
ισχυρές επιδόσεις και προσφέρει έξυπνες
λύσεις που απαντούν στις ανάγκες του
πιο προοδευτικού και δυναμικού κοινού
της ελληνικής αγοράς.
Πώς πάει η Volvo παγκοσμίως σήμερα;
Τι πρεσβεύει η μάρκα; Τι να περιμένουμε από τη Volvo στα επόμενα χρόνια;
Αναμφίβολα η Volvo είναι σήμερα πιο εύρωστη από ποτέ. Διαθέτει ένα εξαιρετικό
portfolio από τεχνολογικά προηγμένα
μοντέλα που έχουν αποσπάσει πολλά κορυφαία βραβεία για τη σχεδίαση και τις
καινοτομίες που ενσωματώνουν. Επιπλέον, η μάρκα είναι παρούσα σε περίπου
100 αγορές ανά τον κόσμο, τα τελευταία
4 χρόνια καταγράφει συνεχή ρεκόρ πωλήσεων, ενώ τα προηγούμενα έτη σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση και στα κέρδη
της. Ενδεικτικά, από το 2015 έως το 2017,
η Volvo υπερδιπλασίασε τα κέρδη της με
διαδοχικές αυξήσεις. Όσο για το 2018,
προσδοκούμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και νέα ρεκόρ.
Η Volvo πρωτοπορεί από την ίδρυσή
της στον τομέα της ασφάλειας, θέτοντας
υψηλούς στόχους τους οποίους εκπληρώνει. Το όραμά μας για το άμεσο μέλλον προβλέπει ότι μέχρι το 2020 κανείς
επιβάτης ενός νέου Volvo δεν θα χάνει τη
ζωή του ή θα τραυματίζεται σοβαρά σε
τροχαίο ατύχημα. Παράλληλα, στο πλαίσιο ενός ριζικού μετασχηματισμού που
ξεκίνησε το 2010, η Volvo εφαρμόζει μια
ιδιαίτερα φιλόδοξη στρατηγική στα πεδία της ηλεκτροκίνησης, της αυτόνομης
οδήγησης και της βιωσιμότητας. Έχει θέσει την ηλεκτροκίνηση στον πυρήνα της
μελλοντικής της δραστηριότητας, με στόχο το 2025 το 50% των αυτοκινήτων της
να είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά. Το

ίδιο έτος, στοχεύει το 30% των πωλήσεών
της να είναι μοντέλα που θα κινούνται αυτόνομα, το 50% να διατίθεται με συνδρομή, ενώ το 25% των πλαστικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε καινούριο Volvo
να προέρχεται από ανακυκλωμένο υλικό.
Πρόκειται για ιδιαίτερα πρωτοποριακούς
και φιλόδοξους στόχους, που κανένας άλλος κατασκευαστής δεν έχει θέσει ακόμα
και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και
ενδεικτικό για το πώς η Volvo καινοτομεί
και καθορίζει το μέλλον της Αυτοκίνησης!
Πείτε μας λίγα λόγια για την καριέρα
σας. Αναλάβατε τη διοίκηση της Volvo
για συγκεκριμένο και περιορισμένο
χρονικό διάστημα. Ποιες ήταν οι πιο
σημαντικές ενέργειες/ αποφάσεις που
έπρεπε να πάρετε;
Βρίσκομαι στο χώρο του αυτοκινήτου
20 χρόνια, τα μισά εκ των οποίων έχω
εργαστεί στη Ford - αρχικά στην Τουρκία, όπου η Ford είναι κατασκευάστρια
και στη συνέχεια στην Εθνική Εισαγωγική Εταιρεία της Ford στην Ελλάδα. Τα
τελευταία 10 χρόνια είμαι στη Volvo Cars
και μπορώ πλέον να πω ότι ο κλάδος του
αυτοκινήτου είναι μικρόβιο που άπαξ
και εισχωρήσει στο αίμα σου μένει εκεί
για πάντα! Αυτή είναι η δεύτερη φορά
που εκτελώ καθήκοντα CEO μέχρι να
αναλάβει ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος,
παράλληλα με το ρόλο μου ως Οικονομικής Διευθύντριας. Το ίδιο είχε συμβεί και
το 2009, όταν η Ford Motor Company
αποφάσισε να πουλήσει τη Volvo Car
Corporation. Τότε ανέλαβα να δημιουργήσω τη νέα νομική οντότητα για τις
δραστηριότητες της Volvo, τη Volvo Car
Hellas όπως την γνωρίζετε σήμερα, διαχωρίζοντας τις λειτουργίες και τις οικονομικές της υπηρεσίες από τη Ford, ώστε
να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως
αυτόνομος οργανισμός.
Από τα μέσα Ιανουαρίου, εκτελώ και πάλι
καθήκοντα CEO, κάτι φυσιολογικό με
βάση τη θέση και την εμπειρία μου στην
εταιρεία, αλλά και την εμπιστοσύνη και
το σεβασμό που μου δείχνει η υπόλοιπη
ομάδα. Από την πλευρά μου, ακολουθώ
συγκεκριμένες αρχές τις οποίες εφαρμόζω πιστά σε κάθε συνθήκη στην επαγγελ-

ματική μου ζωή. Καταρχάς, είμαι καλή…
«συμπαίκτρια», πιστεύω στη δύναμη της
ομάδας και παραχωρώ πρωτοβουλίες
στους ανθρώπους, ώστε να αναλαμβάνουν ευθύνες και να αιτιολογούν τη
δράση τους. Πιστεύω θερμά στην αναγνώριση της προσπάθειας, όχι μόνο της
επιτυχίας. Λειτουργώ με ευθύτητα εντός
του οργανισμού μας αλλά και απέναντι
στο δίκτυο των εμπόρων, προκειμένου
να έχουν ξεκάθαρη εικόνα, να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις και να συμπλέουν
απόλυτα μαζί μας, καθώς στόχος μου
είναι να οδηγώ την επιχείρηση προς τα
εμπρός. Για να γίνει αυτό, προαπαιτούμενα είναι η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός.
Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας;
Θέλω να αντλώ χαρά και να βρίσκω νόημα
σε ό,τι κάνω, να μη χάνω το πάθος μου, να
συνεχίσω να εξελίσσομαι, να προσθέτω
αξία όπου και αν βρεθώ και να διοικώ δίνοντας το παράδειγμα σε κάθε συνθήκη.
Είστε μία γυναίκα στην ελληνική αγορά. Ποιες είναι οι καλές και οι ποιες οι
κακές στιγμές;
Ο χώρος του αυτοκινήτου είναι ανδροκρατούμενος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
και παγκοσμίως. Πιστεύω, βεβαίως, ότι οι
γυναίκες πρέπει να έχουν ισχυρότερη
φωνή και να εκπροσωπούνται σε υψηλές
θέσεις στον κλάδο. Η ποικιλομορφία είναι
πολύ σημαντική για την εταιρική επιτυχία
και η Volvo Cars είναι οργανισμός που
φροντίζει ιδιαίτερα για την αύξηση του
αριθμού των γυναικών στους κόλπους
του. Προσωπικά, κάθε άλλο παρά έχω
βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση. Πιστεύω
ότι για τις γυναίκες είναι πιο εύκολο να
βάλουν όρια και να πουν ένα σαφές «όχι».
Ίσως κάποιοι να σκεφτούν ότι είμαι αυστηρή, αλλά είμαι απλώς ξεκάθαρη και
δίκαιη. Και αυτή, τελικά, είναι μια στάση
που εξασφαλίζει το σεβασμό των άλλων.
Η γυναίκα έχει οξυμένη περιφερειακή
όραση, ευρεία οπτική και την ικανότητα
να εκτελεί ταυτόχρονα πολλές ενέργειες.
Αυτό της δίνει το πλεονέκτημα να μπορεί
να αξιολογεί σωστά και να παίρνει αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα με
βάση όσα συμβαίνουν γύρω της.
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Το brainstorming των ερωτήσεων
Οι μεγάλοι καινοτόμοι γνωρίζουν ότι το μυστικό για να ξεκλειδώσεις μια καλύτερη
απάντηση είναι να θέσεις μια καλύτερη ερώτηση. Η εφαρμογή της αρχής αυτής σε
ασκήσεις brainstorming μπορεί να βελτιώσει δραματικά την αναζήτηση νέων ιδεών.
Άρθρο του Hal Gregersen, Διευθυντή του MIT Leadership Center, στο Harvard Business Review, τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 2018.
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

Ο

Hal Gregersen, Διευθυντής
του MIT Leadership Center,
δοκίμασε την προσέγγιση
αυτή σε εκατοντάδες εταιρείες και, μέσα από την εμπειρία του, ανέπτυξε την σχετική μεθοδολογία, η οποία
και αναλύεται σε τρία βασικά βήματα. Το
πρώτο από τα βήματα αυτά είναι η πλαισίωση της διαδικασίας.
Ξεκινήστε με μία πρόκληση η οποία έχει
μεγάλη σημασία για εσάς και την ομάδα
σας -ίσως να έχετε αντιμετωπίσει πρόσφατα κάποια σημαντική δυσκολία ή να
διαισθάνεστε κάποια νέα ευκαιρία στον
ορίζοντα. Πώς γνωρίζετε ότι το θέμα αυτό
είναι ώριμο για να δοκιμαστεί μέσα από
τη διαδικασία των ερωτήσεων; Αποτελεί
πιθανότατα τον σωστό υποψήφιο εφόσον
κάνει την καρδιά σας να χτυπά δυνατά.
Αυτό σημαίνει ότι θα του δώσετε την πλήρη προσοχή σας και ότι θα παρακινήσετε
και άλλους να κάνουν το ίδιο. Προσκαλέστε επιλεγμένα άτομα να σας βοηθήσουν
να εξετάσετε την πρόκληση από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το ιδανικό είναι να
συμπεριλάβετε δύο ή τρία άτομα που δεν
έχουν άμεση εμπειρία με το πρόβλημα και
των οποίων ο τρόπος σκέψης είναι πολύ
διαφορετικός από τον δικό σας. Αυτό σημαίνει ότι θα θέσουν εντυπωσιακές ερωτήσεις που δεν θα φανταζόσασταν.
Είναι επίσης πιθανότερο ότι θα θίξουν
«ευαίσθητα» θέματα αλλά και τον «ελέφαντα» που ενδέχεται να υπάρχει στο δωμάτιο. Στο παραδοσιακό brainstorming,
στο είδος δηλαδή που εστιάζει στις
απαντήσεις, τα άτομα τείνουν να απο-

δίδουν καλύτερα απ’ ότι οι ομάδες. Κι
αυτό συμβαίνει επειδή η δυναμική των
ομάδων ωθεί κάποιους να οικειοποιούνται τη συνεισφορά τρίτων, δημιουργεί
σε άλλους τον φόβο ότι θα κριθούν για
τις προτάσεις τους, και κρατά τα πιο εσωστρεφή μέλη της ομάδας σε σιωπή. Η μεθοδολογία της «έκρηξης» των ερωτήσεων
όμως, ανατρέπει από σχεδιασμού της την
αρνητική αυτή δυναμική και παρακινεί
τους συμμετέχοντες να αποκλίνουν από
το συνηθισμένο μοτίβο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Δημιουργεί ασφαλή χώρο
για όλους -ακόμα και για τους πιο σιωπηλούς της ομάδας- προκειμένου να υποδείξουν μια διαφορετική προοπτική επί
του ζητήματος. Επειδή ακριβώς η έκρηξη
των ερωτήσεων δεν απαιτεί από τον καθένα να υιοθετήσει αυτόματα μία συγκεκριμένη άποψη, περισσότεροι άνθρωποι
νιώθουν μεγαλύτερη άνεση να εκφράσουν την άποψή τους. Η εστίαση στις
ερωτήσεις επίσης σταματά την παρόρμηση πολλών να βρουν την απάντηση
και βοηθά να διευρυνθεί το βάθος και το
εύρος του πεδίου στο οποίο αναζητείται
η απάντηση. Από την στιγμή που θα συγκεντρώσετε τους συνεργάτες σας για την

άσκηση αυτή, δώστε στον εαυτό σας μόλις δύο λεπτά για να τους παρουσιάσετε
το πρόβλημα. Τείνουμε να θεωρούμε ότι
τα προβλήματα χρειάζονται εκτενή εξήγηση, αλλά το να μοιραστούμε την πρόκληση με συντομία το κάνει πιο δύσκολο
να περιορίσουμε το εύρος ή να κατευθύνουμε τη διαδικασία των ερωτήσεων.
Εστιάστε λοιπόν στα βασικά σημεία και
προσπαθήστε να εξηγήσετε πώς τα πράγματα θα βελτιωνόντουσαν εφόσον επιλυόταν το πρόβλημα. Θα πρέπει επίσης να
αναφέρετε με συντομία γιατί θεωρείτε ότι
έχει «κολλήσει» η ομάδα και γιατί το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα.

Δεν είναι όλες οι ερωτήσεις ίδιες
Πολλές φορές, κατά την παρουσίαση της
διαδικασίας της «έκρηξης» ερωτήσεων,
οι συμμετέχοντες ρωτούν τι είδους ερωτήσεις θα πρέπει να θέτουν ή πώς μπορούν να είναι σίγουροι ότι μία ερώτηση
είναι αρκετά καλή για να την εξετάσουν
διεξοδικά. Αν και θα πρέπει να υπάρχει
ένα περιθώριο ελευθερίας στη διατύπωση ερωτήσεων, σίγουρα δεν έχουν όλες
οι πιθανές ερωτήσεις την ίδια δυναμική
να οδηγήσουν σε καινοτόμες λύσεις. Κά-

Στο παραδοσιακό brainstorming τα άτομα
τείνουν να αποδίδουν καλύτερα απ’ ότι οι ομάδες.
Η μεθοδολογία της «έκρηξης» των ερωτήσεων
ανατρέπει την αρνητική αυτή δυναμική
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Με τη μέθοδο της «έκρηξης» των ερωτήσεων
περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη
άνεση να εκφράσουν την άποψή τους
ποιες βασικές αρχές και τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν είναι οι παρακάτω:
u Οι παραδοσιακές τεχνικές αποκλίνουσας
σκέψης -για παράδειγμα, οι τυχαίοι συσχετισμοί ή η προσπάθεια να δούμε το
θέμα μέσα από τη ματιά κάποιου άλλου.
u Οι ερωτήσεις είναι πιο παραγωγικές όταν
είναι ανοικτού τύπου, παρά κλειστού.
Επίσης, όταν είναι σύντομες και απλές.
u Οι περιγραφικές ερωτήσεις (Τι αποδίδει;
Τι δεν αποδίδει; Γιατί;) είναι προτιμότερο
να προηγούνται των διερευνητικών ερωτήσεων (Τι θα συνέβαινε εάν; Γιατί όχι;)
u Η μετατόπιση από απλές ερωτήσεις, που
απαιτούν μόνο ανάκληση πληροφορίας,
σε πιο σύνθετες ερωτήσεις, που απαιτούν δημιουργική σύνθεση, οδηγεί σε
παραγωγικότερο τρόπο σκέψης.
u Οι ερωτήσεις είναι ενοχλητικές και αποσπούν την προσοχή όταν δεν πηγάζουν
από βαθιές πεποιθήσεις σχετικά με το τι
θέλει να πετύχει η ομάδα.
u Οι ερωτήσεις είναι τοξικές όταν εκφράζονται με επιθετικό τρόπο, όταν βάζουν
κάποιους ανθρώπους στο στόχαστρο
όταν αμφισβητούν ιδέες ή καλλιεργούν
ένα κλίμα φόβου.
Πριν δεχθείτε ερωτήσεις, αποσαφηνίστε
δύο βασικούς κανόνες: πρώτον, οι συμμετέχοντες μπορούν να συνεισφέρουν μόνο
με ερωτήσεις. Θα πρέπει να επέμβετε και
να ανακατευθύνετε όσους προσπαθούν
να προτείνουν λύσεις ή να απαντήσουν
στις ερωτήσεις που θέτουν ο άλλοι. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται εισαγωγικές δηλώσεις ή αιτιολόγηση των
ερωτήσεων που τίθενται. Κάτι τέτοιο θα
έκανε τους ακροατές να δουν το πρόβλημα από μία συγκεκριμένη οπτική γωνία κι
αυτό ακριβώς είναι που θέλετε να αποφύγετε. Στην αρχή της συνάντησης θα πρέπει

επίσης να γίνεται μια αποτίμηση της συναισθηματικής κατάστασης της ομάδας.
Δεδομένου ότι τα συναισθήματα επηρεάζουν την ενέργεια που διαθέτει ο καθένας
στο έργο, θα πρέπει να αφιερώνετε λίγα
δευτερόλεπτα στην αρχή και στο τέλος της
συνάντησης για να αναγνωρίσετε τη διάθεση που χαρακτηρίζει την ομάδα εκείνη την
στιγμή. Στόχος της άσκησης αυτής είναι,
όχι μόνο να δημιουργήσετε τις πολύτιμες
ερωτήσεις, αλλά και το θετικό συναισθηματικό υπόβαθρο που θα βοηθήσει να συνεχίσετε την προσπάθειά σας μέχρι το τέλος.

