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Τα στοιχειώδη της ζωής:
Ψυχή και όραμα

Η

φαντασία μας κάλπαζε όταν είμασταν παιδιά. Παλεύαμε με τεράστιους δράκους
που πετούσαν φωτιές (και τους νικούσαμε), τρέχαμε τάχα σαν τον Superman, σκαρφαλώναμε σαν τον Spiderman (ίσως και … καλύτερα), ταξιδεύαμε σε κόσμους φανταστικούς. Πιστεύαμε, ότι μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα, να βάλουμε χρώμα,
να αλλάξουμε τον κόσμο των μεγάλων.
Με τα χρόνια, αυτή η «μαγεία» ξεθώριαζε σιγά - σιγά. Οι δράκοι και οι νεράιδες παρέμειναν
στα παραμύθια, η πραγματικότητα ‘παντρεύτηκε’ με τη λογική και μας … προσγείωσε στην
αληθινή ζωή. Ξεχάσαμε (οι περισσότεροι) να ονειρευόμαστε. Παραιτηθήκαμε από την ιδέα ότι
μπορούμε να κάνουμε μεγαλειώδεις, ανατρεπτικές αλλαγές. Ενηλικιωθήκαμε και συμβιβαστήκαμε(;) Επιδοθήκαμε σε κρίσεις και κριτική (των άλλων πάντα, σπανίως του εαυτού μας).
Η αλήθεια, κρύβεται εκεί όπου δεν κοιτάμε. Η αλήθεια κρύβεται στον καθένα μας. Πώς περιμένουμε να αλλάξει η κοινωνία, εάν εμείς παραμένουμε ίδιοι;
Έχω πει πολλές φορές πως στις μέρες μας πιστεύω ότι ολοένα και περισσότεροι, γνωρίζουν
ολοένα και λιγότερα. Γι’ αυτό κράτησα ως μικρό «θησαυρό» τα λόγια του σπουδαίου Έλληνα
ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου που τίμησε την ΕΑΣΕ μιλώντας πρόσφατα στο Συνέδριο Ηγεσίας: «Η μοναδική συνεισφορά μας στην αλλαγή του κόσμου, είναι η αλλαγή του εαυτού μας
προς το καλύτερο» είπε. Πόσο δίκαιο έχει, σκεφθείτε!
Ενεργοί πολίτες πρέπει να γίνουμε. Για το κοινό καλό πρέπει να αντιπαλεύουμε. Με όραμα,
στόχο, ψυχή. Άλλωστε, η ειδοποιός διαφορά των Ελλήνων είναι η ψυχή. Μπορεί να μην διακρίνονται ως άρτια προετοιμασμένοι, αλλά διαθέτουν ταχύτητα αντίληψης και ικανότητα να
βρουν λύση στο αναπάντεχο – εκεί όπου άλλοι δυσκολεύονται. Κι όπως πολύ σωστά μας είπε
στο συνέδριο η διακεκριμένη ιστορικός Μαρία Ευθυμίου «Οι πρόγονοί μας έχουν κληροδοτήσει μια «ιερή τρέλα», ένα πάθος. Εάν έχουμε κάτι που θα μας δώσει έμπνευση, τότε το πάθος
μπορεί να μας οδηγήσει στον Όλυμπο».
Ας θυμηθούμε λοιπόν πως ήταν όταν είμασταν παιδιά. Πόση δίψα, όρεξη και πάθος για ζωή
είχαμε. Δεν πρέπει να είμαστε διεκπεραιωτές στους ρόλους που αναλαμβάνουμε στη ζωή. Να
είμαστε σύντροφοι με ψυχή, γονείς με ψυχή, εκπαιδευτικοί με ψυχή, ηγέτες με ψυχή!
Η αλλαγή ξεκινά από μέσα μας κι επεκτείνεται στην κοινωνία. Ας γίνουμε αυτό που θέλουμε να
δούμε γύρω μας. Ας είναι αυτό ο προσωπικός μας άθλος!
Καλή επιτυχία στο ταξίδι καθενός μας για αυτοβελτίωση.
Καλή επιτυχία στη νέα Κυβέρνηση.
Καλό καλοκαίρι σε όλους!

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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30ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ
PARADIGM SHIFT
ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Με ένα εντυπωσιακό laser show, πολλές εκπλήξεις επί σκηνής,
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεματολογία, εξέχοντες ομιλητές
και την ενθουσιώδη συμμετοχή 500 και πλέον συνέδρων,
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Μαΐου
2019 το ετήσιο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, το οποίο εφέτος
γιόρτασε τα 30 χρόνια του!

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΟΙ DIGITAL ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ;
Οι περισσότερες ψηφιακές στρατηγικές δεν κατορθώνουν να
ανταποκριθούν στις προσδοκίες και δεν αντικατοπτρίζουν
τελικά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει το
επιχειρείν και να μεταβάλει βασικά οικονομικά μεγέθη. Ποια είναι
τα στοιχεία αυτά που αποτελούν τροχοπέδη στη συνειδητοποίηση
όλων των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων της ψηφιακής
εποχής;

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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Ο όρος οικοσύστημα είναι ένα από τα σύγχρονα επιχειρηματικά
buzzwords. Τι σημαίνει όμως πραγματικά; Ποιος ο ρόλος του
στο σύγχρονο επιχειρείν και ποιες οι νέες δυνατότητες και
ευκαιρίες που δημιουργεί για τις επιχειρήσεις, καθώς και σε ποιες
υποσχέσεις αποτυγχάνει να ανταποκριθεί;
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Ιδιοκτήτης
Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)
Λεωφ. Ηρακλείου 446Α, Νέο Ηράκλειο 14122
τηλ: 210-6894323-4, fax: 210-2851855
email: aceo@ease.gr
ISSN 1792-1554
Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) είναι
αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο (Αποφάσεις
Πρωτοδικείου 1569/1986, 3903/1994, 6446/1998, 6/2013)
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το βήμα του προέδρου

Το σύνθημα της εποχής:
να αλλάξουμε!

Τ

ο φετινό 30ο Συνέδριο Ηγεσίας
της ΕΑΣΕ με τίτλο «Paradigm
Shift: Περιέργεια, Ευελιξία, Συνεργατικότητα» αποτέλεσε ένα
επιτυχημένο και παραγωγικό διήμερο που
έδωσε το στίγμα των διεθνών τάσεων στο
Management.
Στην εποχή των start ups, των ευέλικτων
επιχειρηματικών μοντέλων και της ανατρεπτικής καινοτομίας (disruptive innovation),
το βιομηχανικό πρότυπο ηγεσίας έχει ξεπεραστεί. Βρισκόμαστε σε μια πορεία αλλαγής υποδείγματος (paradigm shift). Στη
διαδικτυακή οικονομία της πλατφόρμας
(platform economy), των big data και της
διαρκούς καινοτομίας των αλγορίθμων, οι
επιχειρήσεις καλούνται να είναι ευέλικτες,
προσαρμοστικές, καινοτόμες. Να ξε-μάθουν ό,τι ήδη ξέρουν και να ανοιχτούν στο
καινούριο.
Ζούμε σε μία περίοδο αλλαγών σε όλα τα
επίπεδα από το επιχειρείν μέχρι την κοινωνία. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα
είναι ίσως τα σημαντικότερα soft skills που
θα χρειαστεί να αναπτύξουμε ως ανώτατη
ηγεσία για να ανταπεξέλθουμε σε αυτήν
την ρευστότητα, που συνιστά μία διαρκή
πρόκληση. Ακριβώς όπως συμβαίνει και
στη ζωή μας, καθότι η εξέλιξη συνιστά αυτοσκοπό του ατόμου σύμφωνα με την πυραμίδα της ιεράρχησης των ανθρώπινων
αναγκών του Maslow.
Στη χώρα μας η ανώτατη ηγεσία είχε να
αντιμετωπίσει μία διττή πρόκληση τα

χρόνια της κρίσης: από τη μία η τεχνολογική
πρόοδος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η
παγκοσμιοποίηση και από την άλλη οι σκόπελοι της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη
μνημονιακή Ελλάδα που τέσσερα χρόνια πριν
βρέθηκε χωρίς υπερβολή στο χείλος της καταστροφής.
Σε αυτές τις δυσκολίες καταφέραμε όλοι μας
και σταθήκαμε όρθιοι. Ακόμη και όσοι φοβόντουσαν την αλλαγή, την ενστερνίστηκαν
για να επιβιώσουν. Έχοντας διανύσει ήδη την
πορεία προς το μετασχηματισμό, το επόμενο
στάδιο είναι να καλύψουμε την απουσία του
οράματος που δυστυχώς υπήρξε χαρακτηριστική της ελληνικής πολιτικής σκηνής τα τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε η νέα κυβέρνηση
της χώρας να αντιληφθεί πόση σημασία έχει
να εμπνεύσει την κοινωνία σε μία κρίσιμη καμπή για τη χώρα, κάτι που προϋποθέτει τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων μας.
Η Ελλάδα χρειάζεται να ενισχύσει αυτό που
ονομάζουμε AQ (ή Adaptation Quotient).
Χρειάζεται να θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά ως Έλληνες και να είμαστε αρκετά γενναίοι,
ώστε να μην επιστρέψουμε στο αγαπημένο
μας comfort zone. Για να μετατρέψουμε το
brain drain σε brain gain. Για να ενισχύσουμε
την εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού όπως επεσήμανε και ο Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδας κ. Γιάννης Στουρνάρας
στην πρόσφατη ομιλία του ως προσκεκλημένος της ΕΑΣΕ. Για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό κίνδυνο με άμεσα μέτρα.
Η ΕΑΣΕ στρατηγικά έχει επικεντρωθεί σε δύο
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πυλώνες παρεμβάσεων που είναι ζωτικής
σημασίας για την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας. Πρόκειται για την Εταιρική Διακυβέρνηση και τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απαιτούνται, καθώς και τρόπους συνεργειών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
Τι λέτε λοιπόν; Μπορούμε να ανταποκριθούμε στις επιταγές των καιρών; Θα κρατήσουμε τα πράγματα ίδια ή θα κάνουμε τη
διαφορά; Μπορούμε να αγκαλιάσουμε την
αλλαγή; Την απάντηση την έχει ήδη δώσει με
έναν υπέροχο τρόπο ο Γκάντι. «Γίνε η αλλαγή
που θέλεις να δεις στον κόσμο». Με άλλα λόγια, τα πάντα εξαρτώνται από εμάς.
Η ΕΑΣΕ θα στηρίξει με όλες της δυνάμεις
και τα μέσα που διαθέτει τις προσπάθειες
που θα γίνουν από τη νέα κυβέρνηση για τη
μετάβαση της χώρας σε ένα νέο κεφάλαιο
ανάπτυξης και ευημερίας. Πιστεύουμε ότι
είναι επιβεβλημένο να αλλάξουμε. Με τη χάραξη της σωστής πολιτικής μπορεί να γίνει
και εφικτό.
Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι ίσως τα σημαντικότερα soft
skills που θα χρειαστεί να αναπτύξουμε ως ανώτατη ηγεσία για να
ανταπεξέλθουμε στη ρευστότητα, που συνιστά μία διαρκή πρόκληση.
Ακριβώς όπως συμβαίνει και στη ζωή μας, καθότι η εξέλιξη συνιστά
αυτοσκοπό του ατόμου σύμφωνα με την πυραμίδα της ιεράρχησης
των ανθρώπινων αναγκών του Maslow.
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διεθνή νέα

KPMG: Πτώση στις επενδύσεις των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών
(VC) το Α’ τρίμηνο 2019
Οι συνολικές επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών (VC) υποχώρησαν από το ιστορικό υψηλό
των US$ 71 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2018, στα US$
53 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2019, λόγω της πτώσης
στις κινεζικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων. Παρότι
οι επενδύσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη διατηρήθηκαν
σε σχετικά ισχυρά επίπεδα σε τριμηνιαία βάση, οι
συμφωνίες VC στην Κίνα υποχώρησαν από τα US$
10,1 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2018 στα US$ 5,8 δισ. το
α΄ τρίμηνο του 2019, καθώς παρατηρήθηκε στασιμότητα στις συμφωνίες-μαμούθ, όπως επισημαίνεται στην έκδοση Venture Pulse της KPMG για το α΄
τρίμηνο του 2019. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο όγκος
συναλλαγών VC κατέγραψε πτώση για τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο και ανήλθε σε μόλις 2.657 συναλλαγές – το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31
τριμήνων, μετά το β΄ τρίμηνο του 2011. Η συνεχιζόμενη υποχώρηση του όγκου συναλλαγών ήταν
αισθητή σε όλες τις περιοχές αλλά ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη – όπου σημειώθηκε πτώση στις
487 συναλλαγές το α΄ τρίμηνο του 2019, από 882
συναλλαγές το δ΄ τρίμηνο του 2018.

