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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
υπόθεση Αριστείας, Ανεξαρτησίας
και Αξιοκρατίας για όλους

Α

νάπτυξη δίχως αξιόπιστη και λειτουργική Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να
υπάρξει. Στη χώρα μας όμως, όπου κατά γενική παραδοχή το διοικητικό σύστημα δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, η αναζήτηση των συντεταγμένων
για τη βελτίωση της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα αποτελεί μια διαρκή κι
επίπονη διαδικασία, που δεν έχει επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Από προσωπική
εμπειρία δε, μπορώ να πω με σιγουριά ότι έτσι όπως λειτουργεί το Δημόσιο σήμερα, τα
αξιόλογα στελέχη που θέλουν να προσφέρουν (και υπάρχουν εκατοντάδες) παγιδεύονται και ασφυκτιούν από τους αργούς ρυθμούς και τον κυκεώνα των συναρμοδιοτήτων,
των επικαλύψεων, της ευνοιοκρατίας, των πελατειακών σχέσεων και των (ξεπερασμένων) διοικητικών και αναχρονιστικών διαδικασιών.
Και μπορεί η καινοτομία, η απλοποίηση των διαδικασιών, οι νέες τεχνολογίες να αποτελούν τα θετικά πρόσημα των καιρών μας, ωστόσο ο ανθρώπινος παράγοντας είναι
η διαχρονική αξία που προσωποποιεί τη Δημόσια Διοίκηση στις συναλλαγές με τους
πολίτες. Γι’ αυτό, αξίζει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο η οποία να πρέπει να εδράζεται στις αρχές της
Αριστείας, της Ανεξαρτησίας, και της Αξιοκρατίας - έννοιες συναρτημένες με τη δημοκρατική αρχή του κράτους Δικαίου και την αρχή της ισότητας που αποτελούν το κλειδί
της κοινωνικής συνοχής.
Η ανάδειξη και επιβράβευση των άξιων και ικανών δημιουργεί πάντα ευνοϊκό περιβάλλον για την παρακίνηση και παρότρυνση των υπολοίπων σε μια ομάδα. Ως μάνατζερ
που διοικούμε επιχειρήσεις το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί και στον Δημόσιο Τομέα, ο οποίος διαθέτει πολλούς ικανούς ανθρώπους. Σε εκείνους τους άξιους και ικανούς, λοιπόν, αξίζει η αναγνώριση και η διάκριση· αξίζει να
γνωρίζει ο κόσμος και την άλλη (την καλή) όψη του νομίσματος. Κι αυτό δεν είναι μόνο
δουλειά του Κράτους. Άλλωστε το Κράτος δεν είναι μια νεφελώδης και δυσπροσδιόριστη έννοια. Αφορά τόσο τους δημοσίους λειτουργούς (εκλεγμένους ή μη), όσο και την
κοινωνία στο σύνολό της.
Οι μικρές αλλαγές που κάνει καθένας μας είναι ικανές να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα στο σύνολό τους. Με λίγα λόγια, η δυνατότητα μια καλύτερης ή χειρότερης ημέρας
εξαρτάται από την ανάληψη των ατομικών και συλλογικών μας ευθυνών. Ας τις αναλάβουμε, με αρετή και τόλμη!

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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SPECIAL REPORT: ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα ταξίδι που ξεκινά
από την πλευρά του πελάτη και αφορά κάθε πτυχή του
business, σε end-to-end επίπεδο. Καθώς η ψηφιακή
τεχνολογία εξελίσσεται, η επιτυχία του ψηφιακού
μετασχηματισμού απαιτεί προσεκτική συνεργασία, ενδελεχή
σχεδιασμό και τη συμμετοχή κάθε τμήματος, καταργώντας
τα σιλό και διευρύνοντας τους ρόλους. Ποιοι είναι οι κύριοι
πυλώνες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη ψηφιακή
επιχείρηση και ποιος ο ρόλος του CEO για την επιτυχή
υλοποίηση του εγχειρήματος;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ CEO ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ;
Σήμερα, αποτελεί κοινό τόπο πως η τεχνολογία «τρέχει»
με ασύλληπτους ρυθμούς, βρίσκοντας λύσεις για
σύνθετα προβλήματα, γεννώντας νέες οπτικές στη
γνώση, επεκτείνοντας το πεδίο δράσης του επιχειρείν,
διευκολύνοντας την παραγωγική διαδικασία και
αναπτύσσοντας σύγχρονες μεθόδους διοίκησης. Με τον
κυκεώνα των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα, ο ρόλος του
διοικητικού ηγέτη αποκτά μεγαλύτερη σημασία παρά ποτέ,
ενώ την ίδια στιγμή δεν δείχνει να υφίσταται χώρος για την
παραμικρή αστοχία, απώλεια, άγνοια ή αδυναμία. Υπάρχει,
άραγε, κάποιος αλγόριθμος που μπορεί να διασφαλίσει πως η
θητεία ενός CEO θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία;

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑΤΑ
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Έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν τα μισά λανσαρίσματα νέων
προϊόντων και υπηρεσιών αποτυγχάνουν να φέρουν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, τα νέα προϊόντα
και υπηρεσίες προσδίδουν περισσότερο από το 25% των
συνολικών εσόδων και κερδών των επιχειρήσεων σε όλους
τους κλάδους. Είναι προφανές λοιπόν ότι η διασφάλιση της
επιτυχίας ενός νέου προϊόντος αποτελεί εκ των κρισιμότερων
παραγόντων για την ανάπτυξη και την κερδοφορία μίας
εταιρείας. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
εταιρείες σε ό,τι αφορά το λανσάρισμα νέων προϊόντων
ή υπηρεσιών; Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και
τα διδάγματα που προσφέρουν οι πλέον επιτυχημένοι
οργανισμοί σε αυτόν τον τομέα;
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Δημιουργώντας αξία
μέσα από νέες ιδέες

Κ

ατά γενική ομολογία, η 83η
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν η πιο επιτυχημένη
των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ρεκόρ αριθμού επισκεπτών,
παρουσιάζοντας μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον και προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εικόνα που αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον.

των ενεργειών του ανταγωνισμού και,
κυρίως, από την παρατήρηση του ίδιου
του καταναλωτικού κοινού. Όποιος
«ακούει» την αγορά και παρακολουθεί
με προσοχή αυτό που θέλουν και χρειάζονται οι πελάτες του, μπορεί να οδηγηθεί σε ένα καινοτόμο αποτέλεσμα με
μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα και επιτυχία.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία
έπαιξε η συμμετοχή των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώρας και η προσέλκυση μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν την έδρα
τους στην Αμερική. Με κεντρικό άξονα
τη φράση «Αξιοποιώντας την καινοτομία
και δημιουργικότητα», η Αμερικανική
συμμετοχή κατόρθωσε να αναδείξει τη
σημασία της καινοτομίας και να καταδείξει το πόσο πολύ η τεχνολογία επηρεάζει τα πάντα γύρω μας.

Ποια είναι όμως τα συστατικά της καινοτομίας;
Αρχικά, είναι απαραίτητη η δημιουργία
ενός «οδικού χάρτη» από τη διοίκηση
ενός οργανισμού, ο οποίος θα σηματοδοτεί τη γενικότερη κατεύθυνση που
πρέπει να ακολουθηθεί. Οι επιλογές που
θα γίνουν σε αυτό το στάδιο και η στρατηγική που θα εκπονηθεί για να τις υποστηρίξει, θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό
την έκβαση των προσπαθειών που θα
ακολουθήσουν.

Αντίστοιχη ήταν η προσέγγιση και σε
άλλα κτίρια της Έκθεσης εκτός του US
Pavilion και ειδικά σε αυτό που φιλοξενούσε Ελληνικές startup εταιρείες, οι
οποίες ξεδίπλωσαν έναν πλούτο αυθεντικών ιδεών και πρακτικής εφαρμογής
τους. Και αυτός ακριβώς είναι ο ορισμός
της καινοτομίας: η εφαρμοσμένη δημιουργία αξίας από νέες ιδέες.
Η καινοτομία στις επιχειρήσεις μπορεί
να προέλθει από πολλές πηγές: από τις
δικές μας ομάδες, από την παρατήρηση

Αμέσως μετά τη χάραξη της πορείας,
κομβικής σημασίας είναι η δημιουργία
του κατάλληλου κλίματος. Ενός κλίματος
που θα ‘αγκαλιάζει’ τη δημιουργική σκέψη, θα προωθεί τον πειραματισμό και θα
ανέχεται την αποτυχία. Ας μην ξεχνάμε
ότι καινοτομία και «απόλυτη ασφάλεια»
είναι δυο έννοιες ασυμβίβαστες.
Παράλληλα, ιδιαίτερα ευεργετική είναι
η καλλιέργεια ενός πνεύματος συνερ-
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γασίας ανάμεσα στους εργαζομένους. Η
δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος
ή υπηρεσίας σχεδόν πάντα απαιτεί τη
συνδρομή του ταλέντου και των γνώσεων μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης
ομάδας. Αν οι δομές ή οι διαδικασίες δεν
διευκολύνουν τη συνεργασία, η επίτευξη του τελικού στόχου θα αποδειχθεί μια
δύσκολη υπόθεση.
Εξίσου σημαντική είναι και η διασπορά
του ρίσκου. Αν ένας οργανισμός βάλει
όλα του τα resources στην υλοποίηση
μιας μόνο ιδέας, είναι πολύ πιθανό να
βρεθεί σύντομα σε ένα αδιέξοδο, χωρίς
βιώσιμες εναλλακτικές. Γι’ αυτό τα R&D
τμήματα των περισσότερων εταιρειών
δουλεύουν ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία ιδέες, καθώς κανείς δε μπορεί πραγματικά να προεξοφλήσει 100%
το τελικό αποτέλεσμα για κάθε μία από
αυτές.
Τέλος, στην καρδιά όλων των παραπάνω
βρίσκονται οι άνθρωποι που θα σχεδιάσουν, θα δοκιμάσουν και θα υλοποιήσουν κάθε νέο project. Το επίπεδο των
γνώσεων, της αφοσίωσης και της δυνατότητάς τους να σκέφτονται εναλλακτικά είναι καθοριστικής σημασίας για την
επιτυχία κάθε εγχειρήματος.
Σύμφωνα με τον Steve Jobs, η καινοτομία είναι το χαρακτηριστικό που διαχωρίζει αυτούς που ηγούνται από αυτούς
που ακολουθούν. Αν θέλουμε να ανήκουμε στους πρώτους, είναι στο χέρι
μας να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες
συνθήκες ώστε η καινοτομία να ανθίσει
και στη δική μας επιχείρηση.

Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

Όποιος «ακούει» την αγορά και
παρακολουθεί με προσοχή αυτό που
θέλουν και χρειάζονται οι πελάτες του,
μπορεί να οδηγηθεί σε ένα καινοτόμο
αποτέλεσμα με μεγαλύτερη ακρίβεια,
ταχύτητα και επιτυχία
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διεθνή νέα

PwC: Διαδίδεται η χρήση τεχνολογίας
Blockchain στις επιχειρήσεις
Το 84% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα της PwC «Blockchain
is here. What’s your next move?» δηλώνουν ότι σχεδιάζουν την υλοποίηση δράσεων που στηρίζονται στο Blockchain, ενώ το 15% έχει προχωρήσει σε πλήρη εφαρμογή. Καθώς το Blockchain ενισχύει περαιτέρω
τη σχέση της επιχείρησης με το εμπόριο, τα αποτελέσματα της έρευνας
καταδεικνύουν ξεκάθαρα τον φόβο των πρώτων ότι θα μείνουν πίσω
αναφορικά με τις εξελίξεις, την ώρα που το Blockchain εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς παγκοσμίως, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για μείωση
του κόστους, αύξηση της ταχύτητας και ενίσχυση της διαφάνειας και ανίχνευσης της πληροφορίας.
Βάσει των ευρημάτων, το 1/4 των στελεχών κάνει λόγο για πιλοτικά προγράμματα αξιοποίησης της τεχνολογίας Blockchain που βρίσκονται σε
εξέλιξη (10%) ή σε πλήρη εφαρμογή (15%). Τουλάχιστον το 1/3 των στελεχών (32%) έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη έργων, ενώ το 1/5 (20%) βρίσκεται σε διαδικασία έρευνας.
Σήμερα, οι πιο προηγμένες χώρες στην ανάπτυξη έργων Blockchain είναι
οι ΗΠΑ (29%), η Κίνα (18%) και η Αυστραλία (7%) Οι συμμετέχοντες εκτιμούν, ωστόσο, ότι η Κίνα θα πάρει τα ηνία από τις ΗΠΑ (30%) μέσα στα
επόμενα 3-5 χρόνια, με το κέντρο της επιρροής και της δραστηριότητας
να μεταφέρεται εκεί από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Η έρευνα καταδεικνύει επίσης το προβάδισμα που έχουν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην αξιοποίηση του Blockchain στο πρώιμο αυτό
στάδιο, με το 46% των στελεχών να θεωρεί ότι είναι ο κυρίαρχος κλάδος
σήμερα, ενώ το 41% εκτιμά ότι θα παραμείνει και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (3-5 έτη). Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες προοπτικές αξιοποίησης της
νέας τεχνολογίας εντός των επόμενων 3-5 ετών είναι, σύμφωνα με τους
συμμετέχοντες, η Ενέργεια και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (14%), η
Υγεία (14%) και η Βιομηχανία (12%). Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του
Blockchain θα αναπτυχθούν και θα διοχετευθούν μέσα από κοινόχρηστες
πλατφόρμες σε επίπεδο κλάδου. Σύμφωνα με την έρευνα, όμως, αυτό δεν
θα συμβεί εάν οι εταιρείες ενός κλάδου δεν συμφωνήσουν για την τήρηση
κοινών προτύπων και δεν λειτουργήσουν από κοινού.
Παρά τις ισχυρές προοπτικές της νέας τεχνολογίας, οι συμμετέχοντες
υπέδειξαν την εμπιστοσύνη ως έναν από τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες στην υιοθέτηση του Blockchain. Το 45% υπέδειξε την
εμπιστοσύνη ως εμπόδιο στην υιοθέτηση του Blockchain: το 48% επισημαίνει την αβεβαιότητα ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο. Το ζήτημα της
εμπιστοσύνης προκαλεί ανησυχία κυρίως στα στελέχη στη Σιγκαπούρη
(37%), στα ΗΑΕ (34%) και στο Χονγκ Κονγκ (35%), γεγονός που αντικατοπτρίζει εν μέρει το προβάδισμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
στην ανάπτυξη του Blockchain. Η ανησυχία για την αβεβαιότητα στο
ρυθμιστικό πλαίσιο ήταν πιο έντονη στη Γερμανία (38%), την Αυστραλία
(37%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (32%).
Ένας στους τρεις συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι ασχολούνται λίγο ή καθόλου με το Blockchain, επικαλέστηκε ως λόγους για την ανεπαρκή πρόοδο το κόστος (31%), την αβεβαιότητα για την καταλληλότερη στιγμή να
ξεκινήσει κανείς (24%) και ζητήματα διακυβέρνησης (14%).
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Έρευνα ΕΥ: Αισιόδοξες
οι ευρωπαϊκές μεσαίες
επιχειρήσεις
Οι ευρωπαϊκές μεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζονται αισιόδοξες για το επόμενο δωδεκάμηνο και προχωρούν σε φιλόδοξα αναπτυξιακά σχέδια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση,
«EY Growth Barometer Europe». Η έρευνα διαπιστώνει ότι
σχεδόν το 62% των ερωτηθέντων αναμένουν ανάπτυξη
των εταιρειών τους μεταξύ 6% και 10%, ποσοστό αυξημένο
κατά 38 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της περσινής έρευνας.
Παράλληλα, ένα επιπλέον 24% στοχεύει σε διψήφιο ρυθμό
ανάπτυξης 11%-15% κατά τους προσεχείς 12 μήνες. Κινητήριος δύναμη φαίνεται πως είναι η διεθνής επέκταση, καθώς
το 25% την τοποθετεί ως κορυφαία αναπτυξιακή προτεραιότητα. Η έρευνα διαπιστώνει επίσης ότι η μεγαλύτερη αλλαγή για το 2018 είναι η έμφαση στην τεχνολογία. Ενώ
πέρυσι το 70% δήλωνε ότι δεν θα υιοθετήσει ρομποτική
αυτοματοποίηση διαδικασιών, σήμερα, το 75% δηλώνει
υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα δύο χρόνια.
Τέλος, πάνω από το ένα τρίτο (37%) των διευθυντικών
στελεχών μεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σκοπεύουν
να προσλάβουν υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ενώ
κανείς δεν προτίθεται να μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό.
Οι συμμετέχοντες κατατάσσουν την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες (33%) ως κορυφαίο παράγοντα ανάπτυξης. Επίσης, ακολουθώντας μια
μαζική μετατόπιση που καταγράφεται σε όλον τον κόσμο,
το 42% των στελεχών κατατάσσει τη διαφορετικότητα και
την πολυμορφία του ανθρώπινου δυναμικού στην κορυφή
των στρατηγικών προτεραιοτήτων ως προς τις προσλήψεις.

Έρευνα ManpowerGroup:
Παγκόσμιο πρόβλημα η έλλειψη ταλέντου
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 45% των εργοδοτών αντιμετωπίζει δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της
ManpowerGroup. To ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες
συγκριτικά με το 2016, ενώ αποτελεί και το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί παγκοσμίως από το 2007, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η έλλειψη ταλέντων δεν εμφανίζει
σημάδια υποχώρησης. Οι εργοδότες στην Ιαπωνία εξακολουθούν να καταγράφουν τη
μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης ταλέντου (89%), ενώ την πρώτη πεντάδα με τα υψηλότερα ποσοστά δυσκολίας συμπληρώνουν οι ακόλουθες χώρες: Ρουμανία (81%),
Ταϊβάν (78%), Χονγκ Κονγκ (76%) και Βουλγαρία (68%). Η Ελλάδα, με ποσοστό 61%,
καταλαμβάνει την 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.
Αντιθέτως, ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία (24%), η Κίνα (13%), η Ιρλανδία (18%)
και το Ηνωμένο Βασίλειο (17%), δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα προσέλκυσης ταλέντων.
Στην κορυφή των θέσεων που οι εργοδότες δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν βρίσκονται οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες». Οι «Επαγγελματίες Πωλητές» παραμένουν δυσεύρετοι, καταλαμβάνοντας φέτος τη 2η θέση, ενώ στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης εμφανίζονται οι «Πτυχιούχοι Μηχανικοί».

Το 50% των στελεχών θα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες έως το 2020
Οι μισοί από τους εργαζόμενους αναμένεται να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό είναι
ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από έρευνα της Kalido, στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν επίσης ότι το 64% των εταιρειών με έδρα το Ην. Βασίλειο απασχολεί ελεύθερους επαγγελματίες έως ένα βαθμό και το 39%
των εργοδοτών προβλέπει ταχύτερη αύξηση των freelancers σε σχέση με το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό του σε ορίζοντα πέντε ετών.
Στα οφέλη που απορρέουν από αυτή τη μορφή εργασιακής σχέσης συμπεριλαμβάνονται η ευελιξία (79%), ότι τα στελέχη εργάζονται
σε projects που πιστεύουν (42%) καθώς και ότι χαρακτηρίζουν την εργασία τους ως συναρπαστική (30%). Σημειώνεται επίσης ότι οι
αποδοχές για το εν λόγω ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικά υψηλότερες με τους millennials να υποστηρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο
κερδίζουν το μέγιστο που θα μπορούσαν. Παράλληλα, η έρευνα κατέδειξε ότι οι εργαζόμενοι φαίνεται να εκτιμούν τη συνεργασία με
ελεύθερους επαγγελματίες στο χώρο εργασίας τους αναφορικά με τις «φρέσκιες» ιδέες που έχουν αλλά και το διευρυμένο δίκτυό τους.
Μάλιστα, αυτή η τάση έχει οδηγήσει τους μόνιμους εργαζόμενους να διερευνήσουν για τους ίδιους αντίστοιχη αλλαγή καριέρας. Στις
ανησυχίες, ωστόσο, όσων δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες συγκαταλέγεται η αβεβαιότητα για τη ροή εργασίας τους
(65%). Ταυτόχρονα, οι συστάσεις εργοδοτών βρίσκονται σε υψηλή θέση στην αναζήτηση εργασίας: το 77% των ερωτηθέντων προτιμά
να βρεί εργασία με αυτόν τον τρόπο.
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διεθνή νέα
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Η ΕΕ επενδύει 34 εκατ.
ευρώ στην καινοτομία

ΕΥ: Οι εξελισσόμενες τάσεις στην τεχνολογία, κινητήριος
δύναμη των αποεπενδύσεων
Η διάθεση για αποεπένδυση (εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε αδράνεια)
έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς τον Ιανουάριο του 2018, ολοκληρώθηκαν συμφωνίες αξίας 323 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 18 ετών. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αυξανόμενη πίεση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στο δραστικό μετασχηματισμό του οικονομικού περιβάλλοντος και να αναμορφώσουν
τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Αυτό προκύπτει από την ετήσια έρευνα της EY, Global Corporate
Divestment Study 2018, μια ετήσια έρευνα μεταξύ 1.000 στελεχών παγκοσμίως. Ο αριθμός των στελεχών που σχεδιάζει να προχωρήσει σε μια αποεπένδυση στα επόμενα δύο χρόνια υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι (87% από 43%), γεγονός που καταδεικνύει ότι αυτή η αναπτυξιακή στρατηγική έχει αναρριχηθεί στις εταιρικές προτεραιότητες. Μεταξύ άλλων, σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%)
των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι αποεπενδύσεις τους επηρεάστηκαν άμεσα από το εξελισσόμενο
τεχνολογικό τοπίο, έναντι 55% το 2017. Ώθηση στις αποεπενδύσεις δίνει, κυρίως, η ανταγωνιστική
θέση μιας επιχειρηματικής μονάδας στην αγορά όπου δραστηριοποιείται, σύμφωνα με το 85% των
ερωτηθέντων, ποσοστό σημαντικά αυξημένο έναντι του 42% του 2017. Οι επιχειρήσεις ωθούνται
στην εκποίηση μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν παραμείνει για υπερβολικά
μεγάλο διάστημα στα χαρτοφυλάκιά τους, καθώς περισσότερα από τα μισά (56%) στελέχη παραδέχονται ότι κατείχαν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία περισσότερο από όσο θα έπρεπε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει 14
σχέδια υψηλού επιπέδου προκειμένου να
εισαγάγουν ταχύτερα τις καινοτομίες τους
στην αγορά, στο πλαίσιο της δράσης «Επιτάχυνση της καινοτομίας» του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC). Στα έργα που
επιλέγονται για χρηματοδότηση περιλαμβάνεται τεχνολογία ανακύκλωσης για την
εισαγωγή καουτσούκ από ελαστικά «στο
τέλος του κύκλου ζωής τους» στις γραμμές
παραγωγής, σύστημα για τη θεραπεία της
επίμονης κολπικής μαρμαρυγής, καθώς και
εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνει την ποιότητα των βίντεο και περιορίζει την κίνηση βίντεο συνεχούς ροής στο
διαδίκτυο. Η δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» αφορά ριζικά νέα, πρωτοποριακά
προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες επιχειρηματικά μοντέλα που ανοίγουν νέες αγορές.
Προσφέρει έως και 3 εκατ. ευρώ ανά σχέδιο
σε κοινοπραξίες αποτελούμενες από 3 έως 5
εταίρους, οι οποίες περιλαμβάνουν μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), βιομηχανικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλους παράγοντες.

Γραφειοκρατία και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού βασικά προβλήματα των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
Την εγχώρια γραφειοκρατία, παρά εκείνη που πηγάζει από ευρωπαϊκούς κανονισμούς, προσδιορίζουν ως μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξή τους
οι επιχειρήσεις ανά τη Γηραιά Ήπειρο. Αυτό προκύπτει από την έρευνα της PwC με τίτλο «European Private Business», στην οποία συμμετείχαν 2.450
εταιρείες σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, το 39% των εταιρειών, δήλωσε ότι η εγχώρια γραφειοκρατία τους δημιουργεί ανησυχία, ενώ
περίπου 29% ανέφεραν ως πρόβλημα την ευρωπαϊκή. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά έφτασαν το 70,7% και μόλις 20%.
Παράλληλα, η έρευνα έφερε στο προσκήνιο ένα ευρύτερο και μόνιμο πρόβλημα της ΕΕ, που αφορά στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Το
συγκεκριμένο αξιολογείται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς εμποδίζει την πρόσληψη των κατάλληλων
εργαζομένων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού. Η PwC εκτιμά ότι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, οδηγεί στην απώλεια
εσόδων της τάξης των 324 δισ. ευρώ ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο άθροισμα του ΑΕΠ της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας και της Κροατίας. Για
την Ελλάδα, το αντίστοιχο κόστος εκτιμάται στα 2 δισ. ετησίως.
Παράλληλα, τονίζεται ότι ο διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών αρχών, των εργοδοτών και των υπαλλήλων αποτελεί το κλειδί για την ευθυγράμμιση
των απαιτήσεων των ιδιωτικών και μη επιχειρήσεων με τις προσδοκίες της κοινωνίας και τα προσόντα των αποφοίτων. Η ανάγκη αυτή γίνεται ολοένα
πιο επιτακτική καθώς η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό μεγαλώνει και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες υψηλής
εξειδίκευσης για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
Τέλος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός φάνηκε να αποτελεί προτεραιότητα μόνο για το 31% των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αυτό υποδηλώνει ότι πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα εκτιμήσει πλήρως τη σημασία του ψηφιακού κόσμου για τις εταιρείες υποτιμώντας τις
προοπτικές που ανοίγονται, μη λαμβάνοντας υπόψιν την απλοποίηση των διαδικασιών που προσφέρει.

παρουσίαση
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:
Η πρόκληση των ελληνικών επιχειρήσεων

Π

ονοκέφαλο για τις ελληνικές επιχειρήσεις προκαλεί η διαχείριση
των εταιρικών εξόδων, με το 95%
αυτών να τη θεωρεί σημαντική προτεραιότητα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο
από την Edenred.
Την ίδια ώρα, πάνω από το 50% δηλώνει
δυσαρεστημένο από τον, μέχρι στιγμής,
τρόπο διαχείρισης των εταιρικών εξόδων,
γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη εύρεσης νέων τρόπων επίλυσης.
Ποιά είναι τα σημαντικότερα ζητήματα
διαχείρισης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα;
l Έλλειψη ελέγχου κατά τη χρήση καρτών ή μετρητών από τους εργαζομένους «εν κινήσει» για την κάλυψη των
εξόδων τους (γεύματα εκτός έδρας,
διαμονή, καύσιμα κ.λπ.) η οποία μπορεί
να εκθέσει και τα δύο μέρη σε κίνδυνο
λόγω υψηλών πιστώσεων
l Χρονοβόρες διαδικασίες και αυξημένος
χρόνος διαχείρισης από το λογιστήριο
που μειώνουν την παραγωγικότητα και
δημιουργούν δυσάρεστο κλίμα όταν
απαιτείται η επιστροφή χρημάτων
l Δυσκολία εκταμίευσης μετρητών
l Αυξημένη γραφειοκρατία (συλλογή και
κατάθεση αποδείξεων) που μπορεί να

οδηγήσει σε καθυστέρηση αποζημιώσεων και λάθη
l Κίνδυνος λαθών και προστίμων σε περίπτωση ελέγχου και δυσκολία συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
Ποιοί είναι όμως οι πιο συχνοί τρόποι
διαχείρισης των εταιρικών εξόδων σήμερα;
l 57.6% των επιχειρήσεων καλύπτουν τα
έξοδά τους με πάγιες προκαταβολές
από το λογιστήριο (μετρητά ή κατάθεση
σε λογαριασμό του εργαζόμενου)
l 49.3% των επιχειρήσεων καλύπτουν τα
έξοδά τους απολογιστικά, με τους εργαζομένους να καλύπτουν αρχικά τα έξοδα
και εν συνεχεία να συντάσσουν εξοδολόγιο προκειμένου να αποζημιωθούν
l Μόλις 26% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες
l Ενώ ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό της
τάξεως του 16.7% των επιχειρήσεων
χρησιμοποιούν κάρτες καυσίμων
Στο πλαίσιο των παραπάνω, η ανάγκη εύρεσης μιας ευέλικτης λύσης είναι επιτακτική.

Η Edenred δίνει την απάντηση
με τη λύση Spendeo®
Η λύση Spendeo® συνδυάζει την ευελιξία
μιας επαναφορτιζόμενης, προπληρωμένης κάρτας, τον έλεγχο μιας online πλατ-

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
l Άμεση έκδοση, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά και προσωπικά έγγραφα των εργαζομένων
l 50% μείωση του χρόνου σύνταξης και καταχώρησης των εξοδολογίων
l Τέλος στη διαχείριση μετρητών, προκαταβολών και προσωπικών καρτών
l Reporting σε πραγματικό χρόνο
l Άμεση επαναφόρτιση για μειωμένους χρόνους διαχείρισης
l Απόλυτος έλεγχος, μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης της χρήσης της
κάρτας βάσει της εταιρικής πολιτικής, ανά ομάδα ή/και ανά εργαζόμενο
l 24ωρη πρόσβαση στο υπόλοιπο και στο ιστορικό των συναλλαγών μέσω
της online πλατφόρμας και της mobile εφαρμογής Spendeo®
l Χρήση σε όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν POS, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, βάσει των όρων χρήσης που έχετε επιλέξει

φόρμας που καταγράφει και ενημερώνει
σε πραγματικό χρόνο τις συναλλαγές των
εταιρικών καρτών, και τη φορητότητα μιας
mobile εφαρμογής που επιτρέπει στο διαχειριστή και τους κατόχους να έχουν 24/7
έλεγχο των εταιρικών τους εξόδων!
Η εταιρεία Power Ηealth, μία από τις
κορυφαίες εταιρείες φυσικών προϊόντων
υγείας και διατροφής στην Ελλάδα επέλεξε τη λύση Spendeo® για τη διαχείριση
των εταιρικών της εξόδων και δηλώνει:
«Η λύση Spendeo® απέφερε 50%
μείωση στις μηνιαίες εργατοώρες ανά
υπάλληλο λογιστηρίου για τον έλεγχο
και την καταχώρηση των δαπανών,
αλλά και στον χρόνο σύνταξης και
υποβολής εξοδολογίου. Επιπλέον,
ο χρόνος για την εξαγωγή reports
μειώθηκε κατά 75%»

Για πληροφορίες επισκεφθείτε: www.spendeo.gr/business
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ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Από την πρώτη διεθνή έκθεση της KPMG για
Global Female Leaders (GFLs) προκύπτει ότι
οι γυναίκες-στελέχη επιχειρήσεων είναι καλά
προετοιμασμένες για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, ενώ στην πλειοψηφία τους (77%)
θεωρούν το disruption περισσότερο ευκαιρία
παρά απειλή. Οι μισές GFLs (51%) πιστεύουν
ότι η εταιρεία τους είναι συντελεστής του
disruption στον κλάδο τους, παρά θύμα του
disruption από τους ανταγωνιστές. Το εύρημα
αυτό είναι ενδεικτικό, μεταξύ άλλων, της εντυπωσιακής αντίθεσης με την πρόσφατη μελέτη
KPMG 2018 Global CEO Outlook, όπου μόνο το
15% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες (γεγονός
που αντικατοπτρίζει τη μειωμένη αντιπροσώπευση των γυναικών στο ρόλο της CEO).
Διαφορές παρατηρούνται, όμως, και με την
πλειονότητα των GFLs (77%), οι οποίες εμφανίζονται αρκετά σίγουρες για τις αναπτυξιακές
προοπτικές της εταιρείας τους, έναντι των ανδρών ομόλογών τους, οι οποίοι είναι σίγουροι
σε ποσοστό 90%!
«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ξεκινά από την
εις βάθος κατανόηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών των πελατών μας», επισημαίνει
η Susan Ferrier, Global Head of People της KPMG
International. «Οι Γυναίκες σε Παγκόσμιες Ηγετικές Θέσεις που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζονται πανέτοιμες να οδηγήσουν τις εταιρείες
τους στην ανάπτυξη και την κερδοφορία».
Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες στελέχη εμφανίζουν υψηλά επίπεδα εξοικείωσης με
την ψηφιοποίηση, την τεχνολογία και τα
δεδομένα αφού:
• Το 93% διαπιστώνουν ανάγκη βελτίωσης των
διαδικασιών καινοτομίας και της υλοποίησής
αυτής την επόμενη τριετία.
• Το 77% θα αυξήσει τη χρήση των προγνωστι-

κών μοντέλων/αναλύσεων δεδομένων.
• Το 58% έχουν λάβει στρατηγικές αποφάσεις
με βάση τα δεδομένα, αντί να τα παραβλέπουν χάριν της διαίσθησης, την τελευταία
τριετία.
• Το 48% νιώθουν εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η
τεχνολογία blockchain, η μεικτή πραγματικότητα και οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις.
• Μόνο το 21% των GFLs πιστεύουν ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τους έχει μη
ρεαλιστικές προσδοκίες όσον αφορά στην
απόδοση επενδύσεων από έργα ψηφιακού
μετασχηματισμού. Αντίστοιχα, αυτό το πιστεύει το 55% των συμμετεχόντων στη μελέτη CEO Outlook.
Παράλληλα εμφανίζονται αισιόδοξες για τις
προοπτικές και τις στρατηγικές ανάπτυξης,
καθώς και το δυναμικό:
• Το 73% των GFLs αναμένουν αύξηση του
κύκλου εργασιών άνω του 2%, ενώ το 17%
αναμένει ανάπτυξη κάτω από 2%. Αντίστοιχα,
περισσότεροι από τους μισούς άντρες CEO
(55%) δεν αναμένουν ανάπτυξη κύκλου εργασιών άνω του 2%.
• Όσον αφορά στις στρατηγικές ανάπτυξης, οι
GFLs επικεντρώνονται στην οργανική ανάπτυξη, με το 45% να θεωρεί πως αποτελεί
την καλύτερη στρατηγική ανάπτυξης. Στη
μελέτη CEO Outlook, αντιθέτως, μόνο το 28%
προτάσσει την οργανική ανάπτυξη, ενώ το
μεγαλύτερο ποσοστό (33%) επικεντρώνεται
στις στρατηγικές συμμαχίες.
• Αυτά τα αποτελέσματα συνάδουν με τις προσδοκίες για αύξηση του δυναμικού, με το 33%
των GFLs να αναμένουν αύξηση τουλάχιστον
6%, σε σύγκριση με 37% των αντρών ομολόγων τους.