Brainstorming ερωτήσεων
Περνώντας στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας, ενεργοποιήστε το χρονόμετρο και
αφιερώστε τέσσερα λεπτά στη συλλογική
δημιουργία όσο περισσότερων ερωτήσεων μπορείτε. Όσο πιο απρόσμενες και προκλητικές είναι οι ερωτήσεις αυτές, τόσο το
καλύτερο. Συμβαίνει συχνά στα ανώτατα,
κυρίως, στελέχη να δυσκολεύονται πολύ
να μην απαντήσουν όταν ακούνε να τίθενται τόσα ερωτήματα. Αυτή η παρόρμηση
είναι κατανοητή για κάθε κλιμάκιο εργαζομένων και ειδικά για τους manager, οι
οποίοι καλούνται παραδοσιακά να έχουν
πάντα έτοιμη μία απάντηση. Οι ερωτήσεις
-κυρίως οι παράδοξες ερωτήσεις- μας κάνουν όλους να νιώθουμε τόσο άβολα που
βιαζόμαστε να απαντήσουμε οτιδήποτε
προκειμένου να κερδίσουμε χρόνο για να
καταλήξουμε σε μια πιο ουσιαστική τοποθέτηση. Όταν όμως νιώθουμε ότι έχουμε
μπλοκάρει με ένα πρόβλημα, η απάντηση
των ερωτήσεων αποτελεί χάσιμο χρόνου.
Άλλωστε, ο λόγος για τον οποίον βρεθήκαμε στο αδιέξοδο είναι επειδή οι τυπικές
μας απαντήσεις δεν κατάφεραν να δώσουν κάποια λύση.
Στην άσκηση αυτή, θα πρέπει να δοθεί

έμφαση στην ποσότητα. Ζητώντας από
την ομάδα να εγείρει όσο το δυνατόν περισσότερα -τουλάχιστον 15- ερωτήματα,
θα βοηθήσετε έμμεσα ώστε αυτά να είναι
σύντομα και απλά. Σημειώστε κάθε ερώτηση στο χαρτί, σε laptop ή σε tablet -παρά
σε πίνακα- ώστε να τα καταγράψετε όλα
με ακρίβεια. Ζητήστε επίσης τη βοήθεια
και την επιβεβαίωση της ομάδας ώστε να
μην παρασυρθείτε σε ακούσια λογοκρισία ή παρανόηση της ερώτησης. Καθώς
καταγράφετε, προσθέστε και τις δικές σας
ερωτήσεις. Αυτή η διαδικασία συχνά αποκαλύπτει μοτίβα στον τρόπο με τον οποίον
θέτετε συνήθως ένα πρόβλημα.
Η σχετική πίεση χρόνου κάτω από την
οποία θα πρέπει να γίνει η διαδικασία
βοηθά τους συμμετέχοντες να μην εκφράσουν τίποτα παραπάνω παρά μόνο
ερωτήσεις. Για κάθε προσπάθεια απάντησης στις ερωτήσεις, μειώνονται οι πιθανότητες να επιτευχθεί ο στόχος. Η πίεση
χρόνου σημαίνει επίσης ότι οι ερωτήσεις
δεν θα συνοδεύονται από εισαγωγές,
επεξηγήσεις και υποθέσεις. Κι επειδή η
διαδικασία της συγκέντρωσης που προϋποθέτει η άσκηση αυτή έχει έντονες
απαιτήσεις από τον εγκέφαλο, η ενέργεια
συνήθως εξαντλείται μετά από τρία με
τριάμισι λεπτά. Αντίστοιχα, η καταγραφή
δεκάδων ερωτήσεων μπορεί να αποτελέσει κοπιώδη εργασία. Για τους δύο αυτούς
λόγους είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε πολλαπλούς κύκλους της άσκησης για
να απλοποιήσουμε, να ανασχηματίσουμε
και, τελικά, να επιλύσουμε το πρόβλημα,
παρά να δοκιμάσουμε τα όρια ενός μοναδικού κύκλου.
Όταν το χρονόμετρο χτυπήσει, κάντε μια
δεύτερη αποτίμηση του πώς νιώθετε σχετικά με την πρόκληση και αν τη βλέπετε
με πιο θετικό τρόπο απ’ ότι προηγουμένως. Εάν όχι, και εφόσον οι συνθήκες
το επιτρέπουν, ίσως θα ωφελούσε να
επαναλάβετε την άσκηση την ίδια ή την
επόμενη μέρα. Μία άλλη επιλογή είναι
να αλλάξετε τη σύνθεση της ομάδας. Οι
έρευνες δείχνουν ότι η δημιουργική επίλυση προβλημάτων ευδοκιμεί όταν οι
άνθρωποι βρίσκονται σε θετική συναι-
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σθηματική κατάσταση. Μέρος της δύναμης της μεθόδου των ερωτήσεων έγκειται
στο γεγονός ότι σταματάμε να νιώθουμε
μπλοκαρισμένοι από το πρόβλημα.

Εντοπίστε τον στόχο σας
Το τρίτο βήμα της διαδικασίας έπεται της
συνάντησης και συνίσταται στην ατομική
μελέτη των ερωτήσεων που καταγράψατε
ως επικεφαλής της ομάδας. Αναζητήστε
ανάμεσα στις ερωτήσεις εκείνες που μπορεί να δείχνουν προς μια νέα κατεύθυνση.
Στο 80% των περιπτώσεων, η άσκηση παράγει τουλάχιστον μία ιδέα που βάζει το
πρόβλημα σε νέο πλαίσιο και αναδεικνύει
έναν πιθανό τρόπο επίλυσης. Επιλέξτε κάποιες ερωτήσεις που να κινούν το ενδιαφέρον σας, που δείχνουν διαφορετικές
από τον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζατε το πρόβλημα μέχρι τώρα ή, ακόμα,
και κάποιες που σας κάνουν να νιώθετε
κάπως άβολα.
Στη συνέχεια, προσπαθήστε να απλώσετε
αυτές τις λίγες ερωτήσεις σε περισσότερες παρεμφερείς ερωτήσεις. Μια κλασική
μέθοδος για το παρακάτω είναι αυτή των
«Πέντε Γιατί» που αναπτύχθηκε από τον
ιδρυτή της Toyota, Sakichi Toyoda. Αναρωτηθείτε γιατί έμοιαζε σημαντική η ερώτηση που επιλέξατε. Μετά ρωτήστε γιατί ο
λόγος που μόλις αναφέρατε είναι σημαντικός, κ.ο.κ.. Κατανοώντας καλύτερα τη
σημασία και τη βαρύτητα μίας ερώτησης,
αλλά και των δυσκολιών που συνεπάγεται
η απάντησή της, ενισχύετε τη δέσμευση
και την αποτελεσματικότητά σας και διευρύνετε τα όρια των πιθανών ερωτήσεων.
Διαμορφώστε ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης: σε ποιες δράσεις θα πρέπει να
προβείτε προσωπικά μέσα στις επόμενες
τρεις εβδομάδες προκειμένου να διερευνήσετε τις πιθανές λύσεις που υποδεικνύουν οι ερωτήσεις που επιλέξατε;
Το να εντοπίσουμε τις ερωτήσεις που
προκαλούν τις επικρατούσες αντιλήψεις
είναι απαραίτητο βήμα της διαδικασίας
αλλά, από μόνο του, δεν φτάνει. Χρειάζεται επίσης η διαμόρφωση ενός σχεδίου
δράσης και follow-up προκειμένου να
ανοίξει ο δρόμος προς την αλλαγή.
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ανθρώπινο
το βήμα τουδυναμικό
προέδρου

Αναθεωρήστε τον τρόπο με τον
οποίον προσλαμβάνετε νέα στελέχη
Οι περισσότερες εταιρείες προσεγγίζουν το θέμα των προσλήψεων με κακές
πρακτικές και λανθασμένες υποθέσεις. Οι αρμόδιοι για τις προσλήψεις τείνουν
να αγνοούν το γεγονός ότι το ταλέντο ενός εργαζόμενου σχετίζεται άμεσα
με το πλαίσιο της θέσης και των αρμοδιοτήτων του.
Άρθρο της Patty McCord, πρώην Chief Talent Officer της Netflix και συγγραφέως του βιβλίου
«Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility» στο Harvard Business Review, τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018.
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

Ά

λλη μια βασική αστοχία παρατηρείται συχνά ανάμεσα στον
συντονισμό του τμήματος HR και
των διευθυντικών στελεχών που
ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό
για το τμήμα τους. H Patty McCord, η οποία
διετέλεσε Chief Talent Officer του Netflix από
το 1998 μέχρι το 2012, μοιράζεται τις βέλτιστές της πρακτικές για αποτελεσματικές προσλήψεις μέσα από τα 14 χρόνια εμπειρίας της
στην εταιρεία. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει
να κοιτάξει κανείς «κάτω από την επιφάνεια»
τόσο όσον αφορά το προφίλ του υποψήφιου, όσο και το βιογραφικό του. Προϋποθέτει
επίσης τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων
managers σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και
τη διασφάλιση του ότι οι recruiters κατανοούν
σε βάθος το business και τις ανάγκες του.

Ψάξτε κάτω από την επιφάνεια
Η ομάδα της Patty McCord στη Netflix, επειδή
ακριβώς έψαχνε για σπάνιες τεχνικές δεξιότητες, ήταν υποχρεωμένη να αναζητά νέους
υπαλλήλους με δημιουργικούς τρόπους.
Όταν, για παράδειγμα, αναζητούσαν ειδικούς
στον τομέα των Big Data, η αγορά δεν γνώριζε καν τον όρο αυτό. Η ομάδα της McCord
χρειάστηκε να σκεφτεί όλα τα διαφορετικά
είδη εταιρειών –όπως, για παράδειγμα, τις
ασφαλιστικές και τις εταιρείες πιστωτικών
καρτών- που διαχειρίζονταν μεγάλους όγκους
δεδομένων. Η επόμενη πρόκληση ήταν ότι η
ομάδα προσλήψεων της Netflix δεν διέθετε
τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αξιολογήσει

τις τεχνικές δεξιότητες των υποψηφίων. Κι η
προσέγγιση που έδωσε τη λύση ήταν αυτή
της εστίασης στα επιχειρηματικά προβλήματα
που έπρεπε να λυθούν και στην αξιολόγηση
της άποψης του κάθε υποψηφίου όσον αφορά
την επίλυση προβλημάτων παρά της προϋπηρεσίας τους. Την περίοδο εκείνη, η Netflix είχε
ξεκινήσει την αναμετάδοση μέσω συσκευών Xbox, Roku και TiVo. Στις συνεντεύξεις, οι
recruiters ανέφεραν στους υποψήφιους ότι
η εταιρεία είχε αποκτήσει ένα εκατομμύριο
νέους συνδρομητές σε μία από αυτές τις συσκευές μέσα σε 30 μέρες και ρωτούσαν ποια
πίστευαν ότι ήταν η συσκευή αυτή. Κι επειδή
το TiVo απογειωνόταν σε εκείνο το στάδιο, οι
περισσότεροι απαντούσαν: «Το TiVo, βεβαίως». Υπήρξε όμως ένας υποψήφιος που ρώτησε αν υπήρχαν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για συνδρομή σε μία από τις τρεις αυτές
διαφορετικές συσκευές. Κι όταν οι recruiters
του απάντησαν ότι οι συνδρομητές του Xbox
χρειάζονταν χρυσή συνδρομή, συνήγαγε ότι
οι νέες συνδρομές αφορούσαν αυτή την συσκευή, δεδομένου ότι οι χρήστες ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν premium. Μέσα από
την απάντησή του αυτή, οι recruiters κατάλαβαν ότι είχαν βρει τον σωστό άνθρωπο.

αυτής, επειδή έκαναν το ίδιο ακριβώς είδος
τεχνικής δουλειάς με αυτό που αναζητούσε,
κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει την AOL. Η απάντησή τους ήταν: «Έχω
ένα καταπληκτικό αφεντικό και δεν αντέχω
ούτε καν στην σκέψη ότι θα τον εγκαταλείψω.
Είναι εξαιρετικός στην επικοινωνία». Όταν η
McCord μπήκε στη διαδικασία να προσεγγίσει
το αφεντικό, γνώρισε έναν άνθρωπο αρκετά
διαφορετικό από αυτό που περίμενε. Κι ενώ η
συνέντευξη έμοιαζε να μην πηγαίνει καλά, όταν
ήρθε η ώρα να συζητηθεί το αντικείμενο της
τεχνικής του εργασίας, ο άνθρωπος μεταμορφώθηκε. Το χάρισμά του ήταν ότι μπορούσε να
κάνει κατανοητά ακόμα και τα πιο περίπλοκα
ζητήματα. Η Netflix τον προσέλαβε και ο άνθρωπος αυτός δεν άργησε να αναπτύξει γύρω
του μια πολύ δυνατή ομάδα εργαζομένων.
Άλλοι δημιουργικοί τρόποι με τους οποίους
εξέταζαν τα βιογραφικά των υποψηφίων οι
recruiters της Netflix περιλαμβάνουν και την
αναζήτηση κοινών σημείων όσον αφορά τα
χόμπι. Προέκυψε, για παράδειγμα, το συμπέρασμα ότι πολλοί τεχνικοί οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα έχουν έντονο ενδιαφέρον
για τη μουσική.

Εντοπίστε τα σωστά σημεία

Πολλές εταιρείες συνεργάζονται με εξωτερικούς recruiters και βασίζονται έντονα σε
αυτούς. Η Netflix όμως βίωνε τόσο ταχεία
ανάπτυξη ως εταιρεία που χρειαζόταν μια διαφορετική στρατηγική και δημιούργησε μια
εσωτερική ομάδα πεπειραμένων recruiters.

Η ίδια η Patty McCord βίωσε μια αντίστοιχη
στιγμή αποκάλυψης σε μια συνέντευξη με
υποψήφιο που ηγούνταν μιας ομάδας 25 προγραμματιστών στην AOL. Ενώ είχε προσπαθήσει να προσλάβει αρκετά μέλη της ομάδας

Εμπλέξτε τους recruiters
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Το να αναπτύξει μια εταιρεία τη δική της ομάδα recruitment προϋποθέτει μια σεβαστή
επένδυση, αλλά εξοικονομεί και αρκετά χρήματα σε βάθος χρόνου.
Η τεχνική φύση του αντικειμένου της Netflix
απαιτούσε την έντονη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων managers στη διαδικασία των νέων
προσλήψεων. Αυτό θα έπρεπε βέβαια κανονικά
να ισχύει για όλες τις εταιρείες. Κάθε manager
θα πρέπει να κατανοεί την προσέγγιση της εταιρείας όσον αφορά τις προσλήψεις και πώς να
την εφαρμόζει σε κάθε της λεπτομέρεια.

Ο ρόλος του HR
Μέρος της δουλειάς της ομάδας των recruiters
της Netflix ήταν η εκπαίδευση των managers
που θα ενέκριναν την πρόσληψη. Κάποιες από
τις ερωτήσεις που τους έθεταν ήταν: «Πώς είναι η διαδικασία της συνέντευξης; Πώς είναι η
ομάδα που διεξάγει τις συνεντεύξεις και ποια
η διαδικασία για την προσέλευση των υποψηφίων;» Δεν είναι απαραίτητο να προσεγγίζουν
όλοι οι άνθρωποι τις συνεντεύξεις με τον ίδιο
τρόπο, αλλά είναι προτιμότερο να ακολουθούν ένα καθιερωμένο πλαίσιο, παρά να αυτοσχεδιάζουν. Όσο περισσότερο εμπλέκονται
οι αρμόδιοι του τμήματος HR, τόσο αυξάνει ο
συναγωνισμός με τους managers για την εύρεση του καλύτερου δυνατού υποψήφιου.

Αντιμετωπίστε τους recruiters ως
επιχειρηματικούς εταίρους
Προκειμένου να αποδώσει η παραπάνω προσέγγιση, οι recruiters θα πρέπει να αντιμετω-

πίζονται ως κρίσιμοι συνεργάτες της επιχείρησης. Θα πρέπει να κατανοούν τις ανάγκες του
business σε βάθος και οι managers θα πρέπει
να τους αντιμετωπίζουν σαν επιχειρηματικούς
εταίρους.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι managers των
τμημάτων που αναζητούν νέα στελέχη δεν
δείχνουν στους recruiters τον σεβασμό ή τη
δέσμευση που χρειάζεται προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης υποψηφίων. Συχνό παράπονο από την πλευρά των
managers είναι ότι τα στελέχη του HR δεν κατανοούν τις ανάγκες της δουλειάς τους ή το πώς
λειτουργεί η τεχνολογία που τους ενδιαφέρει. .
Είναι σημαντικό για τους recruiters να νιώθουν,
αλλά και να συμπεριφέρονται, ως κομμάτι του
business της επιχείρησης.

να βρείτε αυτόν που περιμένετε;» Συνέβαινε
συχνά να χαιρετίσουν έναν υποψήφιο ακόμα
και έξι διαφορετικοί εργαζόμενοι. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι, όπως ακριβώς αξιολογούμε
εμείς έναν υποψήφιο, έτσι αξιολογεί κι εκείνος
εμάς και την εταιρεία. Είναι λοιπόν σημαντικό
κάθε υποψήφιος να φεύγει με την εντύπωση
ότι έζησε μια θετική εμπειρία και ότι η διαδικασία κύλησε ομαλά και αποτελεσματικά.
Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα θα πρέπει
να δείχνει η επιχείρηση και στη διαδικασία της
πρόσληψης, χωρίς να αναγκάζει τον προσληφθέντα να τρέχει σε διαφορετικά τμήματα για
να προσδιορίσει τον τίτλο εργασίας του, την
αμοιβή του και άλλες λεπτομέρειες.

Candidate experience

Συμβαίνει συχνά σε πολλές εταιρείες να αναγνωρίζουν μεν το ξεχωριστό ταλέντο ενός
εργαζόμενου, αλλά να μη νιώθουν σε θέση να
προσφέρουν τον αντίστοιχο μισθό. Η άποψη
της McCord είναι ότι μπορεί μια εταιρεία να
μην είναι σε θέση να προσφέρει υψηλό μισθό
σε κάθε της εργαζόμενο, αλλά θα πρέπει να
εντοπίσει τις θέσεις οι οποίες έχουν τη δυναμική να ενισχύσουν σημαντικά την απόδοσή
της και να ανταμείψει ανάλογα τους ανθρώπους αυτούς. Το σημαντικότερο είναι να
υπάρχει ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο μια
επιχείρηση εξετάζει το ύψος της κατάλληλης
αμοιβής για κάθε νέο εργαζόμενο που προσλαμβάνει.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στη Netflix έρχονταν από κάθε πιθανή πηγή: από συνέδρια,
από την κερκίδα παιδικών αγώνων ποδοσφαίρου, από γνωριμίες μέσα στο αεροπλάνο.
Ωστόσο, όλες οι συνεντεύξεις ακολουθούσαν
κάποιες βασικές αρχές. Η διαδικασία της συνέντευξης δίνει μια χαρακτηριστική πρώτη
εντύπωση σχετικά με το πώς λειτουργεί μια
εταιρεία. Ένας από τους κανόνες της Netflix
ήταν ότι όποιος εργαζόμενος έβλεπε έναν
άγνωστο να κάθεται μόνος στα κεντρικά περιμένοντας για συνέντευξη έπρεπε να τον πλησιάσει και να του πει: «Καλημέρα, είμαι ο τάδε.
Περιμένετε για συνέντευξη; Θέλετε να δούμε
μαζί το πρόγραμμά σας για να σας βοηθήσω

Η σωστή αμοιβή
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ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ADECCO ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2018:
ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Αναλυτικά
η έρευνα στο
www.adecco.gr.