Βασικά σημεία α΄ τριμήνου 2019
• Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC υποχώρησαν από
US$ 71 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2018 σε US$ 53 δισ.
το α΄ τρίμηνο του 2019. Στις τελευταίες συμφωνίες του τριμήνου περιλαμβάνεται μια επένδυση
US$ 5 δισ. στην εταιρεία «The We Company» με
έδρα στη Νέα Υόρκη και μια επένδυση US$ 4,5
δισ. στην «Grab Taxi» στη Σιγκαπούρη.
• Στις Ηνωμένες Πολιτείες παρατηρήθηκε συνεχιζόμενη ενίσχυση του όγκου συναλλαγών το α΄
τρίμηνο του 2019, αγγίζοντας τα US$ 32,6 δισ. –

το δεύτερο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο των
τελευταίων επτά ετών. Όμως, και οι επενδύσεις
VC διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα στην αμερικανική ήπειρο.
• Στην Ασία, οι επενδύσεις VC μειώθηκαν δραστικά
αυτό το τρίμηνο, από US$ 16,9 δισ. το δ΄ τρίμηνο
του 2018 σε μόλις US$ 13 δισ. το α΄ τρίμηνο του
2019, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο
τριμήνου από το α΄ τρίμηνο του 2017. Ο όγκος
συναλλαγών συνέχισε την κατακόρυφη πτωτική
πορεία που ξεκίνησε το γ΄ τρίμηνο του 2018.
• Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις VC διατηρήθηκαν σε
υψηλά επίπεδα χάρη σε 10 συναλλαγές ς αξίας
US$ 125 και άνω. Ο όγκος συναλλαγών, ωστόσο,
έπεσε κατακόρυφα από 882 το δ΄ τρίμηνο του
2018 σε μόλις 487 το α΄ τρίμηνο του 2019.

λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των προκλήσεων που σχετίζονται
με το Brexit. Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα,
υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές VC
για πολλές χώρες της Ευρώπης. Οι επενδύσεις
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών ανήλθαν συνολικά σε US$ 6,5 δισ. το α΄ τρίμηνο του
2019, ελαφρώς χαμηλότερα από το ιστορικό
υψηλό που σημειώθηκε το δ΄ τρίμηνο του 2018.
Σε επίπεδο όγκου συναλλαγών ωστόσο, σημειώθηκε πτώση από 882 συναλλαγές το δ΄ τρίμηνο του 2018, σε 487 αυτό το τρίμηνο – το χαμηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο που έχει καταγραφεί
από τα τέλη του 2010.

Δυναμικό ξεκίνημα στην αμερικανική
ήπειρο μετά από το 2018 που κατέρριψε
όλα τα ρεκόρ

Το α΄ τρίμηνο του 2019 αναδείχθηκε μια νέα «γενιά» 24 εταιρειών Unicorns σε μια σειρά καθετοποιημένων κλάδων παγκοσμίως, μεταξύ των
οποίων 15 εταιρείες στις ΗΠΑ και 4 εταιρείες στην
Κίνα. Ωστόσο, η νέα γενιά εταιρειών Unicorns που
προέκυψε το α΄ τρίμηνο του 2019 ξεπέρασε τα
σύνορα των ΗΠΑ και της Κίνας, αφού περιλαμβάνονται σε αυτή η αυστραλιανή Airwallex, οι ινδικές
BigBasket και Delhivery, η γαλλική Doctolib και η
γερμανική N26. Οι 4 από τις εταιρείες Unicorns
που «γεννήθηκαν» το α΄ τρίμηνο του 2019 είναι
εταιρείες Fintech και, συγκεκριμένα, οι Airwallex,
Marqeta, Chime και N26. Ο αυξανόμενος αριθμός
των εν λόγω εταιριών στον τομέα του Fintech
επιβεβαιώνει τη ραγδαία ωρίμανση του κλάδου
χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, τόσο στις ΗΠΑ
όσο και παγκοσμίως.

Στην αμερικανική ήπειρο, οι επενδύσεις VC υποχώρησαν από το ιστορικό υψηλό των US$ 46,2 δισ. το
δ΄ τρίμηνο του 2018 σε US$ 33,3 δισ. το α΄ τρίμηνο
του 2019. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδότησης προήλθε από τις ΗΠΑ, όπου αντλήθηκαν US$ 32,6 δισ. το α΄ τρίμηνο. Η αμερικανική
ήπειρος διατήρησε την ισχυρή της θέση χάρη σε
μια σειρά από συναλλαγές μεσαίου μεγέθους.

Μεικτά αποτελέσματα στην Ευρώπη με
αποκλίσεις σε επίπεδο όγκου και αξίας
συναλλαγών
Στην Ευρώπη, οι επενδύσεις VC παρουσίασαν
μεικτή εικόνα αυτό το τρίμηνο, ενδεχομένως

Νέο «κοπάδι» εταιρειών unicorns
«γεννήθηκε» το α΄ τρίμηνο του 2019
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Counterpoint Research:
Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση
η ανάπτυξη της αγοράς
smartwatches
H Counterpoint Research έδωσε στη δημοσιότητα τα
αποτελέσματα της έρευνάς της για την παγκόσμια αγορά smartwatches, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι
η Apple συνεχίζει να κρατά τα ηνία της αγοράς. Ενώ ο
συνολικός τζίρος της παγκόσμιας αγοράς smartwatches
το διάστημα «Ιανουάριος-Μάρτιος 2019» αυξήθηκε
κατά 48%, η εταιρεία κατασκευής του iPhone κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 49%, και το μερίδιο αγοράς της από 35,5% σε 35,8%. Ακόμα πιο ισχυρή
ήταν η ανάπτυξη της Samsung, που ακολουθεί στη 2η
θέση, η οποία καταγράφοντας αύξηση της τάξης του
127%, βελτίωσε το μερίδιο αγοράς της από
το 7,2% στο 11,1%. Στις
ακόλουθες θέσεις πλασάρονται οι Imoo
(9,2%), Fitbit (5,5%)
και Amazfit (3,7%).
Η επιτυχία της Apple
οφείλεται, σύμφωνα
με τον Satyajit Sinha,
αναλυτή της Counter,
κυρίως στη λειτουργία Health του Apple
Watch.

Περιστασιακή απασχόληση:
Ενίσχυση εργασιακών δικαιωμάτων
από το Κοινοβούλιο
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ελάχιστα δικαιώματα για τους εργαζόμενους
κατά παραγγελία, βάσει δελτίου ή σε δουλειές πλατφόρμας (π.χ. Uber ή
Deliveroo) σε ψηφοφορία την Τρίτη 16 Απριλίου. Η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, η οποία ορίζει ότι ένας εργαζόμενος προσφέρει υπηρεσίες
για κάποιο χρονικό διάστημα προς όφελος και υπό τις εντολές τρίτου προσώπου με αντάλλαγμα αμοιβή, θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι εργάζονται περιστασιακά ή με συμβάσεις βραχείας
απασχόλησης, κατά παραγγελία, διακοπτόμενα, βάσει δελτίου, σε διαδικτυακές πλατφόρμες, καθώς και οι ασκούμενοι και εκπαιδευόμενοι με
αμοιβή, καλύπτονται κατ’ ελάχιστο από αυτή τη δέσμη δικαιωμάτων, στον
βαθμό που πληρούν αυτά τα κριτήρια και βρίσκονται πάνω από το όριο
των τριών ωρών την εβδομάδα και των δώδεκα στις τέσσερις εβδομάδες
κατά μέσο όρο. Όσοι είναι όντως αυτοαπασχολούμενοι εξαιρούνται από
τους νέους κανόνες. Η δέσμη συγκεκριμένων δικαιωμάτων που αφορούν
στις νέες μορφές απασχόλησης περιλαμβάνει:
• Το δικαίωμα για τους εργαζόμενους κατά παραγγελία ή σε παρόμοιες
μορφές εργασίας να έχουν έναν ελάχιστο βαθμό προβλεψιμότητας για
την απασχόλησή τους, όπως για παράδειγμα προκαθορισμένες μέρες
και ώρες αναφοράς. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να αρνηθούν, χωρίς
επιπτώσεις, δουλειά που τους ανατίθεται εκτός προκαθορισμένων ωρών
εργασίας και να αμείβονται αν η εργασία τους δεν ακυρωθεί αρκετά
έγκαιρα.
• Τα κράτη μέλη θα υιοθετήσουν μέτρα για την πρόληψη των καταχρηστικών πρακτικών, όπως για παράδειγμα όρια στη χρήση και τη διάρκεια
μιας σύμβασης.
• Ο εργοδότης δεν θα πρέπει να απαγορεύει, να τιμωρεί ή να παρεμποδίζει τους εργαζόμενους από το να αναλαμβάνουν δουλειές από άλλες
εταιρείες αν αυτές είναι εκτός του πλαισίου της απασχόλησης που έχει
συμφωνηθεί με τον εργοδότη.

Τέσσερα βήματα για να είστε
«ελκυστικός εργοδότης», σύμφωνα με την Manpower
Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της απασχόλησης, ο οργανωτικός μετασχηματισμός είναι κάτι δεδομένο ενώ οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης οδηγούν τις εταιρείες στην ανάγκη αναδιοργάνωσης, πρόσληψης και ανάπτυξης των εργαζομένων όλων των
επιπέδων. Στο πλαίσιο αυτό, η ManpowerGroup εντοπίζει τα 4 βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι εργοδότες για την προστασία της
εικόνας εργοδότη. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες οφείλουν να μεριμνήσουν για τη δημιουργία κουλτούρας διαχείρισης καριέρας ώστε να διακρατήσουν και να εξελίξουντους σωστούς ανθρώπους, να ενθαρρύνουν τους μάνατζερς να πραγματοποιούν πραγματικές συζητήσεις καριέρας, να
προσανατολίζονται στη διατήρηση των σωστών ανθρώπων στις σωστές θέσεις και να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το ανθρώπινο δυναμικό.
Η ManpowerGroup σημειώνει ότι υποστηρίζοντας τους εργαζόμενους σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, παρέχοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας και βοηθώντας τους να διατηρήσουν τις σωστές δεξιότητες και γνώσεις για μελλοντική επιτυχία, οι
οργανισμοί είναι σε θέση να προσφέρουν μια θετική εργασιακή εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, προστατεύοντας
την εταιρική φήμη και παραμένοντας ένας ελκυστικός εργοδότης.
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ΕΥ: Οι οικογενειακές
επιχειρήσεις εστιάζουν
περισσότερο στην
τεχνολογία, αλλά υστερούν
στη συμμετοχή των γυναικών
σε θέσεις ΔΣ
Τα συνολικά έσοδα των 500 μεγαλύτερων οικογενειακών επιχειρήσεων παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 9,9% τους τελευταίους 24 μήνες, ενώ ο
αριθμός των οικογενειακών επιχειρήσεων από
κλάδους που εστιάζουν στην τεχνολογία, αυξήθηκε σημαντικά στον Δείκτη Οικογενειακών
Επιχειρήσεων της ΕΥ κατά το ίδιο διάστημα (από
28% το 2017, στο 38% φέτος). Αυτό προκύπτει
από τον τρίτο διετή Παγκόσμιο Δείκτη Οικογενειακών Επιχειρήσεων που συντάσσουν η ΕΥ και το
Πανεπιστήμιο του St. Gallen της Ελβετίας, ο οποίος κατατάσσει τις 500 μεγαλύτερες οικογενειακές
επιχειρήσεις στον κόσμο, οι οποίες έχουν τουλάχιστον δύο γενιές στη διοίκηση της επιχείρησης, με
βάση τα έσοδά τους. Για πρώτη φορά, ο Δείκτης
αναφέρεται στη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων (ΔΣ) και το προφίλ των Διευθυνόντων
Συμβούλων (CEO) κάθε οικογενειακής επιχείρησης που συμπεριλαμβάνεται στον Δείκτη, παρέχοντας εικόνα για την εταιρική διακυβέρνηση,
την επιρροή από άτομα εκτός οικογένειας στην
επιχειρηματική στρατηγική και τη διαφορετικότητα σε επίπεδο διοίκησης. Ο Δείκτης αναδεικνύει
την αναδυόμενη τάση για συμμετοχή μελών εκτός
οικογένειας στα ΔΣ, με το 78% των νεοεισερχομένων μελών στα ΔΣ να είναι στελέχη εκτός του
οικογενειακού κύκλου. Ωστόσο, η διαφοροποίηση
του ΔΣ, ως προς την εκπροσώπηση και των γυναικών, εξακολουθεί να υστερεί. Τα μέλη της οικογένειας που βρίσκονται στα ΔΣ των επιχειρήσεων
είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους άνδρες, με
το 23% των ΔΣ να αποτελείται από άνδρες μέλη
της οικογένειας, έναντι 5% των γυναικών μελών
της οικογένειας. Ο Δείκτης παρουσιάζει, επίσης,
σημαντική αύξηση στις οικογενειακές επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Φέτος,
68 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα
των «έξυπνων» υποδομών (έναντι μόλις 35 επιχειρήσεων το 2017), ενώ 122 επιχειρήσεις στον κλάδο της προηγμένης μεταποίησης και «έξυπνης»
κινητικότητας (έναντι 103 επιχειρήσεων το 2017).