• Ωστόσο, οι GFLs είναι περισσότερο επιφυλακτικές σχετικά με την επίδραση της τεχνητής
νοημοσύνης στο δυναμικό, καθώς μόλις το
47% υποστηρίζει ότι θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις από αυτές που θα καταργήσει. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άντρες
CEO ήταν 62%.

Σιγουριά για τους παράγοντες
επιτυχίας, τις ποσοστώσεις
και τις προσδοκίες
Οι GFLs είναι ευέλικτες και γνωρίζουν τα δυνατά τους σημεία. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν
να πιστεύουν ότι χρειάζεται αλλαγή της νοοτροπίας προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα
των φύλων.
• Μόνο το 28% βλέπουν το επόμενο βήμα της
σταδιοδρομίας τους στην υφιστάμενη εταιρεία.
• Οι 8 στις 10 (83%) θεωρούν τα προγράμματα
ενίσχυσης των γυναικών ως έναν καλό τρόπο για προώθηση περισσότερων γυναικών
σε ηγετικές θέσεις. Στην ερώτηση πού αποδίδουν την επιτυχία τους, πάντως, κατατάσσουν την ποσόστωση υπέρ των γυναικών
στην τελευταία θέση (4%).
• Ως τους δύο σημαντικότερους παράγοντες
της προσωπικής τους επιτυχίας αναφέρουν
τα ισχυρά προσωπικά δίκτυα και την καλή
επικοινωνία.
Όπως σημειώνει η Ferrier, «η φωνή των γυναικών είναι καθοριστική για την επίτευξη διαφοροποιημένης και ολοκληρωμένης οπτικής. Οι
GFLs που συμμετείχαν στην έρευνα αντιλαμβάνονται ότι στην ψηφιακή εποχή, η ηγεσία πρέπει να αγκαλιάσει διαφορετικές κατηγορίες του
δυναμικού προκειμένου να επιτύχει ενίσχυση
της απόδοσης της επιχείρησης».

παρουσίαση

ΕΑΣΕ | LEADING

Επιλεγμένοι τiτλοι Μάνατζμεντ - Ηγεσiας
ΑΠO ΤΙΣ ΕΚΔOΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙOΣ

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι χωρίς συνεχή μάθηση, προσαρμογή και βελτιωτική αλλαγή
σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, δεν μπορεί να υπάρξει επαγγελματική και
επιχειρηματική επιτυχία, αφού ο ρυθμός των αλλαγών ολοένα εντείνεται.

Τ

α στελέχη όλων των ιεραρχικών επιπέδων οφείλουν να
επιμορφώνονται και να εκπαιδεύονται συστηματικά, έτσι ώστε
να εξασφαλίζουν την επιτυχία των
επιχειρήσεων και των οργανισμών,
όπου εργάζονται, και ταυτόχρονα τη
δική τους επιτυχημένη καριέρα.
Έχοντας το παραπάνω ως γνώμονα,
οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ σε συνεργασία με τον Καθηγητή Μάνατζμεντ και
Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
για Στελέχη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτρη Μπουραντά δημιούργησαν τη σειρά βιβλίων
Μάνατζμεντ – Ηγεσία, η οποία έχει
στόχο τη βελτίωση των ηγετικών,
διοικητικών και επιχειρηματικών
ικανοτήτων των στελεχών, ώστε να
αναπτύξουν την καριέρα τους επιτυγχάνοντας παράλληλα εξαιρετικά
αποτελέσματα.
Τα βιβλία της σειράς Μάνατζμεντ –
Ηγεσία είναι βιβλία διακεκριμένων
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων και
επιλέχθηκαν με αυστηρά κριτήρια,
ώστε να συμβάλλουν στην ουσιαστική βελτίωση της στρατηγικής, διοικητικής και ηγετικής αποτελεσματικότητας στην πράξη, προσφέροντας τις
πλέον σύγχρονες και χρήσιμες γνώσεις, μεθόδους, τεχνικές και καλές
πρακτικές καθώς και αποτελεσματικά εργαλεία. Αυτή η επιδίωξη αποτελεί τον κοινό παρονομαστή όλων
των βιβλίων, όπως και των πρώτων
έξι της σειράς που κυκλοφορούν και
περιγράφονται παρακάτω.

Το βιβλίο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ του διακεκριμένου καθηγητή στο Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλη Παπαδάκη αποτελεί απαραίτητο εργαλείο αλλά και πρακτικό οδηγό για όλα τα στελέχη και τους επιχειρηματίες που έχουν την ευθύνη να διαμορφώνουν και να υλοποιούν τις
στρατηγικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Ο καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς με το βιβλίο του ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ εστιάζει στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών, των ικανοτήτων, των μεθόδων, των
τεχνικών και των εργαλείων, τα οποία κάθε προϊστάμενος, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, πρέπει να διαθέτει για να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία στην πράξη.

Το βιβλίο της διακεκριμένης Ομότιμης Καθηγήτριας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νάνσυς Παπαλεξανδρή συνθέτει τις γνώσεις και
τις πρακτικές που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ προς όφελος των επιχειρήσεων και των οργανισμών αλλά και των γυναικών
που επιδιώκουν επιτυχημένη καριέρα στελέχους.
Ο παγκοσμίως γνωστός συγγραφέας Patrick Lencioni μέσω μιας συναρπαστικής μυθιστορηματικής αφήγησης προσφέρει τις πλέον καίριες κρίσιμες πρακτικές για την ανάπτυξη
επιτυχημένων ομάδων και «ομαδικών παικτών». Το βιβλίο του ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ αποτελεί το πιο ευπώλητο στο είδος του, στις ΗΠΑ και παγκοσμίως,
που έχουν διαβάσει εκατομμύρια στελέχη.
Το βιβλίο ΓΙΝΕ ΙΔΙΟΦΥΪΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό
εργαλείο για την ανάπτυξη των διαπραγματευτικών ικανοτήτων, όχι μόνο των στελεχών
(π.χ. προϊσταμένων, πωλητών, προμηθευτών) αλλά όλων μας, αφού συχνά στην επαγγελματική και προσωπική ζωή, τυπικά ή άτυπα, διαπραγματευόμαστε. Γραμμένο από δύο
κορυφαίους καθηγητές στην εκπαίδευση στελεχών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, τους Deepak Malhotra και Max H. Bazerman, το βιβλίο αυτό
έρχεται να σας διδάξει όσα χρειάζεστε, προκειμένου να επιτυγχάνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σε οποιαδήποτε διαπράγματευση.
Τέλος, το βιβλίο ΤΑ 10 ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ του Alan Hester προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και μεθόδους με πρακτικό και απλό τρόπο, για τη βελτίωση 10
κρίσιμων ικανοτήτων των στελεχών, που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα και
την επιτυχία του στελέχους στην καθημερινότητα.

Επιλέξτε και εσείς το βιβλίο που σας ταιριάζει!
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έρευνα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος
το Γ’ τρίμηνο του 2018

Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει την επαναφορά της αισιοδοξίας μεταξύ των CEOs σχετικά με την πορεία
της ελληνικής οικονομίας. Τα τρία τέταρτα των CEOs δηλώνουν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει
πιθανότητα οπισθοδρόμησης στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί με τους
δανειστές, με το 25% αυτών να υποστηρίζει ότι η πιθανότητα αυτή είναι υψηλή. Παράλληλα σχεδόν έξι
στους δέκα CEOs θεωρούν ότι ο κίνδυνος αναστολής των επενδύσεων από μια πιθανή επιμήκυνση της
προεκλογικής περιόδου είναι υψηλός. 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 17/09/2018 έως 30/09/2018.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Ο

γενικός δείκτης οικονομικού
κλίματος
(ΕΑΣΕ/ICAP-CEO
General Index) το τρίτο τρίμηνο του 2018 κινήθηκε ανοδικά και διαμορφώθηκε στις 163 μονάδες
- έναντι 159 το προηγούμενο τρίμηνο
(Γράφημα 1). Η άνοδος του δείκτη αποτυπώνει την επαναφορά της αισιοδοξίας
μεταξύ των CEOs σχετικά με την πορεία
της Ελληνικής οικονομίας, που έχει ήδη
εκφραστεί τα προηγούμενα τρίμηνα. Παράλληλα οι CEOs εκφράζουν τους σταθερή προσήλωση τους στην αναγκαιότητα
των μεταρρυθμίσεων.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά
κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του
δείκτη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οριακή πτώση κατά μία μονάδα
στις μεγάλες και πολύ μεγάλες. Ο δείκτης
τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε
άνοδο και διαμορφώθηκε στις 156 μονάδες έναντι 153 το προηγούμενο τρίμηνο.
Παρόμοια και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε
αύξηση στις 170 μονάδες έναντι 165 του
προηγούμενου τριμήνου.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε άνοδο και

διαμορφώθηκε στις 215 μονάδες έναντι
207 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση
της χώρας, διαμορφώθηκε σε 33%, ενώ
παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε μειώθηκε σε
10% έναντι 16% το προηγούμενο τρίμηνο
(Γράφημα 2). Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 51% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας
είναι βελτιωμένη συγκρινόμενη με 1 έτος
πριν. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης
της χώρας ένα έτος μετά αυξήθηκε στις
204 μονάδες (Γράφημα 3). Το ποσοστό
των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική
κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη
στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 42%,
ενώ για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι αυξημένο σε 46%.

Νέα άνοδος του δείκτη οικονομικής κατάστασης κλάδου
δραστηριοποίησης
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε άνοδο στις 189 μονάδες έναντι 182 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 36%,
ποσοστό που αυξάνεται σε 43% για τους
CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης
σημείωσε άνοδο στις 187 μονάδες. 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 42%, ποσοστό που αυξάνεται
σε 49% για τους CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε ανοδική πορεία και ανήλθε στις 135 μονάδες
έναντι 129 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 73% για τους CEOs των πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων και 65% για τους
CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικο-
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
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νομική κατάσταση της εταιρείας τους το
επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 154
μονάδες έναντι 149 το προηγούμενο τρίμηνο (Γράφημα 5). Το ποσοστό των CEOs
που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο
έτος ανήλθε σε 62%, ενώ πιο αισιόδοξοι
εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων σε ποσοστό 70%.
Αντίθετα με τους υπόλοιπους δείκτες, ο
δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε
πτώση στις 126 μονάδες έναντι 128 το
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2018
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2018

προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των
CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που
διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με
το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε
33%, ποσοστό που αυξάνεται σε 40% για
τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων.
Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών αυξήθηκε και διαμορφώθηκε στις 152 μονάδες έναντι 145 το προηγούμενο τρίμηνο.
Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι
οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας 1 έτος μετά
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας 1 έτος μετά
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Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ & Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος
XEROX HELLAS
«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος
στο 3ο τρίμηνο του 2018 επανήλθε
σε ανοδική πορεία και βελτιώθηκε
στις 163 μονάδες έναντι 159
του προηγούμενου τριμήνου. Η
εξέλιξη του δείκτη μετά από το
προηγούμενο πτωτικό τρίμηνο
επαναφέρει τη σχετική αισιοδοξία
των CEOs για την οικονομία αλλά
με αρκετές επιφυλάξεις, καθώς
όπως επισημαίνουν, χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή στους πιθανούς
κινδύνους κατά την εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων. Αξίζει δε
να σημειωθεί ότι έξι στους δέκα
CEOs υποστηρίζουν ότι μια πιθανή
επιμήκυνση της προεκλογικής
περιόδου θα έχει αρνητική επίδραση
στις επενδύσεις.

Ανησυχία για την πιθανότητα
οπισθοδρόμησης των μεταρρυθμίσεων
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν τη γνώμη
τους για την πιθανότητα επιβράδυνσης ή
και ακύρωσης των μεταρρυθμίσεων που
έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές
κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Το
25% των CEOs υποστηρίζει ότι υπάρχει
υψηλή πιθανότητα οπισθοδρόμησης
στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων,
ενώ ένας στους δύο CEOs πιστεύει ότι η
πιθανότητα αυτή είναι μικρή. Παράλληλα

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Πιστεύετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει πιθανότητα

επιβράδυνσης ή και ακύρωσης των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί
με τους δανειστές;

25%

25%

που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά
τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε
43%, ποσοστό που αυξάνεται σε 50% για
τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ναι, υψηλή πιθανότητα
Ναι, μικρή πιθανότητα
Όχι, καμία πιθανότητα

Σταθερός ο δείκτης τρέχουσας
απασχόλησης
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρέμεινε στάσιμος στις 117 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός
των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με
ένα έτος διατηρήθηκε σε 46%, ποσοστό το
οποίο στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι
αυξημένο σε 54% και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε 52%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε άνοδο
στις 155 μονάδες έναντι 149 μονάδων το
προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των
CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση
στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 45%,
ποσοστό που αυξάνεται σε 57% για τους
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

το υπόλοιπο 25% των CEOs θεωρεί ότι
δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επιβράδυνσης ή και ακύρωσης των μεταρρυθμίσεων (Γράφημα 6).
Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για τον κίνδυνο αναστολής των επενδύσεων λόγω
πιθανής επιμήκυνσης της προεκλογικής
περιόδου. Σχεδόν έξι στους δέκα CEOs
θεωρούν ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός,
ενώ το 34% πιστεύει ότι ο κίνδυνος είναι
μικρός. Από το σύνολο των CEOs μόνο το
8% υποστηρίζει ότι από μια πιθανή επιμήκυνση της προεκλογικής περιόδου δεν
υπάρχει κανένας κίνδυνος αναστολής των
επενδύσεων (Γράφημα 7).

50%
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος αναστολής για τις επενδύσεις από

μία πιθανή επιμήκυνση της προεκλογικής περιόδου;
8%

Ναι, υψηλός κίνδυνος

34%

Ναι, μικρός κίνδυνος
Όχι, κανένας κίνδυνος

58%
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Το σύνθετο ταξίδι
του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα ταξίδι που ξεκινά από την πλευρά του πελάτη
και αφορά κάθε πτυχή του business, σε end-to-end επίπεδο. Καθώς η ψηφιακή
τεχνολογία εξελίσσεται, η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτεί προσεκτική
συνεργασία, ενδελεχή σχεδιασμό και τη συμμετοχή κάθε τμήματος, καταργώντας τα
σιλό και διευρύνοντας τους ρόλους. Ποιοι είναι οι κύριοι πυλώνες που απαιτούνται
για μια επιτυχημένη ψηφιακή επιχείρηση και ποιος ο ρόλος του CEO για την επιτυχή
υλοποίηση του εγχειρήματος;
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Η

«4η Βιομηχανική Επανάσταση» είναι ένας όρος που
χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τάση αύξησης
της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων στην παραγωγή,
οδηγώντας στην ακόμη μεγαλύτερη
αυτοματοποίησή της. Στο επίκεντρο της
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης βρίσκονται έννοιες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, οι τεχνολογίες
επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων, το
cloud computing, το δίκτυο των πραγμάτων (internet of things), η ρομποτική
και άλλες, τις οποίες ήδη οι σύγχρονες
επιχειρήσεις έχουν εντάξει στις δραστηριότητές τους.
Το ερώτημα που γεννάται εύλογα είναι:
πρόκειται για απειλή ή για ευκαιρία; Όπως
κάθε ανάλογη αλλαγή μεγάλης κλίμακας
στο παραγωγικό μοντέλο, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση δημιουργεί προσδοκίες
και ταυτόχρονα εγείρει ανησυχίες. Προσδοκίες μεγαλύτερης παραγωγικότητας,
οικονομικής ανάπτυξης, βελτίωσης της

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,
βελτίωσης της σχέσης του ανθρώπου με
το περιβάλλον του. Ανησυχίες για την
προοπτική της απώλειας θέσεων εργασίας, της αύξησης κοινωνικών ανισοτήτων,
για τη δημιουργία νέων κοινωνικών και
οικονομικών διαστρωματώσεων. Αναπόφευκτα, η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών επηρεάζει ήδη και θα επηρεάσει
ακόμη περισσότερο στο μέλλον την αγορά εργασίας, καθώς προκύπτει συνεχώς
η ανάγκη για νέες δεξιότητες, ενώ πολλές
εργασίες που σήμερα απαιτούν ανθρώπινο κεφάλαιο στο μέλλον θα εκτελούνται
από μηχανές.

Αναζητώντας την κατάλληλη
προσέγγιση
Στη σημερινή εποχή, η αναγκαιότητα του
ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων είναι προφανής και δεν χρειάζεται κάποιος να επιχειρηματολογήσει για τα
οφέλη. Όλες οι σχετικές μελέτες δείχνουν
ότι τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού
θα αποδώσουν στις επιχειρήσεις μέσα στα

επόμενα 3 με 5 χρόνια αύξηση εργασιών
και μείωση κόστους κατ’ ελάχιστο της τάξης του 10 έως 30%. Είναι όμως σημαντικό να βρεθεί η κατάλληλη προσέγγιση για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά κυρίως για την ψηφιακή επιχειρηματική στρατηγική. Και ο λόγος είναι ότι οι επενδύσεις
σε τεχνολογίες και ψηφιακό μετασχηματισμό δεν αποδίδουν τόσο άμεσα στα έσοδα και στον περιορισμό των εξόδων.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μίας επιχείρησης είναι ακριβώς η ριζική αλλαγή της
στρατηγικής, των στόχων, των μοντέλων,
των λειτουργιών, των προϊόντων, της προσέγγισης μάρκετινγκ, με την υιοθέτηση
ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτή η υιοθέτηση επιταχύνει την ανάπτυξή της σε όλο
το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Το να
καταφέρει μία επιχείρηση να υλοποιήσει
το συνολικό μηχανισμό για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της είναι ιδιαίτερα περίπλοκο έργο, γιατί περιλαμβάνει όλες
τις λειτουργίες της επιχείρησης, συνεπώς
απαιτεί συντονισμό ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογιών.

Συνέχεια στη σελίδα 26
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ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ

Ακολουθούν ένα διακριτό και προβλέψιμο μοτίβο

Ο

ι εταιρείες δαπανούν ετησίως αυξανόμενα ποσά με στόχο να «οδηγήσουν» τις εξελίξεις και να εντοπίσουν την επόμενη
μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Όμως, παρά τις επενδύσεις, τα κέρδη των υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι χαμηλότερα, η κλίμακα χρεοκοπιών είναι υψηλότερη και η ανάλυσή της Accenture σε >3.600 από τις
μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο δείχνει ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί. Στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι 40% των
επιχειρήσεων σε 20 κλάδους έχουν μεγάλο βαθμό «ευαισθησίας» σε μελλοντικές αλλαγές (disruption), κυρίως λόγω της ψηφιακής επανάστασης.

Πρέπει οι επιχειρήσεις να φοβούνται την αλλαγή;
Οι ηγετικές ομάδες των επιχειρήσεων της έρευνας θεωρούν ότι το λεγόμενο “Disruption”
είναι πέρα από τον έλεγχό τους. Συγκεκριμένα, ενώ 93% των στελεχών πιστεύουν ότι ο κλάδος τους θα υποστεί σημαντικές απειλές τα επόμενα πέντε χρόνια, μόνο 20% αισθάνονται
κατάλληλα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα.
Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι οι ανατροπές ακολουθούν ένα διακριτό και προβλέψιμο μοτίβο. Ως εκ τούτου, το σημείο εκκίνησης για τους επικεφαλής των επιχειρήσεων είναι να καταλάβουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο κλάδος τους και γιατί συμβαίνει αυτό. Στη συνέχεια,
πρέπει να αξιολογήσουν την ταχύτητα επερχόμενων αλλαγών σκιαγραφώντας την ευαισθησία του κλάδου τους σε μελλοντικές εξελίξεις. Εντοπίζοντας το σημείο τομής ανάμεσα στο
τρέχον επίπεδο αλλαγής και της
ευαισθησίας του κλάδου τους σε
μελλοντικές ανατροπές, οι ηγέτες
μπορούν να προβλέψουν πού θα
προκύψουν ευκαιρίες για την επιχείρησή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Accenture
δημιούργησε το Δείκτη Disruptability 1, που συνδυάζει ακριβώς αυτές τις δύο διαστάσεις και
παρουσιάζει τέσσερα διακριτά
στάδια: Βιωσιμότητα (Viability),
Αντοχή (Durability), Μεταβλητότητα (Volatility) και Ευπάθεια
(Vulnerability).

Πώς πρέπει ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις
Σε περιόδους συνεχών αλλαγών απαιτείται μια νέα στρατηγική, η οποία να δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενεργούν με αυτοπεποίθηση. Η Accenture ονομάζει αυτή τη στρατηγική «Υιοθέτηση του Νέου (Rotating to the New)», η οποία περιλαμβάνει τέσσερις ενέργειες:
w Μετασχηματισμός του πυρήνα (Transform the Core)
w Ενδυνάμωση του πυρήνα (Grow the Core)
w Επιτάχυνση του «νέου» (Scale the New)
w Στρατηγική Μεταστροφή (Wise Pivot)
Η ηγετική ομάδα των επιχειρήσεων, έχοντας εντοπίσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο κλάδος
τους, θα πρέπει να κινηθεί ανάλογα δίνοντας έμφαση σε διαφορετικές στρατηγικές. Αντίστοιχα ευρήματα βρέθηκαν στην Ελλάδα στην πρόσφατη μελέτη που εκπόνησε η Accenture
σε συνεργασία με τον ΣΕΒ με τίτλο «Ψηφιακή Ελλάδα: Ο Δρόμος προς την Ανάπτυξη»2.
[1] Disruptability Index https://www.accenture.com/gr-en/insight-leading-new-disruptability-index
[2] Μελέτη Accenture-ΣΕΒ: «Ψηφιακή Ελλάδα: Ο Δρόμος προς την Ανάπτυξη»
https://www.slideshare.net/accenture/digital-greece-the-path-to-growth

1. Παρούσα Κατάσταση: Ανθεκτικότητα
Á Ενδεδειγμένη Στρατηγική: Μετασχηματισμός του πυρήνα
- Διατήρηση της ηγεσίας κόστους στο βασικό πυρήνα δραστηριοτήτων
- Αξιοποίηση τεχνολογιών που συμβάλλουν
στην αύξηση της κερδοφορίας
- Διοχέτευση των κεφαλαίων που εξοικονομούνται για «παραγωγή» καινοτομίας
2. Παρούσα Κατάσταση: Βιωσιμότητα
Á Ενδεδειγμένη Στρατηγική: Ενδυνάμωση
του πυρήνα
- Άμεσες Επενδύσεις για δημιουργία νέων
δυνατοτήτων
- Ενεργοποίηση της ζήτησης για καινοτόμα
προϊόντα και υπηρεσίες στο υπάρχον
πελατολόγιο
- Αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων για την επέκταση σε παρεμφερείς
αγορές
3. Παρούσα Κατάσταση: Ευπάθεια
Á Ενδεδειγμένη Στρατηγική: Επιτάχυνση
του «νέου»
- Μείωση της εξάρτησης από πάγια στοιχεία
ενεργητικού και ρευστοποίηση όσων
υπολειτουργούν
- Εντοπισμός και έμφαση σε νέες ευκαιρίες
για την αντιμετώπιση της μειωμένης ζήτησης στο βασικό πυρήνα δραστηριοτήτων
- Αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δεδομένων για τη δημιουργία βελτιωμένων
προϊόντων, υπηρεσιών και εμπειριών που
δίνουν αξία στον πελάτη
4. Παρούσα Κατάσταση: Μεταβλητότητα
Á Ενδεδειγμένη Στρατηγική: Στρατηγική
Μεταστροφή
- Εταιρική και οικονομική αναδιάρθρωση
- Κατάλληλος προγραμματισμός και
χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση σε νέες
δραστηριότητες
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ΟΙ 6 ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί τον συντονισμό 6 κύριων δράσεων, ή αλλιώς 6 πυλώνων, για μία επιτυχημένη ψηφιακή επιχείρηση:
1. Ψηφιακή στρατηγική και καινοτομία. 2. Απαιτήσεις των πελατών και τρόποι που κάνουν τις επιλογές τους στην ψηφιακή εποχή 3. Αυτοματοποίηση των διαδικασιών και των customer journeys 4. Οργανωτική δομή του οργανισμού και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό
5. Τεχνολογία 6. Δεδομένα εργαλεία ανάλυσής τους (τα οποία υποστηρίζουν τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή στρατηγικής και στόχων.)

1

4

2

5

3

6

Στρατηγική & Καινοτομία
Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική και την καινοτομία, στην ψηφιακή εποχή είναι
δύσκολο να στηρίζεται κανείς σε προηγούμενες αναλύσεις. Οι καλύτερες ψηφιακές στρατηγικές βασίζονται στο πού θα βρίσκεται η αξία για τον πελάτη
τα επόμενα χρόνια, με άλλα λόγια ποιες είναι οι υπηρεσίες που θα θέλουν οι
πελάτες στο άμεσο μέλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο χώρος
των ηλεκτρονικών ειδών, όπου το e-commerce εδώ και μία δεκαετία έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα με μεγάλη πίεση στα περιθώρια κέρδους.
Όμως εκτός από την απειλή υπάρχει και η ευκαιρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της General Electronics, η οποία βλέποντας τη δυναμική των
social media σχεδίασε ένα social graph με τις διασυνδέσεις των 300.000 εργαζομένων της. Τους έδωσε έτσι ένα εξαιρετικό εργαλείο για νέες πωλήσεις, με
την απόδοση να είναι 350 φορές η επένδυση για τη συγκεκριμένη υλοποίηση.
Στην ψηφιακή επιχείρηση, τα όρια στρατηγικής και υλοποίησής της θα είναι δυσδιάκριτα. Ακριβώς επειδή είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις τις μελλοντικές τάσεις και ανάγκες, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις θα καθορίζουν τις
στρατηγικές τους με prototyping σε επιλεγμένους πελάτες και εν συνεχεία
scaling σε όλη την πελατειακή βάση.

Customer decision journeys
Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των πελατών και τα customer journeys, όλες οι
έρευνες δείχνουν ότι οι εταιρείες που κατανοούν και σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους με αυτό τον τρόπο έχουν τεράστια οφέλη.
Η ικανοποίηση των πελατών ενισχύεται σημαντικά (20% κατά μέσο όρο),
τα έσοδα αυξάνουν από 10-15% και το κόστος εξυπηρέτησης μειώνεται
αντίστοιχα κατά 20% (McKinsey). Αυτή η κατανόηση της συμπεριφοράς
των πελατών είναι θεμελιώδης για την επιτυχία μίας επιχείρησης. Με τον
πλούτο των δεδομένων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις σε πολλούς κλάδους,
μπορούν να προβλέψουν τις αποφάσεις των πελατών και να σχεδιάσουν τις
υπηρεσίες τους με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές τους. Το αποτέλεσμα
είναι στοχευμένη προώθηση, υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις πωλήσεις και
χαμηλότερα κόστη δικτύων πωλήσεων και επικοινωνίας.

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών
Στη σύγχρονη εποχή, η αυτοματοποίηση είναι διαφορετική από ό,τι στο παρελθόν. Πλέον μιλάμε για νέα επιχειρηματικά μοντέλα, με την αυτοματοποίηση να μην περιορίζεται στην υλοποίηση ενός συστήματος, αλλά στοχευμένων λύσεων. Στην ουσία, o στόχος πλέον δεν είναι να μειωθούν τα βήματα
μίας σύνθετης διαδικασίας μέσω της αυτοματοποίησης, αλλά να σχεδιαστεί
εξαρχής μία νέα διαδικασία, συχνά μέσα από το κινητό ή το tablet.

Organization
Σε ό,τι αφορά την οργανωτική δομή και το ανθρώπινο δυναμικό, είναι προφανές ότι οι επιχειρήσεις
πρέπει να επενδύσουν σε νέες δεξιότητες και να
αναπροσαρμόσουν τις δομές τους, ώστε να ενισχύσουν την ψηφιακή κουλτούρα και την κουλτούρα της καινοτομίας.
Πέρα από την εκπαίδευση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, στόχος κάθε επιχείρησης
είναι να προσελκύσει και νέα ταλέντα με ψηφιακές δεξιότητες, νέους ανθρώπους που θα φέρουν
στον οργανισμό σημαντική τεχνογνωσία και θα
συνεισφέρουν στη μάθηση και στην ομαλότερη
προσαρμογή όλων στη νέα πραγματικότητα του
ψηφιακού κόσμου.

Τεχνολογία
Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, στην ψηφιακή εποχή η άσκηση είναι ακόμη πιο δύσκολη από ό,τι τις
προηγούμενες δεκαετίες, καθώς η τεχνολογία πρέπει να οδηγεί την καινοτομία, την αυτοματοποίηση
και την ανάλυση των δεδομένων για την προσωποποίηση των αναγκών και των υπηρεσιών σε
πραγματικό χρόνο. Για αυτό συχνά προτείνται μία
προσέγγιση δύο ταχυτήτων, όπου η μία ταχύτητα
επιτρέπει γρήγορο development για τις υπηρεσίες
προς τους πελάτες και μία δεύτερη ταχύτητα για τα
core συστήματα με έμφαση στη διαθεσιμότητα και
την υψηλή ποιότητα διαχείρισης δεδομένων.

Data and analytics
Έκτος πυλώνας είναι τα data, τα οποία αποτελούν
κύριο asset μίας ψηφιακής επιχείρησης. Όλοι οι
στόχοι διαμορφώνονται και επιτυγχάνονται από
την επιτυχημένη και έγκαιρη ανάλυση αυτών των
δεδομένων. Εδώ συμβάλλουν και οι άνθρωποι με
τις κατάλληλες δεξιότητες, οι οποίοι μπορούν με
τα σωστά εργαλεία να «μεταφράζουν» τα δεδομένα και η επιχείρηση να ενεργεί με βάση αυτά.