Όμιλος Adecco Ελλάδας
πραγματοποίησε για τέταρτη συνεχή χρονιά την έρευνα «Η Απασχολησιμότητα
στην Ελλάδα» διερευνώντας τον τρόπο
με τον οποίο οι εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση
στην αγορά εργασίας το 2018. Φέτος, η
έρευνα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην
αποτύπωση του βαθμού στον οποίο οι
επιχειρήσεις στην Ελλάδα ενθαρρύνουν
την ισότητα και τη διαφορετικότητα για
να προσελκύσουν ή να διατηρήσουν τα
ταλέντα με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Βασική διαπίστωση που προκύπτει από
τα αποτελέσματα της έρευνας είναι η ευμετάβλητη κατάσταση στην αγορά και η
νέα κανονικότητα, που ορίζεται από τις
συνεχείς αλλαγές. Η κινητικότητα των
στελεχών και οι συχνές εναλλαγές θέσεων εργασίας αποτελούν τη νέα πραγματικότητα. Παράλληλα, παρατηρείται
διαχρονικά αυξητική τάση του ποσοστού
των απασχολημένων που έχουν βρεθεί
εκτός αγοράς, τουλάχιστον μία φορά
στην επαγγελματική τους ζωή.
Η “δια βίου θέση εργασίας” ανήκει εδώ
και καιρό στο παρελθόν και ο υποψήφιος/εργαζόμενος πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να παραμείνει
παραγωγικός και να εξελίσσεται μέσω
των εναλλαγών καριέρας. Αντίστοιχα, οι

εταιρείες και οι οργανισμοί, που ανταγωνίζονται για τα “ταλέντα”, δηλαδή τους
υποψηφίους που διαθέτουν το μείγμα
ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων για
την εκάστοτε θέση, θα πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές και να επενδύσουν σε
πρακτικές που θα τις κάνουν περισσότερο ελκυστικές με απώτερο στόχο να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους
και να παραμείνουν κερδοφόρες και καινοτόμες.
Εντούτοις, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον
εύρημα αφορά την τάση «φυγής» των
στελεχών στο εξωτερικό. Το φαινόμενο
“brain drain”, όπως έχει χαρακτηριστικά
ονομαστεί η αναζήτηση εργασίας στο
εξωτερικό με επακόλουθο τη διαρροή
ταλέντων, εμφανίζει για πρώτη φορά στα
τελευταία τέσσερα χρόνια, που με συνέπεια ο Όμιλος Adecco Ελλάδας διερευνά
το θέμα της Απασχολησιμότητας στην
Ελλάδα, πτωτική πορεία. Φυσικά, σημαντικός αριθμός υποψηφίων εξακολουθεί
να εξετάζει την πιθανότητα αναζήτησης
ευκαιριών εκτός Ελλάδας, όμως η πτώση του ποσοστού κατά 11 μονάδες, στο
22% των συμμετεχόντων στην έρευνα σε
σχέση με το 33% που ήταν το αντίστοιχο
ποσοστό για το 2017, συνιστά ένα αισιόδοξο μήνυμα.
Επιπρόσθετα, ένα ακόμα σημαντικό εύρημα της έρευνας αποτελεί η διαπίστωση των αποκλίσεων μεταξύ προσδοκιών

και πραγματικότητας, που καταγράφονται στις απόψεις των εργαζομένων αναφορικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά
που καθορίζουν την επιλογή μιας εταιρείας ως εργοδότη σε σύγκριση με αυτά που
διαθέτει η εταιρεία στην οποία εργάζονται σήμερα. Φαίνεται πως αρκετοί είναι
οι εργαζόμενοι που δεν θεωρούν πως οι
εταιρείες όπου εργάζονται έχουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά σε ικανοποιητικό βαθμό. Στη λίστα των κριτηρίων που
επηρεάζουν στην επιλογή του εργοδότη
είναι οι δίκαιες αμοιβές, το καλό εργασιακό περιβάλλον, η ηθική και η διαφάνεια
των εταιρειών, καθώς επίσης και η συνεχής προσαρμογή στις εξελίξεις για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.
Τέλος, βασικό στόχο της φετινής έρευνας
αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού
στον οποίο υφίσταται η ισότητα και η
διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο,
κατά την άποψη των υποψηφίων και των
εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων δηλώνουν πως οι εταιρείες δεν έχουν εφαρμόσει, κατά τη γνώμη τους, σε ικανοποιητικό βαθμό πολιτικές που προάγουν την
ισότητα και τη διαφορετικότητα, παρά
το γεγονός πως οι πολιτικές αυτές είναι
απαραίτητες για την προσέλκυση ταλέντων στην παγκοσμιοποιημένη αγορά
εργασίας.
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Ευθυγραμμίζοντας το ταλέντο
με τη δημιουργία αξίας
Η τοποθέτηση των καλύτερων ταλέντων στους πλέον σημαντικούς ρόλους
είναι ένα δύσκολο καθήκον και σίγουρα δεν συμβαίνει τυχαία.
Αντιθέτως απαιτεί μία πειθαρχημένη ματιά στο πού η εταιρεία πραγματικά
παράγει αξία και πώς το κορυφαίο ταλέντο συνεισφέρει σε αυτό.
Πηγή McKinsey
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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ια να κατανοήσουμε πόσο δύσκολο είναι για τους ηγέτες να ευθυγραμμίσουν τις επιχειρηματικές
προτεραιότητες με το ταλέντο που
υπάρχει στην εταιρεία, ας εξετάσουμε ένα
συγκεκριμένο παράδειγμα που δείχνει την
ύπαρξη «τυφλών σημείων». Όταν ρωτήθηκε
ένας CEO να αναγνωρίσει τους πλέον κρίσιμους ρόλους στην εταιρεία του, εκείνος αμέλησε να αναφέρει τον account manager για
έναν εκ των σημαντικότερων πελατών – εν
μέρει επειδή η θέση αυτή δεν ήταν προεξέχουσα σε κανένα οργανόγραμμα. Με σχεδόν
οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, όμως, αυτός
ήταν ένας από τους σημαντικότερους ρόλους
στην εταιρεία, κρίσιμος για τις τρέχουσες επιδόσεις και τη μελλοντική ανάπτυξη. Ο ρόλος
αυτός απαιτούσε έναν υψηλό βαθμό ευθύνης, ένα πολύπλοκο σύνολο διαπροσωπικών
και τεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ταχύτατα
μεταβαλλόμενες ανάγκες του πελάτη.
Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν παρακολουθούσε προσεκτικά τη συγκεκριμένη θέση. Η εταιρεία δεν γνώριζε τη διαρκώς
αυξανόμενη δυσαρέσκεια του στελέχους
που κατείχε τη θέση. Και δεν υπήρχε σχέδιο διαδοχής για το ρόλο. Όταν το στέλεχος
αυτό δέχτηκε θέση σε άλλη εταιρεία, προκάλεσε έκπληξη στους ανωτέρους του. Καθώς η απόδοση έπεσε, έσπευσαν να καλύψουν προσωρινά το κενό και στην πορεία
να αναζητήσουν αντικαταστάτη για ένα
τόσο κρίσιμο ρόλο.

Αυτού του είδους οι αποσυνδέσεις ανάμεσα
στο ταλέντο και την αξία είναι επικίνδυνες για
τις εταιρείες – αν και, δυστυχώς, όχι σπάνιες.
Η επίτευξη πραγματικής κατανόησης του
ποιος είναι το κορυφαίο ταλέντο της εταιρείας και ποιοι είναι οι κρίσιμοι ρόλοι είναι ένα
δύσκολο έργο. Τα ανώτερα στελέχη συχνά
χρησιμοποιούν την ιεραρχία, τις εργασιακές
σχέσεις ή και το ένστικτο για να προβούν σε
τέτοιου είδους προσδιορισμούς. Υποθέτουν
(λανθασμένα, όπως θα δούμε παρακάτω) ότι
οι πιο κρίσιμοι ρόλοι βρίσκονται πάντα μέσα
στην ανώτερη διοικητική ομάδα και όχι σε
τρία ή και τέσσερα επίπεδα πιο κάτω από
την κορυφή. Στην πραγματικότητα, κρίσιμες
θέσεις και κρίσιμοι άνθρωποι μπορούν να
βρεθούν οπουδήποτε στον οργανισμό.
Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει και καλύτερος
τρόπος. Οι εταιρείες μπορούν να ευθυγραμμίσουν καλύτερα το ταλέντο και τις ευκαιρίες
δημιουργίας αξίας, χρησιμοποιώντας ποσοτικά μετρήσιμα μέτρα για να διερευνήσουν
όλες τις πλευρές ώστε να αναγνωρίσουν τους
πιο κρίσιμους ρόλους, όπου και αν βρίσκονται. Μπορούν να ορίσουν τις θέσεις εργασίας αυτές με σαφήνεια, ώστε να εξασφαλίσουν
ότι οι top performers με τις κατάλληλες δεξιότητες βρίσκονται εκεί που πρέπει. Και μπορούν επίσης να αναπτύξουν σχέδια διαδοχής
για κάθε κρίσιμης σημασίας ρόλο.
Οι ηγέτες σε τέτοιες εταιρείες κατανοούν ότι
η ανακατανομή του ταλέντου στις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες με τη μεγαλύτερη αξία είναι εξίσου σημαντικό καθήκον με

την κατανομή των κεφαλαίων. Δεν πρόκειται
για μία ετήσια άσκηση, αλλά για μία ατέρμονη προτεραιότητα. Σύμφωνα με έρευνα της
McKinsey που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η
ανακατανομή των υψηλής απόδοσης εργαζομένων στις πλέον κρίσιμες προτεραιότητες αποτελεί έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες για την επικράτηση
μίας εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού.
Για να δούμε πώς μπορεί ο στόχος της βέλτιστης ευθυγράμμισης του ταλέντου με την
αξία να επιτευχθεί ας δούμε το ταξίδι του
CEΟ της εταιρείας καταναλωτικών ειδών
Χ, ο οποίος πρόσφατα κλήθηκε να αναλογιστεί με ποιο τρόπο θα έχει η εταιρεία
δραματική αύξηση των εσόδων της. Η προσπάθειά του αυτή θα απαιτούσε την επανεξέταση του πώς η εταιρεία Χ δημιουργούσε
αξία και τον επαναπροσδιορισμό των κρίσιμων ρόλων και των ανθρώπων που κατείχαν τις αντίστοιχες θέσεις.

Ορίστε την ατζέντα αξίας
Το πρώτο βήμα για την ευθυγράμμιση του
ταλέντου με την αξία είναι η εξέταση των
στόχων και των φιλοδοξιών της εταιρείας.
Δεν αρκεί μόνο να γνωρίζει κανείς τους
συνολικούς αριθμούς – οι προοπτικές και
οι εκτιμήσεις θα πρέπει να αποδίδονται σαφώς σε συγκεκριμένες περιοχές, κατηγορίες
προϊόντων και επιχειρηματικές μονάδες. Η
εταιρεία Χ είχε ήδη κατακτήσει τον πρωταρχικό της στόχο να αυξήσει τα έσοδα κατά
150% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια στην
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άκρως διασπαρμένη αγορά στην οποία επιχειρούσε. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος
και η ομάδα του διαπίστωσαν ότι ορισμένα
μικρά business units είχαν την πιθανότητα
να αναπτυχθούν δυσανάλογα σε σχέση με
το μέγεθός τους, καθιστώντας την αξία σε
αυτά τα units μεγαλύτερη σε σχέση με την
αξία μεγαλύτερων business units. Η καινοτομία στον σχεδιασμό και την κατασκευή
θα είχε σαφώς θετικό αντίκτυπο σε όλες τις
επιχειρηματικές μονάδες, αλλά αν επρόκειτο
τα δύο μεγαλύτερα units να αναπτυχθούν
θα έπρεπε επίσης να αξιοποιήσουν διεθνείς
ευκαιρίες και να διανείμουν τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες τους ψηφιακά.
Η διάσπαση της αξίας με αυτόν τον τμηματικό τρόπο έθεσε τη βάση για μία στρατηγική
συζήτηση σχετικά με τους ρόλους που είχαν
τη μεγαλύτερη σημασία και για τις ικανότητες και τις δεξιότητες που έπρεπε να έχουν
τα στελέχη που θα κάλυπταν αυτές τις θέσεις
και θα οδηγούσαν τη μελλοντική ανάπτυξη. Ακόμα και στα πρώιμα αυτά στάδια της
συζήτησης ήταν φανερό ότι οι μελλοντικοί
ηγέτες της εταιρείας Χ θα έπρεπε να ένιωθαν
άνετα σε ένα διεθνές περιβάλλον, αναλαμβάνοντας να ηγηθούν ομάδων με μεγάλες
πολιτισμικές διαφορές, να έχουν εμπειρία
σε ό,τι αφορά τον πρωτοποριακό σχεδιασμό
και τις διαδικασίες κατασκευής και να διαθέτουν τεχνολογική ευχέρεια. Οι ηγέτες αυτοί
θα έπρεπε επίσης να είναι ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι σε απρόβλεπτες αλλαγές.
Δυστυχώς, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν
ήταν συνηθισμένα ανάμεσα στα ηγετικά
στελέχη της εταιρείας Χ εκείνη την περίοδο.
Ο CEO κατάλαβε τη σοβαρότητα του ζητήματος που έπρεπε να αντιμετωπίσει: το προ-

φίλ των κορυφαίων ταλέντων της εταιρείας
Χ εκείνη τη στιγμή δεν ταίριαζε απαραίτητα
με το ιδανικό προφίλ των μελλοντικών κορυφαίων ταλέντων.

Αναγνωρίστε και αποσαφηνίστε
τους κρίσιμους ρόλους
Ο προσδιορισμός και η ποσοτικοποίηση της
αξίας των πιο σημαντικών ρόλων σε έναν
οργανισμό είναι το βασικό βήμα για την
ευθυγράμμιση του ταλέντου με την αξία.
Αυτοί οι κρίσιμοι ρόλοι σε γενικές γραμμές
εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: στους δημιουργούς αξίας (value creators) και στους
ενεργοποιητές αξίας (value enablers). Οι
δημιουργοί αξίας παράγουν άμεσα έσοδα,
συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού
κόστους και την αύξηση της απόδοσης του
κεφαλαίου. Οι enablers αξίας, συνήθως οι
ηγέτες των υποστηρικτικών λειτουργιών
όπως για παράδειγμα η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή η διαχείριση κινδύνων, εκτελούν εκείνη την απαραίτητη εργασία που
επιτρέπει στους δημιουργούς να παράγουν
αξία. Συνήθως αυτοί οι ρόλοι βρίσκονται σε
αντίθετες θέσεις στην εταιρεία. Σύμφωνα με
την έρευνα της McKinsey, οι εταιρείες που
προχώρησαν στον εντοπισμό τους, βρήκαν
το 60% δύο επίπεδα κάτω από τον CEO στην
ιεραρχία και το 30% τρία ή περισσότερα επίπεδα κάτω από τον CEO.
Η ικανότητα να επιτύχει μία εταιρεία σαφήνεια στους ρόλους συνδέεται στενά με τη

συνολική απόδοση και υγεία του οργανισμού, σύμφωνα με μία παλιότερη μελέτη.
Στην επιδίωξη αυτού του στόχου είναι σημαντικότερη η εξέταση των ρόλων και όχι των
ανθρώπων. Ο αρχικός στόχος είναι η εκτίμηση του πού βρίσκεται η μεγαλύτερη δυνητική αξία και ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες για τη προσκόμιση αυτής της αξίας – και
όχι η αναγνώριση των top performers. Αυτή
η προσέγγιση επιτρέπει στους ηγέτες να
σκέφτονται περισσότερο στρατηγικά σε ό,τι
αφορά την αντιστοίχιση των ταλέντων με
την αξία αντί απλώς να εστιάζουν στις ικανότητες ενός ατόμου.
Ο ηγέτης κάθε business unit της εταιρείας Χ,
έχοντας ορίσει την ατζέντα αξίας, έπρεπε κατόπιν να χαρτογραφήσει σε συνεργασία με
το HR, τους πιο κρίσιμους ρόλους. Σε κάθε
unit, οι ηγέτες εξέτασαν τα παρακάτω:
•	Από πού προέρχεται η αξία του unit;
•	Ποιοι ρόλοι ήταν οι πιο κρίσιμοι;
•	Η νέα στρατηγική συνεπάγεται νέους
ρόλους;
•	Ποιες μετασχηματιστικές δυνάμεις μπορούν να αλλάξουν τις αρμοδιότητες του
ρόλου;
Στη συνέχεια προχώρησαν σε περισσότερες λεπτομέρειες. Κατέγραψαν τη δυνητική
οικονομική αξία κάθε ρόλου, χρησιμοποιώντας μετρικές του προβλεπόμενου πενταετούς operating margin. Στους δημιουργούς
αξίας δόθηκε η πλήρης οικονομική αξία του
λειτουργικού περιθωρίου της επιχείρησής
τους. Οι enablers αξίας έλαβαν ένα ποσοστό
της αξίας βάσει της ανθρώπινης κρίσης για
τη σχετική συνεισφορά τους στο αντίστοιχο
λειτουργικό περιθώριο σε συνδυασμό με μια
αναλυτική προοπτική στην οποία οι μοχλοί
αξίας επηρέασαν αυτές τις λειτουργίες.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, βασισμένης
σε γεγονότα, οι ηγέτες εντόπισαν περισσότερους από 100 κρίσιμους ρόλους σε
όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και τις
εταιρικές λειτουργίες. Σύμφωνα με την
εμπειρία μας, το 20% ήταν τρία ή περισσότερα επίπεδα κάτω από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συχνά σε αντίθετες θέσεις.
Περισσότερο από το 10% των κρίσιμων
ρόλων επικεντρώθηκε σε ψηφιακές προτεραιότητες, προηγμένες αναλύσεις και άλλες
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δυνατότητες σε πολύ περιορισμένη προσφορά στον σημερινό οργανισμό. Περίπου
το 5% επικεντρώθηκε στη διαλειτουργική
ενοποίηση. Και τουλάχιστον το 20% ήταν
εντελώς νέο ή πολύ εξελιγμένο σε ό,τι αφορά τους σκοπούς του.
Ο CEO, ο CHRO και o CFO εξέτασαν τη λίστα
προκειμένου να προσδιορίσουν τους 50
υψηλότερης αξίας ρόλους. Ο αριθμός 50, βέβαια, δεν επιλέχτηκε τυχαία, αλλά επειδή είναι δύσκολο για έναν CEO να έχει σαφή ορατότητα για περισσότερους από 50 ρόλους.
Επιπλέον, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι κορυφαίοι 25 έως 50 ρόλοι είναι αρκετοί συνήθως
για την ενορχήστρωση της δημιουργίας του
μεγαλύτερου μέρους της δυνητικής αξίας
μίας εταιρείας. Η πρόσληψη, διακράτηση, η
διαχείριση των επιδόσεων και ο σχεδιασμός
για τη διαδοχή σε αυτούς τους κρίσιμους
ρόλους θα πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη
του ίδιου του CEO.