IDC: Οι επιχειρήσεις θα επενδύσουν φέτος 1,2 τρισ.
δολάρια στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους
Όσοι επένδυσαν τα περασμένα τρία χρόνια σε δράσεις ψηφιοποίησης, μπορούν ήδη να γευτούν
τους πρώτους καρπούς των επενδύσεών τους, απολαμβάνοντας ταχύτερη ανάπτυξη των πωλήσεών τους και περισσότερα κέρδη, όπως σημειώνει η IDC σε πρόσφατη μελέτη της. Έτσι, δεν
εκπλήσσει το γεγονός ότι οι εταιρείες επενδύουν όλο και περισσότερο στον ψηφιακό μετασχηματισμό: Έως το τέλος του έτους οι δαπάνες παγκοσμίως για δράσεις digital transformation θα
αγγίξουν σχεδόν τα 1,2 τρισ. δολάρια (+17,9% σε σχέση με το πέρσι).
Οι επενδύσεις σε hardware και υπηρεσίες θα συνδράμουν, σύμφωνα με τους αναλυτές, σε περισσότερο από τα ¾ των δαπανών ψηφιακού μετασχηματισμού που θα γίνουν το 2019. Όσον
αφορά ειδικότερα το hardware οι επενδύσεις θα διοχετευτούν σε διάφορες κατηγορίες, όπως
είναι το enterprise hardware, τα Personal Devices και οι υποδομές IaaS.
Στον τομέα των services θα δαπανηθούν 154 δισ. δολάρια για υπηρεσίες ΙΤ και σχεδόν 102 δισ.
δολάρια για υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Στο software οι επιχειρήσεις θα επενδύσουν φέτος σε
δράσεις ψηφιοποίησης σχεδόν 253 δισ.δολάρια.
Η IDC εκτιμά, επίσης, ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα δαπανηθούν συνολικά έξι τρισ. δολάρια
σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Μεγάλη ανάπτυξη, σύμφωνα με την
IDC, θα σημειωθεί στις περιοχές των virtualized labs, του digital visualization (με 53,2% μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης) και του Augmented Design Management (με 43,9% μέσο ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης). Σχεδόν το ένα τρίτο των επενδύσεων θα γίνει στις ΗΠΑ, η ίνα θα συγκεντρώσει το ένα
πέμπτο των δαπανών, ενώ οι δράσεις ψηφιοποίησης στη Δ. Ευρώπη θα καταλάβουν το 19,9% του
συνόλου.
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ICAP: Η βραχυχρόνια μίσθωση έχει μεταλλάξει
τον κλάδο του real estate
Η παγκόσμια τάση ενίσχυσης των οικονομιών διαμοιρασμού, ιδιαίτερα στον τομέα
που αφορά τη διαμονή, άλλαξε ριζικά και την εγχώρια αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς αφενός ενίσχυσε την τοπική οικονομία, αφετέρου άσκησε πιέσεις στον
ξενοδοχειακό κλάδο (κυρίως σε μικρού και μεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία). Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του εν λόγω κλάδου παρουσιάζονται στην
1η έκδοση της κλαδικής μελέτης που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Διεύθυνση
Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP. Σύμφωνα με το Μάρκο Κοντοέ, Senior
Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP, ο οποίος επιμελήθηκε
της συγκεκριμένης μελέτης, οι οικονομίες διαμοιρασμού που αναπτύχθηκαν, την
τελευταία δεκαετία, οδήγησαν στη δημιουργία νέων μορφών επιχειρηματικότητας,
ειδικά στον τομέα της διαμονής. Η βραχυχρόνια μίσθωση δωματίων/διαμερισμάτων/
γραφειακών χώρων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας έχει εξελιχθεί σε προσοδοφόρα και ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και στην Ελλάδα
και δικαιολογημένα θεωρείται ότι έχει μεταλλάξει τον εγχώριο κλάδο του real estate.
Η μεταβολή των ενοικίων, η οποία εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη των τιμών των
ακινήτων, αποτελεί σαφή ένδειξη για την πορεία της αγοράς ακινήτων σε επίπεδο
μισθώσεων. Σε γενικές γραμμές, ο δείκτης τιμών ενοικίων ακολούθησε ανοδική πορεία έως και το 2011. Έκτοτε, καταγράφει πτώση, ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης των
τελευταίων ετών φαίνεται να επιβραδύνεται.
Κύριο χαρακτηριστικό της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων είναι ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και ιδιωτών (ιδιοκτήτες ακινήτων, πλατφόρμες διαμοιρασμού,
εταιρείες διαχείρισης) που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Η απουσία φορολογικού πλαισίου τα προηγούμενα έτη και η ανάγκη αντιμετώπισης της οικονομικής συγκυρίας της χώρας επέφεραν διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών βραχυχρόνιας
μίσθωσης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί δραστικά ο αριθμός των καταχωρημένων διαθέσιμων καταλυμάτων.
Tα συνολικά έσοδα από βραχυχρόνια μίσθωση παρουσίασαν αξιόλογους ρυθμούς
ανάπτυξης την περίοδο 2015-2018 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 9% περίπου).
Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία αφορούν μόνο τα έσοδα που προήλθαν μόνο
από τη διαμονή (μίσθωση) και για τον υπολογισμό των μεγεθών έχουν προσμετρηθεί
τα έσοδα τόσο από ακίνητα των οποίων η εκμετάλλευση δεν υπερέβη τις 92 ημέρες
(βραχυχρόνια μίσθωση) όσο και από ακίνητα που εκμισθώθηκαν για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα, αλλά διατηρούν το «χαρακτήρα» της βραχυχρόνιας μίσθωσης
(οικογενειακό προϊόν, επιπλωμένα δωμάτια, σπιτική φιλοξενία, κλπ). Οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης της εξεταζόμενης αγοράς ήταν σαφώς υψηλότεροι στην αρχή της τρέχουσας δεκαετίας, λαμβάνοντας υπόψιν και τον ρυθμό εξέλιξης των καταχωρήσεων
καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, η βραχυχρόνια μίσθωση βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο
και οι συνεχείς και αλλεπάλληλες εξελίξεις μεταβάλλουν με ταχύτατους ρυθμούς την
εν λόγω επιχειρηματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πρόβλεψη της ICAP, βασισμένη σε κατάλληλο οικονομετρικό υπόδειγμα, τα έσοδα από βραχυχρόνια μίσθωση θα
παρουσιάσουν μικρές ετήσιες μεταβολές την τριετία 2019-2021. Καθοριστικό ρόλο
αναμένεται να διαδραματίσει η υποχρεωτική δήλωση/εγγραφή ακινήτων και η φορολόγηση των εισοδημάτων που προκύπτουν από την εξεταζόμενη δραστηριότητα,
οι οποίες ενδέχεται να ανακόψουν μέρος της δυναμικής της.
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Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ
PARADIGM SHIFT

Περιέργεια, Ευελιξία, Συνεργατικότητα

Με ένα εντυπωσιακό laser show, πολλές εκπλήξεις επί σκηνής,
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεματολογία, εξέχοντες ομιλητές
και την ενθουσιώδη συμμετοχή 500 και πλέον συνέδρων,
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25
Μαΐου 2019 το ετήσιο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, το οποίο
εφέτος γιόρτασε τα 30 χρόνια του!
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Σ

το 30ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ με
θέμα: «Paradigm Shift: Περιέργεια,
Ευελιξία, Συνεργατικότητα» αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα στην εποχή των starts ups
και της ανατρεπτικής καινοτομίας (disruptive
innovation). Όπως επεσήμαναν οι ομιλητές, βρισκόμαστε σε μια πορεία αλλαγής υποδείγματος
(paradigm shift): Στη διαδικτυακή οικονομία της
πλατφόρμας (platform economy) των big data
και της διαρκούς καινοτομίας των αλγορίθμων,
οι επιχειρήσεις καλούνται να είναι ευέλικτες,
προσαρμοστικές, καινοτόμες. Να ξε-μάθουν ό,τι
ήδη ξέρουν και να ανοιχτούν στο καινούριο.
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Πρόεδρος
της ΕΑΣΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox
κ. Βασίλης Ραμπάτ, κηρύσσοντας και την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Ραμπάτ μίλησε για την
Περιέργεια, την Ευελιξία και τη Συνεργατικότητα
που επιτάσσει το Σύγχρονο Management, αντανακλώντας τη φιλοσοφία της ίδιας της ΕΑΣΕ, που
είναι να μετασχηματίζεται σύμφωνα με τις τάσεις
της κοινωνίας στην Ελλάδα και τις απαιτήσεις σε
παγκόσμιο επίπεδο. Τον συντονισμό του συνεδρίου είχε επιτυχώς για ακόμη μία χρονιά ο κ.
Χαρίδημος Τσούκας, Επιστημονικός Σύμβουλος της ΕΑΣΕ και καθηγητής στα πανεπιστήμια
Κύπρου και Warwick.

Γιάννης Αναστασόπουλος

Βασίλης Ραμπάτ

Χαρίδημος Τσούκας
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Julian Birkinshaw

1

Lana Popovic

Μιχάλης Τσαμάζ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ:
Πώς παίζεται το νέο παιχνίδι;

Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου
ΟΤΕ και του κ. Λευτέρη Παπαγεωργίου,
Διευθύνοντος Συμβούλου της Entranet
οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να
ακούσουν τρεις διαφορετικές εμπειρίες
ηγεσίας, από τρεις διαφορετικές
εταιρείες: την πολυεθνική Coca-Cola, τον
εγχώριο τηλεπικοινωνιακό όμιλο ΟΤΕ και
μια επιτυχημένη ελληνική startup, την
Entranet.
Οι ομιλητές προσέφεραν πλούσιες, συχνά
εύθυμες, αλλά κυρίως αληθινές ιστορίες
για τη σημασία του πειραματισμού, της
έμπνευσης και της ενσυναίσθησης στην
συνεχή αναζήτηση της αποτελεσματικής
ηγεσίας.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με την ομιλία του
διακεκριμένου καθηγητή του London
Business School Julian Birkinshaw,
o οποίος μίλησε για τη μετάβαση στην
εποχή της πληροφορίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καταδεικνύοντας
την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία
ως απαραίτητα soft skills του σύγχρονου
Management.
Χρειάζονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες οργανωτικές αρχές, αλλά και
προσαρμοστικότητα, χρόνος και διαχείριση προσδοκιών στο διευθυντικό επίπεδο για την επιτυχή υλοποίηση αυτού
που ονομάζουμε «ψηφιακό μετασχηματισμό», είπε χαρακτηριστικά.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ: Ανατρεπτική Καινοτομία και η έξυπνη
επιχείρηση
2
1. Οι τελευταίες λεπτομέρειες μεταξύ του Συντονιστή του συνεδρίου κ.
Τσούκα και του κ. Birkinshaw, 2. Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ασπρόπυργου

Με τη συμμετοχή τριών ηγετικών
στελεχών: της κας Lana Popovic, President, Central and Eastern Europe (CEE)
Business Unit, The Coca-Cola Company,
του κ. Μιχάλη Τσαμάζ, Προέδρου &

Πώς τα αδύνατα γίνονται δυνατά
Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, πρύτανης (έως το 2018) του Πανεπιστημίου Κύπρου, μίλησε στην ενότητα
«Πώς τα αδύνατα γίνονται δυνατά»
για την ανάπτυξη του πανεπιστημιακού
ιδρύματος μέσα στην χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της Κύπρου
το 2013 και τη σημασία της ομοψυχίας
για την υπερνίκηση των εμποδίων και
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Λευτέρης Παπαγεωργίου

τη μεγαλουργία, ενώ οι μαθητές του
1ου ΕΠΑΛ Ασπρόπυργου κέρδισαν το
χειροκρότημα με την παρουσίαση της
μαθητικής εικονικής επιχείρησης “Ποντοπόρεια Hellenic Cargo Safety” για
την προσπάθεια και την έμπνευση να
δημιουργήσουν 2 έξυπνες εφαρμογές
και μας έδωσαν μια ελπιδοφόρα ματιά
για το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας!

H ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ:
Είστε έτοιμοι;
Η πρώτη μέρα του Συνεδρίου έκλεισε
με τον Leonard Brody, ενός εκ των Top
30 Management Thinkers παγκοσμίως,
ο οποίος παρουσίασε τα trends που θα
κυριαρχήσουν στο μέλλον, καθώς επίσης και ένα εντυπωσιακό preview του
βιβλίου του The Great Rewrite, το οποίο
βασίζεται στην αλματώδη ανάπτυξη, τη
ρευστότητα και τις εντυπωσιακές αλλαγές της εποχής μας. Σύμφωνα με τον
Leonard Brody, βρισκόμαστε στην αιχμή
του μεγαλύτερου αναπτυξιακού άλματος
στην ανθρώπινη ιστορία.
Αν και η πρόβλεψη του μέλλοντος πέρα

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

από τις 720 μέρες (όπως λέει) ανήκει στη
σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας,
μπορούμε να διακρίνουμε τις κύριες τάσεις και να υιοθετήσουμε αποτελεσματικά νοητικά εργαλεία και μεθόδους διαχείρισης των αλλαγών που επέρχονται.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ
Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου έχει,
κατά παράδοση, βιωματικό χαρακτήρα. Το θέμα εφέτος ήταν «Η Τέχνη του
Βίου», με στόχο να διερευνηθεί η προσέγγιση της ζωής ως ένα έργο τέχνης,
αναδεικνύοντας πώς ο στοχαστικός
ηγέτης φιλοτεχνεί τη ζωή του με τις
επιλογές του. Πόσο συνειδητές είναι οι
επιλογές μας; Πώς επεξεργαζόμαστε τις
εμπειρίες μας; Πώς μπορούμε να μαθαίνουμε από τους άλλους; Φροντίζουμε
να δίνουμε στη ζωή μας ένα προσωπικό
νόημα και ύφος ή απλώς αντιγράφουμε
τους άλλους;
Η τέχνη του βίου αποκτάται με την καλλιέργεια της προσωπικής ετερότητας,
τη φροντίδα του εαυτού, την ικανότητα
να αναζητεί κανείς το νόημα των πραγμάτων και να δημιουργεί.

Leonard Brody

Μαθαίνουμε από την Ιστορία;
Ιστορία και εξιστόρηση στην
εποχή των social media
Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου ενθουσίασε το κοινό με τον χειμαρρώδη λόγο της,
κι υπενθύμισε την πολυτιμότητα των
διδαγμάτων που μας κληροδοτεί το παρελθόν. Όπως είπε, μαθαίνουμε από την
ιστορία όπως μαθαίνουμε από τη ζωή.
Ο κύκλος του χρόνου, η εξερεύνηση και
η αποκωδικοποίηση του παρελθόντος δηλαδή η Ιστορία - μας δίνει πολύ χρήσιμα μαθήματα και για την κατανόηση του
παρόντος, την αντίληψη και την πρόληψη των εξελίξεων.

Η επικοινωνία ως κύριο
συστατικό στις σχέσεις
Ο Δημήτρης Τζαχάνης, υπεύθυνος του
Gestalt Institute of San Francisco στην
Ελλάδα, μίλησε για την «τέχνη να παραμένεις αρχάριος» που – όπως είπε - είναι
να μαθαίνεις και να ανακαλύπτεις ξανά
τη μαγεία της περιέργειας, της έκπληξης
και της διαφορετικής προσλαμβάνουσας, ώστε να κερδίζεις τη «σοφία του
παρόντος», απαλλαγμένος από προκα-
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ταλήψεις και να βρίσκεις τελικά λύσεις
σε γνώριμα ζητήματα από απροσδόκητες κατευθύνσεις.

Η ματιά του ζωγράφου:
Αναζητώντας το βάθος των
πραγμάτων
Η αναζήτηση του ζωγράφου είναι συνεχής. Και όπως κάθε δρόμος της αρετής,
πρέπει συνεχώς να τον διανοίγουμε, είπε
– μεταξύ άλλων - ο σπουδαίος ζωγράφος
Χρήστος Μποκόρος από το βήμα του
30ού Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ και
‘ξενάγησε’ το κοινό στα μονοπάτια της
τέχνης, θέτοντας βαθιά ερωτήματα για
τις ανθρώπινες αξίες.

Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή: Σκέψεις για το θέατρο και
τη ζωή

30 Χρόνια Συνέδριο Ηγεσίας
Μια … γλυκιά έκπληξη επεφύλασσε η ΕΑΣΕ στους συνέδρους. Επιστρέφοντας στην
αίθουσα μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, βρήκε καθένας μια νόστιμη σοκολάτα
με ευχές για τα 30 χρόνια του Συνεδρίου Ηγεσίας, ενώ επί σκηνής ο Πρόεδρος ΔΣ
ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ, με τον Σύμβουλο Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννη Αναστασόπουλο και τους διατελέσαντες Προέδρους της ΕΑΣΕ κ. Μιχάλη Παγίδα και
κ. Νικήτα Κωνσταντέλλο έκοψαν την εορταστική τούρτα των 30ων γενεθλίων της
διοργάνωσης, ευχόμενοι «Χρόνια Πολλά»!

Μαρία Ευθυμίου

Δημήτρης Τζαχάνης

Χρήστος Μποκόρος

Ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης παρουσίασε μία δημιουργική οπτική της πραγματικότητας μέσα από το
πρίσμα της τέχνης του.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να διέπουν τη
ζωή μας είναι: ποιο είναι το πρότυπό μου,
τί θέλω να γίνω ως άνθρωπος και βάσει
ποιού κώδικα αξιών.
Ο κ. Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ στην τοποθέτησή του στο τέλος των εργασιών του
συνεδρίου ευχαρίστησε τους χορηγούς
για τη στήριξή τους, τα μέλη της Συμβουλευτικής και Οργανωτικής Επιτροπής

Δημήτρης Λιγνάδης
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καθώς και τους συνέδρους για τη μεγάλη
ανταπόκριση και συμμετοχή στο 30ο συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, το οποίο ήταν
για 6η συνεχή χρονιά sold out.
Αναφερόμενος στη θεματική του φετινού συνεδρίου ο κ Αναστασόπουλος
επεσήμανε την ανάγκη για ευελιξία σε
μία περίοδο μεγάλων αλλαγών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ηγέτης δεν είναι
ο αρχηγός, αλλά ο στοχαστής της αλλαγής. …Η φιλοπεριέργεια (curiosity) και η
διερωτητική στάση (inquisitive attitude)
καλλιεργούν την αμφισβήτηση, την
εν-δυνάμει αλλαγή.
Υιοθετώντας μια τέτοια στάση, τα άτομα δεν σταματούν να ρωτούν: ‘γιατί’, ‘τι
θα γινόταν αν’, ‘πώς θα μπορούσαμε να’.
Μην ξεχνάμε ότι εκατομμύρια έβλεπαν
το μήλο να πέφτει, αλλά μόνο ο Νεύτων
αναρωτήθηκε γιατί! … Οι ηγέτες που
δεν μπορούν ν’ ακούν, σύντομα θα περιστοιχίζονται από ανθρώπους που δεν θα
έχουν τίποτα να πουν …»

19

Το Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ έκλεισαν με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο ο Μάνος Βουλαρίνος και
ο Πέτρος Νικολάου που «διακτινίστηκαν» στη σκηνή του Συνεδρίου μετά από μία … ‘επεισοδιακή’
σύνδεση με το στούντιο της ραδιοφωνικής τους εκπομπής και σχολίασαν με χιουμοριστικό τρόπο
την επικαιρότητα, χαρίζοντας στους συνέδρους πολλά χαμόγελα!
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ΧΡΥΣΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
VOLVO

ΚΥΡΙΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
EDENRED

ΧΟΡΗΓΟΙ
AVIS
COCA-COLA 3E
DAIKIN
EY
GREEN PROPERTIES
XEROX
ΟΤΕ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
AIG
LAMDA DEVELOPMENT
LINKAGE
OTIS
ΚΑΥΚΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
BOUSSIAS COMMUNICATIONS
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έρευνα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Καθοδική η πορεία του Δείκτη Οικονομικού
Κλίματος στο Α’ τρίμηνο του 2019

Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει το κλίμα αβεβαιότητα μεταξύ των CEOs σχετικά με την εφαρμοζόμενη
οικονομική πολιτική. Ένας στους τρεις CEOs θεωρεί ότι η πρόσφατη αύξηση του βασικού
ημερομισθίου θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ
παράλληλα δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν έχει εισέλθει ακόμη σε τροχιά ανάπτυξης. Επιπλέον, εννιά στους
δέκα CEOs πιστεύουν ότι ο βαθμός ευελιξίας της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα είναι μέτριος ως
χαμηλός. Αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της 3μηνιαίας έρευνας που διεξάγεται σε δείγμα 3.020
Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την
Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε την περίοδο 15/03/2019 μέχρι 31/03/2019.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Τ

ο πρώτο τρίμηνο του 2019 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος
(ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index)
σημείωσε νέα μείωση και διαμορφώθηκε στις 156 μονάδες έναντι 159 το προηγούμενο τρίμηνο. (Γράφημα 1). Η πτώση του
δείκτη αποτυπώνει το κλίμα αβεβαιότητας
μεταξύ των CEOs σχετικά με την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική η οποία μετά την
τυπική έξοδο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής βρίσκεται ουσιαστικά σε
στασιμότητα λόγω και των επικείμενων εκλογών χωρίς να έχει προχωρήσει σε αλλαγές
που απαιτούνται τόσο για την αναπτυξιακή
προοπτική της χώρας, όσο και για την αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων που
εμφανίζονται στο ευρωπαϊκό οικονομικό
περιβάλλον. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει πτώση
του δείκτη στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις και άνοδο στις πολύ μεγάλες. Ο
δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης
(ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε
νέα πτώση και διαμορφώθηκε στις 149 μονάδες έναντι 153 το προηγούμενο τρίμηνο. Παρόμοια και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO
Expectation Index) παρουσίασε μείωση στις
162 μονάδες έναντι 165 του προηγούμενου
τριμήνου. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης της χώρας σημείωσε νέα κάθοδο

και διαμορφώθηκε στις 208 μονάδες έναντι
211 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η
τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας,
διαμορφώθηκε σε 32%. (Γράφημα 2). Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 56% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση
της χώρας είναι καλύτερη συγκρινόμενη με 1
έτος πριν. Αντίθετα ο δείκτης πρόβλεψης της
οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος
μετά βελτιώθηκε στις 203 μονάδες έναντι 196
μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. 41% των
CEOs εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της
χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος,
ενώ για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων
είναι αυξημένο σε 62%.

Νέα πτώση του δείκτη οικονομικής κατάστασης κλάδου δραστηριοποίησης
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε νέα
πτώση στις 172 μονάδες έναντι 184 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs
που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση
του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση
με 1 έτος πριν ανήλθε σε 25%, ποσοστό
που αυξάνεται σε 44% για τους CEOs των

πολύ μεγάλων επιχειρήσεων (Γράφημα 3).
Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική
κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης
μειώθηκε στις 178 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 36%, ποσοστό που
αυξάνεται σε 56% για τους CEOs των πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών μειώθηκε στις 126 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
51%, ποσοστό που αυξάνεται σε 67% για τους
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και
64% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για
την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους
το επόμενο έτος σημείωσε και αυτός πτώση
στις 144 μονάδες έναντι 153 το προηγούμενο
τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε
σε 55%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι
CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό
69%. Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε κάμψη
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
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στις 125 μονάδες έναντι 129 το προηγούμενο
τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των
επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη
σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 30%, ποσοστό που αυξάνεται σε 38%
για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο
δείκτης επενδυτικών προσδοκιών μειώθηκε
και διαμορφώθηκε στις 142 μονάδες έναντι
144 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική
δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα

3ο τρίμηνο
2018

είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο,
διαμορφώθηκε σε 35%, ποσοστό που αυξάνεται σε 49% για τους CEOs των μεγάλων
επιχειρήσεων.

Άνοδος του δείκτη τρέχουσας
απασχόλησης
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε άνοδο στις 115 μονάδες έναντι 112 το
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs
που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι

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
1ο τρίμηνο του 2019 συνέχισε την
καθοδική του πορεία και μειώθηκε
στις 156 μονάδες έναντι 159 του
προηγούμενου τριμήνου. Η εξέλιξη
του δείκτη τα δύο τελευταία τρίμηνα
ενσωματώνει την αίσθηση των
CEOs ότι απουσιάζει η αναπτυξιακή
δυναμική στην ελληνική οικονομία
που οφείλεται τόσο στην προεκλογική
περίοδο όσο και σε άλλους παράγοντες
όπως η υστέρηση στις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις και το χαμηλότερο
από το απαιτούμενο επίπεδο των
επενδυτικών δαπανών. Παράλληλα
οι CEOs είναι συγκρατημένοι στην
αξιολόγηση της αύξησης του
κατώτερου ημερομίσθιου, αφού μόνο
το 1/3 εκφράζει σαφώς την άποψη
ότι θα έχει αρνητική επίδραση στην
ανταγωνιστικότητα. Επίσης το 1/3
των CEOs δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν
έχει εισέλθει ακόμα σε αναπτυξιακή
τροχιά, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία
αξιολογεί ως μέτρια ή χαμηλή την
ευελιξία στην αγορά εργασίας».

μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 42%, ποσοστό το οποίο στις
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι υψηλότερο
και ανήλθε σε 63%. Εκτός από την τρέχουσα
απασχόληση και ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε άνοδο στις 146 μονάδες
έναντι 144 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 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε 52% για
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Η επίδραση της αύξησης του
ημερομίσθιου στην ανταγωνιστικότητα
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε

επιπλέον να εκφράσουν τη γνώμη τους για
την πρόσφατη αύξηση του βασικού ημερομίσθιου και τις πιθανές επιπτώσεις στην
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Ένας στους τρεις CEOs θεωρεί ότι το
μέτρο αυτό θα έχει αρνητική επίδραση στην
ανταγωνιστικότητα και μόνο το 8% πιστεύει
αντίθετα ότι η επίδραση θα είναι θετική. Παράλληλα το μεγαλύτερο μερίδιο των CEOs
(έξι στους δέκα) θεωρούν ότι η εφαρμογή
του μέτρου θα έχει ουδέτερη επίδραση στην
ανταγωνιστικότητα (Γράφημα 6).
Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για το αν η
ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά

ανάπτυξης μετά την πρόσφατη αναβάθμιση
της από τον οίκο Moody’s. Έξι στους δέκα
CEOs συμφωνούν κατά ένα μέρος, ενώ μόνο
το 7% θεωρεί ότι πράγματι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία. Είναι
αξιοσημείωτο ότι οι CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων διαφοροποιούνται σημαντικά
έναντι των υπολοίπων δηλώνοντας σε ποσοστό 14% ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται
σε φάση ανάπτυξης.
Αντίθετα το 36% των CEOs δηλώνουν τη διαφωνία τους με την άποψη ότι η ελληνική
οικονομία βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά
(Γράφημα 7).

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Πιστεύετε ότι η πρόσφατη αύξηση του βασικού ημερομίσθιου θα
επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων;
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Αρνητική επίδραση

59%
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Πρόσφατα η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από τον οίκο
Moody’s. Συμφωνείτε ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά
ανάπτυξης;
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διοίκηση

Γιατί αποτυγχάνουν
οι digital στρατηγικές;
Οι περισσότερες ψηφιακές στρατηγικές δεν κατορθώνουν να ανταποκριθούν στις
προσδοκίες και δεν αντικατοπτρίζουν τελικά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία
μπορεί να αλλάξει το επιχειρείν και να μεταβάλει βασικά οικονομικά μεγέθη.
Ποια είναι τα στοιχεία αυτά που αποτελούν τροχοπέδη στη συνειδητοποίηση όλων
των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων της ψηφιακής εποχής;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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Η

υπολογιστική ισχύς των σύγχρονων smartphones είναι
αρκετές χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από αυτή των υπολογιστών που οδήγησαν τον άνθρωπο να
πατήσει στο φεγγάρι το 1969. Αυτές οι συσκευές συνδέουν σχεδόν το σύνολο του
ανθρώπινου πληθυσμού και είναι μόλις
δέκα ετών!
Σε αυτή την σύντομη χρονική περίοδο, τα
smartphones έχουν καταφέρει να συνδεθούν με τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας με αμέτρητους τρόπους. Λίγοι
από εμάς φτάνουμε στον προορισμό μας
χωρίς την βοήθεια εφαρμογών πλοήγησης (ή και ridesharing). Στις διακοπές, οι
νέες εφαρμογές για τις θαλάσσιες μεταφορές μάς επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε
τοπικούς ιδιοκτήτες σκαφών για να πάμε
σε κάποιο νησί. Ενώ βρισκόμαστε μακριά,
μπορούμε επίσης να διαβάσουμε το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, να συνδεθούμε με φίλους πίσω στην πατρίδα, να ελέγχουμε αν έχουμε χαμηλώσει τη θέρμανση,
να προβούμε σε αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεών μας και να αγοράσουμε
ταξιδιωτική ασφάλεια για το ταξίδι της
επιστροφής. Ίσως να σερφάρουμε στο
Διαδίκτυο για προσωποποιημένες προτάσεις ταινιών ή για βοήθεια προκειμένου
να διαλέξουμε ένα δώρο γενεθλίων που
ξεχάσαμε να αγοράσουμε πριν φύγουμε.
Ακόμα μπορούμε να δημιουργήσουμε και
διαρκώς να ανανεώνουμε μία συλλογή με
φωτογραφίες από τις διακοπές μας και
τέλος ακόμα και να πραγματοποιήσουμε
μερικά ...παλιομοδίτικα τηλεφωνήματα.
Κατόπιν, επιστρέφουμε στην εργασία μας
- όπου η αναγνώριση και η αξιοποίηση
της ψηφιακής τεχνολογίας είναι πολύ λιγότερο ολοκληρωμένη. Και καθώς κοιτάμε αυτή την μικρή συσκευή και όλες τις
ψηφιακές αλλαγές και τις επαναστατικές
δυνατότητες που περιλαμβάνει αναρωτιόμαστε τι δεν πάει καλά με τις επιχειρήσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι το να έχει μία
εταιρεία κάποιες ψηφιακές πρωτοβουλίες
στον αέρα συνιστά μία ψηφιακή στρατηγική. Μόνο που κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Γεγονός είναι για να είναι βιώσιμη, η ψη-

φιακή στρατηγική μίας εταιρείας πρέπει
να είναι πολύ διαφορετική από αυτή που
έχουν σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις - αλλιώς είναι καταδικασμένες να
αποτύχουν.
Όσο και να φαίνεται εντυπωσιακό, οι περισσότερες εταιρείες μάλλον υποτιμούν
την αυξανόμενη ορμή της ψηφιοποίησης,
τις αλλαγές στις συμπεριφορές και την
τεχνολογία που τις προκαλεί, και ίσως να
υποτιμούν ακόμα και την έκταση της διάσπασης (disruption) που συντελείται.
Πολλές εταιρείες είναι ακόμα εγκλωβισμένες σε διαδικασίες ανάπτυξης στρατηγικής σε ετήσιους κύκλους. Μόνο το 8% των
εταιρειών, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
της McKinsey, δηλώνουν ότι το υπάρχον
επιχειρηματικό τους μοντέλο είναι οικονομικά βιώσιμο αν ο κλάδος τους εξακολουθήσει να ψηφιοποιείται στην ίδια πορεία και με την τρέχουσα ταχύτητα.
Πώς όμως μπορεί κάτι τέτοιο να συμβαίνει, όταν πρακτικά κάθε εταιρεία του
πλανήτη ανησυχεί για το ψηφιακό της
μέλλον; Με άλλα λόγια, γιατί τόσο πολλές
ψηφιακές στρατηγικές αποτυγχάνουν; Η
απάντηση έχει να κάνει με το μέγεθος της
disruptive οικονομικής δύναμης που έχει
η ψηφιοποίηση και της ασυμβατότητας
με τα παραδοσιακά οικονομικά, στρατηγικά και λειτουργικά μοντέλα. Σύμφωνα με
μελέτη της McKinsey, υπάρχουν κάποια
ζητήματα που είναι ιδιαίτερα προβληματικά - παγίδες στις οποίες πολλές εταιρείες
«πέφτουν»

ΠΑΓIΔΑ 1
Ασαφείς ορισμοί
Όταν μιλάμε για την ψηφιοποίηση, αρκετοί ηγέτες εταιρειών θεωρούν ότι πρόκειται για έναν αναβαθμισμένο όρο για

όλα όσα έκανε η πληροφορική (ΙΤ). Άλλοι
εστιάζουν στο digital marketing ή τις πωλήσεις. Αλλά λίγοι έχουν μία διευρυμένη,
ολιστική άποψη για το τι πραγματικά σημαίνει το digital. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο όρος digital πλέον αναφέρεται
στην σχεδόν άμεση, ελεύθερη και απρόσκοπτη δυνατότητα σύνδεσης ανθρώπων, συσκευών και φυσικών αντικειμένων
όπου και αν βρίσκονται. Μέχρι το 2015,
σχεδόν 20 δισεκατομμύρια συσκευές θα
είναι διασυνδεδεμένες, αριθμός σχεδόν
τριπλάσιος από τον παγκόσμιο πληθυσμό.
Στη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών,
τέτοιες συσκευές έχουν δημιουργήσει το
90% όλων των δεδομένων που παράχθηκαν ποτέ. Η άντληση αυτών των δεδομένων ενισχύει σημαντικά τη δύναμη των
analytics, γεγονός που με τη σειρά του
οδηγεί σε δραματικά υψηλότερα επίπεδα αυτοματισμού - τόσο των διαδικασιών
όσο και των αποφάσεων. Όλα αυτά δημιουργούν ολοκαίνουργια επιχειρηματικά
μοντέλα. Σκεφτείτε τις ευκαιρίες που έχει
δημιουργήσει η τηλεματική στον ασφαλιστικό κλάδο. Τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα
(connected cars) συλλέγουν πληροφορίες
σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά ενός πελάτη. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στις ασφαλιστικές
εταιρείες να υπολογίζουν αυτόματα και με
μεγαλύτερη ακρίβεια τους κινδύνους που
σχετίζονται με τον οδηγό και να τιμολογούν αντίστοιχα τις υπηρεσίες τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να
προσφέρουν άμεση και «pay-as-you-go»
κάλυψη, παρακάμπτοντας τους σημερινούς ασφαλιστικούς πράκτορες.
Χωρίς έναν σαφή ορισμό του digital, οι
εταιρείες θα αγωνίζονται να συνδέσουν
την ψηφιακή στρατηγική με τις επιχειρη-

Ο όρος digital πλέον αναφέρεται στην
σχεδόν άμεση, ελεύθερη και απρόσκοπτη
δυνατότητα σύνδεσης ανθρώπων, συσκευών
και φυσικών αντικειμένων
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Το δίδαγμα από αυτά τα παραδείγματα είναι
ότι οι πελάτες είναι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι
και ότι οι εταιρείες που καρπώθηκαν την
υπολειπόμενη αξία είναι συχνά από τελείως
διαφορετικούς κλάδους
ματικές τους δραστηριότητες, μένοντας
αβοήθητες στα αχαρτογράφητα νερά της
υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών
και των αλλαγών. Αυτό που συνέβη με τα
smartphones τα δέκα τελευταία χρόνια θα
πρέπει να μας ...στοιχειώσει - και κανένας
κλάδος δεν είναι άτρωτος.

ΠΑΓIΔΑ 2
Παρανόηση της οικονομικής
διάστασης της ψηφιοποίησης
Πολλοί από εμάς μάθαμε ένα σύνολο βασικών οικονομικών αρχών πολλά χρόνια
πριν και είδαμε τη δύναμη της εφαρμογής
τους από νωρίς στην επαγγελματική μας
πορεία. Αυτό συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τις νέες οικονομικές πραγματικότητες του ψηφιακού ανταγωνισμού. Ας
εξετάσουμε τρεις βασικές τέτοιες περιπτώσεις «σύγκρουσης».
H ψηφιοποίηση καταστρέφει τις «υπερβολικές αποδόσεις» (economic rents)
Μία από τις πρώτες έννοιες που μαθαίνει κανείς στη μικροοικονομία είναι αυτή
των economic rents - του κέρδους που
προκύπτει υπερβαίνοντας κατά πολύ το
κόστος κεφαλαίου της εταιρείας. Αντιθέτως, η ψηφιακή οικονομία βασίζεται στα
καλύτερα οργανωμένα σχέδια για τη δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερης
αξίας για τον πελάτη περισσότερο και όχι
για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για σημαντικά και μάλλον τρομακτικά νέα για τις
εταιρείες και τους κλάδους που ελπίζουν
να μετατρέψουν τις ψηφιακές δυνάμεις
σε οικονομικό πλεονέκτημα. Αντιθέτως,
διαπιστώνουν ότι η ψηφιοποίηση διαχωρίζει τα κερδοφόρα προϊόντα από τις

προσφερόμενες υπηρεσίες, δίνοντας τη
δυνατότητα στους πελάτες να αγοράζουν
μόνο αυτό που χρειάζονται. Η ψηφιοποίηση επίσης καθιστά παρωχημένους τους
διαμεσολαβητές διανομής, προσφέροντας απεριόριστες επιλογές και διαφάνεια
στις τιμές. Επιπλέον, οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να αναπαραχθούν σχεδόν
ελεύθερα, άμεσα και άψογα, μειώνοντας
τα περιθώρια κέρδους στο ελάχιστο και
συμπιέζοντας τις τιμές.
Αυτού του είδους ο ανταγωνισμός έχει
ήδη μειώσει σημαντικά τα περιθώρια
ανάπτυξης κερδών για τις παραδοσιακές
εταιρείες σε πολλούς κλάδους, καθώς
αναγκάζονται να μειώσουν τις τιμές ή να
αυξήσουν τις δαπάνες σε επενδύσεις για
την ανάπτυξη της καινοτομίας ώστε να
παραμείνουν ανταγωνιστικές.
Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παραδείγματα
όπου οι νέες αυτές δυναμικές έχουν ήδη
εφαρμοστεί. Στον ταξιδιωτικό κλάδο για
παράδειγμα, οι αεροπορικές εταιρείες και
άλλοι πάροχοι πλήρωναν ταξιδιωτικούς
πράκτορες προκειμένου να έχουν πελάτες. Αυτό άλλαξε με το Διαδίκτυο και οι
καταναλωτές πλέον λαμβάνουν τις ίδιες
υπηρεσίες που κάποτε τους προσέφεραν
οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οποιαδήποτε
στιγμή και οπουδήποτε απλώς με το άγγιγμα του δαχτύλου τους στην οθόνη του
κινητού τους - για να μην αναφέρουμε
τις προτάσεις για ξενοδοχεία και προορισμούς οι οποίες προέρχονται από άλλους
καταναλωτές και όχι από «ειδικούς».
Σε ό,τι αφορά το εταιρικό hardware, οι
εταιρείες κάποτε συντηρούσαν servers,
storage, εφαρμογές και βάσεις δεδομένων
σε φυσικά data centers. Σήμερα, οι υπηρε-