παρουσίαση
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Κλειδί για την ανάπτυξη
Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο Δημήτρης Πηλίτσος, ITS Manager στην Konica Minolta,
εξηγεί τη σημασία της ομαλής ένταξης των νέων τεχνολογιών στις
επιχειρήσεις και αναλύει την προσέγγιση της Konica Minolta ώστε οι
τεχνολογικές λύσεις να συμβάλλουν στη δημιουργία καινοτομίας.
Τι σημαίνει για εσάς ψηφιακός μετασχηματισμός;
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια
επανάσταση στον χώρο της τεχνολογίας που
πραγματοποιείται ήδη σε πολλές επιχειρήσεις και σε αρκετά κράτη. Ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο, αφορά την υιοθέτηση καινοτομιών και ευέλικτων πρακτικών που έχουν
ως αποτέλεσμα την εύκολη διασύνδεση
μεταξύ ανθρώπων, συσκευών και τοποθεσιών. Βρισκόμαστε άλλωστε στο σημείο που η
ένταξη των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη τόσο
για την ανάπτυξή τους όσο και για τη βιωσιμότητά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
επιδιώκουν την ομαλή αλλά και ταχεία ένταξή τους στην ψηφιακή εποχή με στόχο το μέγιστο δυνατό όφελος. Έχει αρχίσει να γίνεται
αντιληπτό από τις επιχειρήσεις ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί το κλειδί για
την ανάπτυξη και την επιτυχία τους.
Πώς προσεγγίζει η Konica Minolta τον
ψηφιακό μετασχηματισμό;
Στην Konica Minolta ο τομέας της διαχείρισης πληροφοριών και του ψηφιακού μετασχηματισμού αναπτύσσεται ταχύτατα. Τη
δεδομένη στιγμή είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας την κατάλληλη
υποστήριξη για τη διαχείριση πληροφοριών
τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
Η πλέον ώριμη και διαδεδομένη υπηρεσία
διαχείρισης εκτυπώσεων (OPS / Optimized
Print Services) συμπληρώνεται από τρείς
ακόμα IT υπηρεσίες: MCS (Managed Content
Services), BPS (Business Process Services) και
IMS (Infastructure Management Services).
Έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει στην αγορά
ανάγκη για παροχή υπηρεσιών που δεν αφο-

ρούν μόνο τις εκτυπώσεις. Θεωρούμε, λοιπόν, στην Konica Minolta ότι το IT δεν πρέπει
να επιλύει μόνο προβλήματα ρουτίνας άλλα
να συμβάλει στη δημιουργία καινοτομίας και
να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών. Η Konica
Minolta μπορεί να προσφέρει τα μέσα στις
Διευθύνσεις Πληροφορικής (IT) για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο μέσω νέων τεχνολογιών. Στόχος μας είναι να παρέχουμε τις
κατάλληλες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες
της κάθε εταιρείας, μέσω των εξειδικευμένων
στελεχών μας που εργάζονται στα διάφορα
competence centers και που τοποθετούνται
σε στρατηγικά σημεία ανά τον κόσμο.
Τί προσφέρουν αυτές οι λύσεις σε μια
σύγχρονη επιχείρηση;
Οι λύσεις αυτές αποδεσμεύονται από το φυσικό μέσο αποθήκευσης αναδεικνύοντας τον
τύπο ενός εγγράφου και την κατηγοριοποίηση αυτού βάσει μεταδεδομένων. Παράλληλα
προσφέρεται σε μια μοντέρνα επιχείρηση η
δυνατότητα να συρρικνώσει τους χρόνους
που απαιτούνται για τη συντήρηση ευρετηρίων. Επιπλέον γίνεται δυνατό να διαχειρίζονται ευκολότερα προβληματικές ροές εργασιών όπως οι εγκρίσεις, οι αναθέσεις και οι
αλλαγές στις εκδόσεις ενός αρχείου. Ακόμα,
οι λύσεις προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια
στον οργανισμό απέναντι σε κινδύνους που
σχετίζονται με τα δεδομένα τους. Για παράδειγμα, λύσεις που βασίζονται στο cloud
προστατεύονται από μηχανισμούς προηγμένης ασφάλειας που σε άλλη περίπτωση το
κόστος δαπάνης για την απόκτηση τέτοιων
μηχανισμών θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Τέλος,
με την υλοποίηση των λύσεων αυτών παρέχεται η επιλογή της εξ αποστάσεως εργασί-

ας αξιοποιώντας τη δυνατότητα σύμπτυξης
πληροφοριών σε κεντρικούς κόμβους. Είναι
επίσης εφικτό να διαμοιράζεται η πληροφορία διαδικτυακά σε οποιαδήποτε συσκευή με
αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και
αμεσότερη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων. Σημαντική είναι σαφώς και η προσθήκη
του Workplace Hub στις λύσεις που προσφέρουμε, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη σύνδεση των διαφόρων πολυλειτουρικών συσκευών, των servers, των
σημείων πρόσβασης WI-FI και της αποθήκευσης δεδομένων.
Αρκετές εταιρείες προχωρούν στην εγκατάσταση νέων τεχνολογιών οι οποίες βασίζονται εξολοκλήρου στο cloud, θεωρείτε την ύπαρξη «τοπικού storage» μη
απαραίτητη πλέον;
Είναι γνωστό ότι η μετάβαση στο cloud
έχει πολλά πλεονεκτήματα και αποτελεί μια
άκρως δελεαστική λύση για τους οργανισμούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει αυτομάτως
ότι το cloud είναι μια λύση υποδομής που
απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υβριδικά συστήματα υποδομής αποτελούν καταλληλότερες προτάσεις με βάση πάντα τις ανάγκες
και τα επιθυμητά αποτελέσματα που αναζητά μια επιχείρηση. Πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψιν μας την υπάρχουσα υποδομή
και το μέγεθος της αυτοματοποίησης που
θέλουμε να πετύχουμε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειώσουμε ότι το κόστος αποθήκευσης και συντήρησης δεδομένων στο
cloud έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια γεγονός που κάνει τη
μετάβαση στο cloud ακόμα πιο συμφέρουσα
πρόταση.
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Ο ανθρώπινος παράγοντας
Η συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό περιστρέφεται γύρω από την
τεχνολογία, ωστόσο ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο καθοριστικός. Είναι ζωτικής σημασίας να εκπαιδεύσουν οι επιχειρήσεις το ανθρώπινο δυναμικό τους
στις νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες,
καθώς και να φροντίσουν να αποκτήσεις
τις νέες δεξιότητες που χρειάζονται.
Στην νέα οικονομία, η δια βίου μάθηση
δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα, καθώς η διάρκεια ζωής των δεξιοτήτων των εργαζομένων θα συρρικνωθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Στο
παρελθόν, κάποιος σπούδαζε στα 20 και
αυτές οι γνώσεις επαρκούσαν για να κάνει
καριέρα μέχρι τα 60. Στο άμεσο μέλλον,
όμως, οι γνώσεις που απέκτησε ο εργαζόμενος στα 20 θα θεωρούνται ήδη παρωχημένες στα 35 του.
Στην Ελλάδα μάλιστα η ανάγκη είναι ακόμη πιο επιτακτική. Σύμφωνα με στοιχεία
του ΣΕΒ, η χώρα μας έχει χαμηλό απόθεμα ψηφιακών δεξιοτήτων και είναι ο
ουραγός της Ευρώπης βάσει του Δείκτη
Ψηφιακών Οικονομικών Ευκαιριών (ο
οποίος αποτιμά τη διείσδυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και την ύπαρξη «ψηφιακών
επιταχυντών»). Αν λάβουμε υπόψη μας
ότι, ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό θέσεων εργασίας με υψηλό κίνδυνο από τον
αυτοματισμό, είναι επιτακτική η ανάγκη
για την ψηφιακή αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. Όχι μόνο
ενδοεταιρικά, αλλά ξεκινώντας από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Παρατηρούμε διεθνώς μία στροφή στην
εισαγωγή της καινοτομίας και της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων στα
σχολεία, μέσα από την εκπαίδευση STEM
και STEAM. Ο όρος STEM αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων Science (επιστήμη),
Technology (τεχνολογία), Engineering
(μηχανική) και Mathematics (μαθηματικά), τομέων με μεγάλη ζήτηση στην αγο-

ρά. Η εκπαίδευση STEM θεωρείται κινητήριος δύναμη για την προετοιμασία των
μαθητών για το μέλλον: περιλαμβάνει
αλλαγή της φιλοσοφίας ολόκληρης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης επιστήμης –
τεχνολογίας και της σύνδεσής τους με τον
πραγματικό κόσμο. Στη συνέχεια, προστέθηκε στο ακρωνύμιο και η τέχνη (Art),
ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και το
σχεδιασμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και
στην Ελλάδα να επανεξετάσουμε τις αντιλήψεις μας στον τομέα της εκπαίδευσης,
ώστε να συμβαδίζουν με τα σύγχρονα
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.

Ο καθοριστικός ρόλος του CEO
Η επιτυχής έκβαση κάθε προσπάθειας
εταιρικού μετασχηματισμού εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από την ηγεσία της επιχείρησης. Στην περίπτωση του ψηφιακού
μετασχηματισμού, ο ρόλος του CEO είναι
ακόμη πιο καθοριστικός, λόγω του μεγάλου μεγέθους της απαιτούμενης αλλαγής
και του disruption.
Όπως ήδη αναλύθηκε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν προϋποθέτει μόνο νέα
τεχνολογία, αλλά και νέα επιχειρηματικά
μοντέλα και τρόπους εργασίας. Σύμφωνα
με την Boston Consulting Group (“A CEO’s
guide to Leading Digital Transformation”,
The New New Way of Working Series), το
πρόβλημα σε πολλές επιχειρήσεις δεν είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας αλλά κατάλληλης ηγεσίας. Κι αυτό γιατί οι απαιτήσεις
από τους ηγέτες είναι σύνθετες και πρωτόγνωρες: πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα
σε διαφορετικά ψηφιακά έργα, να διαχει-

ριστούν επιταχυνόμενους κύκλους καινοτομίας και να αναδιαμορφώσουν την
λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με
νέες προσεγγίσεις (π.χ. agile).
Προκειμένου να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του στρατηγικού ρόλου τους
στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η BCG
προτείνει κάποιους «χρυσούς» κανόνες
που μπορούν να ακολουθήσουν.
Πρώτον, πρέπει να μάθουν από τις επιτυχίες, και να ενσωματώσουν όσο μπορούν
τις καινοτομίες των εταιρειών που πρωταγωνιστούν στην ψηφιακή οικονομία. Εταιρείες όπως η Uber, η Airbnb και το Spotify
δεν δημιούργησαν απλά disruption στις
αγορές στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν
με τους νέους τρόπους εξυπηρέτησης και
τις τεχνολογικές καινοτομίες που εισήγαγαν: εξίσου σημαντικό είναι ότι δημιούργησαν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και
νέα κουλτούρα. Είναι λάθος να θεωρήσουν οι CEOs των «παραδοσιακών» επιχειρήσεων ότι αυτές οι καινοτομίες δεν
τους αφορούν. Χρειάζεται να μελετήσουν
ενδελεχώς πώς μπορούν να εφαρμόσουν
και στο δικό τους οργανισμό νέους τρόπους εργασίας, πώς μπορούν να αναβαθμίσουν την εξυπηρέτηση των πελατών
τους και να υιοθετήσουν νέες τεχνολογικές πλατφόρμες. Ταυτόχρονα, όμως,
δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τα δυνατά
σημεία και τις αξίες της δικής τους εταιρικής κουλτούρας. Μια επιχείρηση που
λειτουργεί για δεκαετίες σίγουρα διαθέτει
κάποια διαχρονικά πλεονεκτήματα που
δεν μπορούν απλά να εξαφανιστούν στην
ψηφιακή εποχή. Χαρακτηριστικό είναι το

Τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού
θα αποδώσουν στις επιχειρήσεις μέσα στα
επόμενα 3 με 5 χρόνια αύξηση εργασιών
και μείωση κόστους κατ’ ελάχιστο της
τάξης του 10 έως 30%
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SPECIAL REPORT
success story της εταιρείας παιχνιδιών
LEGO, η ανάκαμψη της οποίας βασίστηκε τόσο στη γέφυρα που έκανε στο ψηφιακό μέλλον, όσο και στην επιστροφή
της στις θεμελιώδεις αξίες για τις οποίες
ξεχώριζε στο παρελθόν.
Δεύτερον, βασική ευθύνη των CEOs στο
ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού
της επιχείρησης είναι να μεταδώσουν
από τη μία πλευρά τη μεγάλη εικόνα, το
όραμα για το μέλλον του οργανισμού
και τη στρατηγική για να το επιτύχουν,
αφήνοντας όμως από την άλλη πλευρά περιθώρια για αυτοσχεδιασμό. Είναι
αδύνατον να σχεδιάσουν εκ προοιμίου όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού.
Με άλλα λόγια, απαιτείται να εξασκήσουν προσαρμοστική ηγεσία (adaptive
leadership), να είναι διαρκώς ανοιχτοί
στο feedback που θα λαμβάνουν από
την επιχείρηση, τους πελάτες και τους
συνεργάτες τους και να αναδιαμορφώνουν ανάλογα την πορεία. Προκειμένου
να το επιτύχουν, χρειάζεται να ορίσουν
πολύ τακτικά reviews (τριμηνιαία αντί
για ετήσια business reviews και εβδομαδιαίες ή ακόμη και καθημερινές διορθωτικές κινήσεις).
Τρίτον, πρέπει να είναι ανοιχτοί στην
υιοθέτηση διαφορετικών προσεγγίσεων
και ταχυτήτων, μέσα στον ίδιο οργανισμό. Το υψηλό επίπεδο μεταβλητότητας
και ασάφειας στην αγορά καθιστά πρακτικά αδύνατο για τους ηγέτες να γνωρίζουν επακριβώς τι θα λειτουργήσει τελικά και ποιες τεχνολογικές και αναλυτικές

ικανότητες θα χρειαστεί να αποκτήσουν.
Χρειάζεται να αξιολογήσουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, επενδύσεις
και συνέργειες, να επιλέξουν κάποιες για
πιλοτική εφαρμογή και να υιοθετήσουν
σε μεγάλη κλίμακα την πιο πολλά υποσχόμενη.
Τέταρτον, θα χρειαστεί να εισαγάγουν
ευέλικτους τρόπους εργασίας (agile)
στην επιχείρηση. Για τους πιο παραδοσιακούς ηγέτες που αναδείχθηκαν
μέσα από την κουλτούρα της ιεραρχίας,
αυτή η ευελιξία είναι πρωτόγνωρη και
αποπροσανατολιστική. Καλούνται να
διαχειριστούν agile ομάδες (γρήγορες,
αυτοδιοικούμενες, διατμηματικές και σε
μεγάλο βαθμό πειραματικές), να μάθουν
νέες συμπεριφορές και να επιτύχουν το
μεγαλύτερο στοίχημα της ηγεσίας στον
ψηφιακό μετασχηματισμό: την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην πειθαρχία
και την ευθυγράμμιση των ανθρώπων
με τους εταιρικούς στόχους από τη μία
πλευρά, και στην παροχή αυτονομίας
από την άλλη.
Τέλος, θα χρειαστεί να δώσουν ακόμη
μεγαλύτερη έμφαση σε ένα θέμα που
είναι σταθερά στην ατζέντα τους: τα ταλέντα. Παρόλο που η προσέλκυση «έτοιμων» δεξιοτήτων από την αγορά είναι η
πιο άμεση λύση, είναι προτιμότερο να
γίνεται επιλεκτικά. Η καλύτερη και πιο
μακροπρόθεσμα ωφέλιμη προσέγγιση
είναι αυτή της εκπαίδευσης του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού σε νέες
δεξιότητες. Μάλιστα, αρκετές επιχει-

ρήσεις έχουν δημιουργήσει εσωτερικές
ακαδημίες ή κέντρα ψηφιακής εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς, όπως η
τεχνητή νοημοσύνη ή τα analytics.

Συμπέρασμα
Ανακεφαλαιώνοντας, στον πυρήνα του
ψηφιακού μετασχηματισμού είναι από τη
μία μεριά οι νέες τεχνολογίες και κυρίως η
τεχνητή νοημοσύνη και από την άλλη τα
δεδομένα. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα
να επεξεργαζόμαστε τεράστιους όγκους
δεδομένων και από αυτά να παράγουμε
νέα μοντέλα και ενέργειες που θα οδηγούν άμεσα σε ανάπτυξη εργασιών και
επιχειρηματική αξία, κάτι εντελώς διαφορετικό από την αυτοματοποίηση του
παρελθόντος.
Ταυτόχρονα, η ψηφιακή επιχείρηση δεν
είναι μόνο ένας εσωτερικός ψηφιακός μετασχηματισμός. Ξεκινάει από την τεχνολογία που παρέχει νέες δυνατότητες τόσο
στις επιχειρήσεις όσο και στους πελάτες,
αλλά προϋποθέτει την αξιοποίηση της
τεχνολογίας μέσα από νέες οργανωτικές
και λειτουργικές δομές σε ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις με κατάλληλη κουλτούρα και δεξιότητες.
Σύμφωνα με μία πολύ ενδιαφέρουσα
μελέτη της Standard & Poor’s, ο μέσος
χρόνος ζωής των επιχειρήσεων μειώνεται
συστηματικά τα τελευταία 50-60 χρόνια.
Το 1958 ήταν 61 χρόνια, το 1980 ήταν 25
και το 2011 μόλις 18 χρόνια. Άρα η ψηφιακή επιχείρηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλά θέμα ανταγωνιστικότητας και επιτυχίας. Είναι και θέμα
επιβίωσης.

Ο ρόλος του CEO στον ψηφιακό μετασχηματισμό
είναι απόλυτα καθοριστικός λόγω του μεγάλου μεγέθους
της απαιτούμενης αλλαγής και του disruption

παρουσίαση
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ΝEΑ BMW X4:

Σπορ χαρακτήρας με μοντέρνα, πολυτελή αίσθηση
Η νέα BMW X4 επιβάλλεται με τη μοναδικότητά της και την έμφαση
στο δυναμισμό και την καινοτομία. Το νέο μοντέλο προτίθεται να γράψει το
επόμενο κεφάλαιο στην επιτυχημένη ιστορία του πρώτου Sports Activity Coupe
της πολυτελούς μεσαίας κατηγορίας.
Σχεδίαση: δυναμικές αναλογίες
και αθλητικό στυλ
Η εξωτερική σχεδίαση της νέας BMW X4 αποτελεί ‘σπουδή’ στη μυώδη αισθητική και το δυναμισμό. Καθαρές επιφάνειες και αριστοκρατικές, μοντέρνες πινελιές, αποτυπώνουν την
εξελιγμένη αισθητική της Χ4, που υποδύεται
το ρόλο ενός ‘γραμμωμένου’ αθλητή στην οικογένεια BMW X.
Οι αυξημένες διαστάσεις διαμορφώνουν τις
δυναμικές αναλογίες της νέας BMW X4. Κεντρικά και στο μπροστινό τμήμα, παρουσιάζεται
μία ευρύχωρη μάσκα BMW με τρισδιάστατη
εμφάνιση. Δίδυμοι προβολείς LED με δυναμικό περίγραμμα και οριζόντια φώτα ομίχλης
συνθέτουν τη νέα εκδοχή της γνώριμης φυσιογνωμίας των μοντέλων BMW Χ.
Η coupe γραμμή οροφής ρέει στο πίσω παρμπρίζ με κομψή μεγαλοπρέπεια πριν βυθιστεί
πιο κάθετα στο πίσω τμήμα. Οριζόντιες γραμμές, τα πίσω φώτα LED που ξεχωρίζουν με το
τρισδιάστατο σχήμα τους, και οι δύο απολήξεις εξαγωγής μεγιστοποιούν την αίσθηση
πλάτους του πίσω τμήματος.
Μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και
αποκλειστικές ζάντες διατίθενται με τις εκδόσεις xLine, M Sport X και M Sport για ακόμα
περισσότερη εξατομίκευση.

Εσωτερικό: σπορ χαρακτήρας με
μοντέρνα, πολυτελή αίσθηση
Το εσωτερικό της νέας BMW X4 αποπνέει μία
σύγχρονη αίσθηση πολυτέλειας σε συνδυασμό με εντυπωσιακό δυναμισμό. Η οδηγοκεντρική διάταξη του cockpit, ο χαμηλός πίνακας
οργάνων και το ελαφρώς υπερυψωμένο κάθισμα αυξάνουν την οδηγική άνεση.
Τα επίπεδα άνεσης αναβαθμίζονται με νέες
προτάσεις εξοπλισμού όπως είναι ο αυτόματος έλεγχος κλιματισμού τριών ζωνών, το
πακέτο Ambient Air, ο ενεργός εξαερισμός

Εκτεταμένο λειτουργικό σύστημα, προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού και νέες λειτουργίες BMW ConnectedDrive
καθισμάτων, το BMW Display Key καθώς και η
μεγάλη πανοραμική κρυστάλλινη οροφή.

Οδηγική εμπειρία: δυναμική,
αποδοτική, ευέλικτη
Τρεις βενζινοκινητήρες και τέσσερις κινητήρες
diesel διατίθενται ήδη για τη νέα BMW X4. Η
πετρελαιοκίνητη έκδοση BMW X4 xDrive20d
αποδίδει 190 hp με κατανάλωση μικτού κύκλου 5.6 – 5.4 l/100 km, εκπομπές CO2 στο
μικτό κύκλο 149 – 142 g/km* ενώ η βενζινοκίνητη έκδοση BMW X4 xDrive20i προσφέρει
184 hp με κατανάλωση μικτού κύκλου 7.3 – 7.1
l/100 km, και εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο
168 – 163 g/km*. Όλες οι εκδόσεις μεταφέρουν την κινητήρια ισχύ τους στο δρόμο μέσω
ενός οκτατάχυτου κιβωτίου Steptronic με χειριστήρια αλλαγών στο τιμόνι και στάνταρ ευφυές σύστημα τετρακίνησης.

Το λειτουργικό σύστημα iDrive της νέας BMW
X4 περιλαμβάνει ανεξάρτητη οθόνη Control
Display, σύστημα voice control, σύστημα αναγνώρισης χειρονομιών BMW, καθώς και προαιρετικές επιλογές όπως το ταμπλό πολλαπλών
λειτουργιών και την τελευταία γενιά του BMW
Head-Up Display.
Η σειρά συστημάτων υποστήριξης οδηγού
για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια έχει επεκταθεί με το πακέτο Driving Assistant Plus
να περιλαμβάνει τη νέα γενιά Active Cruise
Control, Steering & Lane Control Assistant,
Lane Keeping Assistant με ενεργή προστασία
από πλευρική σύγκρουση, και συστήματα
προειδοποίησης Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας και Διασταυρώσεων.
H νέα BMW X4 προσφέρει (όπως όλα τα νέα
αυτοκίνητα BMW), 5 χρόνια δωρεάν service
ή 60.000 χλμ., με το πακέτο BMW Service
Inclusive Standard.

* Τιμές κατανάλωσης βασίζονται στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών, διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του ελαστικού που χρησιμοποιείται.
Περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ των νέων επιβατικών αυτοκινήτων μπορείτε να βρείτε στο έντυπο «Οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO₂ νέων επιβατικών αυτοκινήτων», που διατίθεται χωρίς χρέωση σε όλο το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW.

INFO

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε με
το τμήμα Εταιρικών
Πωλήσεων της BMW Hellas
στο email: BMWHellas.
Corporatesales@bmw.gr
και στο 210 9118000.
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x³ + αx² + βx + γ - py + q = 6
Υπάρχει λειτουργικός...
αλγόριθμος για τον επιτυχημένο CEO
του μέλλοντος;

Σήμερα, αποτελεί κοινό τόπο πως η τεχνολογία «τρέχει» με ασύλληπτους ρυθμούς,
βρίσκοντας λύσεις για σύνθετα προβλήματα, γεννώντας νέες οπτικές στη γνώση,
επεκτείνοντας το πεδίο δράσης του επιχειρείν, διευκολύνοντας την παραγωγική διαδικασία
και αναπτύσσοντας σύγχρονες μεθόδους διοίκησης. Με τον κυκεώνα των εξελίξεων που
λαμβάνουν χώρα, ο ρόλος του διοικητικού ηγέτη αποκτά μεγαλύτερη σημασία παρά ποτέ,
ενώ την ίδια στιγμή δεν δείχνει να υφίσταται χώρος για την παραμικρή αστοχία, απώλεια,
άγνοια ή αδυναμία. Υπάρχει, άραγε, κάποιος αλγόριθμος που μπορεί να διασφαλίσει
πως η θητεία ενός CEO θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία;
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ, marketos@gmail.com
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ι σύγχρονοι Διευθύνοντες
Σύμβουλοι δείχνουν να
αξιοποιούν μοναδικές πηγές, που όμοιές τους ήταν
-περίπου- άγνωστες μέχρι πρότινος, ως
εργαλεία βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των αποφάσεών τους. Σε αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι
πάσης φύσεως ψηφιακές τεχνολογίες,
η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η συλλογή
και επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων κ.ο.κ. Μάλιστα, δείχνουν να
εμπιστεύονται ποικίλους αλγόριθμους
ως ένα άλλο «εργαλείο» επιχειρηματικής
ανάλυσης και εφαρμογής αλγοριθμικού σκεπτικού, προκειμένου να λάβουν
στρατηγικές αποφάσεις και να προβούν
σε αντίστοιχης λογικής κινήσεις.
Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι
εάν υπάρχουν κάποιοι προηγμένοι, όσο
και αισθητά εξελιγμένοι, αλγόριθμοι που
με τη σειρά τους θα πολλαπλασιάσουν
τις πιθανότητες η θητεία ενός CEO να
στεφθεί με απόλυτη επιτυχία!
Πριν βιαστείτε να υποθέσετε πως αυτά
ανήκουν στην σφαίρα της υπέρμετρης
φαντασίας, σας ενημερώνουμε πως
πρόκειται για κάτι απτό, που ήδη βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη. Για την ακρίβεια, μόλις πρόσφατα, ένα ερευνητικό
project της BCG είχε ως απώτερο σκοπό
του να προσδιοριστεί ο… πολυπόθητος αλγόριθμος που θα επιτρέπει στους
Διευθύνοντες Συμβούλους να εκτείνουν
δραστικά τόσο τη διάρκεια όσο και την
αποτελεσματικότητα της παραμονής
τους στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας μιας επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω project έλαβε
συνεντεύξεις από περισσότερους από
450 CEOs που ηγούνται πολυεθνικών οργανισμών -οι οποίοι εδρεύουν στις ΗΠΑ
και τον Καναδά-, ενώ ανέλαβαν τα καθήκοντά τους κατά την τριετία 2009 - 2011.
Μεταξύ άλλων, αξιοποιήθηκαν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ενώ την ίδια
στιγμή η μελέτη συμπεριελάμβανε την
λήψη αναλυτικών συνεντεύξεων με 14
διακεκριμένους όσο και επιφανείς Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς επίσης και

Προέδρους Διοικητικών Συμβουλίων.
Μέσω της «ταυτοποίησης» και ανάδειξης
των πλέον επιτυχημένων CEOs, εν συνεχεία της σε βάθος μελέτης τους και της
ανάλυσης των πλέον μοναδικών χαρακτηριστικών από τα οποία απαρτίζονται,
οδεύουμε προς την αποτύπωση των ιδιαίτερων στοιχείων αναφορικά με τη σύσταση του αλγόριθμου που με τη σειρά
του αναμένεται να… φανερώσει το blue
print που οδηγεί στον πετυχημένο CEO
της επόμενης ημέρας.

Μετριέται (και πώς) η επιτυχημένη θητεία ενός CEO;
Αναμφίβολα, η επιτυχία για έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν εξαντλείται στην
επίτευξη εντυπωσιακών βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Εξάλλου, αυτό
μπορεί να γίνει πραγματικότητα, απλά
και μόνο μετριάζοντας αισθητά τους
στόχους. Αντιθέτως, ανάγεται στην πλήρη σύλληψη και αξιοποίηση της αξίας,
την οποία καταφέρνουν να διατηρήσουν
επί μακρόν. Κάτι, που μπορεί να φαντάζει ως δεδομένο στη θεωρία, ωστόσο
στην πράξη αποδεικνύεται μια ιδιαίτερα
δύσκολη υπόθεση. Μάλιστα, όσοι CEOs
καταφέρουν να επιβιώσουν των δυσκολιών στα αρχικά χρόνια της καριέρας
τους, συχνά-πυκνά αποδεικνύεται αδύνατο να τις ξεπεράσουν με επιτυχία στο
πέρασμα του χρόνου.
Η μελέτη της BCG έχει κατηγοριοποιήσει
σε τρεις διευρυμένες θεματικές ενότητες
τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζεται εκείνος ο Διευθύνων Σύμβουλος που έχει καταφέρει να ασκήσει με
ξεχωριστή επιτυχία τα καθήκοντά του
σε βάθος χρόνου. Οι θεματικές αυτές
είναι: «Εύρωστη εταιρεία», «Αποδοτική
μετοχή» και «Εξαιρετική φήμη». Κάθε
μία από αυτές διακρίνεται από μοναδικό
περιεχόμενο. Έτσι, λοιπόν, η «Εύρωστη
εταιρεία» αποδεικνύεται εμπράκτως από
την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας, σε συνδυασμό με την
άνθιση των οικονομικών της μεγεθών.
Η «Αποδοτική μετοχή» μεταφράζεται
στη σταθερή διασφάλιση μερισμάτων

και κερδών προς τους μετόχους, ενώ η
«Εξαιρετική φήμη» συνδέεται με το διαχρονικό θετικό αποτύπωμα που αφήνει ο
ίδιος ο οργανισμός στο μυαλό της αγοράς, των πελατών και του καταναλωτικού
κοινού εν γένει.
Αποτελεί κοινό τόπο πως τα δύο αρχικά
κριτήρια, αυτά της «Εύρωστης εταιρείας»
και της «Αποδοτικής μετοχής», προσεγγίζονται υπό το πρίσμα ξεκάθαρα αντικειμενικών μετρήσεων, καθώς το μεν πρώτο αποδεικνύεται από τα στοιχεία της
αγοράς αναφορικά με την ενδυνάμωση
της ανταγωνιστικής θέσης που κατέχει η
εταιρεία, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με την ίδια. Όσο για
το δεύτερο κριτήριο (Αποδοτική μετοχή), προκύπτει από τα μερίσματα προς
τους μετόχους που δίνονται σε βάθος
χρόνου.
Όσοι εκ των CEOs κατάφεραν να τοποθετηθούν στο κορυφαίο τρίτο αμφότερων
των κριτηρίων, χαρακτηρίστηκαν ως αυτοί που είχαν την «περισσότερο επιτυχημένη» θητεία. Μάλιστα, αυτή η διάκριση
αποδείχτηκε ως ένα ιδιαίτερα δύσκολο
εγχείρημα να επιτευχθεί, καθώς μόλις
το 18% των συμμετεχόντων κατάφεραν
να την λάβουν. Την ίδια στιγμή, το 47%
χαρακτηρίστηκε ως έχοντες «μεικτή επιτυχία», ενώ το υπολειπόμενο ποσοστό
(35%) χαρακτηρίστηκαν ως «λιγότερο
επιτυχημένοι».
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως οι
προαναφερθείσες διακρίσεις και χαρακτηρισμοί δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται άμεσα με την απόδοση της εταιρείας κατά τη στιγμή που ένα στέλεχος
θα αναλάβει τις τύχες της στα χέρια (ικανότητες, κατά το ορθότερο) του. Εξάλλου, εκ προοιμίου όταν ένα διευθυντικό
στέλεχος κληρονομεί μια ακμάζουσα
εταιρεία δεν σημαίνει αυτομάτως πως
έχει εξασφαλίσει το παρόν, αλλά και το
μελλοντικό well being αμφότερων. Το
ίδιο, φυσικά, ισχύει και στην περίπτωση που κληθεί να αναλάβει τα ηνία μιας
«προβληματικής» επιχείρησης. Δεν θα
πρέπει να διαφεύγει από τον νου πως η
διατήρηση της απόδοσης σε υψηλά επί-
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πεδα είναι εξίσου δύσκολη διαδικασία
με την αντίστοιχη της δραστικής ενίσχυσης μιας πολύ χαμηλής απόδοσης.

Ποια τα δομικά συστατικά της
επιτυχίας;
Εάν, λοιπόν, η πορεία μιας επιχείρησης
είναι αδιάφορη για την επιτυχημένη
σταδιοδρομία ενός καινούργιου Διευθύνοντος Συμβούλου, τότε ποιοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο;
Διαχωρίζονται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: μια απτή όσο και συναρπαστική
στρατηγική, εμπορικές κινήσεις που διασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
αλληλεπιδράσεις με τα ενδιαφερόμενα
μέρη, δέσμευση του οργανισμού και
των μελών που τον απαρτίζουν, καθώς
επίσης και ένα μακροπρόθεσμο θετικό
αποτύπωμα. Σε αυτούς τους παράγοντες
βασίζεται και ο αλγόριθμος της επιτυχίας. Εκείνο, όμως, που πραγματικά διαφοροποιεί τους πιο επιτυχημένους CEOs
είναι η αποφασιστικότητά τους να ενσωματώνουν και τα πέντε χαρακτηριστικά
στοιχεία στη συνολική στρατηγική της
επιχείρησής τους.

1. Επικοινωνήστε το στρατηγικό σας όραμα
Οι πιο επιτυχημένοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
αποκτούν μια εδραιωμένη πεποίθηση
σχετικά με τις ρεαλιστικές δυνατότητες
της εταιρείας τους, επιλέγοντας τη βέλτιστη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν στην προσπάθειά τους να ηγηθούν
αποτελεσματικά. Την ίδια στιγμή, έχουν
την προσοχή τους στραμμένη σε κάθε
μικρότερη, αλλά και σαφώς μεγαλύτερη
τάση που αναδύεται στην αγορά, επιχειρώντας να τις αναλύσουν σε βάθος ώστε
στη συνέχεια να επεξεργαστούν και
αναπτύξουν μια ξεκάθαρη στρατηγική
κατεύθυνση.
Η συγκεκριμένη διαδικασία τροφοδοτείται διαρκώς από μια πλούσια βάση δεδομένων, η οποία με τη σειρά της εμπλου-

τίζεται από καίριας σημασίας στοιχεία
και λεπτομέρειες, στα οποία συγκαταλέγονται τα προβλήματα και οι επιμέρους
αδυναμίες που αναφέρουν οι πελάτες, το
πώς δομείται το σκηνικό του ανταγωνισμού, τα οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με τις απτές εναλλακτικές λύσεις
κ.ο.κ.
Καταγράφουν και παρακολουθούν διαρκώς τους παράγοντες που «γεννούν»
πραγματική αξία για την ίδια την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της
στρατηγικής κατανομής των κεφαλαίων,
ενώ ταυτόχρονα επικοινωνούν αποτελεσματικά την αναγκαιότητα ο υπόλοιπος
οργανισμός να διατηρήσει σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα την προσοχή και την
εστίασή του σε αντίστοιχα σημαντικές
λεπτομέρειες.
Μιας και ο λόγος για λεπτομέρειες, ο
τρόπος με τον οποίο οι Διευθύνοντες
Σύμβουλοι επιλέγουν να επικοινωνήσουν είναι αρκούντως αποκαλυπτικός
για τη δυναμική τους. Για την ακρίβεια,
οι λιγότερο επιτυχημένοι εξ’ αυτών μεταφέρουν μεν ορισμένες από τις πτυχές
του στρατηγικού τους οράματος, παρόλα αυτά τείνουν να παραμελούν στοιχεία
που θα ήταν σε θέση να ενισχύσουν σημαντικά την αξιοπιστία των φιλοδοξιών
τους, εμπνέοντας και εμπιστοσύνη στις
εκτελεστικές τους ικανότητες. Για παράδειγμα, μπορούν να αναπτύξουν ένα
σενάριο με εμπορική χροιά, το οποίο
στηρίζεται πρωτίστως στην αξιοποίηση κορυφαίων τάσεων που κυριαρχούν
στην αγορά, ωστόσο αδυνατούν να τα
συνδέσουν άμεσα με τα στοιχεία που
προσθέτουν αξία στην ίδια την επιχείρηση. Ενδεχομένως, θα μπορούσαν να
εισφέρουν ορισμένες εύλογες ιδέες για
την πραγματοποίησή τους. Δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία πως οι πλέον επιτυχημένοι CEOs αξιοποιούν και συνδέουν το
σύνολο των πτυχών μιας στρατηγικής
αφήγησης.
Χρήσιμο είναι να αναφερθεί πως έχει
διαπιστωθεί ότι οι πιο επιτυχημένοι Δι-

ευθύνοντες Σύμβουλοι, ιδιαίτερα κατά
τα πρώτα χρόνια της παρουσίας τους
στην αγορά, υιοθετούν και εφαρμόζουν
στην πράξη μια περισσότερο «βιολογική
σκέψη» αντί για τη «μηχανιστική σκέψη».
Γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη
ευαισθησία στις αλλαγές του business
περιβάλλοντος, μεγαλύτερη κινητικότητα και ετοιμότητα ταυτόχρονα για την
απόφαση της εφαρμογής των κατάλληλων προσαρμογών.