Ταιριάξτε τα ταλέντα
στους κατάλληλους ρόλους
Οι επιχειρηματικοί ηγέτες στην εταιρεία Χ
προχώρησαν στην ανεύρεση των κατάλληλων ανθρώπων για τους καθορισμένους
πλέον κρίσιμους ρόλους. Η διαδικασία
αναζήτησης ήταν πιο αποτελεσματική και
αποδοτική σε σχέση με τις παραδοσιακές
αξιολογήσεις για τα ταλέντα «υψηλών προοπτικών». Και αυτό χάρη σε δύο είδη πλεονεκτημάτων που συνήθως προκύπτουν με την
υιοθέτηση μίας πιο δυναμικής προσέγγισης.
Πρώτον, η διατύπωση της αξίας και των ρόλων για την εταιρεία Χ επέτρεψε τη διεξαγωγή αντικειμενικών συγκρίσεων ανάμεσα
στους υποψηφίους σε μία μεγάλη γκάμα
πτυχών, αντί οι επιλογές να βασιστούν σε
υποκειμενικές γνώμες. Όταν μία εταιρεία
χρησιμοποιεί μία τέτοια προσέγγιση, η διαδικασία επιλογής ταλέντων μετατρέπεται
σε μία διαδικασία αξιολόγησης συγκεκριμένων στοιχείων. Ο CFO μίας επιχείρησης που
στοχεύει στην αύξηση της αξίας μέσω μίας
στρατηγικής εξαγορών, για παράδειγμα,
θα πρέπει να έχει διαφορετικό υπόβαθρο
και εμπειρία από τον CFO μίας εταιρείας
που στοχεύει στην αύξηση της αξίας μέσω
της επιθετικής μείωσης του κόστους.

Δεύτερον, η ιδιαιτερότητα των απαιτήσεων
των ρόλων για την εταιρεία Χ ενθάρρυνε
μία πιο αντικειμενική θεώρηση των υπάρχοντων στελεχών. Η αυστηρή αξιολόγηση των
υφιστάμενων στελεχών σε σχέση με τις ανάγκες των ρόλων που παράγουν τη μεγαλύτερη αξία οδηγεί συνήθως στη διαπίστωση
ότι το 20 έως 30% αυτών που βρίσκονται σε
κρίσιμους ρόλους δεν είναι σωστά αντιστοιχισμένοι. Η διαδικασία που βασίζεται σε δεδομένα καθιστά δύσκολο το να αγνοηθούν
τα δυσάρεστα συμπεράσματα ότι, οι υφιστάμενοι σε ένα ρόλο εργαζόμενοι μπορεί
να μην είναι κατάλληλοι για τις μελλοντικές
απαιτήσεις της θέσης και το να παραμείνουν
εκεί θα έθετε σε σημαντικό κίνδυνο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
Με την πάροδο του χρόνου, ορισμένες εταιρείες μπορεί να έρθουν αντιμέτωπες με ένα
ευχάριστο πρόβλημα: να αρχίσει να αναδύεται απροσδόκητη αξία η οποία δεν ήταν
μέρος τους στρατηγικού σχεδιασμού. Για
παράδειγμα, ένα προϊόν μπορεί να γίνει viral
ή μία νέα υπηρεσία να επιτρέψει την παροχή μίας σημαντικής εμπειρίας στους πελάτες που θα ταρακουνήσει τα δεδομένα της
αγοράς. Μεγάλες, δυναμικές κινήσεις όπως
αυτές, οι οποίες αντανακλούν αλλά και απαιτούν στρατηγική ευελιξία ενισχύουν επίσης
την ισχύ της ευθυγράμμισης του ταλέντου
με την αξία.
Αυτό συμβαίνει γιατί, αρχικά, από τη στιγμή
που θα αναδυθεί μία νέα πηγή αξίας, η ατζέντα αξίας της εταιρείας μπορεί να αλλάξει
προκειμένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της νέας αυτής πηγής – μία κίνηση που
συνοδεύεται από μία αντίστοιχη μετατόπιση
των προτεραιοτήτων που αφορούν το ταλέντο της εταιρείας. Για παράδειγμα, ο vice
president για την εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να ήταν αξιόπιστος για χρόνια, αλλά μπο-

ρεί να ενεργοποιήσει γρήγορα ένα νέο σύνολο προμηθευτών που απαιτούνται για να βγει
το απροσδόκητο αυτό συγκλονιστικό προϊόν
του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης στην
αγορά το συντομότερο δυνατό;
Η αρχή της κατανόησης των απαιτήσεων των
βασικών ρόλων σε μία επιχείρηση προσφέρει
στον CEO την ευελιξία να αποκρίνεται σε τέτοιου είδους ερωτήματα έγκαιρα και έγκυρα.
Η έννοια της αντιστοίχισης του ταλέντου
με την αξία αποτελεί συχνά τον πρόδρομο
νέων ανακαλύψεων. Αυτές οι καινοτομίες
εμφανίζονται συχνά σε περιβάλλοντα που
έχουν δομηθεί με στόχο ακριβώς την ενεργοποίησή τους. Αναλογιστείτε τις προσπάθειες της Tesla να δημιουργήσει μία κουλτούρα γρήγορων ρυθμών καινοτομίας, ή
την εμμονή της Apple με την εμπειρία του
χρήστη... Αυτού του είδους οι προτεραιότητες που είναι ταυτισμένες με την κουλτούρα
μίας εταιρείας αποτελούν και το επίκεντρο
της ατζέντας αξίας της.
Η διαδικασία σύνδεσης του ταλέντου με την
αξία της εταιρείας Χ έκανε κάτι καλύτερο από
το να τοποθετήσει τους βέλτιστους ανθρώπους στους κρίσιμους ρόλους. Καθώς ο CEO
επιχείρησε να ταιριάξει το υπάρχον ταλέντο
της εταιρείας σε αυτούς τους ρόλους, τόσο ο
ίδιος όσο και οι υπόλοιποι ηγέτες συνειδητοποίησαν ότι η εταιρεία έπρεπε να ανανεώσει
την ανάπτυξη ηγεσίας. Οι μελλοντικοί ηγέτες
θα έπρεπε να αναπτύξουν τις γνώσεις αυτές
που αποτελούν υψηλές προτεραιότητες για
τους νέους τους ρόλους. Επιπλέον, οι νέοι
αυτοί ηγέτες θα χρειάζονταν το μυαλό και
την αποφασιστικότητα για να επιφέρουν
πρωτοποριακές καινοτομίες. Όπως συμβαίνει συχνά, η δυναμική προσπάθεια αντιστοίχισης του ταλέντου με την αξία οδήγησε τα
κορυφαία στελέχη της εταιρείας σε μια βαθύτερη κατανόηση του επιχειρείν τους.

Οι εταιρείες μπορούν να ευθυγραμμίσουν
καλύτερα το ταλέντο και τις ευκαιρίες δημιουργίας αξίας, χρησιμοποιώντας μετρήσιμες
πρακτικές για να αναγνωρίσουν τους πιο
κρίσιμους ρόλους
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Υπερνικώντας τον ψηφιακό
αντιπερισπασμό
Πολλοί άνθρωποι σήμερα αντιμετωπίζουν τους υπολογιστές, τα tablets
και τα smartphones ως αναπόσπαστα εργαλεία τόσο σε επαγγελματικό,
όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Μπορούν ωστόσο να αποδειχθούν και επικίνδυνα.
Άρθρο των Larry Rosen, Καθηγητή Ψυχολογίας στο California State University και Alexandra Samuel,
ερευνήτριας και συγγραφέως του βιβλίου «Work Smarter with Social Media» στο Harvard Business Review, τεύχος Ιουνίου 2015.
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

Έ

ρευνες δείχνουν ότι όταν αφιερώνουμε υπερβολικό χρόνο
στη διαχείριση της ηλεκτρονικής μας επικοινωνίας και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μειώνεται
αφενός η παραγωγικότητά μας και αφετέρου η δυνατότητα να εστιάζουμε την προσοχή μας.
Δύο ειδικοί προτείνουν δύο διαφορετικές
στρατηγικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ο αμερικανός ψυχολόγος Larry
Rosen προτείνει την αποσύνδεση από την
τεχνολογία ανά τακτά χρονικά διαστήματα
και συνιστά να περιορίζουμε τον χρόνο
που αφιερώνουμε στις ηλεκτρονικές συσκευές. Η Alexandra Samuel, συγγραφέας και ερευνήτρια που εξειδικεύεται στη
μελέτη της χρήσης ψηφιακών συσκευών,
προτείνει την χρήση ψηφιακών εργαλείων
που βοηθούν να διαχειριστούμε καλύτερα
τον χρόνο μας. Η μία προσέγγιση δεν αποκλείει την άλλη. Μάλιστα, ο συνδυασμός
των δύο αποτελεί ενδεχομένως τον καλύτερο τρόπο για να υπερνικήσει κανείς
τους ψηφιακούς αντιπερισπασμούς.

Κάντε ένα διάλειμμα
Τα τελευταία χρόνια, οι ψυχολόγοι μελετούν συνεχώς τις δραματικές αλλαγές που
σημειώνονται όσον αφορά τη σχέση των
ανθρώπων με την τεχνολογία. Ενδεικτικά
των τάσεων είναι τα αποτελέσματα μιας
έρευνας που διεξήχθη το 2008 και επαναλήφθηκε το 2014. Οι συμμετέχοντες
χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες:

τους Baby Boomers, τους εκπροσώπους
της Generation X και της Net Generation
(όσων γεννήθηκαν τη δεκαετία του ’80)
και κλήθηκαν να απαντήσουν ποιες, ανάμεσα σε 66 διαφορετικές δραστηριότητες, συνηθίζουν να κάνουν ταυτόχρονα.
Ρωτήθηκαν, για παράδειγμα, αν στέλνουν
γραπτά μηνύματα όσο πλοηγούνται στο
ίντερνετ ή αν στέλνουν e-mail καθώς τρώνε. Το 2008, οι Baby Boomers απάντησαν
θετικά στο 59% των συνδυασμών δραστηριοτήτων, όσοι ανήκαν στην Generation X
στο 67% κι όσοι στην Net Generation στο
75%. Το 2014, τα ποσοστά είχαν αυξηθεί
αντίστοιχα σε 67%, 70% και 81%. Εντωμεταξύ, εκπρόσωποι της iGeneration (γεννημένοι, δηλαδή, τη δεκαετία του 1990),
συμμετείχαν σε ένα εντυπωσιακό 87%
συνδυαστικών δραστηριοτήτων, ακόμα
και όταν μία από τις δύο τους δυσκόλευε.
Τα ευρήματα δείχνουν δυστυχώς ότι το
multitasking δεν γίνεται πάντα με επιτυχία.
Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο πράγματα καλά μόνο όταν το ένα τουλάχιστον από
αυτά γίνεται αυτόματα. Επιπλέον, οι έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και η απλή ύπαρξη ενός κινητού τηλεφώνου στο δωμάτιο
κάνει τους ανθρώπους λιγότερο παραγωγικούς και πιο ανήσυχους. Οι φοιτητές, η
μελέτη των οποίων διακόπτεται, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μάθουν
το αντικείμενο που μελετούν και νιώθουν
περισσότερο άγχος. Ο τυπικός εργαζόμενος αφιερώνει περίπου τρία λεπτά σε κάθε
δουλειά που έχει να κάνει πριν να περάσει

σε κάτι άλλο (συνήθως, σε μια ηλεκτρονική επικοινωνία) και χρειάζεται περίπου 20
λεπτά για να επιστρέψει στην αρχική του
δουλειά.

Στην εποχή της νομοφοβίας
Για ποιο λόγο επιτρέπουμε στην τεχνολογία να μας αποσπά την προσοχή σε τέτοιο
βαθμό; Κάποιοι περιγράφουν την υπερβολική χρήση ηλεκτρονικών συσκευών
ως εθισμό. Άλλοι εστιάζουν στους διάφορους φόβους που σχετίζονται με το
φαινόμενο: τον φόβο ότι θα χάσουμε κάτι
σημαντικό (FOMO - fear of missing out),
τον φόβο του να είμαστε εκτός σύνδεσης
(FOBO -fear of being offline) και τη νομοφοβία, τον φόβο αποχωρισμού από το
κινητό τηλέφωνο. Πολλοί άνθρωποι τσεκάρουν διαρκώς το laptop, το tablet και
το κινητό τους επειδή φοβούνται ότι θα
λάβουν πληροφορίες αργότερα απ’ ότι οι
υπόλοιποι, ότι θα απαντήσουν καθυστερημένα σε ένα email ή ότι θα αργήσουν
να σχολιάσουν μια ανάρτηση στα social
media. Πολλές μελέτες υποστηρίζουν την
παραπάνω διάγνωση του προβλήματος
του εθισμού με τις ηλεκτρονικές συσκευές. Ανάμεσά τους και εκείνη που εντόπισε
ότι, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι περισσότεροι
άνθρωποι τσεκάρουν το κινητό τους κάθε
15 λεπτά ή και λιγότερο και γίνονται νευρικοί εφόσον τους στερηθεί η δυνατότητα να το κάνουν. Πώς καθησυχάζουμε την
αναστάτωση αυτή και πώς αποφεύγουμε
τη διάσπαση της προσοχής μας;
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Τα τρία βήματα της συμπεριφορικής προσέγγισης
Ο Larry Rosen προτείνει τρεις στρατηγικές οι οποίες προϋποθέτουν μικρά διαλείμματα από την τεχνολογία, με στόχο
την ανάκτηση της εστίασης της προσοχής. Πρώτον, χρησιμοποιήστε αρχές της
συμπεριφορικής θεραπείας για να απογαλακτιστείτε από τις ηλεκτρονικές σας
συσκευές. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να
τσεκάρει όλες τις μορφές ηλεκτρονικής
επικοινωνίας αλλά μετά σβήστε τες όλες
και βάλτε το κινητό σας στη σίγαση. Βάλτε
ένα χρονόμετρο να χτυπήσει σε 15 λεπτά
και, όταν χτυπήσει, αφιερώστε ένα λεπτό
για να τσεκάρετε όλες τις συσκευές και
όλες τις πλατφόρμες στις οποίες επικοινωνείτε. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία
μέχρι να νιώθετε άνετα να αυξήσετε τον
χρόνο σε μία ή και περισσότερες ώρες.
Μια δεύτερη στρατηγική προκύπτει από
την έρευνα του Nathaniel Kleitman, ο
οποίος και καθιέρωσε την άποψη ότι το
μυαλό μας λειτουργεί με κύκλους διάρκειας 90 λεπτών όχι μόνο όσο κοιμόμαστε, αλλά και όσο είμαστε ξύπνιοι. Αυτό
συνεπάγεται την ανάγκη για διάλειμμα
κάθε μιάμιση ώρα – κυρίως αν κάνουμε
multitasking, κάτι που φέρνει τον εγκέφαλο σε υπερδραστηριότητα. Ακόμα και
ένας δεκάλεπτος περίπατος στη φύση είναι αρκετός για να ηρεμήσει κανείς. Άλλες
πιθανές δραστηριότητες για ένα διάλειμμα
ξεκούρασης είναι η μουσική, η τέχνη, η γυμναστική και ο διαλογισμός.
Τέλος, αφήστε την τεχνολογία έξω από την
κρεβατοκάμαρά σας. Το Εθνικό Ίδρυμα
Ύπνου των ΗΠΑ (NSF) και η Mayo Clinic
έχουν παρατηρήσει ότι η χρήση συσκευών
που εκπέμπουν μπλε ακτινοβολία έχει πολύ
αρνητικές συνέπειες στον ύπνο. Κι ο ύπνος
είναι η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας εγκαθιδρύεται η νέα γνώση που αποκτήσατε μέσα στη μέρα, απομακρύνεται
η περιττή πληροφορία και αποβάλλονται
τα τοξικά υποπροϊόντα της καθημερινής
δραστηριότητας των νευρώνων. Το NSF συστήνει την αποχή από το ψηφιακό υλικό για
μία ώρα πριν τον ύπνο ενώ η Mayo Clinic
προτείνει τη μείωση της φωτεινότητας της

οθόνης, τη θέαση από απόσταση 14 ιντσών
από το πρόσωπο και την απομάκρυνση των
ηλεκτρονικών συσκευών από το δωμάτιο
πριν τον ύπνο. Ο στόχος είναι το μπλοκάρισμα της έκλυσης νευροδιαβιβαστών οι
οποίοι και ενεργοποιούν τον εγκέφαλο και
η διευκόλυνση της παραγωγής μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου.
Αν και στρεφόμαστε στην τεχνολογία
για να καλμάρουμε τις ανησυχίες μας, η
υπερβολική χρήση καταλήγει τελικά να
τις μεγεθύνει. Για να σπάσουμε τον φαύλο
κύκλο, πρέπει να περιορίσουμε την χρήση
των συσκευών. Μόνο τότε θα ανακτήσουμε την ικανότητά μας να εστιάζουμε.

Πολεμήστε τη φωτιά με φωτιά
Είναι τόσο πολλοί οι τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία διεκδικεί τον χρόνο μας,
που ξεχνάμε ότι τα ψηφιακά εργαλεία
φτιάχτηκαν για να μας διευκολύνουν. Και,
εφόσον τα χρησιμοποιούμε σωστά, μπορούν να μας διευκολύνουν. Μετά από δύο
χρόνια μελετών, η Alexandra Samuel δεν
το θεωρεί απλά εφικτό αλλά και απαραίτητο το να μπορεί κανείς να… πολεμήσει
τη φωτιά με φωτιά. Το να σβήσουμε τις
συσκευές δεν αποτελεί εφαρμόσιμη λύση
στην ψηφιακή εποχή. Το ποσοστό της
δουλειάς, της επικοινωνίας και της κοινωνικής δραστηριότητας που εκτυλίσσεται
στην οθόνη είναι τόσο μεγάλο, που είναι
λίγοι οι άνθρωποι που μπορούν να περάσουν σημαντικό μέρος της μέρας τους (ή
του απογεύματος, ή του Σαββατοκύριακου) εκτός σύνδεσης. Έρευνα της Tata
Communications δείχνει ότι οι άνθρωποι
στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία περνούν περισσότερες από πέντε ώρες ημερησίως στο ίντερνετ και το 64% ανησυχεί
όταν δεν έχει πρόσβαση. Ταυτόχρονα, είναι πολλοί οι επαγγελματίες οι οποίοι δεν
καταφέρνουν να αξιοποιήσουν εργαλεία
τα οποία φτιάχτηκαν για να κάνουν την
online επικοινωνία όσο γίνεται πιο εστιασμένη και πιο παραγωγική.