σίες cloud από εταιρείες όπως η Amazon
και η Google, μεταξύ άλλων, έχουν καταστήσει δυνατό μία εταιρεία να παρακάμψει αυτού του είδους τις επενδύσεις κεφαλαίου. Οι εταιρείες, ειδικά οι μικρότερες,
ωφελήθηκαν από αυτή την εξέλιξη, καθώς
χάρη στις οικονομίες κλίμακας, η αγορά
υπολογιστικής ισχύος και storage έχει μικρότερο κόστος σε σχέση με το κόστος
ανάπτυξης και συντήρησης ενός ιδιόκτητου data center. Από όλο αυτό, κάποιοι κατασκευαστές hardware έχασαν. Το δίδαγμα από αυτά τα παραδείγματα είναι ότι οι
πελάτες είναι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι
και ότι οι εταιρείες που καρπώθηκαν την
υπολειπόμενη αξία είναι συχνά από τελείως διαφορετικούς κλάδους. Είναι προφανές, ότι οι διοικήσεις και τα στελέχη των
εταιρειών θα πρέπει να μάθουν γρήγορα
πώς να ανταγωνίζονται, να δημιουργούν
αξία για τους πελάτες και να διατηρούν για
τις ίδιες κάποια αξία από τις παγκοσμίως
συρρικνούμενες δεξαμενές κερδών.
Στην ψηφιακή εποχή
ο «νικητής τα παίρνει όλα»
Όσο απογοητευτικό είναι το γεγονός της
συρρίκνωσης των κερδών, άλλο τόσο
απογοητευτικό είναι και το ότι όταν οι οικονομίες κλίμακας και τα network effects
κυριαρχούν στις αγορές, η οικονομική
αξία συγκεντρώνεται στην κορυφή. Δεν
διανέμεται πλέον στον συνήθη (μεγάλο)
αριθμό συμμετεχόντων. Αυτό σημαίνει
ότι μία εταιρεία ο στρατηγικός στόχος
της οποίας είναι να διατηρήσει το μερίδιο
της αγοράς της έναντι των ανταγωνιστών
της μπορεί να είναι και καταδικασμένη να
αποτύχει - εκτός αν η εταιρεία αυτή είναι
ήδη ο ηγέτης της αγοράς της.
Προφανώς και το φαινόμενο των μεγάλων
βιομηχανιών σε συγκεκριμένες αγορές δεν
είναι καινούργιο. Ακόμα και πριν την ψηφιακή τεχνολογία βιώσαμε disruptions στον
κλάδο του αυτοκινήτου, της κατασκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ελαστικών, των τηλεοράσεων και της πενικιλίνης.
Το ζήτημα τώρα είναι ότι η ψηφιοποίηση
προκαλεί τέτοια disruption πολύ ταχύτερα
και συχνότερα.
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Η ψηφιοποίηση ανταμείβει τους
πρωτοπόρους
Στο παρελθόν, όταν οι εταιρείες ήταν
αντιμέτωπες με αυξανόμενα επίπεδα
αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στον
κλάδο τους, μία απόλυτα ορθολογική
στρατηγικά αντίδραση ήταν να παρατηρήσουν για λίγο τις εξελίξεις, αφήνοντας
άλλους να επωμιστούν το κόστος του πειραματισμού και στη συνέχεια να κάνουν
τις κινήσεις τους.
Στην ψηφιακή εποχή ωστόσο, είναι οι
πρωτοπόροι, ίσως και κάποιοι γρήγοροι ακόλουθοι, οι οποίοι κερδίζουν το
τεράστιο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πρωτοπόροι αναπτύσσουν ένα πλεονέκτημα
εκμάθησης. Δοκιμάζουν και μαθαίνουν
αδιάκοπα, λανσάρουν γρήγορα και βελτιώνουν τα αποτελέσματα σε πραγματικό
χρόνο, μειώνοντας τους χρόνους ανάπτυξης, σε κάποιους τομείς, από αρκετούς μήνες σε λίγες ημέρες. Έχουν επίσης
τη δυνατότητα να κλιμακώσουν πλατφόρμες και να δημιουργήσουν δίκτυα
πληροφοριών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη με ρυθμούς που ξεπερνούν κατά
πολύ τις δυνατότητες των οργανισμών με
πιο αργό βηματισμό.
Ο τρόπος με τον οποίο η Tesla καρπώθηκε την αξία του πρωτοπόρου στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα προσφέρει ένα
δίδαγμα για τις δυσάρεστες συνέπειες
που μπορεί να έχει η στάση αναμονής για
τις εταιρείες.
Πριν από τέσσερα χρόνια, οι μεγάλες παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες θα
μπορούσαν να αγοράσουν την Τesla για
περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια. Κανείς δεν έκανε κίνηση και η Tesla
επιτάχυνε. Από τότε, οι εταιρείες έχουν
επενδύσει πολλά χρήματα για τα δικές
τους προσπάθειες σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σε μία προσπάθεια να
ανταγωνιστούν την Tesla. Μόνο τα δύο
τελευταία χρόνια, οι ανταγωνιστές της
Tesla έχουν δαπανήσει περισσότερα από
20 δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογίες αισθητήρων και σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D).

ΠΑΓIΔΑ 3
Παράβλεψη
των οικοσυστημάτων
Η κατανόηση των νέων οικονομικών κανόνων είναι σημαντική αλλά δεν αρκεί.
Ψηφιοποίηση σημαίνει ότι οι στρατηγικές
που αναπτύσσονται αποκλειστικά στο
πλαίσιο του κλάδου μίας εταιρείας είναι
πιθανόν να αντιμετωπίσουν σημαντικές
προκλήσεις. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις όπως είναι η στενή παρακολούθηση των κινήσεων των ανταγωνιστών και
η αξιοποίηση αυτής της γνώσης για τη
τελειοποίηση της προσπάθειας ή η βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας καθίστανται ολοένα και περισσότερο επικίνδυνες.
Οι κλάδοι της αγοράς σύντομα θα είναι
οικοσυστήματα
Σύμφωνα με τους ειδικούς σύντομα οι
περισσότεροι κλάδοι της αγοράς θα είναι οικοσυστήματα. Οι πλατφόρμες που

επιτρέπουν στους ψηφιακούς παίκτες να
κινούνται εύκολα πέρα από τα όρια των
διαφόρων κλάδων και τομέων καταστρέφουν τα παραδοσιακά μοντέλα. Τα καταστήματα τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, θα πρέπει τώρα να
στοχεύσουν τις στρατηγικές τους για την
αντιμετώπιση των κινήσεων της πλατφόρμας της Amazon, και όχι μόνο έναντι
της διπλανής αλυσίδας, εξαιτίας της εξαγοράς της Whole Foods.
Το Apple Pay και άλλες παρόμοιες πλατφόρμες συναλλαγών εισέρχονται στα...
χωράφια των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Στην Κίνα, η Tencent και η Alibaba
επεκτείνουν τα οικοσυστήματά τους.
Είναι πλέον platform-based οργανισμοί
που συνδέουν παραδοσιακές και ψηφιακές επιχειρήσεις (και τους προμηθευτές
τους) σε κλάδους όπως ο ασφαλιστικός,
ο κλάδος της υγείας, το real estate και
άλλοι.
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Πώς τα οικοσυστήματα επιτρέπουν
απίθανους συνδυασμούς χαρακτηριστικών
Μπορείτε να φανταστείτε έναν ανταγωνιστή ο οποίο προσφέρει τα μεγαλύτερα
επίπεδα αποθέματος, τον ταχύτερο χρόνο παράδοσης, την καλύτερη εμπειρία
πελάτη και το χαμηλότερο κόστος ταυτόχρονα; Αν ανατρέξει κανείς στα εγχειρίδια των επιχειρηματικών του σπουδών η
απάντηση είναι πιθανότατα αρνητική. Στα
περισσότερα βιβλία η επιλογή ήταν μεταξύ πιο ακριβών προϊόντων με υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών και μεγαλύτερα
αποθέματα ή πιο οικονομικών προϊόντων
με χαμηλότερα επίπεδα υπηρεσιών και
μικρότερα αποθέματα. Η οικονομία των
ψηφιακών πλατφορμών και των οικοσυστημάτων καταλύουν τις βασικές αρχές
της προσφοράς και της ζήτησης.
Σε αυτή την περιοχή, οι καλύτερες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα κλιμάκωσης
ώστε να φτάσουν σε μία σχεδόν απεριόριστη πελατειακή βάση, χρησιμοποιούν
τεχνητή νοημοσύνη και άλλα εργαλεία
για να προσφέρουν εξαιρετικά επίπεδα
εξυπηρέτησης και ωφελούνται από απρόσκοπτες εφοδιαστικές αλυσίδες. Αυτά τα
μέχρι πρόσφατα απίθανα επιχειρηματικά
μοντέλα καθίστανται πλέον πραγματικά.
Το Facebook είναι πλέον ένας κυρίαρχος
μιντιακός παίκτης ενώ (μέχρι πρόσφατα)
δεν παρήγαγε καν περιεχόμενο. Η Uber
και η Airbnb πωλούν παγκοσμίως μεταφορές και διαμονή χωρίς να διαθέτουν
αυτοκίνητα ή ξενοδοχεία.
Όλα αυτά αναμένεται να διευρυνθούν.
Μελέτη της McKinsey δείχνει ότι ένα
αναδυόμενο σύνολο ψηφιακών οικοσυστημάτων θα μπορούσε να αντιστοιχεί
σε περισσότερα από 60 τρισεκατομμύρια

δολάρια μέχρι το 2025, ποσό που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 30%
των παγκόσμιων εταιρικών εσόδων. Σε
έναν κόσμο οικοσυστημάτων, καθώς τα
σύνορα των αγορών και των κλάδων θολώνουν, η εταιρική στρατηγική απαιτεί
ένα σαφώς πιο ευρύ πλαίσιο αναφοράς.
Οι CEOs χρειάζονται πιο διευρυμένη θεώρηση όταν αξιολογούν τους δυνητικούς
ανταγωνιστές τους - ή συνεργάτες. Πράγματι, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο ανταγωνιστής του σήμερα μπορεί να αποδειχτεί
πολύτιμος συνεργάτης - είτε από επιλογή είτε από ανάγκη. Όσοι αποτύχουν να
αξιοποιήσουν αυτή την τάση θα χάσουν
πολλές ευκαιρίες.
Αν και προφανώς δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λειτουργήσουν
ολοκληρωτικά σε ψηφιακή μορφή, οι
ψηφιακές πλατφόρμες συνδέονται γρήγορα με τις φυσικές αγορές, επαναπροσδιορίζοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο
οι παραδοσιακές εταιρείες θα πρέπει να
ανταποκριθούν. Αρκεί να κοιτάξουμε
τριγύρω για να δούμε τις νέες ψηφιακές
δομές να καταρρίπτουν τα εμπόδια των
κλάδων, να ανοίγουν νέους δρόμους για
cross-functional προϊόντα και υπηρεσίες και να ενοποιούν τις μέχρι πρόσφατα
διαχωρισμένες αγορές και δεξαμενές
άντλησης άξιας. Με δεδομένες τις τεράστιες οικονομίες κλίμακας εξαιτίας της
τοποθέτησης του πελάτη στο επίκεντρο
της ψηφιακής δραστηριότητας, οι ηγέτες
των οικοσυστημάτων έχουν καταφέρει
να αντλήσουν αξία που ήταν δύσκολο
ακόμα και να φανταστούμε μία δεκαετία
πριν. Εφτά από τις δώδεκα μεγαλύτερες
εταιρείες - Alibaba, Alphabet (Google),
Amazon, Apple, Facebook, Microsoft και
Tencent - είναι φορείς οικοσυστημάτων.

Ο ανταγωνιστής του σήμερα μπορεί να αποδειχτεί
πολύτιμος συνεργάτης - είτε από επιλογή είτε από
ανάγκη - Όσοι αποτύχουν να αξιοποιήσουν αυτή
την τάση θα χάσουν πολλές ευκαιρίες

ΠΑΓIΔΑ 4:
Παραγνώριση της δυαδικότητας της ψηφιοποίησης
Οι περισσότερες εταιρείες συνήθως νιώθουν ότι η απάντηση στην ψηφιακή απειλή είναι να δημιουργήσουν κάτι εντελώς
νέο. Είναι κατανοητό ότι αυτή η προσέγγιση αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για την
ψηφιακή στρατηγική των επιχειρήσεων.
Ωστόσο, για τις περισσότερες εταιρείες ο
ρυθμός των διασπαστικών αλλαγών είναι
δυσανάλογος και δεν μπορούν απλώς να
απομακρυνθούν από τις τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θα πρέπει
ταυτόχρονα να ψηφιοποιήσουν τις υπάρχουσες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να αναπτύξουν νέα καινοτόμα
μοντέλα.