2. Η υλοποίηση της στρατηγικής δεν μπορεί να υπερβαίνει
την ίδια την επιχείρηση
Οι πιο επιτυχημένοι CEOs πραγματοποιούν τις στρατηγικές τους κινήσεις
σε τέτοιο ρυθμό και με αντίστοιχη συχνότητα που δοκιμάζουν στην πράξη
την συνοχή, τα αντανακλαστικά και την
αποτελεσματικότητα του ίδιου τους
του οργανισμού, εξασφαλίζοντας πως
ουδείς θα παραμείνει εφησυχασμένος.
Κάτι, που επιτυγχάνεται με την ακριβή
αξιολόγηση τόσο των ευκαιριών που
προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες
της αγοράς, όσο και της εσωτερικής ικανότητας της εταιρείας για αλλαγή.
Αναντίρρητα, η επιτυχημένη θητεία των
CEOs συνδέεται στενά με το πλήθος
και τον τύπο των κινήσεων που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν. Πρόκειται
δε, για δράσεις που σχετίζονται με την
αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου θυγατρικών -ενδεχομένωςεταιρειών και των προϊόντων τους, της
δραστηριοποίησης σε συγκεκριμένες
αγορές, καθετοποιημένους τομείς και
γεωγραφικές περιοχές. Μάλιστα, διακρίνονται από την πολυπόθητη αίσθηση ισορροπίας, καθώς αποδεικνύονται
ικανές ώστε να τονώσουν τις ίδιες τις
επιχειρήσεις, αλλά όχι και να τις πιέσουν
σε σημείο ασφυξίας.
Βέβαια, συνήθης είναι η περίπτωση της
διεύρυνσης του ορισμού των στρατηγικών κινήσεων πέρα από τις δράσεις
περί των χαρτοφυλακίων, έτσι ώστε
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να συμπεριληφθούν, για παράδειγμα,
πρωτοβουλίες για την κατανομή των
κεφαλαίων, εκποιήσεις και εξαγορές,
προγράμματα εταιρικού μετασχηματισμού, σημαντικές αλλαγές στις χρηματοπιστωτικές πολιτικές, πρωτοβουλίες
αναδιάρθρωσης, ακόμη και η επαναρρύθμιση του προφίλ των δαπανών που
αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη
(R&D). Η συνταγή που δείχνουν να εμπιστεύονται και να εφαρμόζουν οι πλέον
επιτυχημένοι CEOs, βασίζεται σε μια
μέση οδό.
Όσον αφορά στις στρατηγικές κινήσεις,
η πλειοψηφία των CEOs επιμένουν να
εμπιστεύονται ορισμένους σταθερούς
παράγοντες, που δεν είναι άλλοι από την
πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς και
του κλάδου τους, το κατάλληλο timing,
την κατά το δυνατόν πληρέστερη γνώση των απαιτούμενων δεδομένων προ
της λήψεως αποφάσεων για τολμηρές
κινήσεις, καθώς επίσης και τη σύνδεση
των επιμέρους δράσεων με μια ευρύτερη στρατηγική κατανομής κεφαλαίων.
Αποτελεί κοινό τόπο πως το μοτίβο των
κινήσεων που διακρίνει τους σύγχρονους CEOs είναι -τουλάχιστον- ακανόνιστο. Πόσο, μάλλον, από την στιγμή
κατά την οποία έχουν τη συνήθεια να
πραγματοποιούν πολλαπλές και εν παραλλήλω κινήσεις. Ορισμένες από αυτές αποδεικνύονται λειτουργικές καθ’
όλη μάλιστα τη χρονική διάρκεια της
θητείας των διοικητικών ηγετών ενός
οργανισμού, ενώ κάποιες άλλες μεταβάλλονται ή ακόμη και αντικαθίστανται
με τη μεταστροφή των δεδομένων της
αγοράς. Επιπροσθέτως, διαφορετικές

κινήσεις απαιτούν ξεχωριστά χρονικά
διαστήματα προκειμένου να ενσωματωθούν στην εταιρική στρατηγική.
Συμπερασματικά, λοιπόν, η θητεία του
Διευθύνοντος Συμβούλου διακρίνεται
περισσότερο από μια σειρά αλληλεπικαλυπτόμενων κύκλων και λιγότερο ως
μια σειρά διακριτών ενεργειών.

3. Προετοιμαστείτε για τον παράγοντα “X”: Τον άνθρωπο!
Πόσες φορές δεν έχετε καταστεί κοινωνοί της παραδοχής πως οι μεγάλες ή
ριζικές αλλαγές συνήθως αποτυγχάνουν
εξαιτίας των ανθρώπων. Είτε αναφερόμαστε σε υπαλλήλους, διοικητικά στελέχη, μετόχους, επενδυτές, σε κρατικούς
λειτουργούς, σε εκπροσώπους ρυθμιστικών αρχών, ακόμη και το ευρύ κοινό. Οι
πιο επιτυχημένοι CEOs καταβάλουν σημαντική προσπάθεια να κατανοήσουν
τις προσδοκίες, οι οποίες είναι συχνά
αντιφατικές, του συνόλου των εμπλεκομένων, αλλά την ίδια στιγμή επιχειρούν
να ανανεώσουν ή ακόμη και αναμορφώσουν κάποιες εξ’ αυτών εάν απαιτείται.
Με ποιο τρόπο; Αμφισβητώντας ξεπερασμένες συνήθειες και πρακτικές, εκπαιδεύοντας τα διευθυντικά τους στελέχη
και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
σχετικά με το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας
κ.ο.κ.
Οι ίδιοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι τείνουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του
συνόλου των εμπλεκομένων, απλά και
μόνο συνεργαζόμενοι άμεσα και σε προσωπικό επίπεδο μαζί τους. Στο μέτρο
του δυνατού, οι εν λόγω σχέσεις πρέπει
να χαρακτηρίζονται από απόλυτη δια-

φάνεια, καθώς στις ημέρες μας η εχεμύθεια δεν συγκαταλέγεται στις ιδιότητες
που διακρίνουν τους περισσότερους.
Εξυπακούεται πως δεν μπορούν, πλέον,
να αντιμετωπίζουν και να επικοινωνούν
ακολουθώντας διαφορετικούς κανόνες
με τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς φορείς που συνδιαλέγονται. Πόσω
μάλλον, να επιχειρούν να στρέψουν τον
έναν απέναντι στον άλλο.
Αποδεικνύεται στην πράξη πως οι πιο
επιτυχημένοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι
είναι σε θέση να μετρήσουν με ακρίβεια
το επίπεδο ευθυγράμμισης που απαιτείται να δείξουν οι επιμέρους εμπλεκόμενοι με το στρατηγικό τους όραμα,
προβαίνοντας στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις. Τα πάντα, βέβαια, εκκινούν από την κατάλληλη προετοιμασία,
τη συλλογή των ανάλογων πληροφοριών και την παραδοχή πως καμία πλευρά
δεν μπορεί να τα έχει όλα.

4. Φροντίστε να κινητοποιήσετε έγκαιρα το ανθρώπινο
δυναμικό
Ο CEO μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη διάδραση και την παρακίνηση του εργατικού δυναμικού. Κατ’
αυτό τον τρόπο, η ατζέντα του υπό την
έννοια της πολιτικής της εταιρείας, διαχέεται και μεταδίδεται σε ολόκληρο τον
οργανισμό.
Οι περισσότεροι CEOs σήμερα φροντίζουν ώστε να επιλέγουν και να ευθυγραμμίζουν τα reports με την εκτελεστική
τους ομάδα, καθορίζοντας και τον ανάλογο ρυθμό για αυτούς. Ένα από τα στοιχεία που κάνει τους χαρισματικούς CEOs

Το πραγματικό μέτρο επιτυχίας των CEOs δεν είναι μόνο
αυτά που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση στην εταιρεία ενόσω
βρίσκονται στο τιμόνι της, αλλά κυρίως για το τι λαμβάνει
χώρα μετά από την αποχώρησή τους από αυτήν
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να ξεχωρίζουν έναντι του ανταγωνισμού
είναι ότι τείνουν να προχωρήσουν πολύ
περισσότερο από αυτό, επιδιώκοντας εν
γνώσει τους να απολαμβάνουν ισχυρή
υποστήριξη από την υπόλοιπη διοικητική ομάδα, αλλά και τις δευτερεύουσες
ομάδες ηγεσίας. Αντί να αναμένουν, ή
ακόμη και να δίνουν απευθείας εντολή
στους υφιστάμενούς τους να επικοινωνούν και να διατηρούν σε εγρήγορση
τους υπαλλήλους ενός οργανισμού, οι
προικισμένοι ηγέτες επιδιώκουν και συνδέονται άμεσα με στελέχη και μέλη που
βρίσκονται σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας, προκειμένου να ενισχύουν το βαθμό
της πίστης τους, ενεργοποιώντας παράλληλα τη θετική τους ενέργεια. Αποτέλεσμα; Ο σκοπός και οι αξίες της εταιρείας
να διαχέονται σε ολόκληρο το μήκος και
το πλάτος της, αυξάνοντας το βαθμό της
συνεργατικότητας μεταξύ ποικίλων τμημάτων και τομέων.

5. Διασφαλίστε ότι παραδίδετε
μια αυτόνομη και σε πορεία
ανάπτυξης επιχείρηση
Το πραγματικό μέτρο επιτυχίας των CEOs
δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν σε
καθημερινή βάση στην εταιρεία ενόσω
βρίσκονται στο τιμόνι της, αλλά κυρίως
για το τι λαμβάνει χώρα μετά από την
αποχώρησή τους. Δηλαδή, του τρόπου
με τον οποίο η διάδοχη γενιά ηγετών καταφέρνει να διατηρήσει τη ζωτικότητα
και το σύνολο των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ενός οργανισμού.
Όταν, λοιπόν, οι CEOs παραδέχονται ότι
ανησυχούν για την κληρονομιά τους,
αυτή δεν αφορά στην προσωπική τους

αναγνώριση, αλλά στο ότι οι επιμέρους
ενέργειες, λειτουργίες, στρατηγικές και
δράσεις που έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν θα αποδειχτούν βιώσιμες σε βάθος
χρόνου, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθήσουν
αποτελεσματικά τους διαδόχους τους
προκειμένου να είναι κι αυτοί επιτυχημένοι. Στο ιδανικό σενάριο, η αίσθηση του
σκοπού και των αξιών που αντιπροσώπευαν θα συνεχιστεί. Το ταλέντο που καλλιεργούσαν κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, θα διατηρήσει τη δυναμική του,
αλλά την ίδια στιγμή θα προσαρμοστεί
με μεγαλύτερη ευκολία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, υιοθετώντας την κατεύθυνση που θεωρείται ως επιθυμητή
για λογαριασμό της επιχείρησης. Μάλιστα, η τελευταία θα συνεχίσει ανεμπόδιστα να προσελκύει «φρέσκο» ταλέντο,
επιτρέποντας στην εταιρεία να αναγεννάται σε διαρκείς χρονικούς κύκλους.
Μια από τις πτυχές που δεν μπορεί να
αγνοηθεί αναφορικά με την κληρονομιά που αφήνει ένας CEO, δεν είναι άλλη
από το ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα
της δράσης του. Πόσω μάλλον από την
στιγμή κατά την οποία η δραστηριοποίηση των οργανισμών έχει επίδραση στην
κοινωνία, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνοποιημένο επίπεδο. Οι πιο επιτυχημένοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι φαίνεται
να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τον εν λόγω αντίκτυπο
και, μέσω της δρομολόγησης πόρων της
εταιρείας για τη δημιουργία δράσεων και
ενεργειών που θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα για το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο, συμβάλλουν στην οικοδόμηση
ενός καλύτερου μέλλοντος.

Εν κατακλείδι
Οι επιμέρους αλγόριθμοι που τροφοδοτούν τους διοικητικούς ηγέτες ενός
οργανισμού με τη σχετική πληροφόρηση σε επίπεδο επιλογών και εναλλακτικών σεναρίων δεν αποτελούν θέσφατο,
αλλά ούτε και μια στάνταρντ ή παγιωμένη κατάσταση. Αντιθέτως, προκειμένου να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν με αποδοτικό τρόπο, απαιτείται
η συχνή διαδικασία πρόβλεψης και
λεπτομερούς ελέγχου σχετικά με το
τι λειτουργεί στην πράξη και τι όχι, η
επαναληπτική μαθησιακή διαδικασία,
καθώς επίσης και η προσαρμογή των
ανάλογων προτεραιοτήτων ώστε να
ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες.
Αρκεί να σημειωθεί πως με βάση την
μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρεία BCG, αποδεικνύεται πως οι πλέον
επιτυχημένοι CEOs ήταν σε θέση να
αναγνώσουν με ακρίβεια τις επιμέρους
ενδείξεις που προέκυπταν από την εν
εξελίξει διαδικασία εφαρμογής, προβαίνοντας ταχύτατα και με περισσή ευελιξία στις απαιτούμενες διορθωτικές
κινήσεις.
Δια μέσω μιας ευρύτερης διαδικασίας
ανάπτυξης, επεξεργασίας, αλλά και της
συνεχούς ρύθμισης των πέντε συστατικών που απαρτίζουν τον αλγόριθμο,
οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι θα είναι σε
θέση να πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητές τους ώστε να δημιουργήσουν μια
«Εύρωστη εταιρεία», εξασφαλίζοντας
παράλληλα την «Αποδοτική μετοχή»
και δη σε βάθος χρόνου, αφήνοντας τέλος μια «Εξαιρετική φήμη».

Η επιτυχία για έναν CEO δεν εξαντλείται στην επίτευξη
εντυπωσιακών βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Αντιθέτως,
ανάγεται στην πλήρη σύλληψη και αξιοποίηση της αξίας, την
οποία καταφέρνουν να διατηρήσουν επί μακρόν

παρουσίαση
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Η Μάθηση στην Ψηφιακή Εποχή
ΚΩΣΤΑΣ ΑΞΑΡΛΟΓΛΟΥ, Dean Professor of International Business and Strategy ALBA Graduate Business School, The American College of Greece

Η

ψηφιοποίηση πολλών πτυχών
της ζωής μας μεταμορφώνει ριζικά τον τρόπο με τον
οποίο διοικούνται και λειτουργούν
σήμερα οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις. Μέχρι χθες, πολλές από τις
αλλαγές στην τεχνολογία, έμοιαζαν
με σενάρια επιστημονικής φαντασίας,
ωστόσο σήμερα, αυτές ορίζουν την
πραγματικότητα! Αυτόνομα αυτοκίνητα, βοηθοί-ρομπότ, ψηφιακές τραπεζικές συναλλαγές, προσωποποιημένες
υπηρεσίες υγείας, αποτελούν κάποιες
πτυχές της νέας πραγματικότητας. Η
ψηφιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση,
ανατρέπουν κοινωνικούς κανόνες και
πρότυπα και μεταμορφώνουν την καθημερινότητά μας.
Ζούμε σε μία μη γραμμική εποχή με το
παρόν να είναι δραστικά διαφορετικό
από το παρελθόν και φυσικά από το
μέλλον. Ο τρόπος που εργαζόμαστε και
που διοικούμε, δεν θα είναι ποτέ πια ο
ίδιος. Οι δεξιότητες που χρειάζονται οι
οργανισμοί είναι εντελώς διαφορετικές, καθώς τα επιχειρηματικά μοντέλα
όχι απλά εξελίσσονται και αναπτύσσονται αλλά ανατρέπονται με απρόβλεπτο τρόπο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει γίνει η νέα «κανονικότητα»
και οι αλλαγές είναι πλέον εκθετικές και
μη γραμμικές (και άρα ανατρεπτικές).
Καθιερωμένες εταιρίες βλέπουν επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα να
ανατρέπονται από νεοφυείς εταιρίες
και τα στελέχη συνειδητοποιούν πως
πολύ γρήγορα οι δεξιότητές τους γίνονται ξεπερασμένες.
Η μάθηση και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τη μάθηση, βρίσκεται στον
πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Όλοι μας χρειαζόμαστε εκείνες
τις ικανότητες και τις δεξιότητες που

θα μας επιτρέπουν να μαθαίνουμε κάτι
σε μία περίσταση και να μπορούμε
να το εφαρμόσουμε σε τελείως διαφορετικές περιστάσεις. Οι δεξιότητες
αυτές, συνεπάγονται την δυνατότητα
να συλλέγουμε υποδείγματα από ένα
πλαίσιο και να τα χρησιμοποιούμε σε
ένα διαφορετικό πλαίσιο έτσι ώστε να
μπορούμε με αυτό τον τρόπο να αντιληφθούμε και να ερμηνεύσουμε μια
πραγματικότητα που δεν έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. H ανταπόκριση
μας στα νέα δεδομένα, συνδέεται άμεσα με την ικανότητα να μαθαίνουμε,
να προσαρμοζόμαστε και να εντασσόμαστε αποτελεσματικά σε τελείως νέα
περιβάλλοντα. Θα πρέπει να τολμάμε
να αμφισβητούμε τη γνώση που ήδη
έχουμε, να έχουμε το κίνητρο να ψάχνουμε τη νέα γνώση, την σεμνότητά
να συνειδητοποιούμε όλα εκείνα που
δεν γνωρίζουμε και τέλος την ευελιξία
να μαθαίνουμε και να προσαρμοζόμαστε στην νέα πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα λόγια του Alvin Toffler, « Οι
αγράμματοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι εκείνοι που δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν, αλλά εκείνοι που
δεν μπορούν να μάθουν, να ξε-μάθουν
και να ξανά-μάθουν.»
Η ικανότητα να μαθαίνουμε λοιπόν και
να προσαρμόζουμε τον εαυτό μας και
τις γνώσεις μας είναι σημαντική καθ’
όλη της διάρκειας της επαγγελματικής
μας πορείας. Ειδικά για τα ηγετικά στελέχη, η δημιουργία κουλτούρας συνεχούς μάθησης είναι κομβικής σημασίας
τόσο για τους οργανισμούς όσο και για
τα ίδια τα στελέχη και τις ομάδες τους.
Στόχος τους θα πρέπει να είναι η δημιουργία στον οργανισμό κουλτούρας
αναζήτησης, ανταλλαγής και εφαρμογής σύγχρονης γνώσης, μέσα από την
οποία οι ηγέτες θα ενδυναμώνουν τις

ομάδες τους να αναπτύσσονται και να
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις
προκλήσεις της Ψηφιακής Εποχής, διατηρώντας παράλληλα τις ανθρώπινες
αξίες και αρετές τους και αντλώντας
αξία από τον άνθρωπο.
Η μεγάλη πρόκληση της Ψηφιακής
Εποχής είναι να αποκτήσουμε τη δεξιότητα να μαθαίνουμε συνεχώς. Να προσεγγίζουμε τη μάθηση και την γνώση
με συστηματικό τρόπο, τόσο μέσα από
την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, όσο και
από νέες και καινοτόμες μορφές μάθησης (εκπαίδευση στελεχών, κύκλοι
μάθησης, ψηφιακή μάθηση κ.λπ.) που
πάνω απ’ όλα μας βοηθούν να αναπτύξουμε μια στάση ζωής για την «δια βίου
μάθηση». «Αιώνιοι φοιτητές» λοιπόν!
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Δημιουργήστε έναν ηθικά
δυνατό οργανισμό
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Αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι τείνουν να συμπεριφέρονται μη ηθικά
εξαιτίας του προσωπικού τους συμφέροντος, έρευνες έχουν δείξει ότι η εταιρική ηθική
έχει μεγάλη σημασία για τους περισσότερους εργαζόμενους και managers και ότι οι
άνθρωποι επιθυμούν να εργάζονται για εργοδότες των οποίων οι αξίες και οι αρχές
είναι ευθυγραμμισμένες με τις δικές τους. Αυτό δείχνει ότι οι ηθικοί εργοδότες είναι
πιθανό να προσελκύσουν και να διακρατήσουν περισσότερο ηθικούς εργαζόμενους.
Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει την ύπαρξη άμεσης σχέσης ανάμεσα στην ηθική ηγεσία
με την απόδοση και την παραγωγικότητα ενός οργανισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
οι εταιρείες έχουν σημαντικότατους λόγους να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν άμεσα
τις ηθικές αδυναμίες τους, ειδικά σήμερα που η ψηφιακή εποχή επιβάλει τη διαχείριση
ευαίσθητων δεδομένων πελατών και εργαζομένων.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Ό

ταν οι άνθρωποι μίας εταιρείας δεν έχουν μία κοινά
αποδεκτή αντίληψη και
κατανόηση των γεγονότων
που εκτυλίσσονται γύρω τους, για το τι
συνιστά ηθική απόκριση και ποιες συνέπειες μπορεί να έχει η συμπεριφορά τους
σημαίνει, τις περισσότερες φορές, ότι ο
οργανισμός δεν είναι ηθικά οχυρωμένος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έλλειψη σαφών και ισχυρών κανόνων οδηγεί τους
ανθρώπους να λειτουργούν και να δρουν
ουσιαστικά ανεξάρτητα και ανάλογα με
την ιδιοσυγκρασία τους. Αντιθέτως, ένας
ηθικά οχυρωμένος οργανισμός είναι εκείνος στον οποίο «το σωστό» είναι σαφώς
επικοινωνημένο στους εργαζόμενους και
στον οποίο οι άνθρωποι έχουν τόσο τη δυνατότητα όσο και το κίνητρο να συμπεριφέρονται με τρόπους που είναι ευθυγραμμισμένοι με τον ηθικό κώδικα της εταιρείας.

Ηθικά διλήμματα στα οποία
«σκοντάφτουμε»
Σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγαν οι
Catherine Bailey, καθηγήτρια στο King’s
Business School του King’s College στο
Λονδίνο, και η Amanda Shantz, βοηθός
καθηγήτρια στο Trinity Business School

του Trinity College στο Δουλβίνο, τα διλήμματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι
εργαζόμενοι και τα οποία μπορούν να σπιλώσουν τη φήμη μίας εταιρείας είναι:
Ηθική ασυμβατότητα: Μερικές φορές, οι
εργαζόμενοι παρατηρούν μία απόσταση
ανάμεσα στην προσωπική τους ηθική και
την ευρύτερη δεοντολογία του οργανισμού, γεγονός που προκαλεί αναστάτωση.
Μία πληθώρα μελετών δείχνει ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να είναι συμβατοί με το
εργασιακό τους περιβάλλον – και όχι μόνο
σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις της εργασίας
τους αλλά και με την κουλτούρα της εταιρείας, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό.
Ταυτόχρονα, νέες έρευνες δείχνουν ότι οι
άνθρωποι έχουν μία έντονη επιθυμία να
ταιριάζουν και από ηθικής άποψης.
Και επειδή ακριβώς έχουν αυτή τη βαθιά
ανάγκη, επιδιώκουν να καλύψουν αυτή
την απόσταση ανάμεσα στη δική τους
ηθική και την ηθική του οργανισμού. Όταν
αυτό είναι δύσκολο συχνά εγκαταλείπουν
την προσπάθεια και μπορεί ακόμα και να
παραιτηθούν από τη θέση τους.
Ανταγωνιστικές ανάγκες των stakeholders: Κάθε εταιρεία έχει μία σειρά

ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων που
επηρεάζονται από τις αποφάσεις της, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων,
των προμηθευτών, των πελατών, της ανώτερης διοίκησης, της τοπικής κοινότητας,
της ευρύτερης κοινωνίας και του ίδιου
του περιβάλλοντος ακόμη. Οι οργανισμοί
μπορεί θεωρητικά να έχουν αναπτύξει μία
σαφή προσέγγιση για την εξισορρόπηση
αυτών των ανταγωνιστικών αναγκών, η
οποία όμως, συχνά, μπορεί να μην εφαρμόζεται στην πράξη.
Η μελέτη των Catherine Bailey και
Amanda Shantz, δείχνει ότι στο ερώτημα
σχετικά με το ποιοι stakeholders «έχουν
σημασία» σε σημαντικές αποφάσεις, η
συναίνεση ανάμεσα στους εργαζομένους
είναι σπάνια.
Όταν κατηγορίες ενδιαφερομένων συνασπίζονται διεκδικώντας ειδική μεταχείριση, η κατάσταση καθίσταται ακόμα πιο
πολύπλοκη. Για παράδειγμα, για έναν μη
κερδοσκοπικό οργανισμό που συμμετείχε
στην εν λόγω μελέτη, η βασική πρόκληση
ήταν η διαχείριση των μεγάλων δωρεών
που συνδέονταν με αιτήματα για προνομιακή μεταχείριση συγγενών των δωρητών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι managers του
οργανισμού καλούνται να ζυγίσουν τη
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Χωρίς επίσημες πολιτικές γύρω
από τη δεοντολογία, οι προσπάθειες
για μία ηθικά οχυρωμένη εταιρεία είναι
καταδικασμένες να αποτύχουν
χρηματική αξία της δωρεάς σε σχέση με
τις αξίες, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της ΜΚΟ.
Και ενώ ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός
της μελέτης έλυσε το δίλημμα αυτό αρνούμενος να προσφέρει προνομιακή
μεταχείριση σε αντάλλαγμα δωρεών, οι
περιπτώσεις ποικίλουν και αυτό που είναι σωστό για έναν οργανισμό μπορεί να
μην είναι σωστό για έναν άλλο. Ακόμα και
διαφορετικά τμήματα στον ίδιο οργανισμό μπορεί να έχουν διαφορετικές και
ανταγωνιστικές μεταξύ τους προτεραιότητες όταν πρέπει να επιλέξουν μεταξύ
διαφορετικών ομάδων ενδιαφερομένων.
Ωστόσο, κάθε φορά που ένας υπάλληλος
ή ένας ηγέτης λαμβάνει μία απόφαση η
οποία έμμεσα ή άμεσα ευνοεί μία ομάδα
stakeholders έναντι μίας άλλης, στέλνει
ένα μήνυμα σε άλλους εργαζόμενους για
το τι πραγματικά έχει σημασία – και ποιων
τα συμφέροντα είναι πρόθυμη η εταιρεία
να θυσιάσει.
Έλλειψη γνώσης για το κατά πόσο (ή
πώς) κανείς πρέπει να αντιδράσει: Όταν
κανείς βρεθεί μάρτυρας μίας ανήθικης συμπεριφοράς από έναν συνάδελφο ή ανώτερο, αναγκάζεται να αποφασίσει πώς θα
αντιδράσει, πού θα πρέπει να απευθυνθεί
και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον ίδιο
και τους άλλους.
Συχνά, το αν οι άνθρωποι θα αντιδράσουν ή όχι στην ανήθικη συμπεριφορά
εξαρτάται από τη φύση της παράβασης,
το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα,
την αρχαιότητα και το ρόλο των εμπλεκομένων και τους πιθανούς κινδύνους από
την αντίδραση απέναντι στη συμπεριφορά αυτή. Ορισμένες παραβιάσεις της
δεοντολογίας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να

αντιμετωπιστούν. Σε πολλές περιπτώσεις
οι εργαζόμενοι μπορεί να μην επιθυμούν
να αντιμετωπίσουν κάποιον ανώτερο.
Σε περιπτώσεις που ένας εργαζόμενος γίνεται μάρτυρας μίας μη ηθικής ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς ή πράξης οι
επιλογές του είναι: να επιλέξει να σωπάσει,
να αντιμετωπίσει ο ίδιος τον «παραβάτη»
και να συζητήσει το θέμα ιδιωτικά ή να τον
εγκαλέσει ανοιχτά, αναφέροντας το θέμα
στους ανωτέρους – επώνυμα ή και ανώνυμα, όταν μία τέτοια διαδικασία προβλέπεται από την εταιρεία.
Όταν οι εργαζόμενοι επιλέγουν να αποσιωπήσουν το γεγονός, ακόμα και αν έχουν
καλές προθέσεις, το αποτέλεσμα είναι να
αποτρέπεται η έκφραση διαφορετικών
απόψεων, να μειώνονται τα επίπεδα δέσμευσης και αφοσίωσης ενώ σταδιακά η
μη αντιμετώπιση παραβάσεων δεοντολογίας καθίσταται ο κανόνας.
Ηθική Vs σκοπιμότητας: Μία άλλη συχνή
πρόκληση είναι η απόφαση που πρέπει να
ληφθεί όταν η ορθή δεοντολογικά λύση
σε ένα πρόβλημα δεν είναι η κατάλληλη
ή η εφικτή λύση – κυρίως λόγω έλλειψης
πόρων. Αν πάρουμε για παράδειγμα την
αστυνομία, αυτού του είδους το πρόβλημα σημαίνει ότι οι αστυνομικοί θα πρέπει
να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το ποια
εγκλήματα θα πρέπει να ερευνήσουν, κάτι
που επιφέρει μεγάλο άγχος και βάρος
στους αξιωματικούς επειδή δεν μπορούν
να κάνουν τη δουλειά τους.

Call to action
Κανένας οργανισμός και καμία εταιρεία
δεν είναι απαλλαγμένοι από αυτά τα διλήμματα. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούν
να τα διαχειριστούν. Η μελέτη και η ανά-

λυση των Catherine Bailey και Amanda
Shantz δείχνει ότι τα παρακάτω έξι βήματα μπορούν να βοηθήσουν τους ηγέτες να
δώσουν μία ισχυρή ηθικά και δεοντολογικά γραμμή, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι
καλύτερα εξοπλισμένοι να λαμβάνουν τις
σωστές αποφάσεις στην καθημερινή τους
δουλειά.

1

Αναγνωρίστε την ηθική ασάφεια
Πολλές εταιρείες και οργανισμοί δεν
αναγνωρίζουν ή δεν συζητούν τις δύσκολες δεοντολογικά καταστάσεις που αντιμετωπίζουν managers και εργαζόμενοι.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να
εσωτερικοποιούν τις διαδικασίες λήψης
των σχετικών αποφάσεων – γεγονός που
μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Στο παράδειγμα της αστυνομικής διεύθυνσης που συμμετείχε στη μελέτη, διαπιστώνεται ότι ενώ οι επικεφαλής αξιωματικοί γνώριζαν καλά ότι οι περικοπές
στον προϋπολογισμό σήμαιναν αυξημένο
φόρτο εργασίας, δεν είχαν αναγνωρίσει
ανοιχτά τις πιέσεις που θα ασκούνταν στο
προσωπικό και πώς αυτές θα μπορούσαν
να επηρεάσουν τις καθημερινές αποφάσεις – αποφεύγοντας να προβούν σε έναν
ανοιχτό διάλογο σχετικά με τα προβλήματα ή τις πιθανές λύσεις. Το αποτέλεσμα
ήταν αξιωματικοί και προσωπικό να αισθάνονται την πίεση αλλά, δεδομένης της
έλλειψης ανοιχτής συζήτησης, θεωρούσαν ότι οι ανώτεροι ηγέτες τους δεν τους
νοιάζονται.
Σε εταιρείες και οργανισμούς με κουλτούρα διαφάνειας, οι άνθρωποι είναι περισσότερο διατεθειμένοι να προσπαθήσουν
να κατανοήσουν το βασικό σκεπτικό των
αποφάσεων. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στη δεοντολογική λήψη αποφάσεων,
καθώς οι αξίες εμπεδώνονται όταν συζητιούνται ανοιχτά και όχι όταν απλώς
συνάγονται από συνεδριάσεις ή εταιρικά
έγγραφα.

2

Αποσαφηνίστε τους ηθικούς συμβιβασμούς
Ένα άλλο σημαντικό βήμα είναι να διευκρινιστεί με σαφήνεια και ρητά ο τρόπος
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με τον οποίο οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
εξισορροπούν τις ανάγκες των διαφόρων
ομάδων ενδιαφερομένων.
Οι περισσότερες αποφάσεις επηρεάζουν περισσότερες από μία ομάδες
stakeholders. Αν και οι ανάγκες όλων μπορούν μερικές φορές να ικανοποιηθούν,
συνήθως απαιτούνται συμβιβασμοί και
αντισταθμίσεις. Όταν οι εργαζόμενοι δεν
είναι σίγουροι πώς να διαχειριστούν αυτή
την ένταση, μπορεί να οδηγηθούν σε μη
δεοντολογικές συμπεριφορές.
Οι ηγέτες μίας εταιρείας έχουν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός
ενιαίου δεοντολογικού πλαισίου και κατευθυντήριων γραμμών για την εξισορρόπηση των συμφερόντων και των αναγκών των stakeholders. Η παροχή ενός
σαφούς οράματος στους εργαζόμενους
μπορεί να τους βοηθήσει να σταθμίσουν
τις ανταγωνιστικές ανησυχίες και να προβούν στους κατάλληλους συμβιβασμούς.