Φιλτράροντας την πληροφορία
Το πρώτο βήμα είναι η κατάρριψη του
μύθου του «παρακολουθώ κάθε εξέλιξη»

και της προσδοκίας να επεξεργαζόμαστε
κάθε e-mail που λαμβάνουμε, να διαβάζουμε κάθε τι το σημαντικό στα ΜΜΕ και
να κάνουμε συνεχώς εύστοχες αναρτήσεις στα δίκτυα στα οποία έχουμε παρουσία. Αντιθέτως, στόχος μας θα έπρεπε να
είναι το σορτάρισμα και ο περιορισμός
της πληροφορίας που λαμβάνουμε και η
εστίαση στις πληροφορίες και τις επικοινωνίες που έχουν πραγματική σημασία.
Για παράδειγμα, είναι λίγα τα e-mails που
απαιτούν άμεση προσοχή και υπάρχουν
ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας μας.
Σαφώς και αποτελεί πρόκληση ο περιορισμός της πληροφορίας που φτάνει
στο inbox μας. Οι περισσότερο άνθρωποι τρομοκρατούνται ότι θα χάσουν κάτι
σημαντικό. Από την στιγμή όμως που θα
αρχίσουν να φιλτράρουν τον «θόρυβο»,
βρίσκουν ότι γίνονται αποτελεσματικότεροι στην επικοινωνία με πελάτες και συναδέλφους. Παράλληλα, καταφέρνουν να
παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κλάδο
τους και να συντηρούν το ηλεκτρονικό
τους προφίλ αφιερώνοντας ένα μικρό
σχετικά ποσοστό του χρόνου τους.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί
συχνά μία από τις μεγαλύτερες περισπάσεις. Εάν αντιμετωπίζετε μονίμως
έναν κατακλυσμό μηνυμάτων ή αν είστε
υπερβολικά επιμελείς στο να απαντάτε σε
κάθε μήνυμα που λαμβάνετε –ακόμα κι
αν αυτό σημαίνει ότι δεν σας μένει χρόνος για να κάνετε τη δουλειά σας- τότε η
αυτοματοποίηση μπορεί να προσφέρει
τεράστια οφέλη. Το Outlook, το Gmail και
τα περισσότερα εργαλεία ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας επιτρέπουν να ορίσετε
κανόνες και φίλτρα που να διασφαλίζουν
ότι μόνο τα σημαντικά μηνύματα είναι
εκείνα που βλέπετε άμεσα. Τα λιγότερο
επείγοντα μηνύματα προωθούνται αυτόματα σε άλλους φακέλους, προκειμένου
να διαβαστούν αργότερα.
Λογικά, δεν χρειάζεται να βλέπετε άμεσα κάθε newsletter, αποδεικτικό αγοράς,
εσωτερικές ανακοινώσεις της εταιρείας,
ειδοποιήσεις των social media alerts και
μηνύματα που σας κοινοποιούνται ή ακό-
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μα και αιτήματα για συναντήσεις τα οποία
θα μπορούσαν αυτόματα να περνιούνται
στο ημερολόγιο και να τα βλέπετε εκεί.
Όλα τα παραπάνω μηνύματα δεν εξαφανίζονται, παρά μόνο περιμένουν να
τα διαβάσετε όταν θα έχετε τον χρόνο.
Ορίστε μια συγκεκριμένη ώρα της μέρας
ή της εβδομάδας για να ανοίξετε τον σχετικό φάκελο και να τα κοιτάξετε. Αν ανησυχείτε ότι μπορεί να σας ξεφύγει κάποιο
σημαντικό μήνυμα, μπορείτε περιοδικά
να σκανάρετε το σύνολο των μηνυμάτων
που λαμβάνετε.
Όσον αφορά την παρακολούθηση των ειδήσεων, η αυτοματοποίηση διασφαλίζει
τα ίδια οφέλη. Όλοι μας συντονιζόμαστε
με μια σειρά από διαφορετικές πηγές, ειδικούς και συζητήσεις αλλά, αν ψάχνουμε συνεχώς για πληροφορία στο ίντερνετ
και στις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, τότε πιθανότατα σπαταλάμε
πολύτιμο χρόνο. Αντί να ψάχνουμε για την
πληροφορία, μπορούμε να τη λαμβάνουμε μέσω ενός app παρακολούθησης ειδήσεων όπως το feedly (το οποίο λειτουργεί
τόσο σε Η/Υ όσο και σε κινητές συσκευές),
το Flipboard ή το Reeder. Εκεί μπορεί κανείς να παρακολουθεί τις αγαπημένες του
ειδησεογραφικές πηγές, blogs και θέματα
συζήτησης ώστε να συγκεντρώνει το σύνολο της επιθυμητής πληροφορίας σε ένα
μέρος και, στη συνέχεια, να αφιερώνει συγκεκριμένο χρόνο κάθε μέρα ή εβδομάδα
στην ανάγνωση των ειδήσεων αυτών.
Η προσέγγιση αυτή αποδίδει καλύτερα
όταν γινόμαστε πολύ συγκεκριμένοι σχετικά με τα είδη άρθρων που επιθυμούμε
να λαμβάνουμε. Αξίζει να πειραματιστεί
κανείς με διαφορετικούς συνδυασμούς
από λέξεις-κλειδιά και hashtags σε μια
μηχανή αναζήτησης (όπως, για παράδειγμα, «παραγωγικότητα» «αυτοματοποίηση») και στη συνέχεια να μετατρέψει τα
αποτελέσματα σε ένα ή και περισσότερα
RSS feeds. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε
ότι δεν μπορούμε –και δεν χρειάζεται- να
διαβάζουμε τα πάντα. Αυτό που αναζητούμε είναι σημαντικά άρθρα και ιδέες
σχετικά με το αντικείμενό μας, καθώς και
περιεχόμενο που προσφέρεται ως τροφή

Όταν αφιερώνουμε υπερβολικό χρόνο
στην ηλεκτρονική επικοινωνία και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μειώνεται η
παραγωγικότητά μας και η δυνατότητα να
εστιάζουμε την προσοχή μας

για σκέψη και ως υλικό για να μοιραστούμε με το κοινωνικό μας δίκτυο. Κι επειδή
ακριβώς ο σχολιασμός και η αναδημοσίευση αξιόλογων άρθρων συμπληρώνει το
επαγγελματικό προφίλ και μπορεί να σταθεί αφορμή για νέες επαφές, είναι καλό να
περιλαμβάνεται μέσα στις αυτοματοποιημένες ενέργειες. Οι περισσότερες εφαρμογές newsreader δίνουν στον χρήστη τη
δυνατότητα να μοιραστεί τις ειδήσεις της
επιλογής του στο Twitter, το LinkedIn και
το Facebook μέσα από ένα κλικ. Ακόμα
πιο αποτελεσματική είναι η χρήση ενός
εργαλείου όπως το Hootsuite, το Buffer ή
το Social Inbox, τα οποία επιτρέπουν την
επικοινωνία σε πολλαπλά δίκτυα από ένα
και μόνο σημείο αλλά και τον προγραμματισμό αναρτήσεων εκ των προτέρων.
Μέσα από ένα τέτοιο σύστημα, μπορεί-

τε να προγραμματίσετε αναρτήσεις μίας
εβδομάδας μέσα σε λιγότερη από μία
ώρα. Με τον τρόπο αυτό, έχετε καθημερινή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόμα και όταν δεν διαθέτετε τον
χρόνο να αναζητήσετε τα πιο πρόσφατα
άρθρα που θα θέλατε να μοιραστείτε με
τον κύκλο των επαφών σας.
Η αυτοματοποίηση δεν μπορεί να καταργήσει τις ψηφιακές περισπάσεις, αλλά
μπορεί να σας βοηθήσει στην πάλη με αυτές. Μία σειρά από εργαλεία μπορούν να
συνεισφέρουν σημαντικά στη διαδικασία
του προσδιορισμού του τι είναι άξιο της
προσοχής σας σε μια δεδομένη χρονική
στιγμή. Κι αυτό σας επιτρέπει να εστιάζετε στα σημαντικότερα καθήκοντά σας
τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και στην
προσωπική σας ζωή.
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Change Management:
τι κάνουμε λάθος
Στην εποχή των ταχύτατων αλλαγών σε κάθε επίπεδο, η συντριπτική πλειοψηφία των
προσπαθειών εταιρικού μετασχηματισμού είτε αποτυγχάνουν να φέρουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα είτε εγκαταλείπονται στην πορεία. Γιατί συμβαίνει αυτό;
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Ο

βαθμός επιτυχίας των προσπαθειών εταιρικού μετασχηματισμού διεθνώς παραμένει
απογοητευτικά χαμηλός. Οι
έρευνες καταδεικνύουν ότι σταθερά τρεις
στις τέσσερις προσπάθειες αλλαγής αποτυγχάνουν ή εγκαταλείπονται στην πορεία,
παρόλο που τόσο η ακαδημαϊκή κοινότητα
όσο και οι συμβουλευτικές εταιρείες έχουν
αυξήσει σημαντικά τις γνώσεις μας για το
πώς πρέπει να λειτουργούν σωστά.
Ο συνήθης ύποπτος για την αποτυχία του

εγχειρήματος είναι η προβληματική υλοποίηση, για αυτό και οι περισσότερες επιχειρήσεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές
τους στη βελτίωσή της. Ωστόσο, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της έρευνας των καθηγητών του IMD N. Anand και Jean-Louis
Barsoux που παρουσιάζονται σε πρόσφατο
άρθρο τους στο Harvard Business Review,
η ελλιπής υλοποίηση αποτελεί μόνο ένα
μέρος του προβλήματος. Πολύ συχνά, η
αποτυχία οφείλεται στην λανθασμένη διάγνωση της απαιτούμενης αλλαγής. Ιδίως σε

σύνθετες ή ταχύτατα μεταβαλλόμενες αγορές με υψηλό ανταγωνισμό, είναι σύνηθες
οι αποφάσεις για αλλαγές να λαμβάνονται
βεβιασμένα ή σε λανθασμένη βάση, με
αποτέλεσμα η επιχείρηση να κυνηγά στόχους που δεν συνεισφέρουν τελικά στην
κερδοφορία της.
Με άλλα λόγια, πριν προβληματιστεί για το
«πώς» πρέπει να αλλάξει, η διοίκηση της
επιχείρησης πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά
«τι» πρέπει να αλλάξει και, κυρίως, τι πρέπει να αλλάξει «πρώτα». Αυτή ακριβώς την
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1. Ο καταλύτης της αλλαγής

πρόκληση μελέτησαν οι συντάκτες του άρθρου εκπονώντας τετραετή έρευνα σε 62
περιπτώσεις εταιρικών μετασχηματισμών.
Και διαπίστωσαν ότι όταν οι οργανισμοί δεν
επιλέγουν σωστά το πεδίο της αλλαγής που
πρέπει να συντελεστεί, τότε οι προσπάθειές
τους φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα,
οδηγώντας σε μείωση της απόδοσης. Παραδείγματα όπως εκείνο της αμερικανικής
αλυσίδας λιανικής J.C. Penney υπό την
ηγεσία του πρώην CEO Ron Johnson, αποδεικνύουν ότι το κόστος της λανθασμένης
επιλογής είναι πολλαπλό: α) τα υφιστάμενα
προβλήματα παραμένουν και επιδεινώνονται, καθώς η επιχείρηση στρέφει αλλού
την προσοχή της, β) νέα προβλήματα ανακύπτουν και γ) η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή των εργαζομένων σε επόμενες
πρωτοβουλίες αλλαγής μειώνεται σημαντικά, απαιτώντας πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από τη διοικητική ομάδα.
Πώς μπορούν συνεπώς οι ηγέτες να αποφασίσουν ποιες είναι οι απαιτούμενες αλλαγές
που πρέπει να δρομολογήσει η επιχείρηση
την παρούσα στιγμή και να τις προτεραιοποιήσουν κατάλληλα; Σύμφωνα με την
έρευνα, υπάρχουν τρεις παράγοντες που
είναι εξαιρετικά κρίσιμοι για την μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός εταιρικού μετασχηματισμού. Ας τους δούμε αναλυτικά.

Το έναυσμα για κάθε μετασχηματισμό είναι
η δημιουργία αξίας για την επιχείρηση, η
οποία μεταφράζεται ιδανικά σε βελτίωση
της αποτελεσματικότητας (μέσα από εξορθολογισμό και περικοπές κόστους) και σε
νέες επενδύσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.
Ωστόσο, πολλές προσπάθειες αλλαγής
εκτροχιάζονται επειδή επικεντρώνονται
αποκλειστικά στη μία ή στην άλλη παράμετρο.
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις
εξορθολογισμού μέσα από outsourcing,
εκποιήσεις ή ανασχηματισμό και περικοπές
προσωπικού βελτιώνουν βραχυπρόθεσμα
τα αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα υπονομεύουν τη μελλοντική ανάπτυξη. Όταν
οι τομές είναι πολύ βαθιές, αφήνουν τον
οργανισμό με μειωμένο ηθικό, απώλεια πολύτιμων δεξιοτήτων και μηδενικό απόθεμα
πόρων για νέα ανάπτυξη, καινοτομία και
επιχειρηματική ανάπτυξη.
Σε άλλες περιπτώσεις, η έμφαση στις επενδύσεις για ανάπτυξη μπορεί εύκολα να βγει
εκτός ελέγχου. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα της εταιρείας παιχνιδιών Lego,
η οποία προέβη σε δύο μεγάλης κλίμακας
απόπειρες μετασχηματισμού με στόχο την
καινοτομία. Η πρώτη απόπειρα το 2000
εστίασε τόσο πολύ τις δυνάμεις της επιχείρησης στον πειραματισμό, ώστε οδηγήθηκε στο χείλος της πτώχευσης. Η δεύτερη
απόπειρα ξεκίνησε το 2006, μόλις η εταιρεία είχε επανακτήσει οικονομική σταθερότητα, και κατάφερε να την απογειώσει

στην πρώτη θέση της αγοράς παγκοσμίως,
πάνω από τους δύο αμερικανικούς κολοσσούς της αγοράς, Hasbro και Mattel. Ποια
ήταν η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές
προσπάθειες μετασχηματισμού; Η δεύτερη, επιτυχημένη προσπάθεια επικεντρώθηκε σε δύο παράλληλους στόχους: στην
ανάπτυξη αλλά και στην πειθαρχία. Ο CEO
δημιούργησε μία διατμηματική επιτροπή
(Execution Innovation Governance Group),
η οποία χρηματοδοτούσε, παρακολουθούσε και συντόνιζε στρατηγικά σε όλη την
πορεία τις δράσεις καινοτομίας, διασφαλίζοντας έτσι ότι η εταιρεία θα επένδυε χρόνο και χρήμα σε ιδέες που ήταν μεν “outside
the box”, αλλά παρέμεναν “around the
box”, χωρίς να ξεστρατίζουν από τη στρατηγική πορεία της εταιρείας. Η περίπτωση
της Lego δίνει ένα πολύτιμο μάθημα. Οι
προσπάθειες ανάπτυξης απαιτούν και πειθαρχία -μέσα από διακυβέρνηση, metrics
και γενικότερα μεθόδους ελέγχου- ώστε να
μην εκτροχιάζονται.
Το ερώτημα που γεννάται βέβαια είναι το
εξής: από τη στιγμή που οι ευκαιρίες ανάπτυξης ή η μείωση της απόδοσης της επιχείρησης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και επιβάλλουν την ανάγκη για αλλαγή,
πώς μπορεί η ηγετική ομάδα να διαγνώσει
με επιτυχία τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει;

2. Επιλογή κατεύθυνσης
Σύμφωνα με τους αναλυτές της έρευνας, οι
περισσότερες προσπάθειες εταιρικού μετασχηματισμού αποτελούν είτε παράγωγα είτε
συνδυασμό 5 βασικών στόχων που θέλει να
πετύχει η επιχείρηση:
α) Διεθνής παρουσία: επέκταση της αγοράς και διεθνοποίηση της ηγεσίας, της
πρόσβασης στην καινοτομία, στα ταλέντα, στις βέλτιστες πρακτικές κτλ.
β) Π
 ελατοκεντρικότητα: καλύτερη κατανόηση των πελατειακών αναγκών και παροχή βέλτιστης εμπειρίας πελάτη μέσα από
εξατομικευμένες λύσεις.
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ηγεσία

Πριν προβληματιστεί για το «πώς» πρέπει
να αλλάξει, η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει
να σκεφτεί προσεκτικά «τι» πρέπει να αλλάξει
και, κυρίως, τι πρέπει να αλλάξει «πρώτα»
γ) Ε
 υκινησία: επιτάχυνση των διαδικασιών
ή απλούστευση του τρόπου εργασίας,
ώστε η επιχείρηση να γίνει πιο γρήγορη και ευπροσάρμοστη στις αλλαγές σε
στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο.
δ) Καινοτομία: ενσωμάτωση ιδεών και προσεγγίσεων από νέες πηγές, εντός και εκτός
του οργανισμού, ώστε να επεκτείνει τους
ορίζοντές του αξιοποιώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
ε) Βιωσιμότητα: αύξηση της κοινωνικής και
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας του οργανισμού.
Καθένας από τους παραπάνω στόχους επιβάλλει διαφορετικές προτεραιότητες, ενισχύεται ή επιβραδύνεται από διαφορετικούς
παράγοντες και απαιτεί από την επιχείρηση
να προβεί σε αλλαγές σε ό,τι αφορά το λειτουργικό της μοντέλο, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τις εσωτερικές διαδικασίες ή τους
ανθρώπινους πόρους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που στις μέρες μας αποτελεί συχνά
συνώνυμο της έννοιας μετασχηματισμός, δεν
αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το μέσο, το εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει την επίτευξη
όλων των παραπάνω στόχων.
Η επιλογή του κατάλληλου στόχου δεν είναι
απλή, καθώς όλοι έχουν αξία και θα μπορούσαν δυνητικά να μεταφραστούν σε κερδοφορία για την επιχείρηση. Θα πρέπει να
επεκταθεί γεωγραφικά σε νέες αγορές; Να
προσεγγίσει και να κατανοήσει καλύτερα
τους πελάτες της; Να επενδύσει στην καινοτομία μέσα από νέες συνεργασίες; Να γίνει
πιο ευκίνητη και προδραστική ή να επενδύσει στη βιώσιμη ανάπτυξή της; Η απάντηση
«όλα τα παραπάνω» που δίνουν κάποιοι
ηγέτες δεν είναι εφικτή. Ο στόχος, η πορεία
που θα ακολουθήσει η επιχείρηση πρέπει
να αποτελεί αδιάσειστη προτεραιότητα,
ώστε να ευθυγραμμίσει τις ενέργειές της
προς αυτή την κατεύθυνση. Ακριβώς όμως
επειδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι πολλαπλές,
συχνά η διοικητική ομάδα διαφωνεί για το
ποια είναι η προτεραιότητα. Εξάλλου, διαφορετικοί τομείς της επιχείρησης (γεωγραφικές
περιοχές, Διευθύνσεις ή επίπεδα στην ιεραρχία) αξιολογούν διαφορετικά τα προβλήματα
και τις προτεραιότητες. Για το λόγο αυτό, οι
ερευνητές σχεδίασαν ένα ερωτηματολόγιο
που έχουν εφαρμόσει σε δεκάδες επιχειρήσεις και σε περισσότερα από 500 στελέχη, το
οποίο διευκολύνει τη λήψη απόφασης από
την ομάδα διοίκησης. Στην ουσία, το ερωτηματολόγιο αυτό (“quest audit”) διευκολύνει
τη διάγνωση της τρέχουσας κατάστασης, τον
εντοπισμό της αλλαγής εκείνης που θα έκανε
τη μεγαλύτερη διαφορά για την επιχείρηση,
καθώς και την στόχευση στους παράγοντες
εκείνους που θα συμβάλουν περισσότερο
στην επίτευξη του στόχου.