Αντί επιλόγου
Καθώς το λεγόμενο digital disruption
επιταχύνεται, βλέπουμε συχνά ανάμεσα
στα επιχειρηματικά στελέχη μία αίσθηση
επείγουσας ανάγκης - η οποία όμως σπάνια φτάνει στο επίπεδο της εξειδίκευσης
που απαιτείται για την αντιμετώπιση των
αποσυνδέσεων που περιγράφησαν στις
προαναφερθέντες παγίδες.
Οι ηγέτες των εταιρειών είναι πολύ πιο
πιθανό να περιγράψουν πρωτοβουλίες
- όπως «να πάμε την εταιρεία στο σύννεφο» ή «να αξιοποιήσουμε το Internet
of Things» - από το να αντιμετωπίσουν
τις νέες πραγματικότητες του ψηφιακού ανταγωνισμού άμεσα: «Χρειάζεται
να αναπτύξουμε μία στρατηγική για να
γίνουμε το νούμερο ένα και θα πρέπει
να φτάσουμε εκεί γρήγορα δημιουργώντας τεράστια αξία για τους πελάτες μας,
επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο μας στο
οικοσύστημα και προσφέροντας νέες
προτάσεις επιχειρηματικής αξίας ενώ
ταυτόχρονα προβαίνουμε σε σημαντικές
βελτιώσεις στο υπάρχον επιχειρείν μας».
Η αναγνώριση αυτής της πρόκλησης είναι
το πρώτο βήμα για τους ηγέτες των εταιρειών.
Το επόμενο είναι η ανάπτυξη μίας ψηφιακής στρατηγικής που θα ανταποκρίνεται
σε αυτή την πρόκληση.
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Τι εκφράζει η εταιρική σας ταυτότητα;
Αν και οι περισσότερες εταιρείες αντιλαμβάνονται τη σημασία του brand όσον αφορά
τα επιμέρους προϊόντα τους, είναι λίγες εκείνες που έχουν συναίσθηση της αξίας της
εταιρικής ταυτότητας που εκφράζει το σύνολο της επιχείρησης.
Άρθρο του Stephen A. Greyser, Καθηγητή του Harvard Business School στο Harvard Business Review, τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019.
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com.

τητοποίηση επιμέρους τμημάτων το 2016,
έγιναν πιο πιεστικά τα ερωτήματα σχετικά
με την ταυτότητα της μητρικής εταιρείας.
Επειδή η ταυτότητα αυτή δεν ήταν προσδιορισμένη καλά, το προσωπικό του ομίλου
δεν ήξερε πώς να υποστηρίξει στρατηγικά
τα «θυγατρικά» brands.

Εκφραστείτε σωστά

Ο

ι επιχειρήσεις είναι πολύ καλές στο να προσδιορίζουν τα
προϊοντικά τους brands. Οι
πελάτες, οι εργαζόμενοι και
η αγορά γενικότερα γνωρίζουν, για παράδειγμα, ακριβώς τι είναι και τι πρεσβεύει
ένα iPhone. Για τις περισσότερες εταιρείες
είναι, ωστόσο, λιγότερο ξεκάθαρο το ποιο
είναι το εταιρικό τους brand: το τι ακριβώς
αντιπροσωπεύει η επωνυμία της εταιρείας και πώς αντιλαμβάνεται το brand της
τόσο η ίδια, όσο και η αγορά. Η ταυτότητα λειτουργεί σαν πυξίδα, δείχνοντας την
κατεύθυνση και τον σκοπό. Μπορεί επίσης

να βελτιώσει την εικόνα των επιμέρους
προϊόντων, να βοηθήσει τις εταιρείες να
προσελκύσουν και να διατηρήσουν υπαλλήλους και να προστατεύσει την εταιρική
φήμη από πλήγματα σε δύσκολους καιρούς. Παρόλα αυτά, πολλές εταιρείες πασχίζουν να διατυπώσουν το brand τους
ξεκάθαρα και να το επικοινωνήσουν.
Ας αναλογιστούμε το παράδειγμα του ομίλου Volvo, ο οποίος διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων: φορτηγών, λεωφορείων, κατασκευαστικού εξοπλισμού και
βιομηχανικών μηχανών. Μετά την αποκεντροποίηση της εταιρείας και την ανεξαρ-

Η οπτική ταυτότητα όπως, για παράδειγμα, το εμβληματικό λογότυπο της IBM,
εκλαμβάνεται συνήθως ως συνώνυμο του
εταιρικού brand αλλά κάτι τέτοιο αποτελεί
μια μάλλον στενή αντίληψη. Ένα brand
χαρακτηρίζεται επίσης από τον τόνο και
το ύφος της επικοινωνίας του, το προϊόν-σημαία του, το σλόγκαν του και, ενδεχομένως, κάποιο χαρακτηριστικό ηχητικό
μήνυμα. Όλες αυτές οι επιμέρους εκφράσεις του brand θα πρέπει να συνδυάζονται σε μια αρμονική ταυτότητα. Χρησιμοποιώντας μια διαδικασία την οποία θα
εξηγήσουμε αναλυτικά σε αυτό το άρθρο,
η Volvo μπόρεσε να ξεκαθαρίσει την εταιρική της ταυτότητα και τους ρόλους και τη
λειτουργία των θυγατρικών της brands. Κεντρικό στοιχείο της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα εργαλείο που λέγεται
matrix του εταιρικού brand identity.

Η έννοια του matrix
της εταιρικής ταυτότητας
Η διαδικασία ξεκινά με ένα σύνολο ερωτημάτων σχετικά με την εταιρεία. Κάθε ερώτηση εστιάζει σε ένα στοιχείο της ταυτότητάς της. Υπάρχουν εννιά στοιχεία συνολικά
και το matrix τα διαχωρίζει σε τρία επίπεδα: τα στοιχεία που αφορούν την εσωτερική λειτουργία, εκείνα που αφορούν την
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εξωτερική λειτουργία και εκείνα που αφορούν και τα δύο.
Εσωτερικά στοιχεία
Τη βάση του εταιρικού brand identity
σχηματίζουν το όραμα και ο σκοπός της
εταιρείας (τα οποία εμπνέουν και παρακινούν τους ανθρώπους της), η κουλτούρα
(η οποία αποκαλύπτει την εργασιακή τους
νοοτροπία και στάση) και τα σημεία στα
οποία υπερέχει. Τα στοιχεία αυτά έχουν
τις ρίζες τους στις εταιρικές αξίες και στον
τρόπο της λειτουργίας της εταιρείας στην
πράξη.
Εξωτερικά στοιχεία
Στην κορυφή του matrix συναντάμε στοιχεία που σχετίζονται με το πώς θέλει η
εταιρεία να την αντιλαμβάνονται οι πελάτες της και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες.
Αφορά το ποια είναι η πρόταση αξίας της,
ποιες οι εξωτερικές της σχέσεις και ποια η
τοποθέτησή της στην αγορά.
«Γέφυρες» ανάμεσα στα εσωτερικά και
τα εξωτερικά στοιχεία
Φυσικές «γέφυρες» αποτελούν η «προσωπικότητα» της εταιρείας, οι διαφορετικοί
τρόποι επικοινωνίας που χρησιμοποιεί
και ο «πυρήνας» του brand της: το τι αντιπροσωπεύει και ποιες είναι οι αξίες που
διέπουν την υπόσχεσή της απέναντι στους
πελάτες της. Το brand core, τοποθετημένο
στο κέντρο του matrix, αποτελεί την ταυ-

τότητα της εταιρείας.
Όταν η εταιρική ταυτότητα έχει συνοχή,
κάθε άλλο στοιχείο θα αντανακλά και θα
πρεσβεύει τις ίδιες αξίες ενώ το brand core
θα δίνει μορφή στα υπόλοιπα οκτώ στοιχεία.

λέψει για να εντοπίσει κενά και ασυνέπειες ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία. Στη
συνέχεια, θα πρέπει επίσης να εντοπίσει
τους αδύναμους συνδέσμους και να τους
ενισχύσει.

Η επαναθεώρηση του matrix

Εφαρμόζοντας τα εννέα
στοιχεία

Αφού απαντήσετε τα ερωτήματα σχετικά
με τα εννέα επιμέρους στοιχεία, εξετάστε
κατά πόσο οι απαντήσεις αυτές συνδέονται σε ένα λογικό σύνολο. Θα πρέπει να
αξιολογήσετε το πώς ευθυγραμμίζονται
μεταξύ τους στον διαγώνιο, τον κάθετο και
τον οριζόντιο άξονα του matrix, έχοντας
πάντα το brand core στο κέντρο.
Η διαγώνιος που ξεκινά από κάτω αριστερά αναδεικνύει τις δυνατότητες που σχετίζονται με την στρατηγική. Η διαγώνιος
που ξεκινά από πάνω αριστερά, τον ανταγωνισμό. Η οριζόντια, τις επικοινωνίες και
η κάθετη την αλληλεπίδραση. Εάν η εταιρική ταυτότητα είναι ξεκάθαρη, τα στοιχεία
σε κάθε άξονα θα είναι σε αρμονία μεταξύ
τους. Όσο ισχυρότερες είναι οι συνδέσεις
σε κάθε άξονα, τόσο πιο σταθερό θα είναι το matrix. Ένας από τους στόχους της
ομάδας θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της
σταθερότητας. Πολύ σπάνια προκύπτει
απευθείας ένα matrix με τέλεια ευθυγράμμιση. Συνήθως, η ομάδα θα πρέπει να δου-

Διαφορετικές εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει το matrix για να αντιμετωπίσουν
μια σειρά από θέματα ταυτότητας όπως:
η διευκρίνιση της σχέσης ανάμεσα σε μία
μητρική και τη θυγατρική της, η ανανέωση
του εταιρικού brand ώστε να υποστηρίζει
νέους τομείς δραστηριότητας ή η βελτίωση της συνολικής εικόνας της εταιρείας.
Για κάποιες επιχειρήσεις, είναι εύκολη μια
γρήγορη γενική αποτίμηση της ταυτότητάς τους. Ωστόσο, η ανάπτυξη μιας συνολικής κατανόησης της εταιρικής ταυτότητας
προϋποθέτει περισσότερο χρόνο και τη
συμμετοχή ομάδων από διαφορετικά τμήματα. Η επανεξέταση και η βελτίωση της
εταιρικής ταυτότητας είναι ένα project που
προϋποθέτει αποτελεσματική ηγεσία, δέσμευση και πάθος. Το αποτέλεσμα -ισχυροποίηση του brand, ενδυνάμωση των
σχέσεων και ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της εταιρείαςμπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση
τους ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Τα εννέα στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας
Η ταυτότητα μιας επιχείρησης προσδιορίζεται από εννέα επιμέρους στοιχεία. Εξετάζοντας κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά, καθώς και την
αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η επιχείρηση μπορεί να χτίσει ένα ισχυρότερο brand.