3

Δώστε το «καλό παράδειγμα»
Οι εργαζόμενοι παρατηρούν πώς οι
ηγέτες αντιμετωπίζουν και διαχειρίζονται
πραγματικά ηθικά διλήμματα στην πράξη
και όχι τι λένε σχετικά με την ηθική, και
συμπεραίνουν τις πραγματικές προτεραιότητες της εταιρείας ανάλογα.
Όταν η ανώτερη διοίκηση στέλνει μεικτά
μηνύματα, οι μεσαίου επιπέδου managers
μπορεί να επιλέξουν τι θα ακολουθήσουν
και τι όχι. Αυτά τα μπερδεμένα μηνύματα
διαχέονται τελικά σε όλα τα επίπεδα της
εταιρείας. Σε τελική ανάλυση, αν οι ηγέτες
δεν αποτελούν παράδειγμα, τότε το μήνυμα της εταιρείας αποδυναμώνεται.
Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η ηθική

συμπεριφορά των managers μεσαίου
επιπέδου μπορεί να αντισταθμίσει τα
μπερδεμένα μηνύματα από την ανώτερη
διοίκηση, καθυστερώντας ή ακόμα και
αποτρέποντας τη δημιουργία μίας αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, η
πλέον αποδοτική και αξιόπιστη προσέγγιση είναι το σωστό παράδειγμα να δίνεται
με συνέπεια από την ανώτερη ηγεσία της
εταιρείας.

4

Ενσωματώστε τη δεοντολογία στις
εταιρικές πολιτικές και προγράμματα
Οι ηθικά ισχυρές καταστάσεις αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα με ισχυρούς κώδικες δεοντολογίας και πολιτικές για την
εφαρμογή αυτών. Αυτές οι πολιτικές θα
πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς κανόνες σχετικά με τον εκφοβισμό (bullying),
την παρενόχληση και τις καταγγελίες. Και
οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να διαχέονται
και να ενισχύονται και μέσω των διαδικασιών on-boarding και ανάπτυξης ηγεσίας
καθώς και μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Χωρίς επίσημες πολιτικές γύρω από τη δεοντολογία, οι προσπάθειες για μία ηθικά
οχυρωμένη εταιρεία είναι καταδικασμένες
να αποτύχουν. Και παρόλο που οι όποιες
πολιτικές και τα προγράμματα δεν μπορούν από μόνα τους να εξαλείψουν κάθε
αντιδεοντολογική συμπεριφορά, η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη.

5

Ενδυναμώστε τους ανθρώπους να
αντιμετωπίσουν τις δεοντολογικές
παραβάσεις
Είναι αναπόφευκτο να προκύψουν σε μία
εταιρεία ηθικές παραβάσεις και αντιδεο-

ντολογικές συμπεριφορές – είτε από λάθος ή αμέλεια είτε ακόμα και σκοπίμως.
Ωστόσο, οι δεοντολογικά ισχυροί οργανισμοί ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο
οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιδρούν σε
τέτοιες περιπτώσεις όταν συμβαίνουν. Οι
εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα αισθάνονται περισσότερο ενδυναμωμένοι -και
υποχρεωμένοι- να αναφέρουν μία αντιδεοντολογική συμπεριφορά, ακόμα και αν
αυτό είναι δύσκολο.
Σε ηθικά ανοχύρωτους οργανισμούς, η
αναφορά τέτοιων συμπεριφορών δεν
αποτελεί κανόνα. Μερικές φορές οι άνθρωποι φοβούνται πιθανές κυρώσεις,
καθώς δεν βλέπουν άλλους γύρω τους να
αντιδρούν. Ή μπορεί να νιώθουν ότι ακόμα και να μιλήσουν δεν πρόκειται να γίνει
κάτι. Δυστυχώς αυτοί οι φόβοι δεν είναι
πάντα αβάσιμοι.

6

Ενστερνιστείτε ένα ανώτερο σκοπό
Τέλος, οι ηθικά οχυρωμένες εταιρείες χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη
ενός ανώτερου σκοπού που ενώνει τους
ανθρώπους της εταιρείας πίσω από ένα
όραμα και ένα σύνολο αξιών που υπερβαίνουν το συμφέρον.
Όταν η αποστολή ή το όραμα μίας εταιρείας δεν είναι σαφή ή διαχωρίζονται
από την δεοντολογία και την ηθική, όταν,
με άλλα λόγια, το «γιατί» λείπει, τότε έχει
χαθεί μία τεράστια ευκαιρία για την παροχή καθοδήγησης και ο οργανισμός μένει
ανοχύρωτος ηθικά. Αντίθετα, η αίσθηση
ύπαρξης ενός ευρύτερου σκοπού δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα καθημερινά
δεοντολογικά διλήμματα.

Ενας ηθικά οχυρωμένος οργανισμός είναι εκείνος
στον οποίο «το σωστό» είναι σαφώς επικοινωνημένο στους
εργαζόμενους και στον οποίο οι άνθρωποι έχουν τόσο τη δυνατότητα
όσο και το κίνητρο να συμπεριφέρονται με τρόπους που είναι
ευθυγραμμισμένοι με τον ηθικό κώδικα της εταιρείας
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“SPEEDEX Corner”
Η SPEEDEX courier ακόμα πιο κοντά σας

Η

SPEEDEX ιδρύθηκε το 1986 και σήμερα είναι μέλος
του Ομίλου Εταιριών Σφακιανάκη.
Κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες
του κλάδου Ταχυμεταφορών της Ελληνικής Αγοράς με
πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων και εξυπηρέτηση όλης
της Ελληνικής επικράτειας.
Καλύπτει καθημερινά τις ανάγκες επιχειρήσεων, επαγγελματιών
αλλά και ιδιωτών σε υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς Αλληλογραφίας
και Εμπορευμάτων στην Ελλάδα και προς όλο τον Κόσμο. Με
ευελιξία, προσαρμόζει τις Υπηρεσίες της στις εξειδικευμένες
απαιτήσεις κάθε κλάδου της ελληνικής οικονομίας.
Με αυτόνομο πανελλαδικό δίκτυο 200 καταστημάτων
SPEEDEX, πλήρως εξοπλισμένα κέντρα διαλογής, σύγχρονα
πληροφοριακά συστήματα, αυτόνομο οδικό δίκτυο
χερσαίων μεταφορών & συνδυαστική χρήση αεροπορικών
και ακτοπλοϊκών μέσων για την εξυπηρέτηση των νησιών, η
SPEEDEX φτάνει άμεσα παντού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

Τώρα η SPEEDEX έρχεται ακόμα πιο κοντά στον καταναλωτή,
με το concept των “SPEEDEX Corner”.
Η SPEEDEX προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την
εταιρεία πετρελαιοειδών AVIN για την παροχή των υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς προς τον καταναλωτή μέσω επιλεγμένων
πρατηρίων AVIN. To concept “SPEEDEX Corner” λειτουργεί
ως «Σημείο Παράδοσης και Παραλαβής Αποστολής» για
τους καταναλωτές.
Σήμερα το δίκτυο “SPEEDEX Corner” λειτουργεί σε 50
πρατήρια AVIN σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο στάδιο
είναι η σταδιακή επέκταση του “SPEEDEX Corner” σε όλη την
Ελλάδα μέσω του δικτύου πρατηρίων της AVIN, φθάνοντας
μέχρι τέλος του έτους τα 115 καταστήματα, προσφέροντας
μεγαλύτερη ευελιξία στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
Στόχος της εταιρείας είναι να διευκολύνει τις καθημερινές
ανάγκες των καταναλωτών για παραλαβή και παράδοση των
αποστολών τους, σε σημεία που συναντούν καθημερινά στις
διαδρομές τους αλλά και με την ευελιξία που προσφέρει το
διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων AVIN.
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Οι υπηρεσίες courier της SPEEDEX πιο κοντά στον καταναλωτή
 Παραλαβή της αποστολής (παραγγελίας) του από e-shop ή οποιονδήποτε άλλον και δυνατότητα πληρωμής
με αντικαταβολή, χωρίς να δεσμεύεται χρονικά αναμένοντας τον courier
στο σπίτι ή στο γραφείο του για την
παραλαβή και πληρωμή της αποστολής του.
 Παράδοση της αποστολής (φακέλου ή
δέματος) του σε οποιοδήποτε “SPEEDEX
Corner” για μεταφορά και παράδοση
σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα
ή το Εξωτερικό μέσω της δυνατότητας
χρήσης όλων των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς της SPEEDEX.
 Αποστολές EXPRESS προς όλη την
Ελληνική Επικράτεια.
 Αποστολές EXPRESS προς το εξωτερικό σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Διεθνείς Εταιρείες ταχυμεταφοράς.
 Αποστολές ECONOMY προς το
Εξωτερικό: Κατάλληλη υπηρεσία
για λιγότερο επείγουσες αποστολές σε εξαιρετικά συμφέρουσες
τιμές.
 Δυνατότητα χρήσης όλων των πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. Αντικαταβολή – Παράδοση Σαββάτου - Πρωινή
Παράδοση – Πρόσθετη Ασφάλιση
κ.λπ.).

 Ευελιξία ωραρίου να παραλάβει ή να παραδώσει ο ίδιος την αποστολή του, όλες
τις ημέρες της εβδομάδας και οποιαδήποτε ώρα θελήσει χωρίς να δεσμεύεται,
κατά τη διάρκεια της μέρας για τις ώρες
παράδοσης ή παραλαβής (7 ημέρες την
εβδομάδα και ώρες 08:00 – 22:00).
 Ευκολία στην πρόσβαση και στάθμευση χωρίς το άγχος για το που θα αφήσει
το αυτοκίνητο του, ενώ παράλληλα μπορεί να επωφεληθεί και από τις υπηρεσίες
που μπορεί να του προσφέρουν τα πρατήρια καυσίμων AVIN. Πιο συγκεκριμένα:




Εκτός από μια πλήρη γκάμα ποιοτικών καυσίμων που προσφέρει η
AVIN, ο καταναλωτής μπορεί με μια
στάση να εξυπηρετήσει πολλές από
τις καθημερινές του ανάγκες, όπως
αγορά σνακ, καπνικών και ανανέωση
χρόνου ομιλίας από το κατάστημα
Agora, πλύσιμο και λίπανση του αυτοκινήτου του.
Συλλογή πόντων AVIN Κερδίζω για
επιστροφή χρημάτων από τις αγορές του: O καταναλωτής με κάθε
συναλλαγή σε καύσιμα, λιπαντικά,
πετρέλαιο θέρμανσης και υγραέριο
κίνησης Coral Gas, συλλέγει πόντους
στην κάρτα του AVIN κερδίζω. Όταν
συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός πόντων, εκδίδεται αμέσως δω-

ροεπιταγή αξίας 3€, που εξαργυρώνεται πάλι στην AVIN. Για την έκδοση
της κάρτας μπορεί να απευθυνθεί σε
ένα πρατήριο AVIN, στο www www.
avinkerdizo.gr ή να κατεβάσει το
«AVIN κερδίζω» app.
 Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αποστολής μέσα από την ιστοσελίδα της SPEEDEX και μέσω του συστήματος «Track & Τrace», εύκολα και άμεσα
γνωρίζοντας μόνο τον αριθμό αποστολής
που αναγράφεται στο Συνοδευτικό Δελτίο της αποστολής, που θα δώσει στον
καταναλωτή ο εκπρόσωπος της SPEEDEX.
 Επαναπροώθηση της αποστολής εκεί
που τον εξυπηρετεί, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Σε περίπτωση που ο
καταναλωτής αλλάξει γνώμη και θελήσει
να παραλάβει την αποστολή του σε διαφορετικό κατάστημα “SPEEDEX” ή ακόμα
και στον χώρο του, δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με την εταιρεία ή ένα εκπρόσωπό της και θα γίνει αλλαγή στον τρόπο
και στον τόπο παράδοσης της αποστολής
του.
Ζητήστε σήμερα να ενημερωθείτε για τα
καταστήματα “SPEEDEX Corner” και τις υπηρεσίες της SPEEDEX από ένα εκπρόσωπό της,
είτε μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας
www.speedex.gr.
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Όταν η τεχνολογία
προηγείται της κοινωνίας
Παρά το ότι οι καινοτομίες συχνά επιφέρουν
απαράμιλλες νέες ανέσεις, δεν παύουν να απειλούν
τους καθιερωμένους τρόπους λειτουργίας
της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Κι αυτό
είναι κάτι που ίσχυε από πάντα.
Άρθρο του Tarun Khanna, Καθηγητή στο Harvard Business School και συγγραφέα του βιβλίου
«Trust: Creating the Foundation for Entrepreneurship in Developing Countries», στο Harvard Business
Review, τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2018.
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com.

Κ

άνοντας μια μικρή ιστορική
αναδρομή, θα διαπιστώσουμε
ότι στα πρώτα αυτοκίνητα που
κυκλοφόρησαν δεν επιτρεπόταν να κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη
από εκείνη των αμαξών. Όπως επίσης και
ότι οι εργάτες της κλωστοϋφαντουργίας
του 19ου αιώνα επιτίθεντο στα μηχανήματα με βαριοπούλες εξαιτίας του φόβου
τους ότι θα καταργούσαν τη θέση εργασία τους. Οι νέες τεχνολογίες έχουν τη
δυνατότητα να αλλάξουν ακόμα και κοινωνικές συνήθειες: αναλογιστείτε πόσο
έχουν επηρεάσει τα dating apps τον τρόπο με τον οποίον γίνονται πλέον νέες γνωριμίες ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους.
Οι επιχειρηματίες σαφώς και δεν ενδιαφέρονται για το αν τα προβλήματα που συναντούν αποτελούν μέρος ενός ιστορικά
επαναλαμβανόμενου μοτίβου. Θέλουν να
γνωρίζουν πώς μπορούν να διαχειριστούν
-και πώς να συντομεύσουν- την περίοδο
που μεσολαβεί από την εμφάνιση μιας νέας
τεχνολογίας έως τη δημιουργία των κανόνων και των νέων συμπεριφορών που επιτρέπουν στην κοινωνία να αξιοποιήσει όλες
τις δυνατότητες της τεχνολογίας αυτής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι
«ασάφειες» που δυσχεραίνουν το έργο επιχειρήσεων που προωθούν νέες τεχνολογίες
-όπως, για παράδειγμα, τα drones και τα
αυτοκίνητα που λειτουργούν χωρίς οδηγό- φέρουν χαρακτηριστικές ομοιότητες
με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Κι όσο περίεργο κι αν
ακούγεται αυτό, τα επιχειρηματικά στελέχη
που προβληματίζονται σχετικά με τις νέες
τεχνολογίες μπορούν να αντλήσουν πολύτιμη γνώση μελετώντας το παράδειγμα
επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται
με επιτυχία στις αναπτυσσόμενες αγορές.
Επιχειρηματίες σε χώρες όπως η Βραζιλία
ή η Νιγηρία γνωρίζουν ότι δεν έχει νόημα να περιμένουν από την κυβέρνηση να
τους παράσχει το πλαίσιο και την υποδομή
που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησής τους. Κάτι τέτοιο θα
έπαιρνε υπερβολικά πολύ χρόνο. Πρέπει
να χτίσουν οι ίδιοι δομές για να καλύψουν
τα θεσμικά κενά και να δημιουργήσουν
τις συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να
δημιουργήσουν πετυχημένα προϊόντα και
υπηρεσίες.
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Κάποιοι επιχειρηματίες μπορεί να θέλουν
να πιστεύουν ότι η καθοδήγηση των αρμόδιων για τη διαμόρφωση πολιτικών δεν
είναι δική τους δουλειά αλλά η αλήθεια είναι ότι κανένας άλλος δεν είναι σε θέση να
το κάνει. Και, μακροπρόθεσμα, είναι προς
όφελος όλων το να συνεργαστούν με όλους
τους εμπλεκόμενους ώστε να δημιουργήσουν από κοινού τον θεσμικό και κοινωνικό ιστό που θα υποστηρίξει την ανάπτυξή
τους. Ακριβώς όπως έκαναν πολλοί επιχειρηματίες στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Τα «μυστικά» των αναπτυσσόμενων αγορών
Ας δούμε όμως πρώτα ποια είναι τα διαφορετικά είδη θεσμικών κενών. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες που δημιουργούν
μια νέα επιχείρηση στις ΗΠΑ ή στη Γερμανία μπορούν να εμπιστευτούν ότι μια σειρά
από διαφορετικούς οργανισμούς και φορείς θα υποστηρίξουν τη λειτουργία τους.
Για παράδειγμα, τα δικαστήρια θα προστατεύσουν τα πνευματικά δικαιώματα, τα
πανεπιστήμια θα παράσχουν καταρτισμένο
προσωπικό και οι εταιρείες αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας θα δώσουν την
απαραίτητη πληροφόρηση για προμηθευτές και αγοραστές.
Πολλοί από αυτούς τους υποστηρικτικούς
μηχανισμούς δεν υπάρχουν, ωστόσο, στις
αναπτυσσόμενες αγορές. Κι έτσι, οι επιχειρηματίες πρέπει είτε να αναπληρώσουν
από μόνοι τους τα κενά, είτε να συνεργαστούν με άλλους για να το πετύχουν. Οι πιο
επιτυχημένοι ανάμεσά τους συνεισφέρουν
ενεργά στη διαμόρφωση ενός θεσμικού
πλαισίου από το ποίο θα ωφεληθεί ολόκληρο το σύστημα των εμπλεκομένων.
Ας εξετάσουμε το παράδειγμα του Charles
Shao, ο οποίος ίδρυσε το 2004 την εταιρεία

γαλακτοκομικών Huaxia Dairy απαντώντας
στα σημαντικά προβλήματα ποιότητας που
αντιμετώπιζε ο αγροτικός τομέας της Κίνας.
Οι δομές των ρυθμιστικών αρχών δεν ήταν
αρκετά στιβαρές ώστε να διασφαλίσουν ότι
τα τρόφιμα δεν μολύνονταν και οι επιχειρήσεις γνώριζαν ότι είχαν το περιθώριο να αγνοήσουν τους σχετικούς κανονισμούς. Μετά το
ξέσπασμα πολυάριθμων σκανδάλων, οι πιο
ευκατάστατοι Κινέζοι επέλεξαν να αγοράζουν
μόνο εισαγόμενα προϊόντα. Οι απλοί καταναλωτές δεν είχαν όμως αυτήν την επιλογή.
Ο Shao πήρε την απόφαση να κινηθεί πέρα
από τα υφιστάμενα υποτυπώδη πρότυπα
και να ακολουθήσει τα αντίστοιχα πρότυπα
των ΗΠΑ. Από την προϋπηρεσία του στον
κλάδο της τεχνολογίας σε εταιρεία της Καλιφόρνια, επέλεξε να ακολουθήσει την ιδέα
της συλλογής και διαμοιρασμού πληροφορίας ανοικτού κώδικα. Η Huaxia Dairy έγινε
σταδιακά γνωστή για το γεγονός ότι ήταν
πρόθυμη να μοιραστεί την πνευματική της
ιδιοκτησία με άλλες φάρμες -ακόμα και
ανταγωνιστικές- προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα στο σύνολο του κλάδου. Σε
συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Cornell, ο Shao δημιούργησε ελεύθερα σεμινάρια με στόχο την ανάπτυξη νέων ταλέντων για μια πιο εξελιγμένη κινεζική γαλακτοβιομηχανία. Ένας από
τους στόχους του ήταν να κάνει το επάγγελμα πιο μοντέρνο και να προσελκύσει
πιο ταλαντούχο προσωπικό. Συγκέντρωσε
λοιπόν ο ίδιος τεχνογνωσία και δεξιότητες
για τον κλάδο, αναπληρώνοντας το κενό
που άφηναν ακάλυπτο οι αρμόδιοι φορείς.
Στην ουσία, ο Shao ξεκίνησε μια προσπάθεια αναβάθμισης του συνόλου της άυλης
υποδομής της γαλακτοβιομηχανίας. Το γεγονός ότι ξεπέρασε τα πρότυπα που προέβλεπε η αγορά της Κίνας και ότι ήταν πρό-

Οι «ασάφειες» που δυσχεραίνουν τις
επιχειρήσεις που προωθούν νέες τεχνολογίες
φέρουν χαρακτηριστικές ομοιότητες με τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις
στις αναπτυσσόμενες χώρες

θυμος να μοιραστεί βέλτιστες πρακτικές
με τους ανταγωνιστές του ήταν πρακτικές
που δεν άρεσαν εξ αρχής στους επενδυτές
του. Επέμεινε, ωστόσο, επειδή αντιλήφθηκε ότι εφόσον δεν βελτιωνόταν το σύνολο
του κλάδου, θα υπέφερε τις συνέπειες και η
δική του επιχείρηση.
Πριν τις παρεμβάσεις του Shao, πολλοί
επιχειρηματίες του κλάδου του απλά αγνοούσαν τους κανονισμούς. Ο Shao θα μπορούσε να έχει επιλέξει να κάνει το ίδιο ή
να επιδιώξει επαφές με την κυβέρνηση
προκειμένου να διασφαλίζει προνομιακή
μεταχείριση της επιχείρησής του. Αντιθέτως, επέλεξε μια προσέγγιση προς όφελος
όλων. Σταδιακά, εμφανίστηκαν στην αγορά
ανεξάρτητοι επαγγελματίες πιστοποίησης
ποιότητας, συμπληρώνοντας άλλο ένα θεσμικό κενό. Στην κινεζική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων υπάρχει πλέον η ελπίδα
ότι τα νέα δεδομένα θα καθιερωθούν στη
συνείδηση τόσο των παραγωγών, όσο και
των αγοραστών.

Τι μπορούν να διδαχθούν οι
επιχειρηματίες;
Το βασικό μάθημα που μπορούν να διδαχθούν τα στελέχη οποιασδήποτε εταιρείας
παράγει καινοτόμα προϊόντα προκειμένου
να το προσαρμόσουν στη δική τους περίπτωση είναι ότι θα πρέπει πιθανότατα
να δημιουργήσουν –ή να βοηθήσουν να
δημιουργηθούν- οι συνθήκες που θα τους
επιτρέψουν να πετύχουν. Αρχικά, ας εξετάσουμε το παράδειγμα μιας ινδικής επιχείρησης ιατρικού τουρισμού που δραστηριοποιείται τόσο στον ανεπτυγμένο, όσο και
στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Narayana
Health είναι παγκοσμίως γνωστή επειδή
έχει τεχνογνωσία στις εγχειρήσεις καρδιάς,
συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα με το
χαμηλό κόστος. Ταυτόχρονα, η κλίμακα
στην οποία λειτουργεί της επιτρέπει να είναι κερδοφόρα. Η Narayana Health παρέχει
πρόσβαση σε υπηρεσίες καρδιοχειρουργικής σε πολλούς από τους πιο φτωχούς
πολίτες της Ινδίας. Παράλληλα, έχτισε και
λειτουργεί νοσοκομεία και υποδομές υγείας
σε όλη την χώρα.
Το 2014, η Narayana Health εγκαινίασε
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ένα ξενοδοχείο στα νησιά Κέιμαν, σε μικρή
αεροπορική απόσταση από το Μαϊάμι. Ο
βραχυπρόθεσμος στόχος ήταν η παροχή
υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς από την
Καραϊβική, το Μεξικό και την υπόλοιπη Κεντρική Αμερική. Σταδιακά, υπηρεσίες παρασχέθηκαν επίσης σε δεκάδες εκατομμύρια
Αμερικανών που δεν διέθεταν καθόλου -ή
επαρκή- ιατρική ασφάλιση. Προσπαθώντας
να εξυπηρετήσει αυτές τις νέες πελατειακές
ομάδες, η Narayana Health βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά από προβλήματα που
σχετίζονται με την έλλειψη θεσμικής υποστήριξης. Ωστόσο, έχοντας αντιμετωπίσει
παρόμοιες προκλήσεις στην Ινδία, μπόρεσε
να εφαρμόσει κάποιες από τις πρακτικές
που ανακάλυψε και στα Κέιμαν:
l Διασφάλιση ποιότητας. Κεντρική προτεραιότητα υπήρξε αυτή του να πειστούν
ασθενείς εκτός Ινδίας ότι η Narayana παρέχει υπηρεσίες παγκοσμίου κλάσης. Η
έγκριση που κέρδισε από τον αρμόδιο
φορέα των ΗΠΑ για την πιστοποίηση
νοσοκομείων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στάθηκε πολύ σημαντική για την
επίτευξη του παραπάνω στόχου.
l Θέματα κουλτούρας. Το ινδικό προσωπικό υγείας κατανοεί τις ειδικές ανάγκες
και την κουλτούρα των ινδών ασθενών
αλλά όχι απαραίτητα τις επικοινωνιακές
ανάγκες ασθενών και συνεργατών από
την Αμερική, την Καραϊβική και την Κεντρική Αμερική. Η Narayana επένδυσε σε
κύκλους εκπαίδευσης του προσωπικού
της προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες
αυτές.
l Βοήθεια σε πρακτικά ζητήματα. Η διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες
της Narayana αποτέλεσε άλλο ένα κεντρικό ζητούμενο και η εταιρεία συγκέντρωσε την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να
βοηθά τους πελάτες της να αποκτήσουν
ταξιδιωτική βίζα.
l Τρόποι πληρωμής. Η Narayana χρειάστηκε να διερευνήσει διαφορετικούς
τρόπους πληρωμής ανάλογα με την
εθνικότητα των πελατών της αλλά και να
αρκεστεί αρχικά στη συνεργασία με τους
φορείς εκείνους που ήταν ανοικτοί σε συνεργασία μαζί της.

Διεθνή θέματα. Οι περισσότεροι ασθενείς
ιατρικού τουρισμού δεν έχουν δυνατότητα προσφυγής σε περίπτωση που κάτι
δεν πάει καλά. Δεν υπάρχουν ρυθμιστικές
αρχές που να λειτουργούν εκτός συνόρων
και αυτό είναι ένα κενό το οποίο δεν έχει
ακόμα καταφέρει να καλύψει η εταιρεία.
Η Narayana γνωρίζει ότι δεν μπορεί να καλύψει κάθε κενό καθώς και ότι τα κενά που
καλείται να καλύψει δεν περιορίζονται στο
κομμάτι της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Στην Ινδία, τα έξοδά της στον τομέα των
άμεσων υπηρεσιών είναι σχεδόν αντίστοιχα με τους πόρους που χρειάζεται για να
διασφαλίσει ότι το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της. Μάλιστα, πολλές από τις επενδύσεις αυτές ωφελούν εξίσου τον ανταγωνισμό όσο και την ίδια την
Narayana. Στα Κέιμαν, η εταιρεία ακολουθεί
την ίδια στρατηγική ενδυνάμωσης του κλάδου με τρόπο που να προάγει τόσο τα δικά
της συμφέροντα όσο και το γενικό καλό.
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Πώς να γεφυρώσετε το κενό
Κεντρικά συμπεράσματα σχετικά με τη δημιουργία πλαισίου για καινοτόμα προϊόντα
είναι τα παρακάτω:
l Τα γνωσιακά και επιχειρηματικά μοντέλα
που αναπτύσσουν πρωτοπόρες εταιρείες
όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν τόσο το ιδιωτικό, όσο και το
δημόσιο συμφέρον. Οι πρωταγωνιστές
των εξελίξεων έχουν, λόγω της άμεσής
τους επαφής, καλύτερη πρόσβαση στη
νέα γνώση αλλά ανοίγουν παράλληλα τον
δρόμο και για τους υπόλοιπους: από τον
ανταγωνισμό μέχρι τους θεσμικούς φορείς, τους καταναλωτές και την κοινωνία.
l Οι επιχειρηματίες που αναπτύσσουν
δημόσια αγαθά δεν θα επιτύχουν στις
προσπάθειές τους εάν δεν χαίρουν της
αξιοπιστίας των υπόλοιπων βασικών παραγόντων στο οικοσύστημά τους.
l Είναι πολύ σπάνιο για μία επιχείρηση να
είναι σε θέση να διαμορφώσει από μόνη
της μία νέα τεχνολογία ή προϊόν.
l Οι παραδοσιακές διαβουλεύσεις που
έχουν ως άξονα το ιδιωτικό συμφέρον
μιας επιχείρησης μπορεί να είναι αναπόφευκτες –ή και απαραίτητες- αλλά σε

καμία περίπτωση δεν είναι επαρκείς. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν
με θεσμικές και ρυθμιστικές αρχές ή και
με συλλόγους αλλά και να αναπτύξουν τα
δεδομένα που χρειάζονται οι δεύτεροι,
προς όφελος του συνόλου.
l Οι νόμοι και οι κανόνες δεν αρκούν για
να ολοκληρωθεί η συνολική εικόνα. Οι
καινοτόμοι επιχειρηματίες θα πρέπει κάποιες φορές να επενδύσουν στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και στα υπόλοιπα στοιχεία
της «άυλης» υποδομής τους.
Διαφορετικοί τύποι επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις. Κολοσσοί του διαδικτύου όπως η Facebook,
οι οποίοι πέφτουν θύματα χειρισμού από
εξωγενείς παράγοντες, αντιμετωπίζουν
ένα είδος προκλήσεων. Τα οχήματα χωρίς
οδηγό, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να
είναι ασφαλέστερα από τα «συμβατικά»
αυτοκίνητα αλλά δεν θα φτάσουν σε αυτό
το επίπεδο εκτός και αν οι δημιουργοί τους
είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, αντιμετωπίζουν αυτή τη συνθήκη ως πρόκληση. Οι
εταιρείες που παρεμβαίνουν στο ανθρώπινο γενετικό υλικό αντιμετωπίζουν ένα διαφορετικό σύνολο θεμάτων. Αυτό που είναι
κοινό στις παραπάνω περιπτώσεις είναι ότι
όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως πρόκλησης, θα μπορούσαν να επωφεληθούν τοποθετώντας την πρόκληση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Κι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει
να αναλάβουν ηγετικό ρόλο πέρα από τα
όρια της επιχείρησής τους, να ενισχύσουν
την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε όλους τους
εμπλεκόμενους αλλά και να βοηθήσουν
να καθιερωθούν οι οργανισμοί που είναι
απαραίτητοι για την επιτυχία του κλάδου.
Η στρατηγική αυτή έρχεται σε αντίθεση
με τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας,
ο οποίος προβλέπει την εστίαση στο core
business της κάθε εταιρείας και στην άντληση βραχυπρόθεσμης αξίας. Αλλά οι επιχειρηματικοί ηγέτες που αναλαμβάνουν την
ευθύνη για το σύνολο του οικοσυστήματος
τους και συμπορεύονται με τους καταναλωτές και τις ρυθμιστικές αρχές είναι και εκείνοι που θα επιφέρουν τα σημαντικότερα
οφέλη για όλους.
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O δρόμος για επιτυχημένα
λανσαρίσματα
Έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν τα μισά λανσαρίσματα νέων προϊόντων και υπηρεσιών
αποτυγχάνουν να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, τα νέα
προϊόντα και υπηρεσίες προσδίδουν περισσότερο από το 25% των συνολικών εσόδων
και κερδών των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους. Είναι προφανές λοιπόν ότι
η διασφάλιση της επιτυχίας ενός νέου προϊόντος αποτελεί εκ των κρισιμότερων
παραγόντων για την ανάπτυξη και την κερδοφορία μίας εταιρείας. Ποιες είναι οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες σε ό,τι αφορά το λανσάρισμα νέων
προϊόντων ή υπηρεσιών; Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που
προσφέρουν οι πλέον επιτυχημένοι οργανισμοί σε αυτόν τον τομέα;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Π

ρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι εταιρείες που εστιάζουν
στη δημιουργία νέων προϊόντων
και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα
διατηρούν τις βασικές τους ικανότητες σε
όλες τις λειτουργίες τους, αναπτύσσονται
ταχύτερα από τις υπόλοιπες εταιρείες του
κλάδου τους. Με δεδομένο ότι οι εταιρείες
επιδιώκουν τη μελλοντική ανάπτυξη, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία αναμένουν
αυτή η ανάπτυξη να έρθει από τη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή επιχειρηματικών μοντέλων.
Στην αναζήτηση, λοιπόν, της ανάπτυξης οι
εταιρείες αυξάνουν κάθε χρόνο από το 2005
και μετά τις δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), ξεπερνώντας παγκοσμίως το 2017
τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια (ποσό που
αντιστοιχεί στο ακαθάριστο προϊόν του Καναδά). Ωστόσο, παρά τις σημαντικές επενδύσεις και τη σημασία που έχει για την επιβίωση και την κερδοφορία τους η ανάπτυξη
επιτυχημένων νέων προϊόντων, έρευνα της
McKinsey έδειξε ότι περισσότερο από το
50% όλων των νέων λανσαρισμάτων προϊόντων αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στους
επιχειρηματικούς του στόχους.