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων
των ηγετικών στελεχών
Εφόσον επιλεγεί η επιθυμητή στρατηγική
κατεύθυνση του μετασχηματισμού, η επιχείρηση χρειάζεται να αναπτύξει και τις κατάλληλες δεξιότητες στους ηγέτες που θα
κληθούν να τη φέρουν εις πέρας. Τα ανώτερα στελέχη και οι μάνατζερ κάθε βαθμίδας
πρέπει να κατανοήσουν ποια είναι η νοοτροπία και οι ενδεδειγμένες συμπεριφορές που
εξυπηρετούν τη νέα πορεία που θέλει να
διαγράψει η επιχείρηση, ώστε να λειτουργήσουν και οι ίδιοι σαν πρότυπο για το σύνολο
του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν οι επιχειρήσεις παραμελούν
την ανάπτυξη των ηγετών δημιουργώντας
αναντιστοιχία με τους στόχους του μετασχηματισμού, οι πιθανότητες αποτυχίας αυξάνονται κατακόρυφα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
περίπτωση των δύο ανταγωνιστικών ασιατικών εταιρειών τεχνολογίας, Acer και
Lenovo. Το 2008, η Acer καταλάμβανε την

3η και η Lenovo την 4η θέση στην παγκόσμια αγορά, με μεγάλη απόσταση από τις
HP και Dell. Επτά χρόνια αργότερα, το 2015,
η Lenovo είχε κατακτήσει την κορυφή ενώ
η Acer είχε κατεβεί στην 6η θέση διεθνώς.
Οι δύο εταιρείες είχαν θέσει τον ίδιο στόχο
μετασχηματισμού -την επέκταση της διεθνούς παρουσίας τους- μέσα από την εξαγορά ανταγωνιστικών εταιρειών του δυτικού
κόσμου. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ τους
ήταν ο τρόπος με τον οποίο η ηγεσία ενστερνίστηκε και διαχειρίστηκε το στόχο αυτό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Acer δυσκολευόταν να απεκδυθεί τον τοπικό χαρακτήρα
του, απορρίπτοντας την πρόσληψη ταλέντων
από τη διεθνή αγορά με εξειδίκευση στην
mobile τεχνολογία. Το 2014, μόλις 3 από τα
23 ηγετικά στελέχη της εταιρείας προέρχονταν από χώρες πέραν της Ταιβάν, αυξάνοντας έτσι την εσωστρέφεια των αποφάσεων
του Δ.Σ. Αντίθετα, η ηγεσία της Lenovo ήταν
απόλυτα εναρμονισμένη με τον στόχο της
διεθνοποίησης. Το 2012, τα 9 άτομα που αποτελούσαν την ηγετική ομάδα της εταιρείας
προέρχονταν από 6 διαφορετικές χώρες. Ο
CEO μετακόμισε στις Η.Π.Α., ενώ και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μετακινούνταν στις
διαφορετικές χώρες όπου η εταιρεία ήθελε
να χτίσει ισχυρή παρουσία και συναντιόνταν
όλοι μαζί μία εβδομάδα κάθε μήνα. Προκειμένου να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ
ανθρώπων από διαφορετικές εθνικότητες και
κουλτούρες, ο CEO τους υποστήριξε με συστηματικό coaching. Επιπλέον, προκειμένου
να προβάλλει τη σημασία της διαφορετικότητας ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της
Lenovo (τόσο ως προς την επιλογή προσωπικού όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας),
αναβάθμισε το ρόλο του Culture Integration
& Diversity VP σε επίπεδο C-Suite.
Σχηματικά, θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε τον καταλύτη που καθορίζει την ανάγκη
για αλλαγή και την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων ως τους δύο τροχούς της άμαξας που
υποστηρίζει τον εταιρικό μετασχηματισμό,
με τον στρατηγικό στόχο να είναι το άλογο
που δίνει την κατεύθυνση. Η ευθυγράμμιση
αυτών των τριών παραγόντων είναι απαραίτητη προκειμένου η άμαξα να φτάσει στον
προορισμό της.
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Αξιολογήστε τις παρακάτω δεξιότητες της επιχείρησης σε κλίμακα από 1-7
(όπου 7 είναι η ισχυρότερη). Οι τομείς με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα καθορίσουν και τις πιο άμεσες προτεραιότητες αλλαγής.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Πόσο αποτελεσματικά…

n Επιδιώκουμε την στρατηγική επέκταση της επιχείρησης με διεθνή ορίζοντα;
n Μοιραζόμαστε διεθνώς την τεχνογνωσία που αναπτύσσουμε εντός της χώn

ρας;
Αξιοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία για να προσεγγίσουμε κοινά-στόχους;

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚOΤΗΤΑ
Πόσο αποτελεσματικά…
Α
 ναπτύσσουμε λύσεις με αξία για τους πελάτες μας;
Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που αναπτύσσουν οι ομάδες της επιχείρησης για τη δημιουργία και προώθηση λύσεων για τους πελάτες;
Αξιοποιούμε τα analytics για να εντοπίσουμε ποια είναι τα σημαντικότερα
offerings που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας;

n
n
n

ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ
Πόσο αποτελεσματικά…
Δουλεύουμε με εξωτερικούς συνεργάτες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
και προϊόντων/υπηρεσιών;
Δημιουργούμε ένα «ασφαλές» περιβάλλον που προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την καλή συνεργασία;
Α
 ξιοποιούμε ψηφιακές πλατφόρμες για την ανάπτυξη καινοτομίας;

n
n
n

ΕΥΚΙΝΗΣIΑ
Πόσο αποτελεσματικά…
Αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο οργανισμός;
Α
 νταποκρινόμαστε έγκαιρα στις αλλαγές αυτές;
Μοιραζόμαστε την πληροφόρηση και τη γνώση μέσα στον οργανισμό;

n
n
n

ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ
Πόσο αποτελεσματικά…
Ενσωματώνουμε τη στρατηγική μας για βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης
στο συνολικό όραμα/στρατηγική του οργανισμού;
Λαμβάνουμε υπόψη τη βιωσιμότητα στη λήψη αποφάσεων, τις διαδικασίες
και τα συστήματα της επιχείρησης;
Χρησιμοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία για να κατηγοριοποιήσουμε και
να αξιολογήσουμε τις προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης του οργανισμού;

n
Πηγή
Βασισμένο στο άρθρο «What
Everyone Gets Wrong About
Change Management»
των N. Anand & Jean-Louis
Barsoux, Harvard Business
Review, Τεύχος ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου 2017

n
n
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διοίκηση
το βήμα του προέδρου

Πώς μπορεί το marketing
να συμβάλλει στην ανάπτυξη;
Από την άνοδο του online shopping μέχρι τις διαφημιστικές καμπάνιες που
δημιουργούνται για σημαντικά μικρότερα ακροατήρια, το consumer marketing έχει
αλλάξει περισσότερο τα τελευταία δέκα χρόνια από ότι τα προηγούμενα τριάντα! Έχουν
όμως αλλάξει αντίστοιχα και οι διευθύνσεις marketing των εταιρειών; Πώς διαμορφώνεται
σήμερα το περιβάλλον σε ό,τι αφορά το marketing και πώς μπορούν οι εταιρείες να
προσαρμόσουν τις σχετικές δυνατότητές τους στο σύγχρονο κόσμο;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Π

αρ’ όλες τις αλλαγές και το ριζικό μετασχηματισμό που βιώνει
το σύγχρονο επιχειρείν, η αλήθεια είναι ότι αν βρισκόταν ένας
τυπικός marketer της δεκαετίας του 1980 σε
ένα τμήμα marketing του σήμερα, το πιθανότερο είναι να αισθανόταν «σαν στο σπίτι

του». Μπορεί να υπάρχει πλέον ένα τμήμα
πληροφορικής και κάποιες άλλες αλλαγές,
ωστόσο οι επαγγελματικοί τίτλοι, οι δομές,
η προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση
της απόδοσης, ακόμα και το λεξιλόγιο, θα
του ήταν εξαιρετικά οικεία!
Και αυτό προφανώς δεν είναι καλό. Η αλήθεια είναι ότι, ενώ η ανάδυση των νέων
καναλιών και τεχνολογιών έχει αλλάξει δραστικά, το περιβάλλον στο οποίοι δραστηριοποιούνται τα στελέχη του marketing, ο
τρόπος με τον οποίο οργανώνουν και προσεγγίζουν τα καθήκοντά τους έχει παραμείνει σχεδόν ίδιος. Τα περισσότερα τμήματα
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Οργάνωση του marketing
οικοσυστήματος

marketing εξακολουθούν να αναπτύσσουν
και να λανσάρουν μεγάλες και όχι συχνές
καμπάνιες, να βασίζονται σε agencies για
την πραγματοποίηση αγορών στα ίδια παλιά μέσα επικοινωνίας και να οργανώνονται
με βάση τη γεωγραφία ή το προϊόν.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι πολύ
λίγα τμήματα marketing είναι σήμερα σε
θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα προηγμένα analytics
– κάτι που θα τους επέτρεπε να είναι περισσότερο ευέλικτα, επιδραστικά και αποτελεσματικά. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη
της McKinsey, το 81% των εταιρειών που
παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, επιδεικνύουν και υψηλές επιδόσεις
στην αξιοποίηση των δεδομένων και των
analytics.
Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η απόκτηση του
οποίου όμως απαιτεί αλλαγή στον τρόπο

εργασίας. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη,
περίπου το 71% των εταιρειών με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δηλώνουν ότι
έχουν υιοθετήσει ευέλικτες διαδικασίες
και προσεγγίσεις, όπως είναι το scrum, η
δια-λειτουργική συνεργασία κ.ά. Μία άλλη
μελέτη διαπίστωσε ότι οι πλέον αποδοτικοί marketers είναι περισσότερο πιθανό
να αποτελούν μέρος ενός networked οργανισμού σε σχέση με τους συναδέλφους
τους, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται να συναντώνται και να συνεργάζονται πιο συχνά
με στελέχη άλλων τμημάτων της εταιρείας
προκειμένου να δημιουργήσουν και να παράσχουν βελτιωμένο customer journey.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα τμήματα
marketing των εταιρειών καλούνται να αλλάξουν ως προς τρεις διαστάσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες
ανάγκες και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη
της εταιρείας. Πρώτον, θα πρέπει να μετασχηματίσουν το οργανωτικό τους μοντέλο
σε ένα περισσότερο «ρευστό» οικοσύστημα εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών. Δεύτερον, θα πρέπει να αναπτύξουν
περαιτέρω ευέλικτους τρόπους εργασίας.
Και τρίτον, θα πρέπει να δημιουργήσουν
ένα σύνολο υποστηρικτικών δυνατοτήτων
οι οποίες θα μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές εμπειρίες πελάτη.

Η ψηφιακή εποχή, με την εμφάνιση μίας
σειράς περισσότερο εξειδικευμένων και
στοχευμένων υπηρεσιών, έχει καταστήσει
το παλιό μοντέλο των agencies παρωχημένο. Για να αξιοποιηθούν οι νέες αυτές
δυνατότητες απαιτούνται νέες προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και τους
τρόπους εργασίας:
Διαχείριση συνεργασιών – εντός και
εκτός οργανισμού: Η παραδοσιακή αντίληψη της διαχείρισης ενός πρακτορείου
και ενός ή δύο ακόμα δημιουργικών γραφείων αποτελεί απομεινάρι του παρελθόντος. Ο σύγχρονος κόσμος διαθέτει πολλαπλά κανάλια και δυνατότητες, όπως η
αναζήτηση, τα κοινωνικά δίκτυα, η διαχείριση περιεχομένου, το programmatic κ.ά,
τα οποία θα πρέπει να συντονίζονται και
να ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους προκειμένου να είναι αποτελεσματικά.
Οι ομάδες που παραδίδουν αυτές τις υπηρεσίες -εσωτερικές ή εξωτερικές- πρέπει
να λειτουργούν σαν ένα διασυνδεδεμένο
«οικοσύστημα». Το πρώτο βήμα εδώ είναι
να αποφασιστεί τι θα διαχειρίζεται εσωτερικά η εταιρεία και τι θα ανατεθεί σε εξωτερικούς παρόχους. Τα κεντρικής σημασίας, όπως η στρατηγική είναι καλύτερα να
αναλαμβάνονται από το τμήμα marketing
της εταιρείας, ενώ οι εκτελεστικές λειτουργίες και ο πειραματισμός με νέα μέσα ή
κανάλια μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες. Με την πάροδο του
χρόνου, και καθώς το brand θα αποκτάει
καλύτερη εικόνα και αίσθηση της αξίας
των νέων δυνατοτήτων, πολλές από αυτές τις δραστηριότητες θα επανέλθουν σε
εσωτερικές στην εταιρεία ομάδα.
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Η πραγματική πολυπλοκότητα έγκειται
στην ανάγκη ενορχήστρωσης όλων των
ομάδων. Και για να λειτουργήσει αυτό
το μοντέλο, το τμήμα marketing θα πρέπει να συνεργάζεται με τα διαφορετικά
agencies ώστε να δημιουργεί καμπάνιες
και να προσδίδει αξία. Οι brand managers
θα πρέπει να θέτουν απόλυτα ευθυγραμμισμένους μεταξύ τους στόχους και να
ορίζουν ξεκάθαρα παραδοτέα και μετρικές. Κάποιες εταιρείες ήδη θεσπίζουν
κίνητρα που ανταμείβουν τις ομάδες για
την ικανότητά τους να συνεργάζονται. Τα
στελέχη του marketing επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε εργαλεία τα οποία
συντονίζουν τις εσωτερικές ομάδες και τα
εξωτερικά agencies, δημιουργώντας έτσι
μεγαλύτερη διαφάνεια στην παρακολούθηση των διαδικασιών.
Ανάπτυξη “brand tribes”: Η διαχείριση
των brands εδώ και πολύ καιρό γινόταν
από διεθνείς ομάδες οι οποίες σχεδιάζουν
τις παγκόσμιες καμπάνιες και από τοπικές
ομάδες που εκτελούν αυτές τις καμπάνιες,
ενώ διαχειρίζονται και τις τοπικές εκστρατείες. Αυτή η προσέγγιση συχνά έχει ως
αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσαρέσκεια και στις δυο πλευρές. Οι τοπικές
ομάδες πιστεύουν ότι η παγκόσμια ομάδα δεν κατανοεί την τοπική τους αγορά,
ενώ οι παγκόσμιες ομάδες πιστεύουν ότι
οι τοπικές ομάδες δεν αξιοποιούν τα συλλογικά κεφάλαια. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος από πολλούς marketers είναι η δημιουργία “brand
tribes”, ήτοι ανεπίσημα, παγκόσμια διασκορπισμένα δίκτυα marketers, οι οποίοι
συλλογικά αναγνωρίζουν και μοιράζονται
βέλτιστες πρακτικές και κεφάλαια.
Οι «φυλές» αυτές δεν διοικούνται μέσω
των κλασικών top-down προσεγγίσεων

αλλά έχουν community managers, οι οποίοι ενισχύουν την παγκόσμια συνεργασία,
μοιράζονται γνώσεις και πληροφορίες,
προωθούν assets για συγκεκριμένες αγορές κ.ά. Αξιοποιούν πλατφόρμες επικοινωνίας όπως το Slack προκειμένου να διευκολύνουν τα στελέχη τους να βρουν και να
μοιραστούν πληροφορίες και σχετικό περιεχόμενο. Με αυτό τον τρόπο οι εγχώριοι
managers αποκτούν πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν προταθεί από ομότιμούς
τους και έχουν εγκριθεί από την ηγεσία.
Ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Οι εταιρείες βρίσκονται υπό
τη συνεχή πίεση για εξεύρεση νέων πηγών
ανάπτυξης, τόσο εντός όσο και εκτός των
ορίων της κεντρικής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες που είναι
σε θέση να δημιουργούν νέα προϊόντα
ή υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα διατηρούν
τις βασικές τους δραστηριότητες, είναι οι
πλέον ταχέως αναπτυσσόμενες. Ωστόσο,
είναι απολύτως κατανοητό ότι για πολλές
εταιρείες η ανάπτυξη δυνητικά διασπαστικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία απειλούν το core business τους, αποτελεί μία τεράστια πρόκληση. Η αλλαγή απαιτεί χρόνο,
και οι άνθρωποι είναι αφοσιωμένοι στα καθιερωμένα προϊόντα και τρόπους εργασίας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διαπιστώνεται
ότι οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν
στην ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κυρίως αν δημιουργήσουν νέες οντότητες αποκλειστικά για
αυτό το σκοπό.
Ένας τρόπος να υλοποιηθεί αυτό είναι η
δημιουργία ενός unit εντός του οργανισμού το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με
αυτό το καθήκον – την ανάπτυξη δηλα-

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι
εταιρείες που είναι σε θέση να δημιουργούν
νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα
διατηρούν τις βασικές τους δραστηριότητες,
είναι οι πλέον ταχέως αναπτυσσόμενες

δή νέων προϊόντων και επιχειρηματικών
μοντέλων. Αυτή η νέα μονάδα αφενός θα
λαμβάνει τους πόρους που χρειάζεται,
αφετέρου θα είναι απελευθερωμένη από
αργές και αναποτελεσματικές διαδικασίες, οι οποίες συχνά βαραίνουν τις μεγάλες
εταιρείες. Ένας άλλος τρόπος είναι η συνεργασία με νεοφυείς εταιρείες, οι οποίες
μπορούν να δώσουν στις εταιρείες πρόσβαση σε ένα μεγαλύτερο φάσμα καινοτομιών και νέων τεχνολογιών.

Εφαρμογή ευέλικτων τρόπων
εργασίας
Η ικανότητα να δοκιμάζονται γρήγορα
νέες ιδέες, να τελειοποιούνται και αντίστοιχα γρήγορα να λανσάρονται έχει σήμερα
καταστεί παραπάνω από απαραίτητη για
τις εταιρείες. Ωστόσο, η δημιουργία νέων
προϊόντων και εμπειριών σε πραγματικό
χρόνο απαιτεί και νέους τρόπους εργασίας. Οι παλιές, ιεραρχικές δομές αναφοράς
και οι εταιρικές κουλτούρες που απαιτούν
έγκριση για οτιδήποτε έρχονται σε αντίθεση με τη λογική της ταχύτητας και του
«δοκιμάζω και μαθαίνω» που αποτελούν
σήμερα το ζητούμενο προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη.
Δημιουργία ενός ευέλικτου (agile) λειτουργικού μοντέλου: Οι έννοιες του
agile και του scrum -μίας συγκεκριμένης
εκδοχής του agile που βασίζεται σε μικρές δια-λειτουργικές ομάδες που οργανώνονται μόνες τους και εργάζονται για
ένα συγκεκριμένο σκοπό, χωρίζοντας τις
δράσεις σε μικρότερα καθήκοντα, αναθέτοντας την ευθύνη υλοποίησής τους
στα μέλη της ομάδας και εξετάζοντας την
πρόοδο σε τακτά διαστήματα- προέρχονται από την ανάπτυξη λογισμικού, έχουν
όμως αρχίσει να αναμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και καινοτομούν και οι καταναλωτικές εταιρείες. Με
το agile, οι εταιρείες αξιοποιούν δεδομένα και analytics για να εντοπίζουν συνεχώς νέες, υποσχόμενες ευκαιρίες ή λύσεις
σε πραγματικό χρόνο, να διενεργούν με
ταχύτητα δοκιμές, να αξιολογούν τα αποτελέσματα και ανάλογα να προσαρμόζονται και να δρουν.
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Η διάχυση των agile τρόπων εργασίας μέσα
στην εταιρεία προϋποθέτει την οικοδόμηση αξιοπιστίας. Για κάθε δοκιμή που δημιουργεί πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα,
για παράδειγμα, η ομάδα μπορεί να προβλέψει τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο
σε μεγαλύτερη κλίμακα και αντίστοιχα να
δώσει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες στη διεύθυνση του marketing ώστε να
εφαρμοστούν τα ευρήματα σε πιο διευρυμένη βάση. Καθώς οι εταιρείες προσθέτουν
νέες ομάδες, είναι σημαντικό κάθε μία από
αυτές να εστιάζει στενά σε ένα συγκεκριμένο στόχο, προϊόν, υπηρεσία, κατηγορία πελατών ή κομμάτι του ταξιδιού του πελάτη.
Είναι επίσης σημαντικό ένας marketing οργανισμός να προσθέτει στους κόλπους του
μία agile ομάδα τη φορά και να περιμένει
μέχρι αυτή η ομάδα να αρχίσει να αποδίδει,
πριν δημιουργήσει την επόμενη. Σε μεγάλη
κλίμακα, ένας ιδιαίτερα agile οργανισμός
marketing έχει τη δυνατότητα να τρέχει
εκατοντάδες καμπάνιες ταυτόχρονα και να
δοκιμάζει πολλές νέες ιδέες κάθε βδομάδα.
Αυτοί οι νέοι τρόποι εργασίας επιτρέπουν
τη συνεχή βελτίωση των marketing εκαστρατειών και πόρων με γνώμονα τα δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν αυξημένη
διαφάνεια και λογοδοσία.
Διατήρηση μία σταθερής ραχοκοκαλιάς
για τις διαδικασίες ρουτίνας: Οι agile
test-and-learn προσεγγίσεις είναι κρίσιμες, δυναμικές διαδικασίες στις οποίες
το αποτέλεσμα είναι άγνωστο − όπως είναι η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή η
εμπειρία του χρήστη. Άλλες, περισσότερο
στατικές διαδικασίες, όπως είναι η κατάρτιση του προϋπολογισμού, οι προμήθειες,
η διαχείριση της απόδοσης, τα customer
analytics και η διαχείριση των δεδομένων,
είναι κρίσιμης σημασίας για τη διεύρυνση
της αξιοποίησης νέων διαδικασιών. Για
αυτό το λόγο, πρέπει να είναι σταθερές και
επαναλαμβανόμενες. Σαφώς και μπορούν
να βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου,
ωστόσο δεν απαιτούν πειραματισμό ή ριζική αναδιαμόρφωση. Αυτή η σταθερή ραχοκοκαλιά άλλωστε είναι που παρέχει ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παραδοσιακές εταιρείες έναντι των start-ups.

Προσαρμογή των marketing ικανοτήτων στον σύγχρονο κόσμο
Η περιγραφή του agile χώρου εργασίας
είναι ένα πράγμα. Η υλοποίησή του είναι
ένα άλλο. Και για αυτό οι marketers σήμερα καλούνται να αναπτύξουν ή να αποκτήσουν συγκεκριμένες νέες ικανότητες.
Προηγμένα analytics/ big data: Για
να έχουν νόημα όλοι αυτοί οι τεράστιοι
όγκοι δεδομένων που συλλέγονται σήμερα, τα τμήματα marketing θα πρέπει
να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν σημαντικές νέες αναλυτικές ικανότητες. Τα
analytics είναι αυτό που ενδυναμώνει
μία test-and-learn κουλτούρα, όπου τα
αποτελέσματα μπορούν γρήγορα να σαρωθούν, να αναλυθούν και να πυροδοτήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις. Τα προηγμένα συστήματα analytics
μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση
της τεράστιας πολυπλοκότητας που συνεπάγεται η παροχή προσαρμοσμένων
προσφορών, για παράδειγμα – και ακόμη
περισσότερο, στην εξατομίκευση αυτών
των προσφορών και στην πρόβλεψη των
πελατών που θα θέλουν να αξιοποιήσουν
την προσφορά. Η σωστή εξατομίκευση
και η κλιμάκωση αυτής μπορούν να μειώσουν το κόστος απόκτησης πελατών κατά
50%, να αυξήσουν τα έσοδα κατά 5 έως
15% και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των δαπανών για το marketing
από 10 έως 30%.

Εμπειρία χρήστη (customer experience):
Παρόλο που οι περισσότερες εταιρείες
αναγνωρίζουν τη σημασία μίας θετικής
εμπειρίας πελάτη για την κερδοφορία
τους -αφού μπορεί να αυξήσει τα έσοδα
κατά 5 έως 10% και να μειώσει τα κόστη
από 15 έως 20%- πολύ λιγότερες διαπρέπουν στο σχεδιασμό και την παράδοση
εξαιρετικού customer experience. Έχει διαπιστωθεί ότι η αφετηρία για την παροχή
μίας εξαιρετικής εμπειρίας πελάτη είναι
η κατανόηση του ταξιδιού των πελατών
(customer journey), η αλληλουχία των
αλληλεπιδράσεων που ο πελάτης έχει με
ένα brand προκειμένου να ολοκληρώσει
μία ενέργεια, όπως είναι το άνοιγμα ενός
λογαριασμού ή η αγορά ενός προϊόντος.
Βασικά, η βελτίωση της εμπειρίας δεν
έχει να κάνει μόνο με την βελτίωση των
υπάρχοντων customer journeys, αλλά συχνά και με την αναδιαμόρφωσή τους -με
τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιώνπροκειμένου αυτά να ανταποκριθούν και
να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των πελατών. Από τη στιγμή που αυτά τα ταξίδια
εμπλέκουν τόσα πολλά τμήματα ενός οργανισμού (customer care, πωλήσεις κ.λπ.)
τα στελέχη του marketing θα πρέπει να
αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη
σχέσεων εργασίας με άλλα τμήματα και
στη δημιουργία agile, δια-λειτουργικών
ομάδων που θα έχουν την ευθύνη για ένα
μόνο ταξίδι.
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Ειδική ενημερωτική συνάντηση της ΕΑΣΕ
για τα θέματα GDPR σε συνεργασία με την PwC

Η ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την
PwC διοργάνωσε ειδική ενημερωτική
εκδήλωση για όσα πρέπει να γνωρίζει ο
CEO σχετικά με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων (GDPR Compliance), ο οποίος
τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Η εκδήλωση που είχε ως θέμα «GDPR – Μύθοι
και Πραγματικότητα λίγες εβδομάδες πριν
την έναρξη εφαρμογής» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, στα
κεντρικά γραφεία της PwC.
Τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών
Επιχειρήσεων καλωσόρισε ο κ. Κώστας
Περρής, Partner Risk Assurance Services
Leader της PwC, ο οποίος μίλησε για την
αλλαγή που θα επιφέρει ο νέος κανονισμός στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, αλλά και των στελεχών, δηλώνο-

ντας χαρακτηριστικά ότι: «Ο κανονισμός
έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο
σκεφτόμαστε, επιφέροντας αλλαγές στη
νοοτροπία και την καθημερινότητά μας».
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Μιχάλης
Σαμιωτάκης, Senior Manager, Technology
Consulting της PwC, ο οποίος ανέλυσε
τα δεδομένα και τις προκλήσεις του νέου
κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο κ. Σαμιωτάκης
ανέφερε ότι «το GDPR είναι μια ευκαιρία
να διαχειριστούμε τους κινδύνους, να
προστατεύσουμε τα δεδομένα και να
εξετάσουμε τα εξής ερωτήματά στο πως
διαχειρίζεται μια εταιρία τα δεδομένα και
ποιος αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα».
Όσον αφορά τις προκλήσεις που δημιουργεί ο νέος κανονισμός, ο κ. Σαμιωτάκης δήλωσε ότι «μέχρι τη δεδομένη στιγμή είχαμε λάβει μέτρα ασφαλείας, αλλά
τώρα καλούμαστε να το αποδείξουμε»,
τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να
αντιμετωπίσουν το GDPR με σοβαρή και
υπεύθυνη στρατηγική. Επιπλέον, παρου-

σίασε τις μεγαλύτερες προκλήσεις του
νέου κανονισμού, θέτοντας τα παρακάτω
ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, την αξιοποίηση, την
ακρίβεια και την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα
πώς θα διαχειριστούν οι εταιρίες τα αιτήματα που λαμβάνουν από τα άτομα που
θα είναι έτοιμα να δηλώσουν τα στοιχεία
τους. Επίσης, σημείωσε ότι βιώνουμε την
εποχή του «digital transformation», καθώς
οι εταιρίες αλλάζουν και μεταβάλλονται
στη ψηφιακή εποχή, ενώ παράλληλα οι
επιχειρήσεις και τα στελέχη πρέπει να μεταδώσουν αυτή τη νέα «εμπειρία» τόσο
στον εργαζόμενο όσο και στον πελάτη.
Στη συνέχεια της ενδιαφέρουσας εκδήλωσης, τα μέλη της ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία να θέσουν διάφορα ερωτήματά και
να ανταλλάξουν απόψεις, σχετικά με την
εφαρμογή του νέου κανονισμού, συζήτωντας παράλληλα τις πιθανές επιπτώσεις
που θα επιφέρει στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.
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Η ΕΑΣΕ στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΣΜΑ
Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΣΕ κ. Νάσος Μπίκας εκπροσώπησε τον Οργανισμό στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) που πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο Athinais. Ο κ. Μπίκας στον
χαιρετισμό που απηύθυνε είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους συμμετέχοντες (σ.σ στελέχη της πολιτικής σκηνής, διευθυντικά στελέχη εταιριών και εκπρόσωποι φορέων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού
τομέα) για τις πρόσφατες αρχαιρεσίες στην ΕΑΣΕ για την ανάδειξη νέου
ΔΣ, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ημερίδα που διοργανώθηκε
με επιτυχία από την ΕΑΣΕ, με την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, και είχε ως θέμα την αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης.

Η ΕΑΣΕ αρωγός του Μη
Κερδοσκοπικού Οργανισμού
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων συνεχίζει το κοινωνικό της έργο και στηρίζει
έμπρακτα τους οργανισμούς, που προσφέρουν στο
κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΣΕ βρίσκεται
στο πλευρό του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Μπορούμε – Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη», συμμετέχοντας στο δίκτυο «Διάσωσης & Προσφοράς Τροφίμων».
Με την υποστήριξη της ΕΑΣΕ διατέθηκαν 633 μερίδες
φαγητού σε κοινωφελείς φορείς ανά την Ελλάδα, για το
έτος 2017. Με μια θερμή επιστολή, η ομάδα του «Μπορούμε» εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της για τη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή της ΕΑΣΕ, στο
έργο τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017.

Ambassadors Talk με τον Πρέσβη της Γερμανίας
Τα μέλη της ΕΑΣΕ συνάντησαν την Πέμπτη 24 Μαΐου
2018 τον Πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα, κ. JENS
PLÖTNER. Η συνάντηση είχε
ως θέμα τις Ελληνο – Γερμανικές σχέσεις στην οικονομία
και στις επενδύσεις και τη συνεργασία των δύο χωρών για
μια δυνατή Ευρώπη.
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Συνάντηση Κορυφής στην VODAFONE
Στα κεντρικά γραφεία της Vodafone στο Χαλάνδρι πραγματοποιήθηκε

Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο για την CEC

την Τρίτη 22 Μαΐου 2018, η «Συνάντηση Κορυφής» με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Χάρη Μπρουμίδη, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη
της ΕΑΣΕ τις αξίες, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις καινοτομίες και στις νέες βελτιωμένες πρακτικές και λύσεις που παρέχει η Vodafone, τόσο στους ιδιώτες, όσο και στις
επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών
του συνεδρίου της CEC- Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Διοικητικών και Διευθυντικών
Στελεχών- το οποίο πραγματοποιήθηκε
στην πόλη Μάιντς στις 24 και 25 Μαΐου
2018 εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της CEC. Το νέο ΔΣ αποτελείται (από
αριστερά) από τους: κ. Maxime Legrand
(Γενικός Γραμματέας), την κ. Ebba Öhlund
(Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας), τον κ.
Ludger Ramme (Πρόεδρος) και τον κ. Luigi
Caprioglio (Ταμίας). Η ΕΑΣΕ ως μέλος της
CEC χαιρετίζει το νέο ΔΣ και εύχεται καλή
επιτυχία στο σημαντικό του έργο.

Best Workplaces Hellas 2018
Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, απονεμήθηκαν τα βραβεία «Best

CEC European Managers
Η ΕΑΣΕ ως μέλος της CEC European
Managers συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά
στο European Managers Panel και ειδικότερα
στην επιμέρους έρευνα «Management in the
Digital Era: Employment, Economy, Ethics», η
οποία εξέτασε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες
στη ψηφιακή εποχή. Στην έρευνα, που διήρκησε από τις 9 έως και τις 30 Απριλίου 2018, συμμετείχαν πάνω από 1400 διευθυντικά στελέχη
επιχειρήσεων και καταξιωμένοι επαγγελματίες,
από αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού.

Workplaces» στις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2018, κατά τη διάρκεια επίσημου εορταστικού δείπνου. Ανάμεσα
στις 25 επιχειρήσεις που διακρίθηκαν βρίσκονται πολλές εταιρίες που διοικούν
μέλη της ΕΑΣΕ, ενώ επικεφαλής σε δύο εξ αυτών βρίσκονται μέλη του ΔΣ της
ΕΑΣΕ. Μεταξύ άλλων, βραβεία απένειμε και ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης
Ραμπάτ. Η ΕΑΣΕ συγχαίρει την κ. Μαρίκα Λάμπρου Αντιπρόεδρο της ΕΑΣΕ και
Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και τον κ. Γιάννη Κολοβό Ταμία της
ΕΑΣΕ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της EDENRED για τη διάκρισή τους. Θερμά
συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευθέντες με ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον!
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Business CE(O)energies Breakfasts
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-

ΧΟΡΗΓΟΣ
Pharmathen

ήθηκε την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, το 8ο
Business CE(O)energies Breakfast Meeting
με ομιλήτρια την κα Νέλλη Κάτσου,
President & CEO, της Pharmathen. Η ομιλία
της με θέμα: «Μετατρέποντας μια οικογενειακή επιχείρηση σε πολυεθνική εταιρία.
Από το όραμα στην επιτυχία» πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της
Pharmathen. Στη συνάντηση συμμετείχαν
Γυναίκες μέλη της ΕΑΣΕ, που ανταποκρίθηκαν με χαρά στο κάλεσμα της Ομάδας
Δράσης για την ενίσχυση του ρόλου των
Γυναικών στην ΕΑΣΕ και στις επιχειρήσεις.
Στην ομιλία της η κα Κάτσου μίλησε για την
ιστορία της Pharmathen, αναλύοντας την
πορεία της μέσα από δυσκολίες αλλά και τη
σημαντική ανάπτυξη που έχει σημειώσει
τα τελευταία χρόνια, ενώ παρουσίασε τις
μελλοντικές προοπτικές της εταιρίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις κύριες αξίες που
διέπουν την εταιρία, τονίζοντας ότι δίνεται
ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφοροποίηση,
την εξωστρέφεια, την ελληνικότητα και
πολυεθνικότητα, επενδύοντας παράλληλα
στην έρευνα και έχοντας ως κύριο στόχο τη
διάθεση για βελτίωση και διάκριση.

Το 9ο Meeting του κύκλου των CE(O)energies Breakfasts, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 στα γραφεία της KPMG,
με θέμα:« 7 SUMMITS - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΟΡΥΦΗΣ: Οι προκλήσεις της επίτευξης υψηλών «ορειβατικών» στόχων». Ομιλήτριες της εκδήλωσης
ήταν οι κυρίες: Βανέσα Αρχοντίδου, Marketing Director EMEA της Folli
Follie και Χριστίνα Φλαμπούρη, IQOS Strategy Manager Cyprus της
Papastratos. Οι δύο κυρίες είναι παράλληλα αλπινίστριες co-founders
της δράσης “A woman can be” και σκοπό τους έχουν την κατάκτηση επτά κορυφών σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2019. Μέχρι σήμερα
έχουν ήδη κατακτήσει τέσσερις κορυφές και εάν τα καταφέρουν θα
αποτελούν τις πρώτες Ελληνίδες οι οποίες θα έχουν ολοκληρώσει το
επίτευγμα αυτό. Στην παρουσίασή τους, μίλησαν για τις δυσκολίες
που εμπεριέχονται σε μια πρόκληση τέτοιου βεληνεκούς και τις ομοιότητες με τον επιχειρηματικό κόσμο. Στη συνάντηση συμμετείχαν σαράντα μέλη της ΕΑΣΕ τα οποία ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο
κάλεσμα της Ομάδας Δράσης για Ίσες Ευκαιρίες προς την Ηγεσία, η
οποία απηύθυνε την πρόσκληση στα μέλη της ΕΑΣΕ.