Οι δυσκολίες επιτυχίας των νέων
προϊόντων ή υπηρεσιών
Η τεχνολογία έχει καταστήσει τα λανσαρίσματα καλών προϊόντων πιο δύσκολα. Έχει
μειώσει τα προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη προϊόντων, επιτρέποντας έτσι σε παραδοσιακές εταιρείες και startups να προβούν
σε περισσότερα λανσαρίσματα πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος. Ειδικότερα
οι ψηφιακές τεχνολογίες επέτρεψαν στις
εταιρείες να δοκιμάζουν γρήγορα και αντίστοιχα γρήγορα να κλιμακώνουν την παροχή νέων υπηρεσιών – από προγράμματα
πιστότητας μέχρι την υποστήριξη υπαρχόντων προϊόντων.
Επιπλέον, αμέτρητες ψηφιακές πλατφόρμες
-από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι το
Snapchat- έχουν οδηγήσει σε ένα μπαράζ
μηνυμάτων και επικοινωνίας, καθιστώντας
ακόμα πιο δύσκολο για ένα προϊόν να ξεχωρίσει. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγεί
γιατί τα αμερικανικά νοικοκυριά αγοράζουν
επανειλημμένα τα ίδια 150 προϊόντα, τα
οποία συνιστούν το 85% των οικιακών αναγκών τους.
Μέσα από την ανάλυση λανσαρισμάτων
νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε διάφο-
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Τα νέα προϊόντα αποτελούν σημαντικό μοχλό
ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, αν οι εταιρείες
δεν βελτιστοποιήσουν το λανσάρισμά τους, η πλήρης
αξία των προϊόντων δεν θα διαπιστωθεί ποτέ
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Η ανάπτυξη των απαιτούμενων
ικανοτήτων και δεξιοτήτων για επιτυχημένα
λανσαρίσματα νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
αποτελεί μία δύσκολη αλλά σημαντική
προσπάθεια. Απαιτεί τη δέσμευση της ηγεσίας
καθώς και τις αντίστοιχες επενδύσεις
ρους κλάδους παρατηρούνται αρκετές
διαφορές σε ό,τι αφορά τη συχνότητα, τη
μέση δαπάνη και το είδος του λανσαρίσματος – ειδικά ανάμεσα στα εντελώς νέα
προϊόντα, τα οποία κυριαρχούν στον κλάδο του φαρμάκου, σε αντίθεση με τις βελτιώσεις ήδη γνωστών προϊόντων, όπως
συμβαίνει συνήθως στις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων. Παρ’ όλες όμως
αυτές τις διακυμάνσεις, το μέσο ποσοστό
αποτυχίας είναι υψηλό σε όλα τα επίπεδα
-πάνω από το 40%- με τους κλάδους των
καταναλωτικών προϊόντων και του λιανεμπορίου να επιδεικνύουν τη χειρότερη
απόδοση και τη φαρμακοβιομηχανία να
φαίνεται να αποδίδει λίγο καλύτερα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι
αυτό το ποσοστό αποτυχίας ισχύει για διαφορετικά είδη λανσαρίσματος και νέων
κυκλοφοριών. Μπορεί κανείς να περίμενε
ότι η κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος θα
είναι λιγότερο επιτυχημένη εξαιτίας της
πολυπλοκότητας της αλλαγής των αντιλήψεων και των συνηθειών των καταναλωτών, ωστόσο ο βαθμός της αποτυχίας τους
είναι συγκρίσιμος με τις επανακυκλοφορίες γνωστών προϊόντων τα οποία φέρουν
βελτιώσεις ή αλλαγές. Είναι προφανές ότι
η πολυπλοκότητα του προϊόντος δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την επιτυχία ή την αποτυχία της κυκλοφορίας του.
Ούτε τα χρήματα επηρεάζουν, όπως τελικά αποδεικνύεται. Η μελέτης της McKinsey
δεν έδειξε καμία συσχέτιση μεταξύ του
ποσού που δαπανήθηκε για το λανσάρισμα ενός προϊόντος και του ποσοστού
επιτυχίας του. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι
ούτε η συχνότητα με την οποία μία εται-

ρεία λανσάρει νέα προϊόντα σχετίζεται με
την επιτυχία. Με άλλα λόγια, επειδή μία
εταιρεία κυκλοφορεί συνεχώς νέα προϊόντα, δεν σημαίνει ότι το κάνει περισσότερο αποδοτικά.

Τι κάνουν σωστά οι καλύτεροι
Αυτό που αποδεικνύεται πραγματικά σημαντικό είναι η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου συνόλου βασικών ικανοτήτων, με
σημαντικότερες την συνεργασία, την ενσωμάτωση των γνώσεων της αγοράς, τον
αυστηρό προγραμματισμό των επερχόμενων λανσαρισμάτων και την ενίσχυση του
ταλέντου (Διάγραμμα).
Ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης,
οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν μία
ξεκάθαρη άποψη σχετικά με το ποιες ικανότητες πραγματικά έχουν σημασία για
την επιτυχία ενός νέου λανσαρίσματος,
ούτε διαθέτουν ένα συστηματικό πρόγραμμα επένδυσης σε αυτές τις ικανότητες. Aκόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πολλές εταιρείες θεωρούν ότι η
απόδοσή τους είναι μάλλον φτωχή σε σημαντικές δεξιότητες για επιτυχημένα λανσαρίσματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι
σημαντικό να εξετάσουμε ποιες είναι οι
βέλτιστες πρακτικές και οι σημαντικότερες
δεξιότητες που αναπτύσσουν οι πλέον επιτυχημένες σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία
νέων προϊόντων ή υπηρεσιών εταιρείες.

Αναπτύσσουν έναν οργανισμό
που προωθεί τη συνεργασία
Στην έρευνα της McKinsey, ο ένας πιο σημαντικός παράγοντας πίσω από την επιτυχημένη κυκλοφορία νέων προϊόντων

σε όλους τους κλάδους ήταν η ομαδική
συνεργασία, και ιδιαίτερα η ικανότητα οι
άνθρωποι να ενώνονται γύρω από μία κατεύθυνση και να λειτουργούν ως ομάδα.
Αυτό το επίπεδο συνεργατικότητας δεν
είναι εύκολο να επιτευχθεί από τις περισσότερες εταιρείες, καθώς διαφορετικά
functions με διαφορετικές δομές και κίνητρα είναι αρμόδια για διαφορετικά στάδια
κυκλοφορίας ενός προϊόντος.
Για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα,
οι καλύτερες σε αυτόν τον τομέα εταιρείες, συνήθως δημιουργούν ένα crossfunctional τμήμα το οποίο είναι αρμόδιο
να ενορχηστρώσει και να ενοποιήσει τις
διάφορες δράσεις που αφορούν το λανσάρισμα ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Το τμήμα αυτό λειτουργεί ως ένα
center of excellence, το οποίο επιβλέπει
το πλήρες χαρτοφυλάκιο των λανσαρισμάτων της εταιρείας, ενώ αποτελεί
τον μηχανισμό που φέρνει κοντά τους
κατάλληλους ανθρώπους – marketers,
ειδικούς σε θέματα κοινωνικών δικτύων,
developers, εξυπηρέτηση πελατών κ.λπ.
Το τμήμα αυτό είναι συνήθως υπεύθυνο
για την κατανομή των σχετικών κεφαλαίων και την ανάθεση των απαραίτητων
δράσεων και ενεργειών. Είναι επίσης αρμόδιο για την συγκέντρωση όλων των διδαγμάτων και των βέλτιστων πρακτικών
της εταιρείας σχετικά με την κυκλοφορία
νέων προϊόντων, καθώς και για την παροχή των αντίστοιχων κατευθυντήριων
γραμμών και οδηγιών.

Αριστεύουν στην στρατηγική
και τον σχεδιασμό
Η κυκλοφορία προϊόντων είναι συχνά περίπλοκη και ακριβή, με τα κόστη να φεύγουν εκτός ελέγχου τις περισσότερες φορές. Μία υγιής στρατηγική και ένα σαφές
σχέδιο είναι παραπάνω από απαραίτητα.
Η στρατηγική θα πρέπει να αναφέρει επακριβώς τι θέλει να επιτύχει η επιχείρηση
με το προϊόν ή την υπηρεσία που λανσάρει, συμπεριλαμβανομένων των πελατών
στους οποίους θα πρέπει να στοχεύσει,
του βασικού μηνύματος της επικοινωνίας
και ποιες τρεις έως πέντε κρίσιμες αποφά-
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σεις θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Αυτές οι στρατηγικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται νωρίς στη διαδικασία
λανσαρίσματος. Όταν η Fiat, για παράδειγμα, κυκλοφόρησε το Fiat 500, στόχος
της ήταν να αλλάξει την αντίληψη που
είχαν οι καταναλωτές για τα αυτοκίνητα
της εταιρείας -η οποία ήταν ότι επρόκειτο
για απλώς λειτουργικά αυτοκίνητα-, δίνοντας έμφαση στο στιλ και την αισθητική.
Η ομάδα λανσαρίσματος αποφάσισε να
ζητήσει την άποψη των πελατών για το
πώς πρέπει να σχεδιαστεί το εσωτερικό
του συγκεκριμένου μοντέλου. Ο στόχος
δεν ήταν τόσο να αντλήσει απόψεις για το
σχέδιο -άλλωστε δεν υπήρχε μεγάλη ευελιξία ως προς το τι θα μπορούσε να γίνειαλλά το να κάνει τους ανθρώπους να αρχίσουν να μιλούν για το στιλ και μάλιστα
να το συνδέουν με το brand της Fiat. Και
για να μπορέσει να το κάνει αυτό, η ομάδα λανσαρίσματος έπρεπε να εμπλακεί
αρκετά νωρίς στη διαδικασία ανάπτυξης
του αυτοκινήτου.
Μία ισχυρή στρατηγική αποτελεί τη βάση
για την ανάπτυξη ενός αντίστοιχα λεπτομερούς σχεδίου λανσαρίσματος, το οποίο
θα αναγνωρίζει τις κρίσιμες διαδρομές,
τους πόρους και τις απαραίτητες αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την επιτυχία.
Κατά την κατάρτιση του σχεδίου για
το λανσάρισμα, οι καλύτερες εταιρείες
εστιάζουν στο ROI, προκειμένου να καθορίσουν κατά πόσο οι ενέργειες λανσαρίσματος παράγουν πραγματικά αξία. Το
ROI ενός λανσαρίσματος δίνει έμφαση σε
μετρήσεις που παρακολουθούν περισσότερο αποτελέσματα όπως οι προ-παραγγελίες και λιγότερο πληροφορίες
όπως είναι ο αριθμός των εκδηλώσεων
γύρω από την κυκλοφορία του προϊόντος.
Τέλος, το σχέδιο κυκλοφορίας ενός νέου
προϊόντος ή υπηρεσίας θα πρέπει επίσης
να αναγνωρίζει πιθανά σενάρια κινδύνων
-όπως για παράδειγμα τι θα συμβεί αν
ένας ανταγωνιστής λανσάρει ένα ανταγωνιστικό προϊόν αμέσως πριν το λανσάρισμα της εταιρείας-, καθώς και να περιλαμβάνει δράσεις μετριασμού των κινδύνων

αυτών και έγκαιρης αντίδρασης για την
αντιμετώπισή τους.

Επενδύουν σε insights για την
ανάπτυξη προσαρμοσμένων
προγραμμάτων
Μία διαφοροποιημένη στρατηγική λανσαρίσματος ενός καινούργιου προϊόντος
βασίζεται σε μία βαθιά κατανόηση της
κατάστασης της αγοράς, των καταναλωτών και του ανταγωνισμού. Χωρίς αυτή
την κατανόηση, οι εταιρείες συχνά καταλήγουν απλώς να επαναλαμβάνουν γενικά σλόγκανς και μηνύματα τα οποία δεν
κατορθώνουν, φυσικά, να πείσουν τους
καταναλωτές. Η γεωγραφική και online
ανάλυση είναι μία καλή αρχή. Ωστόσο, οι
καλύτερες σε αυτό τον τομέα εταιρείες,
προχωρούν ακόμα περισσότερο τις αναλύσεις τους ώστε να αποκαλύψουν πολύτιμα insights για τις συμπεριφορές των
σημαντικότερων κατηγοριών πελατών
στις οποίες στοχεύει το προϊόν.

Αναπτύσσουν το απαραίτητο
ταλέντο
Συχνά δεκάδες ή και εκατοντάδες άνθρωποι εμπλέκονται στην υλοποίηση της
εμπορικής κυκλοφορίας ενός προϊόντος
ή μίας υπηρεσία. Ένα λάθος επί της διαδικασίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρο το λανσάρισμα. Οι επιτυχημένες σε
αυτό τον τομέα εταιρείες κατανοούν ότι,
προκειμένου να εκτελέσουν σωστά την
στρατηγική τους, θα πρέπει να επενδύσουν στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη
των ανθρώπων τους. Αυτή η προσπάθεια
δεν περιορίζεται απλώς στην προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων, αλλά εκτείνεται και στην ανάδειξη της σημασίας και
της αξίας του ρόλου των στελεχών στις
ομάδες λανσαρίσματος. Οι πλέον επιτυχημένες εταιρείες αναπτύσσουν συγκεκριμένα career paths για τα αρμόδια με
την κυκλοφορία νέων προϊόντων στελέχη, με ξεκάθαρα ορόσημα και σημαντικές
ανταμοιβές.
Οι CEOs μπορούν να ενισχύσουν το κύρος του λανσαρίσματος ενός προϊόντος
ή μίας υπηρεσίας συμμετέχοντας ενεργά,

από την ανακοίνωση της κυκλοφορίας
μέχρι την εξέταση των σχετικών στρατηγικών και σχεδίων με το διοικητικό συμβούλιο. Έχουν επίσης κεντρικό ρόλο στον
εορτασμό της επιτυχίας ενός λανσαρίσματος, επικοινωνώντας το στην εταιρεία
και επιβραβεύοντας τις ομάδες που δούλεψαν για αυτό.

Πώς να ξεκινήσετε
Η ανάπτυξη των απαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για επιτυχημένα λανσαρίσματα νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
αποτελεί μία δύσκολη αλλά σημαντική
προσπάθεια. Απαιτεί τη δέσμευση της
ηγεσίας καθώς και τις αντίστοιχες επενδύσεις. Η ανάπτυξη της σημαντικής αυτής
ικανότητας σε μία εταιρεία απαιτεί την
εξέταση τριών θεμελιωδών ερωτημάτων
από τη διοίκηση:
• Τι ρόλο διαδραματίζει η ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων και υπηρεσιών
στην εταιρική στρατηγική;
• Ποιοι μοχλοί πρέπει να ενεργοποιηθούν
προκειμένου η εταιρεία να προσκομίζει
μεγαλύτερη αξία από τα νέα λανσαρίσματα;
• Ποια είναι η απόδοση στην επένδυση
των λανσαρισμάτων προϊόντων και
υπηρεσιών; Είναι καλύτερη ή χειρότερη
από των ανταγωνιστών; Πώς διαφέρει
ανά ομάδα προϊόντων/ γεωγραφικών
περιοχών;
Ένα κρίσιμης σημασίας σημείο εκκίνησης
είναι η δημιουργία μίας ξεκάθαρης και
αμερόληπτης εικόνας των υπαρχουσών
ικανοτήτων της εταιρείας σε ό,τι αφορά
το λανσάρισμα νέων προϊόντων. Αυτή η
ανάλυση δεν βοηθάει απλώς την ηγεσία
να κατανοήσει πού πρέπει να εστιάσει τις
ενέργειές της, αλλά παρέχει και μία πηγή
ενιαίας γνώσης μέσα στους κόλπους της
εταιρείας. Και αυτή η γνώση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική τόσο για την ανάπτυξη ενός ενιαίου στόχου όσο και για την
επίλυση πιθανών διαφορών σε ηγετικό
επίπεδο με βάση διαφορετικές πηγές δεδομένων (ή συχνά με βάση την έλλειψη
δεδομένων).
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Υπάρχει αρκετός σεβασμός
στην εταιρεία σας;
Σε πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Georgetown, οι 20.000 ερωτηθέντες
κατέταξαν τον σεβασμό ως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό στη συμπεριφορά ενός
ηγέτη. Ωστόσο, το εργατικό δυναμικό αναφέρει περισσότερα περιστατικά ασεβούς
συμπεριφοράς κάθε χρόνο.
Άρθρο της Kristie Rogers, Καθηγήτριας του Marquette University, στο Harvard Business Review Ιουλίου-Αυγούστου 2018.
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com.
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ια πιθανή εξήγηση του
κενού που διαπιστώνει η
έρευνα είναι η παρακάτω:
αν και οι εργαζόμενοι που
δεν τυγχάνουν σεβασμού έχουν απόλυτη
συναίσθηση της απουσίας του, οι άνθρωποι εκείνοι που δεν αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα -ανάμεσά τους και στα στελέχη
στην κορυφή της ιεραρχίας- δεν αντιλαμβάνονται και την ύπαρξή του. Είναι λοιπόν
πολύ πιθανό η ηγεσία της επιχείρησης
να μην έχει επίγνωση του προβλήματος.
Ωστόσο, υπάρχουν πιθανότατα και άλλοι
λόγοι. Ανάμεσά τους, το γεγονός ότι οι
ηγέτες έχουν ελλιπή κατανόηση σχετικά
με το τι είναι η εκδήλωση σεβασμού στον
χώρο εργασίας. Σαν αποτέλεσμα, ακόμα
και οι καλοπροαίρετες προσπάθειες για
την καθιέρωση ενός περιβάλλοντος που
σέβεται τους εργαζόμενούς του μπορεί
να αποτύχουν.

Δύο διαφορετικά είδη
σεβασμού
Οι έρευνες της Kristie Rogers δείχνουν
ότι οι εργαζόμενοι σπουδαιολογούν δύο
είδη σεβασμού. Το πρώτο είδος είναι ο
σεβασμός που οφείλει μία επιχείρηση σε
όλους της τους εργαζόμενους και η οποία
απαντά στην πανανθρώπινη ανάγκη του
ανήκειν. Αυτού του είδους ο σεβασμός
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός
υγιούς και πολιτισμένου περιβάλλοντος
κάθε μέλος του οποίου νιώθει ότι έχει
αξία. Σε περιβάλλοντα όπου απουσιάζει, παρατηρείται συνήθως υπερβολική
παρακολούθηση και έλεγχος των εργαζομένων από τους προϊστάμενούς τους,
κατάχρηση εξουσίας και αίσθηση ότι όλοι
είναι αναλώσιμοι. Το δεύτερο είδος σεβασμού είναι αυτός που κερδίζεται από
εργαζόμενους που επιδεικνύουν συμπεριφορές και χαρακτηριστικά που εκτιμά
η επιχείρηση. Περιλαμβάνει την αναγνώριση εργαζομένων που έχουν υπερβεί τις
προσδοκίες και την επιβεβαίωση ότι κάθε
ένας έχει τα δικά του ξεχωριστά ταλέντα
και δυνατά σημεία. Αυτό το είδος σεβασμού ανταποκρίνεται στην ανάγκη της
αναγνώρισης της καλής δουλειάς. Ενδεί-

ξεις έλλειψής του αποτελούν η οικειοποίηση της επιτυχίας άλλων και η αποτυχία
αναγνώρισης των επιτευγμάτων των εργαζομένων.
Μία από τις προκλήσεις που συναντούν οι
επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον σεβασμού
είναι ο προσδιορισμός της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στα δύο είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οποιαδήποτε
ανισορροπία μπορεί να προκαλέσει
εκνευρισμό στους εργαζόμενους. Για
παράδειγμα, ένα περιβάλλον όπου ο σεβασμός εκδηλώνεται σε όλους δικαιωματικά, παρά κερδίζεται, μπορεί να αποθαρρύνει την ατομική πρωτοβουλία και
να δημιουργήσει την αίσθηση ότι όλοι
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως απόδοσης. Η συνταγή αυτή
μπορεί να λειτουργεί σε χώρους όπου οι
στόχοι πρέπει να επιτευχθούν ομαδικά,
αλλά ενέχει τον κίνδυνο μείωσης των κινήτρων και της ατομικής υπευθυνότητας.
Αντιθέτως, τα περιβάλλοντα εργασίας
στα οποία ο σεβασμός κερδίζεται παρά
«χαρίζεται» μπορεί να ενθαρρύνουν με
τον τρόπο αυτό τον υπέρμετρο ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους.
Αυτό μπορεί να ταιριάζει σε τμήματα
όπως αυτό των πωλήσεων, όπου η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων είναι
περιορισμένη, αλλά μπορεί επίσης να
αποτρέψει τους εργαζόμενους από το
να μοιράζονται μεταξύ τους σημαντικές πληροφορίες. Εφόσον κατανοήσουν
λεπτές διαφορές όπως οι παραπάνω, οι
επιχειρηματικοί ηγέτες μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες που ταιριάζουν
καλύτερα στις ανάγκες τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό μεταφράζεται
σε υψηλά επίπεδα και των δύο ειδών σεβασμού.

Τα οφέλη που επιφέρει το κλίμα
σεβασμού
Η δουλειά ενός ανθρώπου αποτελεί συχνά κεντρικό κομμάτι της ταυτότητάς του
και του πώς αντιλαμβάνεται τον ίδιο του
τον εαυτό. Η εκδήλωση σεβασμού στο εργασιακό περιβάλλον σηματοδοτεί έμμεσα
και τη συνολικότερη αξία που νιώθει ότι
έχει ένας άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι
που αναπτύσσουν την ταυτότητά τους σε
συνάρτηση με τη δουλειά τους σε μία επιχείρηση και μέσα από την επαγγελματική
τους ανάπτυξη. Ο σεβασμός αποτελεί σημαντικό μηχανισμό αλλά και καταλύτη για
αυτού του είδους την ανάπτυξη. Έρευνα
του London Business School περιγράφει
το πώς οι νέοι εργαζόμενοι πειραματίζονται με πρωτόγνωρες -ή και αμήχανεςσυμπεριφορές τις οποίες και σταδιακά
ενσωματώνουν στην δική τους, τυπική
συμπεριφορά. Όταν νιώθουν ότι τυγχάνουν σεβασμού στον χώρο εργασίας, πολλοί άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν
την αρχική αμηχανία που τους προκαλεί
ο ενστερνισμός μιας νέας συμπεριφοράς
και να την αντιληφθούν ως κάτι που τους
εκφράζει αλλά και σηματοδοτεί την προσωπική τους ανάπτυξη.
Η κυριαρχία του σεβασμού στον χώρο εργασίας αποτελεί συνθήκη που ξεκλειδώνει
σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση. Οι
εργαζόμενοι που νιώθουν ότι τυγχάνουν
σεβασμού είναι πιο ικανοποιημένοι από
τη δουλειά τους και πιο ευγνώμονες -και
πιστοί- στην εταιρεία τους. Δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση, συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους και αποδίδουν καλύτερα και πιο δημιουργικά. Παράλληλα,
είναι πιο δεκτικοί στις κατευθύνσεις που
τους δίνει ο επικεφαλής τους. Η έλλειψη
σεβασμού μπορεί, αντιθέτως, να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα.

Η κυριαρχία του σεβασμού στον χώρο
εργασίας αποτελεί συνθήκη που ξεκλειδώνει
σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση
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Με εξαίρεση τα πραγματικά τοξικά περιβάλλοντα εργασίας, η ανάπτυξη κλίματος
σεβασμού δεν προϋποθέτει τροποποίηση των κανόνων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, ούτε κάποια άλλη μορφή
επίσημης αλλαγής. Το μόνο που χρειάζεται είναι συνεχής σκέψη σχετικά με τους
διακριτικούς αλλά σημαντικούς τρόπους
με τους οποίους εκφράζεται ο σεβασμός
–τόσο αυτός που χαρίζεται, όσο και αυτός
που κερδίζεται. Ακολουθούν οι βασικότεροι από τους τρόπους αυτούς.

ενέργεια μετά από μία απλή καλημέρα
από έναν γιατρό ή επειδή κάποιος τους
κράτησε ανοικτή την πόρτα για να περάσουν. Ακόμα και σε επιχειρήσεις παγκοσμίου φήμης, το θέμα του σεβασμού
εξακολουθεί να αποτελεί πάντα κεντρικό μέλημα. Ένα στέλεχος πωλήσεων της
Apple περιγράφει την πρώτη εντύπωση
που αποκόμισε από την γνωριμία του με
τον CEO της εταιρείας το 2011 ως εξής:
«Για τον Tim Cook, δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις. Όταν απάντησε στις δικές
μου, μου μιλούσε σαν να ήμουν ο σημαντικότερος άνθρωπος στην εταιρεία.
Μου απηύθυνε τον λόγο σα να ήμουν
ο ίδιος ο Steve Jobs. Η έκφρασή του, ο
τόνος της φωνής του, η παρατεταμένη
παύση …εκείνη τη μέρα ξεκίνησα να
νιώθω σαν κάτι πολύ περισσότερο από
ένα απλό εξάρτημα της μηχανής. Ήμουν
ένα από τα δεκάδες χιλιάδες αναπόσπαστα κομμάτια της Apple». Αξίζει όλοι μας
να αναλογιστούμε αν η θέση μας στην
επιχείρηση στην οποία εργαζόμαστε δεν
μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τυχόν
ελλείψεις σε επίπεδο έκφρασης σεβασμού αλλά και να συνειδητοποιήσουμε
ότι μια απλή χειρονομία από πλευράς
ενός προϊσταμένου είναι συχνά το μόνο
που χρειάζεται για να νιώσει σημαντικός
ο υφιστάμενός του.
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Όπως επισημαίνει και το best-seller βιβλίο
με τίτλο Crucial Conversations: «Ο σεβασμός είναι σαν τον αέρα. Όσο υπάρχει,
κανείς δεν τον σκέφτεται. Αν όμως εξαφανιστεί, είναι το μοναδικό πράγμα που σκέφτονται όλοι». Την παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα
ερευνών. Το 80% των εργαζομένων που
δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη σεβασμού
στο εργασιακό τους περιβάλλον περνούν σημαντικό μέρος του χρόνου τους
αναμασώντας την άσχημη συμπεριφορά, ενώ το 48% μειώνουν συνειδητά την
ένταση της προσπάθειάς τους. Επιπλέον,
η έλλειψη σεβασμού συχνά μεταφέρεται
από τους δυσαρεστημένους εργαζόμενους στους πελάτες της επιχείρησης.

Γεφυρώνοντας το χάσμα

ΚΑΘΙΕΡΩΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ
Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να νιώθει ότι η αξιοπρέπειά του τυγχάνει αναγνώρισης και σεβασμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των
εργαζόμενων χαμηλότερων κλιμακίων.
Σε σχετική μελέτη που διεξήγαγαν τρία
αμερικανικά πανεπιστήμια, εργαζόμενοι
στο κομμάτι της καθαριότητας νοσοκομείων αναφέρθηκαν σε φαινομενικά ουδέτερες χειρονομίες οι οποίες τους έκαναν, ωστόσο, να νιώσουν πολύ θετικά
σχετικά με την αξία τους στον χώρο εργασίας. Κάποιοι δεν λάμβαναν κανενός
είδους αναγνώριση από άλλα μέλη του
προσωπικού, με αποτέλεσμα να νιώθουν
«αόρατοι» ή «ξένοι». Άλλοι ανέφεραν
ότι ένιωσαν πιο σημαντικοί και γεμάτοι

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ
Είτε είμαστε ηγέτες, είτε συνάδελφοι,
μπορούμε όλοι να δημιουργήσουμε ένα
περιβάλλον στο οποίο όλοι εκδηλώνουν
σε καθημερινή βάση τον σεβασμό μέσα
από τις χειρονομίες τους. Κάποιοι από
τους τρόπους αυτούς είναι η ενεργή ακοή
και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις
διαφορετικές ιδέες και προοπτικές που
έχουν διαφορετικοί άνθρωποι. Οι ηγέτες
που εμπιστεύονται σημαντικές αρμοδιότητες σε άλλους, παραμένουν δεκτικοί σε
συμβουλές, παραχωρούν την ελευθερία
διερεύνησης δημιουργικών ιδεών, δείχνουν ενδιαφέρον για την ζωή των συναδέλφων τους και τους υποστηρίζουν
δημοσίως σε κρίσιμες περιστάσεις δεί-

χνοντας έτσι σεβασμό μέσα από τις παραπάνω πράξεις.
Θα πρέπει επίσης να παρατηρούμε αν
υπάρχουν συγκεκριμένες νόρμες με τις
οποίες εκδηλώνεται ο σεβασμός στο περιβάλλον μας. Μπορεί οι άνθρωποι σε
μία επιχείρηση να το κάνουν μέσα από
την πρωινή κουβέντα ενώ εκείνοι μιας
άλλης να θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα τους
αποσπούσε από ένα δυναμικό ξεκίνημα
της μέρας τους. Ή, αντίστοιχα, μπορεί σε
μία εταιρεία να συνηθίζεται να εκφράζεται ταυτόχρονα τόσο το θετικό όσο και
το αρνητικό feedback μετά από μία παρουσίαση σε πελάτη, ενώ σε κάποια άλλη
αυτό να αποτελεί προσβλητική συμπεριφορά.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ
ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΑΣ
Η συμπεριφορά που εκδηλώνουν τα ηγετικά στελέχη συνήθως αντιγράφεται και
από τους υπόλοιπους εργαζόμενους μιας
επιχείρησης. Κι αυτό σημαίνει ότι τόσο η
αγένεια, όσο και ο σεβασμός, απλώνονται
κατά μήκος ολόκληρης της πυραμίδας. Το
μοτίβο που επικρατεί σε κάθε περίπτωση
είναι πιθανό να καθορίσει τον τρόπο με
τον οποίον αντιμετωπίζει μια εταιρεία τους
πελάτες, τους συνεργάτες και τα μέλη της
κοινότητας στην οποία ανήκει. Πολύ συχνά,
οι εταιρείες που αξιολογούνται δημοσίως
ως οι χειρότερες όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών τους, κατατάσσονται
επίσης και στα χειρότερα εργασιακά περιβάλλοντα.

4.

ΠΟΣΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ;
Πέρα από ένα πρώτο επίπεδο στοιχειώδους σεβασμού προς όλους τους εργαζόμενους, οι ηγέτες μιας επιχείρησης θα
πρέπει να διαμορφώνουν συνειδητά το
είδος διαφορετικών ειδών σεβασμού που
μπορούν να βοηθήσουν το προσωπικό
τους να ανθίσει. Αν και στις περισσότερες
περιπτώσεις χρειάζεται μεγαλύτερος βαθμός τόσο σεβασμού που χαρίζεται, όσο
και σεβασμού που κερδίζεται, μπορεί να
υπάρχουν ειδικοί λόγοι για τους οποίους
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θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο ένα ή στο
άλλο είδος. Εάν, για παράδειγμα, υπάρχει
ένας κεντρικός στόχος που απαιτεί έντονη
συνεργασία και συνοχή, τότε θα πρέπει να
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον σεβασμό
που χαρίζεται. Αντίστοιχα, αν η εταιρική
κουλτούρα προτάσσει την ατομική συνεισφορά και απόδοση, τότε θα πρέπει να
δοθεί έμφαση στον σεβασμό που κερδίζεται αλλά με παράλληλη διασφάλιση της
διαφάνειας των προτύπων της απόδοσης.
Η δε προσοχή των εργαζομένων θα πρέπει
να στρέφεται σε αντικειμενικά και συγκεκριμένα παραδοτέα, παρά σε υποκειμενικές συγκρίσεις μεταξύ τους. Τι μορφή
μπορεί να παίρνουν τέτοιες εκφράσεις σεβασμού; Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα
της McKinsey στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 1.000 στελέχη, οι έπαινοι
από πλευράς προϊσταμένων, η προσοχή
των ηγετικών στελεχών και η ευκαιρία για
την ηγεσία ενός project αποτελούν ισχυρότερο κίνητρο απ’ ότι το οικονομικό.
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Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕIΝΑΙ
ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΟΣ
Ο σεβασμός δεν έχει όρια. Μπορούμε να
τον χαρίσουμε σε έναν υπάλληλο χωρίς
να χρειάζεται να τον στερήσουμε από κάποιον άλλον. Κι αυτό ισχύει και για τα δύο
είδη σεβασμού που αναφέρονται σε αυτό
το άρθρο. Όλα τα μέλη ενός οργανισμού
δικαιούνται τον σεβασμό που χαρίζεται
και όλοι οι εργαζόμενοι που ανταποκρίνονται σε ένα πρότυπο απόδοσης αξίζουν
τον σεβασμό που κερδίζεται. Η θέση ενός
υπαλλήλου στο οργανόγραμμα δεν τον κάνει περισσότερο ή λιγότερο άξιο σεβασμού.
Ο σεβασμός θα πρέπει να χαρίζεται με τον
ίδιο τρόπο στον επιστάτη και στον CEO της
επιχείρησης και να κερδίζεται με βάση την
ανταπόκριση σε στάνταρ που έχουν να κάνουν με το ρόλο και τις αρμοδιότητες του
κάθε εργαζόμενου.

6.

Ο ΣΕΒΑΣΜOΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕI,
ΠΑΡA ΣΠΑΤΑΛA, ΧΡOΝΟ
Η απόδοση σεβασμού δεν χρειάζεται
απαραίτητα να στερεί χρόνο από άλλες,
κρίσιμες δραστηριότητες. Κι αυτό επειδή

Η θέση ενός υπαλλήλου στο οργανόγραμμα
δεν τον κάνει περισσότερο ή λιγότερο άξιο
σεβασμού
ο σεβασμός αφορά κυρίως τον τρόπο
με τον οποίον κάνουμε κάτι, παρά το να
κάνουμε κάτι επιπρόσθετο. Μπορεί να
είναι κάτι το τόσο απλό όσο το να επικοινωνούμε και να ακούμε πραγματικά, να
είμαστε παρόντες και να επιβεβαιώνουμε
την αξία των άλλων για την εταιρεία. Οι
μικρές αυτές προσθήκες που χρειάζονται
για να εκφράσουμε σεβασμό μπορούν
μάλιστα να μας εξοικονομήσουν χρόνο.
Το να μην εκφράσουμε τον δέοντα σεβασμό μπορεί σε πολλές περιπτώσεις
να έχει μεγαλύτερο κόστος. Σύμφωνα
με μελέτες, η διαχείριση των συνεπειών
της έλλειψης σεβασμού απαιτεί ετησίως
συνολικό χρόνο επτά εβδομάδων από
πλευράς της ανώτατης διοίκησης των
εταιρειών Fortune 1000. Ο χρόνος -και
η προσπάθεια- που χρειάζεται για να
αναγνωρίσουμε την απόδοση, να χαιρετίσουμε τους άλλους ή για να τους ανοίξουμε την πόρτα είναι σαφώς λιγότερος
συγκριτικά.

7.

ΑΠΟΦYΓΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΓIΔΕΣ
Οι προσπάθειες για εκδήλωση σεβασμού
μπορεί να προκαλούν περισσότερο κακό
παρά καλό όταν γίνονται τυχαία και όχι με
συνέπεια. Οι ασυνέπειες και η ασάφεια μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν
ότι η συμπεριφορά αυτή είναι ανειλικρινής ή
και χειριστική. Κι όταν οι άνθρωποι δείχνουν
έντονο σεβασμό σε κάποιες μόνο περιπτώσεις –εάν για παράδειγμα ένας manager επαινεί τους υφιστάμενούς του μόνο παρουσία (ή
απουσία) της ανώτατης διοίκησης- τότε η συμπεριφορά του θα εκληφθεί ως ανειλικρινής.
Τέλος, το είδος του σεβασμού που κερδίζεται
δεν θα πρέπει να εκφράζεται σε ανθρώπους
που δεν έχουν παράξει το αντίστοιχο έργο.
Κάτι τέτοιο δεν θα είχε νόημα και θα αναιρούσε τη σημασία του σεβασμού συνολικότερα.
Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την ειλικρίνεια ως μία από τις πιο πολύτιμες εκφράσεις
σεβασμού. Τα ανειλικρινή κοπλιμέντα, ακόμα
κι όταν συνοδεύονται από καλές προθέσεις,
δεν βοηθούν.
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ανθρώπινο δυναμικό

Fully-skilled και updated
εργαζόμενοι νέας γενιάς
AI, IoT, VR, αυτοματοποίηση, cognitive modeling, 4η βιομηχανική επανάσταση...
Αρκτικόλεξα και έννοιες που καταδεικνύουν και υπονοούν την ύπαρξη ενός εντελώς
διαφορετικού τοπίου στον κόσμο των επιχειρήσεων και της εργασίας για την επόμενη
ημέρα. Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, αναδύεται η αναγκαιότητα οι οργανισμοί
να επενδύσουν τόσο σε διαδικασίες επανεκπαίδευσης, όσο και «αναβάθμισης» της
γνώσης και των ικανοτήτων που διαθέτει το παρόν προσωπικό τους, έτσι ώστε να
είναι συμβατό με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ
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εν υπάρχει καμία αμφιβολία
πως ο κόσμος της εργασίας βρίσκεται αντιμέτωπος
με μια έντονα δυναμική όσο
και ταχεία διαδικασία μετάβασης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης
μελέτης που διενήργησε το McKinsey
Global Institute με τίτλο «Jobs lost, jobs
gained: Workforce transitions in a time
of automation», μέχρι το 2030 κάτι παραπάνω από 375 εκατομμύρια εργαζόμενοι ή αλλιώς το 14% του παγκόσμιου
εργατικού δυναμικού, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν εντελώς ειδικότητα
απασχόλησης, καθώς η ψηφιοποίηση, ο
αυτοματισμός, οι επιμέρους εξελίξεις και
η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να διαταράξουν σε εντυπωσιακό
βαθμό τη μορφή, το περιεχόμενο και το
ύφος της εργασίας. Την ίδια στιγμή, τα
είδη των δεξιοτήτων που απαιτούν σήμερα οι εταιρείες θα μεταβληθούν άρδην,
επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις στις
επαγγελματικές σταδιοδρομίες τις οποίες
θα πρέπει να επιδιώξουν μελλοντικά οι
υφιστάμενοι εργαζόμενοι. Η βαρύτητα
και το μέγεθος της πρόκλησης προσομοιάζει με αυτή της μετάβασης από τον
αγροτικό τομέα και τη γεωργική εργασία
στη βιομηχανική παραγωγή.
Όταν, ωστόσο, τεθεί το ερώτημα σχετικά με
το ποιοι πρέπει να αναζητήσουν να βρουν
τις νέου τύπου θέσεις εργασίας, τότε η απάντηση, ουσιαστικά, αγνοείται καθώς κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Βέβαια, θα
πρέπει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια
των (πολλών) παρελθόντων ετών, οι αντίστοιχοι μετασχηματισμοί στο εργατικό δυναμικό έλαβαν χώρα ομαλά, επιτρέποντας
στους μεγαλύτερης ηλικίας, και άρα τους
εργαζόμενους με σημαντική προϋπηρεσία,
να συνταξιοδοτηθούν, αλλά και στους νεοεισερχόμενους στο πεδίο του εργατικού
δυναμικού να επανδρώσουν τις αναπτυσσόμενες βιομηχανίες.
Αυτά, κατά το απώτερο παρελθόν, καθώς
σήμερα η ταχύτητα με την οποία λαμβάνουν χώρα οι αλλαγές είναι πολλαπλάσια
ταχύτερες. Κατ’ επέκταση, ένα από τα ζητούμενα που «πονοκεφαλιάζουν» κάθε

εθνική οικονομία, και ιδιαίτερα τις προηγμένες οικονομίες, είναι η αναγκαιότητα της
επανεκπαίδευσης και ανακατεύθυνσης σε
όρους ιδιότητας και τομέα δραστηριοποίησης, δεκάδων εκατομμυρίων εργαζομένων,
οι οποίοι αυτή τη στιγμή -ηλικιακά- ανήκουν
στη μέση ηλικία.
Ένα από τα ανησυχητικά στοιχεία προς
αυτή την κατεύθυνση είναι και το γεγονός
ότι όπως προκύπτει από τη μέχρι σήμερα
εμπειρία, δεν υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα κατά τα οποία οι ίδιες οι
κοινωνίες κατάφεραν να επανεκπαιδεύσουν
και να αφομοιώσουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
Καθώς, όμως η ανίχνευση, η καταγραφή
και η συνειδητοποίηση του μεγέθους και
της πολυπλοκότητας ενός ζητήματος αποτελούν τη μια πλευρά του νομίσματος, η
διαχείριση, η διαδικασία της αναζήτησης
ικανοποιητικών απαντήσεων και εν τέλει η
επίλυσή του, συχνά-πυκνά αποδεικνύονται
ακανθώδη θέματα, τα οποία και προϋποθέτουν την ανάληψη σχετικής δράσης.
Στοιχείο που δεν φαίνεται ξεκάθαρα στον
ορίζοντα. Μάλιστα, οι δημόσιες δαπάνες
αναφορικά με τις διαδικασίες κατάρτισης
και εν γένει στήριξης του εργατικού δυναμικού εμφανίζονται να ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών-μελών του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αντίστοιχη πορεία συρ
ρίκνωσης εμφανίζουν και οι προϋπολογισμοί που σχετίζονται με δράσεις και στρατηγικές εκπαίδευσης και κατάρτισης των

εργαζομένων εκ μέρους των ίδιων των επιχειρήσεων.

Ψηλά στην ατζέντα των CEOs
Παρόλα αυτά, οι ενδείξεις κατατείνουν πως
η συγκεκριμένη πραγματικότητα ενδέχεται
να μεταστραφεί. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στην ίδια μελέτη του McKinsey
Global Institute, τα ηγετικά στελέχη στις κορυφαίες επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο
δείχνουν να αντιλαμβάνονται -και κατ’ επέκταση να αντιμετωπίζουν ως τέτοια- πως η
επένδυση στην επανεκπαίδευση και την
αναβάθμιση των ικανοτήτων των υφιστάμενων εργαζομένων αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα. Την ίδια στιγμή, υποστηρίζουν
πως πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τον πρώτο
λόγο και δευτερευόντως οι κυβερνήσεις και
εν γένει οι κρατικές δομές.
Στην προαναφερθείσα έρευνα, στην οποία
και συμμετείχαν περισσότερα από 1.500
υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και
κρατικών φορέων και οργανισμών απ’ ολόκληρο τον κόσμο, το 66% όσων έλαβαν μέρος ανέφεραν πως συγκαταλέγουν ως μια
εκ των κορυφαίων προτεραιοτήτων τους
την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος της ύπαρξης πιθανών χασμάτων
σε επίπεδο δεξιοτήτων εκ μέρους του ανθρώπινου δυναμικού τους αναφορικά με
τις αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις της
αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης.
Μάλιστα, το 30% εξ’ αυτών το σταθμίζει ως
top-5 προτεραιότητά τους.
Τι τους αναγκάζει να επιταχύνουν τις κινήσεις τους επί του συγκεκριμένου ζητήματος

Σήμερα, η πλειοψηφία των ανώτατων
στελεχών έχουν περισσότερες ερωτήσεις παρά
απαντήσεις σχετικά με το τι πρωτοβουλίες θα
πρέπει να αναλάβουν ώστε να ανταποκριθούν
στην πρόκληση της επανεκπαίδευσης που
ορθώνεται απειλητικά μπροστά τους
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και να ανάγουν την αντιμετώπισή του με την
αίσθηση του κατεπείγοντος; Μα, φυσικά, ο
φρενήρης ρυθμός του συνολικότερου μετασχηματισμού που λαμβάνει χώρα σε κάθε
έκφανση και πτυχή των σύγχρονων επιχειρήσεων σήμερα. Αρκεί να αναφερθεί πως
προ μιας πενταετίας, μόλις το ένα τρίτο των
στελεχών που συμμετείχαν σε αντίστοιχη
έρευνα υποστήριζαν πως η τεχνολογική αλλαγή τούς είχε αναγκάσει να αναβαθμίσουν
ή να αντικαταστήσουν περισσότερο από το
ένα τέταρτο των υπαλλήλων τους.

Το τεχνολογικό disruption απειλή για το μέλλον της εργασίας
Βέβαια, σήμερα, όταν προσπαθούν να προβούν σε προβλέψεις επί του θέματος, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο 2023 είναι
σίγουρο πως ο βαθμός προσοχής και επαγρύπνησης αλλάζει δραστικά.
Για την ακρίβεια, το 62% των υψηλόβαθμων στελεχών πιστεύουν ακράδαντα πως
κατά την προσεχή πενταετία οφείλουν να
επανεκπαιδεύσουν ή ακόμη και να αντικαταστήσουν κάτι παραπάνω από το 25%
του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού
που απασχολούν σήμερα. Ο λόγος; Η προοδευτική μετεξέλιξη των τεχνολογιών της
αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης. Η
απειλή δείχνει να είναι σαφώς μεγαλύτερη
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ με ποσοστά 64 και
70% αντίστοιχα, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο
τα πράγματα δείχνουν περισσότερο ισορροπημένα (55%). Την ίδια στιγμή, το φαινόμενο φαντάζει πιο έντονο στις πολύ μεγάλες
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συγκεκριμένα, το 70% των στελεχών που συμμετείχαν
στην μελέτη του McKinsey Global Institute
και προέρχονται από επιχειρήσεις με ετήσιο
κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα επίπεδα
των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, θεωρούν
πως η πραγματικότητα του τεχνολογικού
disruption την προσεχή πενταετία θα έχει
επίδραση σε κάτι παραπάνω από το 25%
των υπαλλήλων τους.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και ένα άλλο
εύρημα της ίδιας μελέτης που αφορά στον
αυξημένο βαθμό της οικειοποίησης που
έχουν τα στελέχη για την πρόκληση που
ορθώνεται απειλητικά μπροστά τους. Όπως

υπογραμμίζεται, σε μεγάλο ποσοστό μπορεί να μην αναμένουν πως θα επιλύσουν
από μόνοι τους το πρόβλημα, αντιθέτως
θα αναζητήσουν τη σύναψη συνεργασιών
με μια ευρεία γκάμα από σχετικούς παίκτες,
ωστόσο πιστεύουν ακράδαντα πως οι ίδιες
οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα πρέπει
να επιφορτιστούν με την αποστολή να περιορίσουν στο μέγιστο δυνατό το διαφαινόμενο χάσμα των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Αυτή, τουλάχιστον,
είναι η άποψη του 64% των στελεχών του
ιδιωτικού τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής και του 59% στην Ευρώπη.

Αναζητείται αποδοτική όσο και
ολοκληρωμένη προσέγγιση
Όσο για τις λύσεις-απαντήσεις που φαίνεται να προκρίνουν, το 82% των στελεχών
που προέρχονται από επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 100
εκατομμύρια δολάρια πιστεύουν πως η
επανεκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους
αποτελούν -μόνο- κατά το ήμισυ την απάντηση. Σε αυτή τη διαμορφούμενη πραγματικότητα, καθοριστικός αποδεικνύεται και ο
παράγοντας της γεωγραφικής προέλευσης
των ερωτώμενων της σχετικής μελέτης. Συγκεκριμένα, το 94% όσων στελεχών εδρεύουν στην Ευρώπη, θεωρούν πως η λύση στο
ζήτημα θα μπορούσε να ήταν ένας συνδυασμός νέων προσλήψεων και της διαδικασίας
επανεκπαίδευσης, έναντι ενός συγκρατημένου 62% που συναντάται στις ΗΠΑ. Αντίθετα, το 35% των στελεχών που προέρχονται
από τις ΗΠΑ, πιστεύουν πως η βασική πρόκληση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίως
ή αποκλειστικά με την πρόσληψη νέων ταλέντων, κάτι που βρίσκει σύμφωνους μόλις
το 7% των Ευρωπαίων.
Ωστόσο, μόλις το 16% των διοικητικών
ηγετών των προαναφερθέντων επιχειρήσεων τονίζουν πως αισθάνονται «πολύ
καλά προετοιμασμένοι» προκειμένου να
ανταποκριθούν με αποτελεσματικό τρόπο
απέναντι στο ζήτημα του πιθανού χάσματος
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
τους, ενώ σε περίπου διπλάσιο ποσοστό
δηλώνουν «μερικώς ή ακόμη και πλήρως

απροετοίμαστοι». Όσο για το υπολειπόμενο, πλειοψηφικό, ποσοστό υποστηρίζει πως
είναι «περίπου έτοιμοι», κάτι που δεν μπορεί
να εκληφθεί και ως ξεκάθαρο δείγμα εμπιστοσύνης.

Αντίο στην παραδοσιακή αναχρονιστική εκπαίδευση
Ποια είναι τα βασικά εμπόδια προς την κατεύθυνση της αναζήτησης της κατάλληλης
«συνταγής»; Περίπου το 1/3 των στελεχών
διαπνέονται από μια επείγουσα ανάγκη
επανεξέτασης και αναβάθμισης της τρέχουσας υποδομής του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης που διευθύνουν.
Πολλές εταιρείες «πονοκεφαλιάζουν» ώστε
να αντιληφθούν εγκαίρως το βαθμό στον
οποίο αναμένεται να μεταβληθούν οι ρόλοι
εργασίας, καθώς επίσης και τι είδους ταλέντο θα απαιτήσουν κατά τα επόμενα πέντε
έως δέκα χρόνια. Μάλιστα, πλήθος στελεχών που το αντιμετωπίζουν ως κορυφαία
προτεραιότητά τους -42% στις Ηνωμένες
Πολιτείες, 24% στην Ευρώπη και 31% στον
υπόλοιπο κόσμο- παραδέχονται ότι επί του
παρόντος αδυνατούν να κατανοήσουν σε
απόλυτο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η
αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση θα
επιδράσουν σε καταλυτικό βαθμό στη διαμόρφωση των μελλοντικών αναγκών σε
επίπεδο δεξιοτήτων.
Όσο κι εάν ηχεί περίεργα, εντούτοις ο υψηλός βαθμός άγχους που γεννά η υπόθεση
είναι κατανοητός. Πόσω μάλλον, όταν η μονότονη εμμονή στην «κλασσική» κατάρτιση
και επανεκπαίδευση δείχνει να απαξιώνεται
καθημερινά, εφόσον δεν διασφαλίζει κάποια ξεκάθαρη οδό για την ανεύρεση μιας
νέας θέσης εργασίας. Παράλληλα, βασίζεται
υπερβολικά στη θεωρία έναντι της πρακτικής, αποτυγχάνοντας στην πράξη να φανεί
ανταποδοτική στην απαιτούμενη επένδυση.
Ο γρίφος της επίλυσης του κώδικα σχετικά
με την επιτυχή διαδικασία επανακατάρτισης
αφορά εν μέρει την περαιτέρω ενίσχυση
των εργαζομένων προκειμένου να είναι πιο
παραγωγικοί. Το 38% των στελεχών που
συμμετείχαν στην έρευνα, ανεξαρτήτως γεωγραφικής προέλευσης, ανέφεραν ως βασικό λόγο για τη λήψη μέτρων την επιθυμία
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τους να ευθυγραμμιστούν με την αποστολή
και τις αξίες του ίδιου του οργανισμού.
Κινούμενοι στο ίδιο πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του φετινού παγκόσμιου οικονομικού
φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, το 80%
των CEOs που επενδύουν σε τεχνητή νοημοσύνη, δεσμεύτηκαν δημόσια να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν το γνωστικό
αντικείμενο, αλλά και τις εργασιακές ικανότητες των υφιστάμενων εργαζομένων τους.

Πλείστες ερωτήσεις, αγνοούνται
οι απαντήσεις
Καθώς, λοιπόν, η ψηφιοποίηση, ο αυτοματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν ολόκληρες βιομηχανίες και κάθε
επιχείρηση ξεχωριστά, ο μοναδικός τρόπος
για να συνειδητοποιήσει κάποιος τα δυνητικά παραγωγικά μερίσματα από την εν λόγω
επένδυση, είναι να διαθέτει τους ανθρώπους και τις διαδικασίες προκειμένου να την
αντιληφθούν.
Η ομαλή διαχείριση αυτής της μετάβασης,
δεν είναι μόνο κοινωνικό αγαθό, αλλά μπορεί να εκληφθεί και ως ανταγωνιστική επιταγή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο
η πλειοψηφία των ερωτηθέντων -64% στην
Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον
υπόλοιπο κόσμο- δήλωσε ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο ήταν πρόθυμοι να επενδύσουν σε διαδικασία επανακατάρτισης δεν
ήταν άλλος από την «αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων».
Προς το παρόν, η πλειοψηφία των ανώτατων στελεχών έχουν πολλές περισσότερες
ερωτήσεις παρά απαντήσεις σχετικά με το
τι πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναλάβουν,
ώστε να ανταποκριθούν στην πρόκληση της επανεκπαίδευσης που ορθώνεται

απειλητικά μπροστά τους.
Μια από τις πλέον συχνές ερωτήσεις που
βγαίνει από τα χείλη των CEOs έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν να χαρτογραφήσουν τις μελλοντικές τους κινήσεις
πηγαίνοντας ενάντια στις διαδικασίες που
ήδη ακολουθούν, καθώς επίσης και στην
υφιστάμενη συγκέντρωση ταλέντου και
προσωπικού που διαθέτουν. Την ίδια στιγμή, αναρωτιούνται σε ποιο τμήμα της μελλοντικής ζήτησης σε όρους επαγγελματικής
απασχόλησης μπορούν να ανταποκριθούν
μέσω της διαδικασίας επανεκπαίδευσης
των εργαζομένων τους, αλλά και ποια θα
είναι η απόδοση της επένδυσης (ROI) εν συγκρίσει, απλά, με το να προσλάβουν νέους
στην θέση τους. Ένα άλλο ζήτημα που δείχνει να τους απασχολεί έντονα είναι πώς θα
μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτό που
θεωρούν ως αντισυμβατικές και μη-παραδοσιακές περιοχές συγκέντρωσης ταλέντου.

Το μέλλον της εργασίας σε
όρους θέσεων και αμοιβών
Προκειμένου να δοθεί μια πειστική όσο και
κατάλληλα τεκμηριωμένη απάντηση στα
προαναφερθέντα ερωτήματα, θα απαιτηθεί
σε πρώτο στάδιο η ανάπτυξη ενός λεπτομερούς χάρτη που θα αποτυπώνει τον τρόπο
με τον οποίο η τεχνολογία θα μεταβάλλει
θεμελιωδώς τις δεξιότητες που θα πρέπει να
διαθέτει το σύγχρονο ανθρώπινο δυναμικό
μιας εταιρείας.
Μόλις αυτό γίνει πλήρως κατανοητό, το επόμενο βήμα θα είναι να αποφασιστεί εάν θα
αξιοποιηθούν νέα μοντέλα online και offline
εκπαίδευσης και κατάρτισης είτε εάν θα συνεργαστούν με παραδοσιακούς παρόχους
υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Από την πλευρά τους, όσοι κυβερνητικοί
παράγοντες είναι επιφορτισμένοι με τη
χάραξη πολιτικής, θα πρέπει να εξετάσουν
την ανάδειξη νέων μορφών επιδομάτων
ή ακόμη και εισοδήματος για όσους αναγκαστικά βρεθούν στη δυσχερή θέση της
ανεργίας, με την ταυτόχρονη στήριξη της
διαδικασίας μετάβασης των εργαζομένων,
ενθαρρύνοντας μια περισσότερο εντατική όσο και καινοτόμο συνεργασία μεταξύ
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το
σύνολο δε των εμπλεκομένων οφείλουν
να επιταχύνουν προς την κατεύθυνση της
λήψεως των κατάλληλων μέτρων, έχοντας
κοινό όραμα και ξεκάθαρο ορίζοντα με
συγκεκριμένες αρμοδιότητες και πλαίσιο
πρωτοβουλιών.
Ανάλογα με την ταχύτητα και την κλίμακα
της μετεξέλιξης του εργατικού δυναμικού,
πολλές χώρες ενδέχεται να κατασταλάξουν
στη διαπίστωση πως θα πρέπει να αναλάβουν μια σειρά από κολοσσιαίες πρωτοβουλίες που θα προσομοιάζουν σε ένα νέο
σχέδιο Μάρσαλ!
Συμπερασματικά, το μήνυμα που προκύπτει
από την έρευνα της McKinsey είναι πως μεταξύ των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και
οργανισμών, τα ανώτερα στελέχη τους διαβλέπουν την επείγουσα ανάγκη να επανεξετάσουν και να αναθεωρήσουν το ρόλο τους,
βοηθώντας τους εργαζομένους τους να
αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
μιας ταχύτατα όσο και ραγδαία μεταβαλλόμενης οικονομίας. Μάλιστα, η βούλησή
τους να αναζητήσουν και να δώσουν μια
αποτελεσματική απάντηση είναι κάτι παραπάνω από ισχυρή. Αν μη τι άλλο, πρόκειται
για μια θετική αρχή.

Μέχρι το 2030 κάτι παραπάνω από 375 εκατομμύρια
εργαζόμενοι, ή αλλιώς το 14% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού,
ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξει εντελώς ειδικότητα απασχόλησης,
καθώς η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός αναμένεται να
διαταράξουν σε εντυπωσιακό βαθμό τη μορφή, το περιεχόμενο
και το ύφος της εργασίας
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Η επόμενη γενιά ηγετών
Η ανάγκη για ισχυρούς ηγέτες δεν θα εξαφανιστεί ποτέ και τώρα είναι πιο σημαντικό
από ποτέ οι εταιρείες να διασφαλίσουν ότι θα «μεταβιβάσουν» την εξουσία στην
επόμενη γενιά ηγετών σε κάθε επίπεδο και ηλικία. Τα επόμενα πέντε χρόνια, το 84%
των εταιρειών αναμένουν έλλειψη σε ηγέτες, σύμφωνα με την Infopro Learning. Στην
ίδια έκθεση διαπιστώθηκε ότι το 83% των οργανισμών θεωρούν ότι είναι σημαντικό
να αναπτυχθούν ηγέτες σε όλα τα επίπεδα. Με ποιους τρόπους, όμως, μπορούν να
«καλλιεργηθούν» οι ηγέτες του αύριο;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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Τ

ο βάρος πέφτει για άλλη μία
φορά στους ώμους των σύγχρονων ηγετών -σε κάθε εταιρεία
και σε όλους τους κλάδους- να
δημιουργήσουν την επόμενη γενιά ηγετών. Παραθέτουμε τρεις τρόπους με τους
οποίους ένας ηγέτης μπορεί να συμβάλλει
στη δημιουργία και την ενδυνάμωση των
αυριανών ηγετών. Να βοηθήσει τους σημερινούς νέους να εξελιχθούν και να ...«ενηλικιωθούν» στο χώρο εργασίας, παρέχοντάς
τους αλληλεπίδραση και mentoring, καλλιεργώντας την ομαδική εργασία και τη συνεργασία και δίνοντας -και εισπράττονταςαποτελεσματικό feedback.

Η σημασία της αλληλεπίδρασης
και του mentoring
Είναι δύσκολο να γίνει κανείς κάτι για το
οποίο δεν έχει κάποιο παράδειγμα. Η επαφή με διαφορετικούς ηγέτες και στιλ ηγεσίας μπορεί να επηρεάσει και να αλλάξει
τις αντιλήψεις των νεότερων. Προκειμένου
να τους βοηθήσουν με αυτή την επαφή, οι
ηγέτες μπορούν να αρχίσουν με το να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξή τους και να
εμπλακούν μαζί τους. Οι αλληλεπιδράσεις
αυτές μπορούν να επιτευχθούν με πολλούς
τρόπους και μάλιστα πριν ακόμα οι νέες
γενιές εισέλθουν στον εργασιακό χώρο.
Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με τη

συμμετοχή των επιχειρηματικών ηγετών σε
εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας, ομιλίες
σε πανεπιστήμια -ακόμα και σε σχολεία-,
καθώς και με τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και ημέρες καριέρας. Όταν δυναμικοί
και ισχυροί ηγέτες αλληλεπιδρούν με τις
τοπικές κοινότητες, φοιτητές και νέοι επαγγελματίες μπορούν να διαπιστώσουν τις
διαφορετικές μορφές επιτυχίας και ηγεσίας.
Ωστόσο, το να αποτελεί κάποιος παράδειγμα και πρότυπο ηγεσίας δεν περιορίζεται
κατά ανάγκη σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν
ηγέτες που έχουν βρει τρόπους να προσελκύουν το κοινό μέσω εθνικών και παγκόσμιων πλατφορμών. Για παράδειγμα, η
Bozoma Saint John, Chief Brand Officer της
Uber, διευκολύνει τις νεότερες γενιές να
ακολουθήσουν το έργο της σε πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram.
Χρησιμοποιεί το hastag #watchmework
για να εμπνεύσει τους νέους εργαζόμενους, δείχνοντάς τους τι κάνει σε καθημερινή βάση και τι απαιτείται για να επιτύχει
κανείς ως ηγέτης. Η εξωστρέφεια προς την
κοινωνία και η αλληλεπίδραση με νέους
επαγγελματίες και εργαζόμενους με διάφορους τρόπους και πολλαπλά μέσα, είναι
κρίσιμης σημασίας προκειμένου να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τη δυναμική
και τις προοπτικές τους. Και αυτό γιατί είναι
ιδιαίτερα δύσκολο για οποιονδήποτε να

οραματιστεί το δικό του μονοπάτι αν δεν
μπορεί να δει απτά παραδείγματα ισχυρής
ηγεσίας στην πράξη.
Η αλληλεπίδραση είναι ένα μόνο κομμάτι
επηρεασμού των αντιλήψεων των νεότερων – η καθοδήγηση (mentorship) είναι
άλλο ένα δομικό στοιχείο. Το να είναι κανείς μέντορας είναι μία μακροπρόθεσμη
δέσμευση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη
ενός άλλου ανθρώπου μέσα από τη διαρκή
παροχή υποστήριξης και ανατροφοδότησης. Η Liz Wiseman, στο βιβλίο της «Radical
Candor» αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη
φύση του να είναι κανείς μέντορας: «Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε κάθε άτομο στην ομάδα
σας με φρέσκια ματιά κάθε μέρα. Οι άνθρωποι εξελίσσονται και έτσι και οι σχέσεις σας
μαζί τους θα πρέπει να εξελίσσονται ανάλογα. Να νοιάζεστε προσωπικά. Μην βάζετε τους ανθρώπους σε “κουτάκια” και τους
αφήνετε εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Παλιότερη μελέτη του Center for Leadership Development and Research του
Stanford Business διαπίστωσε ότι το 80%
των CEO δηλώνουν ότι έλαβαν κάποια
μορφή mentoring στην διάρκεια της καριέρας τους, γεγονός που ενισχύει τη σημασία
της καθοδήγησης στην ανάπτυξη των νέων
ηγετών.

Στόχος η καλλιέργεια της συνεργασίας και της ομαδικότητας
Οι ηγέτες του αύριο θα έρθουν αντιμέτωποι με διαρκώς μεταβαλλόμενες δομές
ομάδων, με ολοένα και περισσότερους
απομακρυσμένους εργαζόμενους και με
ένα σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων περισσότερο διαφορετικών από ποτέ. Αυτό
σημαίνει ότι προκειμένου η επόμενη γενιά
ηγετών να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι
θα έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει
και να συνεργαστεί με διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες, τόσο
στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα όσο και
στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με την
Ένωση Αμερικανικών Κολεγίων και Πανεπιστημίων (Association of American Colleges
and Universities), οι εταιρείες έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιλέξουν έναν
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Το να είναι κανείς μέντορας είναι μία
μακροπρόθεσμη δέσμευση για την ανάπτυξη
και την εξέλιξη ενός άλλου ανθρώπου μέσα
από τη διαρκή παροχή υποστήριξης και
ανατροφοδότησης
υποψήφιο για κάποια θέση, ο οποίος έχει
κάνει πρακτική ή έχει συμμετάσχει σε ένα
ανώτερο project, ένα συνεργατικό ερευνητικό έργο, ένα field-based project σε μία
diverse κοινότητα με ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο κ.ά.
Προγράμματα όπως το FIRST LEGO League
(firstlegoleague.org) αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα του συνδυασμού των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
με την εκπαίδευση στον κλάδο των STEM
(Science, Technology, Engineering and
Math). Οι αλληλεπιδράσεις και ο συναγωνισμός ενδυναμώνουν την επόμενη γενιά
ηγετών, διδάσκοντας τους πώς να συνεργάζονται και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να εφαρμόσουν την επιστήμη, την
τεχνολογία, την μηχανική και τα μαθηματικά στην επίλυση προβλημάτων.
Καθοδηγούμενοι από μεγαλύτερους και
έμπειρους coach (το οποίο αποτελεί άλλο
ένα εξαιρετικό παράδειγμα τρόπου επαφής
με τις τοπικές κοινότητες), οι ομάδες που
συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του παραδείγματος, συνεργάζονται
ώστε να ερευνήσουν και να αναπτύξουν
μία λύση σε ένα πραγματικό παγκόσμιο
πρόβλημα, όπως είναι η ασφάλεια των τροφίμων, η ενέργεια ή η ανακύκλωση. Επίσης,
σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ένα ρομπότ χρησιμοποιώντας Lego mindstorms
τεχνολογία και στη συνέχεια συναγωνίζονται σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.
Ωστόσο, η οικοδόμηση συνεργατικών ικανοτήτων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
στο χώρο της εκπαίδευσης δεν φτάνει. Είναι
σημαντικό να συνεχίζεται να ενθαρρύνεται
η συνεργασία και όταν οι νέοι εισέρχονται
πια στο χώρο εργασίας. Ο Edwin Catmull,
πρόεδρος των Pixar και Walt Disney
Animation Studios, έχει μία μοναδική ικα-

νότητα να δημιουργεί περιβάλλοντα όπου
η ανοιχτή επικοινωνία προωθεί την ενίσχυση της δημιουργικότητας και την ανάληψη
κινδύνων. Στο βιβλίο του «Creativity Inc»,
περιγράφει πώς η διευκόλυνση των ομάδων
να ενεργούν με πλήρη δημιουργικότητα
οδηγεί στην παραγωγή καλλιτεχνικών και
εμπορικών θριάμβων, αναφέροντας ότι:
«Εάν αφετηρία μας αποτελεί η άποψη ότι οι
διαφορετικές απόψεις δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά συμπληρωματικές, τότε γινόμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί επειδή οι
ιδέες ή οι αποφάσεις μας είναι περισσότερο
εκλεπτυσμένες και καλόβουλες».

Η δύναμη του αποτελεσματικού
feedback
Τόσο το mentoring όσο και η συνεργατικότητα δεν είναι εφικτά χωρίς γνώση για
το πώς μπορεί κανείς να προσφέρει αλλά
και να δεχτεί αποτελεσματικό feedback.
Πολλές φορές είναι δύσκολο για κάποιον
να δεχτεί εποικοδομητική κριτική, ενώ αρκετοί δυσκολεύονται ακόμα και να δώσουν
feedback σε κάποιον άλλο. Ωστόσο είναι
αμφότερα απαραίτητα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των νέων ηγετών. Στην
πραγματικότητα, σύμφωνα με έρευνα του
Leadership IQ, μόλις το 29% των εργαζομένων λένε ότι πάντα γνωρίζουν κατά πόσο
η απόδοσή τους είναι αυτή που θα έπρεπε,
και αυτό είναι ανησυχητικό. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικοί ηγέτες έχουν τόσο την αυτοπεποίθηση όσο
και την ικανότητα να ζητούν και να δίνουν
feedback με αυθεντικό τρόπο.
Ο διάσημος από τις ταινίες Star Wars -και
όχι μόνο- αμερικανός σκηνοθέτης George
Lucas, κάποτε είχε πει ότι «Οι μέντορες
έχουν τον τρόπο να βλέπουν περισσότερα
από τα ελαττώματά από όσο θα μας άρε-

σε. Είναι όμως ο μόνος τρόπος για να εξελιχτούμε». Ένας ενεργός ηγέτης που νοιάζεται θα βρεθεί σε πολλές καταστάσεις οι
οποίες πιθανόν να αποτελούν ευκαιρία για
ανατροφοδότηση και βελτίωση.
Στο βιβλίο «Radical Candor» η Liz Wiseman
δίνει πολλές συμβουλές για το πώς μπορεί
να προβεί κάποιος σε εποικοδομητική κριτική, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει πάντα
να εκφράζεται «με αρκετή σαφήνεια ώστε
να μην υπάρχει περιθώριο για παρερμηνεία, ταυτόχρονα όμως με ταπεινότητα».
Το κομμάτι της ταπεινότητας είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για την ανταλλαγή αποτελεσματικού, σαφούς και συγκεκριμένου feedback,
καθώς με αυτό τον τρόπο ο δέκτης είναι σε
θέση να αναγνωρίσει τη μακροπρόθεσμη
δέσμευση του μέντορα για την επιτυχία του.
Καθώς οι μελλοντικοί ηγέτες διδάσκονται
πώς να δίνουν και να δέχονται ποιοτική
ανατροφοδότηση, η ικανότητά τους να
ηγούνται θα ενισχυθεί, και κατά συνέπεια, η
επιτυχία της εταιρείας θα βελτιωθεί επίσης.