ΧΟΡΗΓΟΣ
KPMG
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Συμμετοχή της ΕΑΣΕ στον 6ο κύκλο του Regeneration
Στις 23 και 24 Απριλίου διοργανώθηκε, στο αμφιθέατρο της ΟΤΕ Academy,
το διήμερο training των φιναλίστ του 6ου
κύκλου «Regeneration».
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ,
η Αντιπρόεδρος κ. Μαρίκα Λάμπρου, και ο
γενικός Γραμματέας κ. Νάσος Μπίκας συμμετείχαν στο ενδιαφέρον «CEO Panel» που
διοργανώθηκε στο πλαίσιο του training και
μοιράστηκαν με τους νέους εμπειρίες από
την πολύχρονη επαγγελματική διαδρομή
τους καθώς και απόψεις και συμβουλές, με

σκοπό να διευκολύνουν την ένταξή τους
στην αγορά εργασίας και να τους βοηθήσουν να οικοδομήσουν με σωστές δομές
την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Για ακόμη μια φορά, η ΕΑΣΕ στηρίζει το θεσμό του «Regeneration», δηλώνοντας πιστή
στη δέσμευσή της να συνδράμει στην ενίσχυση της νεανικής απασχολησιμότητας με στόχο ολοένα και περισσότεροι νέοι να βρουν
τον δρόμο τους προς την αγορά εργασίας.
Το «Regeneration» είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης,

προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης,
το οποίο στοχεύει να φέρει κοντά τους νέους πτυχιούχους οι οποίοι ξεχωρίζουν, με τις
εταιρίες που ψάχνουν νέους με δεξιότητες.

2.000 CEOs & decision makers
περιμένουν τις προτάσεις σας

}

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

Για τη διαφημιστική σας προβολή καλέστε την Ράνια Διβάνη, Τ: 210 6617777 (εσωτερικό 111), Ε: rdivani@boussias.com

ΚΑΒΑΛΑ: Λιμάνι συμφιλίωσης
της Ανατολής με τη Δύση

Η θέα της πόλης της Καβάλας πίσω από τους μολύβδινους τρούλους
του Ιμαρέτ υπογραμμίζει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης:
στο πρώτο πλάνο η Ανατολή και στο βάθος μια πόλη η ιστορία
της οποίας συνδυάζει στοιχεία από τους αρχαίους Μακεδόνες
και τους Ρωμαίους μέχρι τους Έλληνες και Ευρωπαίους
καπνέμπορους των αρχών του 20ου αιώνα.
ΤΗΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

Heracles Kritikos / Shutterstock.com
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ς ξεκινήσουμε όμως από το
υποβλητικό συγκρότημα του
Ιμαρέτ, το οποίο κρύβει μια σειρά από ενδιαφέρουσες ιστορίες
με άρωμα Ανατολής. Η πρώτη από αυτές
έχει να κάνει με την αρχική χρήση του ιστορικού κτιρίου στο οποίο στεγάζεται σήμερα το ομώνυμο ξενοδοχείο πολυτελείας. Η
λέξη «ιμαρέτ» σημαίνει κουζίνα που προσφέρει σούπα στους πτωχούς και παραπέμπει σε μία από τις βασικές λειτουργίες
του κοινωφελούς ιδρύματος που δώρισε
στη γενέτειρά του ο Μεχμέτ Αλή το 1823.
Ακούγοντας τον ήχο του νερού που κυλά
στο σιντριβάνι της εσωτερικής του αυλής,
σχεδόν ζηλεύεις τους σπουδαστές που είχαν την τύχη να διδάσκονται τα μαθήματα
των φυσικών επιστημών στον υπαίθριο
αυτό χώρο. Όπως «ζηλεύεις» και τους σύγχρονους ταξιδιώτες που φιλοξενούνται στη
σουίτα του ξενοδοχείου η οποία αποτελούσε αρχικά το «μεκτέμπ» -το χώρο που διδασκόταν η γραφή στους μικρούς μαθητές.
Η αρμονία και η ισορροπία είναι τα βασικά
στοιχεία που αποπνέει το ατμοσφαιρικό
αυτό ιστορικό συγκρότημα που χάρισε στη
γενέτειρά του ο Μεχμέτ Αλή από τη θέση
του Αντιβασιλιά της Αιγύπτου. Μάλιστα,
τόσο η εκπαιδευτική όσο και η φιλανθρω-

πική του λειτουργία απευθυνόταν σε όλους
τους κατοίκους της πόλης, ανεξαρτήτως
θρησκείας. Η αύρα της εποχής στην οποία
οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι της πόλης συνυπήρχαν αρμονικά είναι διάχυτη
και στην οικία του Μεχμέτ Αλή, ένα όμορφο δίπατο σπίτι τα ξύλινα παράθυρα του
οποίου βλέπουν προς τη θάλασσα. Μία
από τις ιστορίες που ζωντανεύει μέσα από
την ξενάγηση στον χώρο είναι εκείνη των
γυναικών της οικίας, οι οποίες διατηρούσαν
έναν κήπο με τριαντάφυλλα και γιασεμιά τα
έλαια των οποίων χρησιμοποιούσαν για την
περιποίησή τους. Μάλιστα, σε μια εποχή
που στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης
δεν είχε διαδοθεί ακόμα η χρήση του μπάνιου, οι κάτοικοι του σπιτιού αυτού διέθεταν το δικό τους λουτρό και χαμάμ.

Από τον Βασιλιά Φίλιππο
στους Ρωμαίους και τον
Απόστολο Παύλο
Εξίσου ομαλή με την συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων της Καβάλας πρέπει να υπήρξε και η μετάβαση από τον
παγανισμό στο χριστιανισμό στην περιοχή. Αυτό υποδεικνύει το γεγονός ότι οι
παλαιοχριστιανικές εκκλησίες των Φιλίππων συμπεριελάμβαναν στοιχεία από τους

προϋπάρχοντες παγανιστικούς χώρους
λατρείας. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι
βαθιά συνδεδεμένος με την πεδιάδα των
Φιλίππων που ήδη από τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν αποτέλεσε προσκύνημα
για πιστούς που ακολουθούσαν τα βήματα
του Αποστόλου Παύλου. Μπορεί το εντυπωσιακότερο μνημείο του αρχαιολογικού
χώρου σήμερα να είναι το θέατρο, αλλά
ξεχωριστός ήταν οπωσδήποτε και ο οκτάγωνος χριστιανικός ναός –ο μοναδικός με
το σχήμα αυτό που έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα. Μία ξενάγηση στον χώρο αποκαλύπτει τόσο τα μυστικά του ναού αυτού, όσο
και ιστορίες από το ρωμαϊκό παρελθόν των
Φιλίππων.

Το δυναμικό παρόν της πόλης
Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τους Φιλίππους
βρίσκεται το Βαπτιστήριο της Λυδίας, στο
οποίο βαπτίστηκε η πρώτη χριστιανή της
Ευρώπης. Τη βάπτισή τους πραγματοποιούν
πλέον εδώ κάτοικοι της γύρω περιοχής αλλά
και πιστοί που έρχονται από όλο τον κόσμο.
Κι αυτό συνδέεται τόσο με την μακρόχρονη
παράδοση του προσκυνηματικού τουρισμού στην περιοχή, όσο και με την εξωστρέφεια της Δημάρχου Καβάλας, Δήμητρας
Τσανάκα.
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Η κυρία Αναστασία Ιωσηφίδου, πρόεδρος
της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης,
έχει φτάσει μέχρι την Ινδία συμμετέχοντας
σε τουριστικές εκθέσεις. Στη συγκεκριμένη αγορά μάλιστα, η σύνδεση της Καβάλας
με την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
είναι το βασικό στοιχείο που κινεί το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
Άλλος ένας βασικός άξονας στον οποίο
έχει κάνει σημαντικά βήματα η πόλη είναι αυτός της ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας. Μέσω ενός προγράμματος
ευαισθητοποίησης εστιατόρων που σχεδίασε και υλοποίησε ο σεφ Νίκος Φωτιάδης, πολλά εστιατόρια της πόλης μπήκαν
στη διαδικασία να επαναφέρουν στους
καταλόγους τους παραδοσιακές τοπικές
συνταγές όπως το μυδοπίλαφο, την παντρεμένη σαρδέλα ή τα «σκυλάκια» (μικρά
σκυλόψαρα) γιαχνί. Νέοι επιχειρηματίες
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ανοίγουν καταστήματα μοντέρνας αισθητικής όπως το «Σπίτι Έξω», με φαγητό που
μαγειρεύεται με σπιτικές προδιαγραφές
και το «Yassou Kavala», με διακοσμητικά
και χρηστικά αντικείμενα φτιαγμένα από
ντόπιους καλλιτέχνες. Ανάμεσα στις δυναμικές φωνές της πόλης ξεχωρίζει και η
επιστημονική ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους», η οποία ασχολείται με τη βελτίωση
και την ανάδειξη της περιοχής των αρχαίων Φιλίππων. Το προσωπικό στοίχημα του
ιδρυτή της ομάδας και αρχιτέκτονα κύριο
Μπάμπη Τσουρουκίδη ήταν να δοθεί σε
νέους επιστήμονες της πόλης η ευκαιρία
να δραστηριοποιηθούν στην χώρα τους,
παρά να υποχρεούνται σε μετανάστευση.
Η ομάδα έχει εντοπίσει 279 σημεία ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή και αναπτύσσει ένα ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης
και προβολής του Πάρκου των Φιλίππων.

Cosmopolis: Το έθνικ φεστιβάλ της Καβάλας | 19 - 22 Ιουλίου 2018
Μια γιορτή διαφορετικών πολιτισμών θα βιώσει όποιος επιλέξει να επισκεφτεί την Καβάλα κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Cosmopolis. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες του συναυλιακού μέρους της φετινής διοργάνωσης ξεχωρίζει ο μουσικός Γκόραν
Μπρέγκοβιτς, ενώ στις χώρες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ περιλαμβάνονται η Αργεντινή, η Κόστα Ρίκα, η Κένυα, η Ρουμανία, η
Ισπανία, η Ρωσία και η Ινδία. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η Κρήτη. Στην πλατεία του Μεχμέτ Αλή θα στηθεί ένα υπαίθριο έθνικ
εστιατόριο στο οποίο σεφ από την Ελλάδα και τις φιλοξενούμενες χώρες θα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά πιάτα των χωρών τους.
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ:
Á Karvounis Ozge, CEO, VOLVO CAR HELLAS
Á Αθανασάκος Διονύσιος, General Manager, REAL CONSULTING
Á Καπετανάκης Στέλιος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής,
TRANSCOMBI EXPRESS S.A.
Á Κινινής Αλέξανδρος, Γενικός Διευθυντής,
Ι Ν ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (JNL+)
Á Κουβελιώτης Μιχάλης, CFO, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Á Λιάπης Μιχάλης, Γενικός Διευθυντής, GENERATION Y
Á Μανουσάκης Μανούσος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Á Μόρφης Ευάγγελος, Γενικός Διευθυντής Marketing & Operations,
MICROSOFT HELLAS
Á Μπιτούνης Γιάννης, Γενικός Διευθυντής, GISSCO A.E.
Á Μωραϊτάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
ISS FACILITY SERVICES S.A.
Á Παππάς Γεώργιος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ
Á Πιτσιλλίδης Πάνος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
& Οικονομικός Διευθυντής, JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE
Á Ρούσσος Μάρκος, Country Manager, UNIVAR HELLAS Ltd
Á Στούμπης Αθανάσιος, Γενικός Διευθυντής, VELOS
Á Τζάκου Νέλλη, Γενική Διευθύντρια, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ/ΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΕΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Δήμας Χρήστος, ανέλαβε καθήκοντα
Γενικού Διευθυντή στα MAGE HOTELS & RESORTS
Δημόπουλος Παντελής, ανέλαβε
καθήκοντα CFO στην RESOUL AE
Μαρούτσης Γιώργος, διεύρυνση καθηκόντων
Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης
& Ισραήλ στην BARD HELLAS
Μπουρλάς Ρόμπυ, ανέλαβε καθήκοντα
Διευθύνοντα Συμβούλου στον όμιλο Olympia
Παπανδρέου Χριστίνα-Άντζελα, ανέλαβε καθήκοντα
Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών
υπηρεσιών & logistics στην ELBISCO
Σταυρογιάννη Νάντια, ανέλαβε καθήκοντα
Διευθύνουσας Συμβούλου στην Auto King

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Á Γκιόκας Κωνσταντίνος από τον KYVERNITIS TRAVEL
Á Κλειδά Φανή από την MANPOWERGROUP Α.Ε.
Á Ματεμτζής Δημήτριος από την CHAMPION EUROPE S.p.A.
Á Πούρης Χρήστος από την ΕΛΕΤΑ Α.Ε.
Á Ραμάκης Μιχάλης από την FORTHNET GROUP
Á Τάρου Ιφιγένεια από τον ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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PERVASIVE COMPUTING

Το Pervasive computing, επίσης γνωστό ως ubiquitous computing, μάς παρέχει
πληροφορίες, μέσα, context και υπολογιστική ισχύ όπου και αν είμαστε. Αυτή
η κατηγορία τεχνολογιών χαρακτηρίζεται από τεράστια δίκτυα συνδεδεμένων
μικροεπεξεργαστών, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Ο

τρόπος διαμοιρασμού και
ανταλλαγής
πληροφοριών σε αυτές τις συσκευές
είναι πολύ διαφορετικός
από οποιοδήποτε τρόπο του παρελθόντος. Σε αντίθεση με τα δεδομένα
που καταγράφονται και αποθηκεύονται σε ιδιωτικές, κεντρικοποιημένες
βάσεις δεδομένων, τα data είναι τώρα
ενσωματωμένα και διαρκώς ανανεούμενα σε δημόσια δίκτυα. Αυτό καθιστά
δυσκολότερη την αλλοίωση ή παραποίηση των δεδομένων ενώ έχει και
τεράστιες επιπτώσεις στη ροή εργασίας, το εμπόριο και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Μάρτυρας αυτών τα
blockchains.
Με τον όρο pervasive computing περιγράφουμε την τεχνολογία που οδηγεί
το Internet of Things, αν και θα ήταν
περισσότερο ακριβές αν το προσεγγίζαμε ως τη μηχανή του Internet of
Everything.
Σε αντίθεση με τις συμβατικές πλατφόρμες υπολογιστών, τα διάσπαρτα
-pervasive- υπολογιστικά δίκτυα είναι
αόρατα, παντού και πάντα διαθέσιμα.
Οι δυνατότητες πληροφόρησης, ανταλλαγής και συνεργασίας αυτών των δικτύων δεν περιορίζονται σε κανενός
τη συσκευή ή σε μία τοποθεσία συγκεκριμένη, αλλά διανέμονται σε όλο τον
κόσμο στον οποίο ζούμε. Επιπλέον, το
form factor του pervasive computing
μπορεί να είναι mobile, wearable ακόμα
και εμφυτεύσιμο.

Γιατί;
Το pervasive computing επαναπροσδιορίζει τις αλυσίδες επιχειρηματικής λογικής.
Αυτό συμβαίνει κυρίως σε ό,τι αφορά τη
λογική δημιουργίας αξίας, η οποία βασίζεται στην κοινή συνισταμένη ανάμεσα στις
πεποιθήσεις, τις αξίες και τις προσδοκίες
των πελατών με τα προϊόντα, τις αλυσίδες
αξίες και τις πρακτικές των εταιρειών. Το
ownership και η αποκλειστική χρήση αποτελούσαν κάποτε τη ραχοκοκαλιά αυτής της
λογικής, όμως τώρα αυτά δίνουν τη θέση
τους στις πληροφορίες και την πρόσβαση
που επιτρέπει το pervasive computing.
Το pervasive computing υποστηρίζει
τη δημιουργία προϊόντων με ισχυρό το
στοιχείο της πληροφορίας το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί από τους ίδιους τους
πελάτες και κατ’ επέκταση να ενισχύσει
τη δέσμευσή τους. Επιτρέπει τη διαρκή
κατασκευή και αποδόμηση προϊόντων.
Αυτά τα προϊόντα έχουν την ικανότητα να
βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου
– μία δυνατότητα που μπορεί να σημάνει
τις καμπάνες του τέλους για την παλιά, παραδοσιακή λογική χρήσης και απαξίωσης.
Στο εγγύς μέλλον, με τη νέα λογική του
pervasive computing, ένα μεταχειρισμένο
αυτοκίνητο με πολυετή εμπειρία στο δρόμο μπορεί να είναι πιο πολύτιμο από ένα
καινούργιο!
Για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του
pervasive computing, οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν με ποιους τρόπους μπορούν οι διασυνδεδεμένες ψηφιακές συσκευές, τα δίκτυα και οι δημιουργικές και

προσαρμόσιμες παλέτες μέσων να ενσωματωθούν στις διαδικασίες, τα προϊόντα
και την διευρυμένη αλυσίδα αξίας.

Πού;
Το pervasive computing δημιουργεί νέες
μορφές εμπορίου, παράγοντας πληροφορίες που οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν ώστε να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία σε μία μεγάλη ποικιλία
προϊόντων, υπηρεσιών και περιουσιακών
στοιχείων. Η Uber για παράδειγμα χρησιμοποίησε το pervasive computing για να
“απελευθερώσει” την αξία που “κρυβόταν” στο αχρησιμοποίητο capacity των
αυτοκινήτων. Με την προσθήκη τριών ή
τεσσάρων επιβατών σε ένα ενιαίο ναύλο
για το αεροδρόμιο, ένας οδηγός Uber
χρησιμοποιεί καλύτερα την χωρητικότητα του οχήματος του και κερδίζει περισσότερα, ενώ οι επιβάτες πληρώνουν λιγότερα για μία δυνατότητα που πριν δεν
ήταν εφικτή.
Το pervasive computing μπορεί επίσης
να επιτρέψει στις εταιρείες να παρακάμψουν τα εμπόδια που κάποτε διαχώριζαν
τα functions όπως το design, τις πωλήσεις
κ.ά. Τώρα, οι συνδεδεμένες συσκευές παρέχουν ροές πληροφοριών που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την ενοποίηση
και ενορχήστρωση αυτών των λειτουργιών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
Με αυτούς τους τρόπους, αλλά και άλλους πολλούς, το pervasive computing
δημιουργεί νέες ευκαιρίες, επιχειρήσεις
και μοντέλα δημιουργίας αξίας.