Εν κατακλείδι
Υπάρχουν άπειρες δεξιότητες και ευκαιρίες
ανάπτυξης που απαιτούνται για την επαγγελματική σταδιοδρομία κάποιου και την
εξέλιξή του ως ηγέτη, αλλά το πιο σημαντικό
είναι οι σύγχρονοι ηγέτες να προσφέρουν
καθοδήγηση (mentorship), να καλλιεργούν
τη συνεργατικότητα για ένα παγκόσμιο
workplace και να εξοπλίζουν τους εργαζόμενους με δυνατότητες παροχής και αποδοχής της εποικοδομητικής κριτικής. Αυτές
οι δεξιότητες ενδυναμώνουν τους ηγέτες
ώστε όχι απλώς να επιτύχουν μόνο με τεχνικούς και οικονομικούς όρους, αλλά να αποτελέσουν ηγέτες με όραμα.
Το μέλλον είναι λαμπρό. Αν παρατηρήσει
κανείς το διαρκώς αυξανόμενο ταλέντο
στις εταιρείες και τις κοινότητες θα γεμίσει ελπίδα και ενθουσιασμό. Κάθε ηγέτης
χρωστάει, εν μέρη, την εξέλιξή του και την
καριέρα σε όλους εκείνους που έδωσαν
το παράδειγμά τους και την καθοδήγησή τους. Κανένας άλλωστε δεν είναι νησί.
Παρόμοια, κάθε ηγέτης σήμερα έχει την
ευκαιρία να διδάξει και να καθοδηγήσει με
τη σειρά του την επόμενη γενιά ηγετών.

παρουσίαση
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BUSINESS DEVELOPMENT:
Ο επιταχυντής της καριέρας του CEO
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Γενική Διευθύντρια RESPONSE, Μέλος ΔΣ ΕΕΔΕ, ΕΙΕΠ.

Σ

ύμφωνα με την έρευνα “CEO
Genome project” – HBR Ιανουάριος
2018, ύστερα από 10 χρόνια έρευνας
σε περισσότερους από 2000 CEOs, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η μέση διάρκεια, για να φτάσει ένας CEO σε
αυτή την κορυφαία θέση, είναι 24 χρόνια
από τότε που πρωτοεργάστηκε. Για τις γυναίκες στελέχη, αυτό το χρονικό διάστημα
επιμηκύνεται περίπου 30%, δηλαδή 8 επιπλέον χρόνια για την καθιέρωση στην κορυφή της ιεραρχίας.
Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο καθοριστικότερος
παράγοντας σ’αυτό; Ένα διακεκριμένο μεταπτυχιακό; Εξαιρετικές πωλήσεις; Εργασία σε
αναγνωρισμένες εταιρείες;
Η έρευνα CEO Genome εντοπίζει την αιτία
«εκτόξευσης» σε τρεις κύριους παράγοντες
κατά την διάρκεια της καριέρας του CEO:
Α. Να αναλάβει κάτι μικρό και να το εξελίξει σε μεγάλο - go small to go big (develop
significantly the business)
Β. Να διαφοροποιηθεί από την παραδοσιακή πορεία καριέρας σε κάτι απροσδόκητο make a big leap
Γ. Να αποκαταστήσει με επιτυχία μια εταιρική ήττα ή καταστροφή - inherit a big mess
Γίνεται φανερή, συνεπώς, η καθοριστική
συμβολή του business development στην
καριέρα του στελέχους, που τελικώς διακρίνεται. Κατά τη διάρκεια ετών συναρπαστικής
δουλειάς, ενίοτε θα φανεί σαν προσωρινή
ανάπαυλα, σαν αμήχανη στιγμή αναλαμβάνοντας κάτι χωρίς υπόσταση να του δώσει
σχήμα ή ακόμα σαν την δυσάρεστη εκείνη
σκέψη, ότι μπαίνει προσωρινά στην άκρη
χωρίς εμφανή χρησιμότητα.
Να όμως που η πρόκληση να αναλάβει κάτι
μικρό και να το διαστείλει σταδιακά με εμφανή για την εταιρία αποτελέσματα, μπορεί
να είναι χαρακτηριστική της στρατηγικής

σκέψης, της συστηματικής προσέγγισης,
της αναγνώρισης από την αγορά και να
αποδεδειχθεί τελικά καίρια για την πορεία
του στελέχους προς την κορυφή.
Ως Business Development (BD) αναγνωρίζεται η δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για την επιχείρηση, που συνδυάζει
τους πελάτες, τις αγορές και βασίζεται
στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων.

Πειθαρχία ή ταλέντο;
Συχνά ασχολούνται με το BD στελέχη που
έχουν έφεση προς την επικοινωνία, αναγκαία αναμφισβήτητα για την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων. Αυτό όμως δεν αρκεί
αυτόνομα στον επαγγελματικό χώρο. Απαιτούνται συγκεκριμένα εργαλεία ανάπτυξης
και πειθαρχία εφαρμογής, ώστε να αποφέρουν σε μακροχρόνιο ορίζοντα τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Βασικές δεξιότητες λοιπόν του στελέχους BD αποτελούν:
l η στρατηγική σκέψη, ώστε να βλέπει μακριά και να συνδυάζει μελλοντικές ανάγκες
και κινήσεις της αγοράς.
l η επικοινωνία, για να εμπνέει εμπιστοσύνη
δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς με παράγοντες του κλάδου, η ικανότητα οργάνωσης
και χάραξης σχεδίου και εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών.
l Τέλος, η ανθεκτικότητα στις αποτυχίες ή
την απογοήτευση, ενώ βλέπει εκεί που άλλοι ακόμα δεν προσεγγίζουν.
Εργαλεία σε αυτή τη διαδικασία, που μοιάζει
μερικές φορές σαν λαβύρινθος αποτελούν,
ενδεικτικά, ο πίνακας του Ansoﬀ σε συνδυασμό με SWOT analysis.
Επίσης, η ανάπτυξη personal branding, προσωπικής σφραγίδας στην αγορά και η ευχέρεια ετοιμόλογης επικοινωνίας σε απρόοπτες καταστάσεις, αυτό που είναι γνωστό
σαν elevator pitch.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ RESPONSE
Η Response, για περισσότερο από 20 χρόνια, αναπτύσσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των Εμπορικών
Στελεχών διακεκριμένων εταιριών. Ασχολείται με την ενίσχυση των εμπορικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη
αγοράς, πωλήσεις, εξυπηρέτηση και την αποτελεσματική καθοδήγησή τους με στόχο τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Συνεργάζεται με την Integrity Solutions USA και Thomas International UK.

Οι Μακροχρόνιες Σχέσεις
Η οικοδόμηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση των μακροχρόνιων σχέσεων απαιτεί
εμπιστοσύνη, ακεραιότητα και αμοιβαία
εκτίμηση, ώστε να οδηγεί στη δημιουργία
μακροπρόθεσμης αξίας. Οι σχέσεις με τους
συνεργάτες, τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τον Τύπο κ.λπ. είναι κρίσιμες για την
επιτυχία οποιασδήποτε προσπάθειας BD.

Ο CEO, ως κορυφαίος business
developer
Ο CEO είναι αυτός που εμπνέει, καθορίζει
και κατευθύνει τις μακροχρόνιες σχέσεις,
συντονίζοντας την ομάδα των στελεχών,
προς κοινή κατεύθυνση στην διείσδυση
νέων αγορών. Ενίοτε φαίνεται σαν χάρισμα
ευχερούς επικοινωνίας, που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αίγλη στην ηγετική προσωπικότητα. Η αλήθεια είναι ότι το BD έχει τους δικούς
του κανόνες, απαιτεί σχεδιασμό, πειθαρχία
και «αφανή μυστικά», ώστε να οδηγεί σε επιτυχίες Πωλήσεων.

Μια προσωπική διαπίστωση
Αναλογιζόμενη την επαγγελματική μου πορεία, ασχολήθηκα επισταμένως με το BD,
αναλαμβάνοντας προκλήσεις σχεδόν από
μηδενική βάση και επιτυγχάνοντας διψήφια μερίδια σε αγορές-στόχους. Ανέλαβα
την πρώτη μου θέση ως CEO μετά από 24
χρόνια. Πιστεύω ότι η αναγνώριση της συμβολής μου στο BD από την αγορά, μου έδωσαν αυτή την αναγκαία επιτάχυνση, ώστε να
γίνω αρκετά νωρίς μέλος της ΕΑΣΕ.

Βιβλιογραφία
https://ceogenome.com/
Ansoﬀ matrix
Integrity Selling
for the 21th century
Business Development:
A Market-Oriented
Perspective by
H.E.Sorensen.
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Συνάντηση Γραφείου με θέμα
«Θέματα γεωπολιτικής ή γεωπολιτική χωρίς “θέματα”»

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, τα μέλη της ΕΑΣΕ συμμετείχαν στην
«Συνάντηση γραφείου» με θέμα: «Θέματα γεωπολιτικής ή γεωπολιτική χωρίς «θέματα»». Ο καλεσμένος ομιλητής κ. Λάζαρος Ριζόπουλος, υποψήφιος διδάκτορας του πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Τμηματάρχης στο
Στρατιωτικό Γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ανέλυσε τρέχοντα
γεωπολιτικά θέματα τα οποία άπτονται των ενδιαφερόντων της χώρας μας
και της κρίσιμης θέσης της στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Ασίας. Η παρουσίασή του κ. Ριζόπουλου κάλυψε εκτενώς ζητήματα τα οποία συγκαταλέγονται στις βασικότερες παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψιν κατά τη
διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις
οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων.
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Αθλητικές Δραστηριότητες
για τα Μέλη
Η ΕΑΣΕ ανταποκρινόμενη στην επιθυμία αρκετών
μελών της, συνεχίζει την επιτυχημένη αθλητική δραστηριότητα του Μπάσκετ στο κλειστό γήπεδο του Γυμνασίου Νέας
Πεντέλης. Πρόκειται για μια από τις αγαπημένες προτάσεις, και
μια ευκαιρία για τα μέλη μας όχι μόνο να αθληθούν, αλλά και να
χαλαρώσουν και να συσφίξουν τις σχέσεις τους στο παρκέ. Η δωρεάν δραστηριότητα έχει δρομολογηθεί μέχρι και τον Ιούλιο του
2019 σε ώρες που μπορείτε να βρείτε αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΑΣΕ. Η ομάδα που σχηματίστηκε το 2017 με όρεξη να
ξεφεύγει τα Σάββατα από την πίεση της καθημερινότητας, περιμένει και τα υπόλοιπα μέλη της ΕΑΣΕ για παιχνίδι.
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Summer Event στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Στις 12 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή εκδήλωση

ΧΟΡΗΓΟI

AVIS,
EDENRED

της ΕΑΣΕ στο πανέμορφο χώρο της λίμνης Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια
της βραδιάς, τα μέλη της ΕΑΣΕ και οι σύντροφοί τους είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν τη θέα της λίμνης υπό τους ήχους του συγκροτήματος Vanila
Swing, να γευτούν εδέσματα και cocktails από το full open bar του χώρου
και να ανανεώσουν το ραντεβού τους με την ΕΑΣΕ για το φθινόπωρο με
νέες δράσεις και πληθώρα εκδηλώσεων.

ΕΑΣΕ | LEADING
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Π Α Ρ Ν Η ΘΑ T R E K K I N G
Τα μέλη της ΕΑΣΕ
πήραν τα βουνά!
Τα μέλη της ΕΑΣΕ με τις οικογένειές τους απόλαυσαν μια διαφορετική
εμπειρία την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018. Η
ομάδα Προγραμμάτων και Ευ Ζην της ΕΑΣΕ
διοργάνωσε μια ημέρα δραστηριοτήτων
στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας. Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν ορεινή πεζοπορία και
ποδηλασία μέσα στο δάσος και ένα ειδικό
πρόγραμμα για τα παιδιά ενώ η ημέρα έκλεισε με παραδοσιακό γεύμα στο καταφύγιο
Μπάφι με θέα στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Η εξόρμηση έλαβε χώρα σε ύψος 300 μέτρων στο πανέμορφο φυσικό τοπίο της Πάρνηθας, ακολουθήθηκαν γνωστά μονοπάτια
με καθοδήγηση από έμπειρους οδηγούς και
αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για ποιοτικό χρόνο χαλάρωσης και απόλαυσης της
χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Οι εκδρομείς είχαν ακόμα την ευκαιρία να συναντήσουν το προστατευόμενο κόκκινο ελάφι
που ζει στο βουνό και να πάρουν μέρος σε
δραστηριότητες υπό τη μορφή παιχνιδιών
στη φύση.
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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
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Η ανεξερεύνητη

ΣΑΝΤΟΡIΝΗ
Το φθινόπωρο είναι
η καλύτερη εποχή για να
επισκεφτείτε το δημοφιλέστερο
νησί του Αιγαίου και να
ανακαλύψετε κάποια από τα
λιγότερο γνωστά του σημεία.
ΤΗΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ,
zampetaki@boussias.com
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Σιγάλα –μια οικογενειακή επιχείρηση που
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία μεγαλύτερα οινοποιεία της Σαντορίνης, το Οινοποιείο Βενετσάνου – που χτίστηκε στην
καλντέρα το 1949 με τρόπο τέτοιο που ο
νόμος της βαρύτητας να αξιοποιείται για
την παραγωγή του κρασιού και το Οινοποιείο Vassaltis – το νεότερο και πιο νεανικό
του νησιού.

Το Μεγαλοχώρι των καλλιτεχνών

Μ

πορεί τα λευκά σπίτια της Οίας,
φωλιασμένα στην καλντέρα
επάνω από το βαθύ μπλε του
Αιγαίου, να είναι η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε
τη Σαντορίνη, αλλά το νησί διαθέτει πολλές ακόμα ομορφιές. Ανάμεσα στα σημεία
αυτά, ο Πύργος είναι ένας οχυρός οικισμός
που υπήρξε πρωτεύουσα της Σαντορίνης
μέχρι τον 19ο αιώνα και συνεχίζει να αποτελεί τη βασική ζώνη αμπελοκαλλιέργειας.
Αυτό που κάνει τον Πύργο ξεχωριστό είναι
η πανοραμική θέα από το κάστρο του και
από τα καλαίσθητα καφέ-μπαρ γύρω από
αυτό. Αυτό είναι και το ιδανικό σημείο για
να αποτυπώσει κανείς ολόκληρη τη Σαντορίνη μέσα σε μία φωτογραφία: από τους
αμπελώνες που απλώνονται γύρω από το
χωριό, μέχρι τα Φηρά και την καλντέρα. Για
ακόμα πιο εντυπωσιακή θέα, και για ένα
ηλιοβασίλεμα πολύ διαφορετικό από εκείνο της Οίας, αξίζει να ακολουθήσετε με το
αυτοκίνητο τον στενό δρόμο προς τον Προφήτη Ηλία, το μοναστήρι που βρίσκεται στο
υψηλότερο σημείο του νησιού.
Μέσα στο χωριό του Πύργου, το ανηφορικό
περπάτημα μπορεί να είναι λιγάκι κουραστικό τις ζεστές μέρες, αλλά η διαδρομή
επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις. Η είσοδος προς το Κάστρο αποτελεί το αγαπημένο σημείο του μουσικού Θανάση Κλεόπα.
Αν τον πετύχετε εκεί, ο γαληνευτικός ήχος
της αρχαιοελληνικής του λύρας, το δροσερό αεράκι και η μοναδική φυσική ακουστική του σκεπαστού αυτού περάσματος θα
σας αιχμαλωτίσουν σε μια απρόσμενη μουσική εμπειρία.

Στους δρόμους του κρασιού
Η Σαντορίνη έχει περισσότερα από 12 οινοποιεία κάθε ένα από τα οποία αξίζει μια επίσκεψη για διαφορετικούς λόγους. Ανάμεσά
τους, το οινοποιείο Χατζηδάκη είναι ξεχωριστό επειδή χτίστηκε χωρίς να αλλοιώσει
καθόλου το φυσικό του περιβάλλον. Το ίδιο
το οινοποιείο είναι αόρατο καθώς φιλοξενείται μέσα σε μια φυσική σπηλιά κάτω από
τους αμπελώνες. Η παρουσία του οινοποιείου γίνεται αντιληπτή μόλις την στιγμή που
πλησιάζει κανείς στην είσοδό του. Μέσα
στη σπηλιά, το κρασί ωριμάζει σε μια σειρά από βαρέλια, επωφελούμενο από την
σταθερή θερμοκρασία που επικρατεί στον
χώρο. Αξίζει να εξερευνήσετε την σπηλιά
και να αναζητήσετε το πήλινο αγγείο στο
οποίο φτιάχνεται πειραματικά κρασί με
βάση μια τεχνική της αρχαιότητας.
Το οινοποιείο Χατζηδάκη ακολουθεί τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας και παράγει Ασύρτικο, Αηδάνι και Μαυροτράγανο,
καθώς και γλυκά κρασιά. Μια οινική δοκιμή
αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να ρωτήσετε το φιλικό προσωπικό του οινοποιείου
σχετικά με παράγοντες όπως η θαλασσινή
αύρα και τα ηφαιστειακά εδάφη που κάνουν το κρασί της Σαντορίνης μοναδικό.
Γενικότερα, αξίζει να έχετε το νου σας στις
πινακίδες σήμανσης των Δρόμων του Κρασιού σε όλο το νησί και να επισκεφτείτε κι
άλλα οινοποιεία που προσελκύουν το ενδιαφέρον σας. Ειδική μνεία αξίζει στο Οινοποιείο Μπουτάρη –πρωτοπόρου στην
αναγέννηση του αμπελώνα της Σαντορίνης, στην Santo Wines- που παράγει τον κύριο όγκο κρασιού στο νησί, στο Οινοποιείο

Αυτό που αναφέρουν σχετικά με το Μεγαλοχώρι οι περισσότεροι τουριστικοί οδηγοί
είναι τα περίτεχνα καμπαναριά των εκκλησιών του. Κι ενώ είναι αλήθεια ότι η θέα των
καμπαναριών αυτών είναι αρκετά όμορφη
και ιδιαίτερη για να δικαιολογήσει μια βόλτα
στα σοκάκια του χωριού, υπάρχει κάτι ακόμα
πιο γοητευτικό στο Μεγαλοχώρι. Πρόκειται
για τα χειροποίητα αντικείμενα που βρίσκει
κανείς στα μαγαζιά του κεντρικού δρόμου
- από δερμάτινα σανδάλια και κομπολόγια
μέχρι τσάντες φτιαγμένες από φελλό- και η
καλλιτεχνική διάθεση που χαρακτηρίζει το
χωριό. Λίγο έξω από το Μεγαλοχώρι υπάρχουν επίσης εργαστήρια κεραμικής που
φτιάχνουν τόσο παραδοσιακά όσο και μοντέρνα αντικείμενα με βάση τον πηλό.
Η πιο ηχηρή άφιξη στο Μεγαλοχώρι το
2018 είναι αυτή του πολιτιστικού κέντρου
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Symposion by La Ponta. Το κέντρο στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτίριο που αποτελούσε στο παρελθόν οινοποιείο και προσφέρει εμπειρίες που συνδυάζουν τη μουσική
με την αρχαιοελληνική μυθολογία.
Ένα απολαυστικό εργαστήριο στο οποίο
μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικες και
παιδιά είναι αυτό της κατασκευής χειροποίητου αυλού από καλάμι. Όσο φτιάχνετε
τον δικό σας αυλό, ο Γιάννης Πανταζής –η
«ψυχή» του Symposion- θα σας κερδίσει
με τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό του για
τους συμβολισμούς που κρύβει η αρχαιοελληνική μυθολογία. Και θα είστε τυχεροί αν
τον πετύχετε να παίζει την τσαμπούνα του,
την ελληνική εκδοχή της γκάιντας. Αξίζει
λοιπόν να παρακολουθήσετε το καθημερινό
διαδραστικό μουσικό ταξίδι που ξεκινά, συνοδεία 15 χειροποίητων μουσικών οργάνων,
στην ατμοσφαιρική, μακρόστενη σάλα του
Symposion.
Μη φύγετε χωρίς να εξερευνήσετε κάθε εκατοστό αυτού του φιλικού ναού της μουσικής.
Θα ανακαλύψετε από παραδοσιακά ελληνικά μουσικά όργανα μέχρι φευγάτα «ocean
drums» καθώς και μια ονειρική γωνιά ανάγνωσης στον χώρο που κάποτε παλαίωνε το
κρασί βινσάντο.

Θηρασιά: η «άγονη γραμμή» της Σαντορίνης
Αν και το μικρό νησί της Θηρασιάς βρίσκεται λίγα μόνο λεπτά μακριά από εκείνο της Σαντορίνης, το στιλ και ο ρυθμός του είναι εντελώς διαφορετικά. Από μία άποψη, αποτελεί το
ιδανικό μέρος για να δει κανείς πώς ήταν η Σαντορίνη πριν να ξεκινήσει η έντονη τουριστική
ανάπτυξη. Τα λευκά σπίτια του Μανωλά, του μεγαλύτερου οικισμού του νησιού, στεφανώνουν την καλντέρα δημιουργώντας μια εικόνα αντίστοιχη εκείνης των Φηρών και της Οίας.
Εδώ ωστόσο δεν θα βρείτε τουρίστες. Για την ακρίβεια, στα σοκάκια του χωριού θα συναντήσετε περισσότερες γάτες παρά ανθρώπους.
Η ατμόσφαιρα είναι τόσο ήσυχη που μπορείς να ακούσεις τον ήχο του ανέμου και τα πεσμένα λουλούδια από τις βουκαμβίλιες να θροΐζουν καθώς στροβιλίζονται στα στενά. Το
κεντρικό σοκάκι του Μανωλά οδηγεί στην πολύχρωμη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του
Πρόδρομου. Οι μπλε, πορτοκαλί και κίτρινες πινελιές που διακοσμούν τον τρούλο και την
πρόσοψή της αποτελούν μια ευχάριστη απόκλιση από το τυπικό μπλε και λευκό των εκκλησιών των Κυκλάδων. Λόγω της θέσης της, η Θηρασιά αποτελεί το ιδανικό σημείο για να
απολαύσει κανείς τη θέα της Σαντορίνης. Ειδικά τα βράδια με πανσέληνο, οι ντόπιοι λένε ότι
είναι μαγική η θέα του φεγγαριού καθώς ανατέλλει πάνω από την αντικρινή καλντέρα της
Σαντορίνης.
Η Θηρασιά μπορεί να αρχίσει σιγά-σιγά να αλλάζει μόλις ανοίξει τις πόρτες του το πρώτο
πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού, το οποίο χτίστηκε στην άκρη του Μανωλά. Μέχρι τότε, το
πιο ζωντανό σημείο στο νησί είναι η ταβέρνα Αγκίστρι στην παραλία της Ρίβας. Εκεί, η κυρία
Άννα και ο κύριος Νίκος θα σας κάνουν να νιώσετε σαν στο σπίτι σας με το περιποιημένο
τους φαγητό.
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ
Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΑΣΕ και
δημοσιεύουμε σύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες τους που τέθηκαν στη διάθεσή μας.
Ανδρουτσόπουλος Αριστοτέλης, Γενικός Διευθυντής Ελεγκτικών Υπηρεσιών, TGS ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ A.E.
Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας και κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τραπεζικό
χώρο αλλά γρήγορα μεταπήδησε στο ελεγκτικό επάγγελμα. Εργάστηκε στο τμήμα Ελέγχου και διασφάλισης της Ernst & Young
για περίπου 20 χρόνια, όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
ναυτιλιακές επιχειρήσεις αλλά και σε επιχειρήσεις με καταναλωτικά προϊόντα, λιανικό εμπόριο, χονδρικό εμπόριο, ταχυδρομεία,
κατασκευαστικές εταιρίες, βιομηχανίες, εξορυκτικές εταιρίες, πετρελαίου και αερίου και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διοικώντας
και εκπαιδεύοντας ομάδες υπαλλήλων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από τον Ιανουάριο του 2018 είναι Γενικός Διευθυντής
Ελεγκτικών Υπηρεσιών της tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πτυχίου Λογιστικής από το Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά. Διαθέτει δίπλωμα στη Φορολογία από
το ALBA Graduate Business School. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Ελλάδας. Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη 10 ετών. Στον ελεύθερο του χρόνο προτιμά να κάνει εκδρομές με την οικογένειά
του κοντά στη θάλασσα, του αρέσει η πεζοπορία και η ποδηλασία βουνού.

Πιτσιλλίδης Πάνος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Οικονομικός Διευθυντής, JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE
Γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και έχει Κυπριακή υπηκοότητα. Είναι κάτοχος πτυχίου ΒΑ in Economics από το University of
Essex, UK, μεταπτυχιακού σε European Management από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, Πολωνίας, και κάτοχος
MBA από το ΙΕ Business School, Spain. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2000 στην KPMG, ως εξωτερικός ελεγκτής όπου και
παρέμεινε για 6 χρόνια. Το 2006 εργάστηκε στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου της ALPHA BANK, όπου ήταν υπεύθυνος για τον
έλεγχο της Οικονομικής διεύθυνσης του Ομίλου. Το 2007 εντάχθηκε στο δυναμικό της J&P Avax στην Πολωνία ως Finance
Country Manager για 6 χρόνια. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ισπανία προκειμένου να παρακολουθήσει full time MBA του IE
Business School. Μετά την αποφοίτηση του εργάσθηκε στην Amazon στο Λουξεμβούργο ως Finance manager of European
Operations. Το 2017 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάζεται στην Johnson & Johnson, ως Οικονομικός Διευθυντής και εκτελεί
χρέη Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου. Ασχολείται με το αθλητισμό και είναι μέλος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων από
το 1988.

Σαρηγιαννίδης Γιώργος, CEO, WEST A.E. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Προέρχεται από την εταιρεία Cris Cash & Carry ( Όμιλος Σκλαβενίτη), όπου κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Κύπρο.
Η εμπειρία του στο χώρο του Sales&Marketing είναι εκτενής, αφού έχει περάσει από σημαντικές θέσεις, τόσο στην Carrefour
Ελλάδος όσο της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
στη Διοίκηση επιχειρήσεων/Marketing ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε την εκμάθηση της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας. Στην
συνέχεια ολοκλήρωσε τις σπουδές του, στο University of Winchester όπου έλαβε το ΜΒΑ Executive. Άρχισε την καριέρα του στην
Ελλάδα το 2000 στην Carrefour A.E., αναλαμβάνοντας υψηλόβαθμους ρόλους στην οργάνωση, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την
θέση του Country manager στην εταιρία Carrefour Bulgaria. Aπό τον Οκτώβριο του 2017 κατέχει την θέση του CEO στην West
SA. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, λάτρης του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας και του αθλητισμού.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ:
Á Καββούρης Δημήτρης
COO, CITROEN/ DS
Á Misticoni Andrea Maria
CEO, EULER HERMES HELLAS S.A.
Á Μουτάφης Αριστόβουλος
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, PREMIER TAX FREE GREECE ΕΠΕ
Á Πέτσης Σταμάτης
CEO, SHELL & MOH AVIATION FUELS A.E.
Á Βουτσινάς Κωνσταντίνος
Διευθύνων Σύμβουλος, Ε.ΣΥ.Δ.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Á Ζόραπας Πέτρος
Ανέλαβε καθήκοντα CEO/Commercial
Director στην AVIN MAKRAION/AVIN
Á Πετούλης Ιωάννης
Ανέλαβε καθήκοντα CEO στην SKY
EXPRESS

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Á Καραγκουλέ Καραγεωργίου Νίκη,
από την SKY EXPRESS Α.Ε.

Á Σπανός Νικόλαος, από την GOODYEAR
DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Á Στούμπης Αθανάσιος από την VELOS TRANS Α.Ε.
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BARTER ECONOMY
Ο όρος barter economy, δηλαδή ανταλλακτική οικονομία, χρησιμοποιείται
για να περιγράψει ένα οικονομικό σύστημα χωρίς μετρητά, στο οποίο ανταλλάσσονται
υπηρεσίες και αγαθά μεταξύ οικονομικών μονάδων χωρίς τη διαμεσολάβηση
χρημάτων. Και ενώ μπορεί να φαντάζει ως κάτι που αφορά το μακρινό παρελθόν,
η πραγματικότητα ίσως τελικά να είναι διαφορετική.

Ο

ι οικονομίες που βασίζονται
στο ανταλλακτικό εμπόριο
είναι από τα πρώτα συστήματα που καταγράφονται
στην ιστορία, πολύ προγενέστερα από
τα νομισματικά συστήματα. Και μπορεί
να ακούγεται ως κάτι που ανήκει στο παρελθόν, ωστόσο η ανταλλαγή είναι κάτι
που μπορεί να αξιοποιηθεί με επιτυχία
σε όλα σχεδόν τα πεδία. Ανεπίσημα, οι
άνθρωποι συχνά συμμετέχουν σε ανταλλακτικά και άλλα αμοιβαία συστήματα
χωρίς καν να τα αντιληφθούν ως τέτοια
– όπως για παράδειγμα όταν κάποιος
σχεδιάσει μία ιστοσελίδα για λογαριασμό ενός δικηγόρου και λάβει αντί για
αμοιβή δωρεάν νομικές συμβουλές.
Καθώς το ανταλλακτικό σύστημα βασίζεται στην αμοιβαιότητα προϋποθέτει
μία ταυτόχρονη σύμπτωση αναγκών ή
επιθυμιών μεταξύ των μερών της συναλλαγής. Αυτή η προϋπόθεση περιπλέκει την ανταλλαγή, ωστόσο σε ένα
αρκετά μεγάλο σύστημα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να καλύψουν τις
περισσότερες ανάγκες τους. Σύμφωνα
με τους υποστηρικτές, η αμοιβαιότητα
αυτή που απαιτείται καλλιεργεί την αίσθηση της κοινότητας και της σύνδεσης
ανάμεσα στα συμμετέχοντα μέρη.
Τα τελευταία χρόνια, η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών γνωρίζει άνθηση ως
ένα μέσο αντιμετώπισης της οικονομικής
ανασφάλειας, της ανεργίας και της εκμε-

τάλλευσης των εργαζομένων. Η φύση της
σύγχρονης εργασίας, η διάδοση του Διαδικτύου και η άνοδος της κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν στη διάδοσή της.

Πώς οι Big Tech έφεραν πίσω
την ανταλλακτική οικονομία
Πριν από εφτά χρόνια, μετά το ξέσπασμα
της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο ανθρωπολόγος David Graeber με το βιβλίο του
«Debt: The First 5.000 Years» «προκάλεσε»
τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι
αντιμετωπίζουν το χρέος, την πίστωση και
την ανταλλαγή. Και αυτό γιατί ο Graeber
υποστηρίζει ότι η γραμμική θεώρηση της
εξέλιξης της οικονομικής ιστορίας είναι
λανθασμένη και ότι απλές αρχαίες κοινωνίες διέθεταν πολύπλοκα νομισματικά
συστήματα, ενώ το ανταλλακτικό εμπόριο δεν εξαφανίστηκε όταν εμφανίστηκαν
τα χρήματα. Για να το θέσουμε πιο απλά,
η ιστορία δεν κινείται πάντα προς μία κατεύθυνση: η ανταλλαγή, η πίστωση και τα
χρήματα μπορούν να συνυπάρχουν και
πρακτικά όντως συνυπάρχουν.
Πρόκειται για μία πολύ ενδιαφέρουσα
ιδέα την οποία θα πρέπει επειγόντως να
επανεξετάσουμε, κυρίως σε σχέση με τους
τεχνολογικούς κολοσσούς. Το τελευταίο
διάστημα δημιουργήθηκε αρκετός θόρυβος από τις αποκαλύψεις ότι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως το Facebook και η
Google έχουν συλλέξει δεδομένα καταναλωτών για εμπορικούς σκοπούς.

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι
πρόκειται για εκμετάλλευση. Από την
άλλη μεριά όμως, για να παραχωρήσουν
τα δεδομένα τους οι καταναλωτές έλαβαν
κάτι ως αντάλλαγμα- ψηφιακές υπηρεσίες
όπως συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων,
χάρτες, πληροφορίες και εφαρμογές. Οι
εταιρείες τεχνολογίας πολλές φορές υποστηρίζουν ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν
αυτές τις υπηρεσίες «δωρεάν», καθώς τις
περισσότερες φορές δεν ενέχονται χρηματικές πληρωμές. Στην αντίπερα όχθη,
πολιτικοί και ομάδες καταναλωτών διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι οι εταιρείες τεχνολογίας παίρνουν δεδομένα καταναλωτών «δωρεάν» επίσης.
Ίσως ένας καλύτερος τρόπος να ορίσουμε αυτές τις συναλλαγές είναι η αναβίωση του αρχαίου όρου της ανταλλακτικής (barter) οικονομίας. Τα στελέχη της
Silicon Valley συχνά περιγράφουν τον
εαυτό τους ως οραματιστές και πρωτοπόρους, οι οποίοι δημιουργούν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Ωστόσο
αυτό που στην ουσία κάνουν οι καταναλωτές και οι τεχνολογικές εταιρείες είναι
η ανταλλαγή υπηρεσιών και προσωπικών
δεδομένων – με τον ίδιο τρόπο που κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες αντάλλασσαν
μούρα με κρέας. Μπορεί να πιστεύουμε
ότι η οικονομία του 20ου αιώνα χτίστηκε
με χρήματα, αλλά η ψηφιακή οικονομία
στις αρχές του 21ου αιώνα βασίζεται εν
μέρει και στην ανταλλαγή (barter).