Εσωτερικά στοιχεία

Ενδιάμεσα στοιχεία

Εξωτερικά στοιχεία

1. Πρόταση αξίας:
Ποια είναι τα βασικά μας προϊόντα/
υπηρεσίες και πώς θέλουμε να τα βλέπουν οι
πελάτες μας και η αγορά;

4. Έκφραση:
Τι μας διαφοροποιεί και μας χαρακτηρίζει ως
προς τον τρόπο που επικοινωνούμε
και εκφραζόμαστε;

7. Στόχος και όραμα:
Ποια είναι η αποστολή μας
και τι μας εμπνέει και μας
κατευθύνει;

2. Σχέσεις:
Ποια θα πρέπει να είναι η φύση των
σχέσεών μας με βασικούς πελάτες και άλλους
παράγοντες;

5. Brand core:
Τι υποσχόμαστε και ποιες οι κεντρικές αξίες
που συνοψίζουν το τι πρεσβεύει
το brand μας;

8. Κουλτούρα:
Ποια είναι η στάση μας απέναντι στα
πράγματα; Πώς δουλεύουμε και
πώς συμπεριφερόμαστε;

3. Θέση:
Ποια είναι η θέση που θέλουμε να έχουμε
στην αγορά και στις καρδιές και το μυαλό των
βασικών πελατών μας;

6. Προσωπικότητα:
Ποιος συνδυασμός ανθρώπινων
χαρακτηριστικών και προτερημάτων απαρτίζει
τον εταιρικό μας χαρακτήρα;

9. Δεξιότητες:
Σε τι είμαστε ιδιαίτερα καλοί
και τι μας καθιστά ανώτερους του
ανταγωνισμού;
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Πώς θα εντοπίσετε
αυτό που θέλουν οι πελάτες
Τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης συχνά δεν αποδίδουν
όπως θα ανέμεναν οι επιχειρήσεις, επειδή δεν γνωρίζουν επαρκώς τις πραγματικές
ανάγκες των πελατών τους και τις προτιμήσεις τους για κάθε σημείο επαφής.
Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, ώστε να εφαρμόσουν μία
επιτυχημένη πολυκαναλική εμπειρία εξυπηρέτησης;
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Ο

ι σύγχρονοι πελάτες έχουν
στη διάθεσή τους περισσότερους τρόπους από ποτέ
άλλοτε για να επικοινωνήσουν με μία επιχείρηση, είτε μέσω των
παραδοσιακών καναλιών είτε μέσω της
διαρκώς αναπτυσσόμενης ψηφιακής
οδού. Για το λόγο αυτό, οι περισσότερες
επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης, με στόχο τον περιορισμό, ή σε κάποιες περιπτώσεις και την εξάλειψη, των
φυσικών σημείων επαφής με τον πελάτη.
Το σκεπτικό είναι ότι καθώς οι καταναλωτές εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με τη χρήση της τεχνολογίας στην
καθημερινότητά τους, θα επιλέγουν να
εξυπηρετηθούν ψηφιακά, συνεπώς θα
μειώνεται η ανάγκη για εκπροσώπους
εξυπηρέτησης, συμβάλλοντας δραστικά
στην εξοικονόμηση κόστους.
Πολλές εταιρείες εκτιμούσαν μάλιστα ότι
αυτή η εξοικονόμηση κόστους θα άγγιζε το 40%. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της McKinsey (Φεβρουάριος 2019), η πραγματικότητα είναι
διαφορετική, καθώς οι επιχειρήσεις που
υιοθετούν αυτή τη στρατηγική διαπιστώνουν συχνά αύξηση αντί για μείωση
των αλληλεπιδράσεων των πελατών με

την επιχείρηση. Το παράδειγμα κάποιων
ηγετών της ψηφιακής οικονομίας, όπως
η Amazon, μπορεί να εξηγήσει τι κάνουν
λάθος οι παραπάνω οργανισμοί στην πολύκαναλική (omnichannel) στρατηγική
τους. Παρόλο που η Amazon αποτελεί
αδιαμφισβήτητο ψηφιακό ηγέτη και διαθέτει υπηρεσίες self-service ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, γνωρίζει ότι δεν
επαρκούν, καθώς οι πελάτες συχνότατα
εξακολουθούν να αναζητούν ένα ζωντανό συνεργάτη στο τηλέφωνο, ιδίως στην
περίπτωση πιο σύνθετων αιτημάτων.
Έτσι, κατευθύνει τους πελάτες της στα
κανάλια που ταιριάζουν περισσότερο
στις προτιμήσεις τους, προσφέροντάς
τους παράλληλα ψηφιακές ζωντανές αλληλεπιδράσεις. Έχει σχεδιάσει λοιπόν μία
πολυκαναλική στρατηγική εξυπηρέτησης που καλύπτει τις ανάγκες όλου του
φάσματος των πελάτων της.
Αυτή τη λογική χρειάζεται να εφαρμόσουν όσες επιχειρήσεις θέλουν να
παραμείνουν ανταγωνιστικές: να προχωρήσουν σε ένα πολυκαναλικό μετασχηματισμό που θα διαχειρίζεται κάθε
σημείο αλληλεπίδρασης με τον πελάτη
όχι απομονωμένα, αλλά ως μέρος ενός
αδιάλειπτου customer journey.
Αυτά τα customer journeys δεν είναι

απλά και ευθυγραμμισμένα, καθώς ο πελάτης, ανάλογα με το προφίλ του, μπορεί να μεταφέρεται πολλές φορές από
ένα φυσικό σε ένα ψηφιακό κανάλι και
το αντίστροφο. Συνεπώς, ο σχεδιασμός
μιας αποτελεσματικής omnichannel
στρατηγικής προϋποθέτει τη βαθύτερη
κατανόηση των διαφορετικών αναγκών
των πελατών.

3 σύγχρονες τάσεις που
επηρεάζουν την omnichannel
στρατηγική
Έρευνα της McKinsey το 2017 για το
μέλλον της εξυπηρέτησης πελατών αναδεικνύει τρεις τάσεις που θα πρέπει να
λάβουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις στη
διαμόρφωση της πολυκαναλικής στρατηγικής τους.
1. Τα ψηφιακά κανάλια έχουν αλλάξει
δραστικά τις προτιμήσεις των πελατών ως προς τον τρόπο επαφής τους
με την επιχείρηση. Οι πελάτες προσδοκούν ότι θα έχουν πρόσβαση μέσω
του κινητού τους σε πληροφόρηση και
σε υπηρεσίες/προϊόντα της εκάστοτε
επιχείρησης, καθώς και ότι θα έχουν επιλογή διάδρασης μέσα από διαφορετικά
κανάλια. Πολύ συχνά, χρησιμοποιούν
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άλλο κανάλι για να ενημερωθούν για ένα
προϊόν και διαφορετικό κανάλι για να
πραγματοποιήσουν την αγορά. Στο παιχνίδι μπαίνουν επίσης ολοένα και περισσότερο τα κοινωνικά δίκτυα και το online
chat. Η είσοδος των ψηφιακών καναλιών
με άλλα λόγια όχι μόνο δεν περιορίζει,
αλλά αντίθετα ενισχύει τις αλληλεπιδράσεις και τον αριθμό των σημείων επαφής
του πελάτη με την επιχείρηση.
2. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης εξαρτάται άμεσα από την απόδοση των
ψηφιακών καναλιών. Οι επιχειρήσεις
που επιχειρούν να μεταφέρουν πελάτες
από τα φυσικά στα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης πρέπει να έχουν διασφαλίσει

την υψηλή ποιότητα απόδοσης και την
ορθή λειτουργία των καναλιών αυτών.
Σε διαφορετική περίπτωση, αν βιαστούν
δηλαδή να κάνουν τη μετάβαση προτού
έχουν επιλύσει πλήρως θέματα digital
performance, τότε αυτό θα λειτουργήσει
σαν μπούμερανγκ: θα αυξηθούν σημαντικά οι κρούσεις των πελατών στα φυσικά κανάλια εξυπηρέτησης, προκειμένου

να διορθώσουν την κατάσταση και να
εξυπηρετηθούν σωστά, αυξάνοντας το
κόστος.
3. Τα κανάλια εξυπηρέτησης δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα, αλλά ως μέρος του συνολικού
customer journey. Η εστίαση στη βελτιστοποίηση μεμονωμένων καναλιών (π.χ.

Μια αποτελεσματική omnichannel στρατηγική
προϋποθέτει τη βαθύτερη κατανόηση των
διαφορετικών αναγκών των πελατών
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του online self-service) μπορεί να φαντάζει μια πιο εύκολα διαχειρίσιμη τακτική,
ωστόσο δεν είναι ενδεδειγμένη, καθώς
με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η απόκλιση
στην εμπειρία εξυπηρέτησης που απολαμβάνουν οι πελάτες μέσα από τα διαφορετικά κανάλια.
Επίσης, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι πελάτες εξακολουθούν να προτιμούν τη διαπροσωπική εξυπηρέτηση
για σύνθετα ζητήματα. Από έρευνα της
British Telecoms προκύπτει ότι σε ποσοστό 52% οι πελάτες της προτιμούν
να μιλούν με εκπρόσωπο όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με ένα προϊόν ή
μια υπηρεσία. Επιπλέον, 24% των συμμετεχόντων στην έρευνα επιλέγουν την
εξυπηρέτηση από υπάλληλο, ακόμη και
όταν πρόκειται για μια απλή διαδικασία,
όπως η πληρωμή λογαριασμού. Η έλευση των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης, συνεπώς, δεν συνεπάγεται και
κατάργηση της φυσικής εξυπηρέτησης,
τηλεφωνικά ή στο κατάστημα. Η δραστική συρρίκνωση του στόλου των υπαλλήλων εξυπηρέτησης μπορεί να οδηγήσει
σε μείωση της ικανοποίησης των πελατών, χωρίς να επιφέρει αντίστοιχα μείωση του κόστους.
Η πολυκαναλική στρατηγική των επιχειρήσεων πρέπει να διασφαλίσει τη βελτιστοποίηση κάθε καναλιού, αλλά και
της διαδικασίας μετάβασης του πελάτη
από το ένα κανάλι στο άλλο, για κάθε
πελατειακή επαφή και ανάγκη. Βασική
προϋπόθεση για αυτό, όμως, είναι να
εντοπίσουν οι επιχειρήσεις ποιες είναι οι
ανάγκες και οι προτιμήσεις των πελατών
για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Σε γενικές γραμμές, οι προσδοκίες των
πελατών στον τομέα της εξυπηρέτησης
εμπίπτουν σε τρεις κύριες κατηγορίες:
• Ταχύτητα και ευελιξία (ελάχιστος χρόνος αναμονής και επεξεργασίας του αιτήματος, αμεσότητα)
• Αξιοπιστία και διαφάνεια (εδώ περιλαμ-

βάνεται και η προδραστική επικοινωνία
από την επιχείρηση στον πελάτη)
• Αλληλεπίδραση και φροντίδα (κατανόηση της ανάγκης του πελάτη, επίδειξη
προσοχής, ενσυναίσθηση, απλότητα
και σαφήνεια στις απαντήσεις).
Οι επιθυμίες των πελατών βέβαια δεν
εμπίπτουν αναγκαστικά σε μία από τις
παραπάνω κατηγορίες, ούτε έχουν όλοι
οι παράγοντες την ίδια βαρύτητα. Για το
σκοπό αυτό, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να αποφεύγουν τις υποθέσεις και
να συγκεντρώνουν άμεσο feedback από
τους πελάτες τους για να διαπιστώσουν
τι είναι πραγματικά σημαντικότερο για
αυτούς. Η McKinsey αναφέρει το παράδειγμα μιας εταιρείας-πελάτη που έθεσε
ως προτεραιότητα την ταχύτητα επίλυσης των πελατειακών αιτημάτων, καθώς
λάμβανε διαρκώς παράπονα για αργή
εξυπηρέτηση.
Η εταιρεία ανασχεδίασε τις διαδικασίες
και τα συστήματα προκειμένου να επιταχύνει την εξυπηρέτηση από τους agents.
Όταν οι κινήσεις αυτές δεν αύξησαν
την ικανοποίηση των πελατών, αναγκάστηκαν να ψάξουν βαθύτερα και τότε
ανακάλυψαν ότι οι πελάτες τους δυσαρεστούνταν όταν λάμβαναν απαντήσεις
ταχύτερα μεν, με λιγότερη πληροφόρηση δε. Μάλιστα, ήταν διατεθειμένοι να
περιμένουν περισσότερο, αν ενημερώνονταν για ποιο λόγο το θέμα τους απαιτούσε περισσότερο χρόνο για να διευθετηθεί σωστά.

Τα 4 βήματα του πολυκαναλικού μετασχηματισμού
1. Καθορισμός της στρατηγικής και
των βασικών αρχών
Οι εταιρείες χρειάζεται να αναπτύξουν
μια στρατηγική εξυπηρέτησης πελατών
που δεν θα περιορίζεται σε ένα όραμα
για το πώς θα προσφέρουν εξαιρετική
εμπειρία. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα
σύνολο αρχών που βοηθά στο σχεδιασμό service journeys που επιτυγχάνουν
τη σωστή ισορροπία ταχύτητας, διαφάνειας και αλληλεπίδρασης εντός κάθε

καναλιού και μεταξύ ψηφιακών και φυσικών καναλιών. Χρειάζεται να εξετάσουν
κάθε customer journey και κάθε υπηρεσία μέσα από το πολυκαναλικό πρίσμα
και όχι να εστιάσουν στην εμπειρία εξυπηρέτησης μέσα από κάθε μεμονωμένο
κανάλι. Για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει πρώτα να μελετήσουν την ψηφιακή
συμπεριφορά των πελατών τους. Όλοι οι
πελάτες δεν είναι ίδιοι. Ιδίως στον τομέα
της ψηφιακής εξυπηρέτησης, οι προτιμήσεις τους διαφέρουν σημαντικά και
πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό της κατάλληλης εμπειρίας εξυπηρέτησης για κάθε πελάτη.
Από έρευνα της McKinsey για την ψηφιακή εξυπηρέτηση πελατών, προκύπτει ότι
υπάρχουν 4 βασικές περσόνες και καθεμία από αυτές έχει διαφορετική συμπεριφορά και προτιμήσεις:
1. Οι πελάτες για τους οποίους το
digital είναι τρόπος ζωής (23%). Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πλήρως ενσωματώσει την τεχνολογία στην καθημερινότητά
τους και δεν βλέπουν κάποια διάκριση
ανάμεσα στον ψηφιακό και το φυσικό
κόσμο. Χρησιμοποιούν καθημερινά τα
κοινωνικά δίκτυα και τις ψηφιακές πλατφόρμες για ενημέρωση και ψυχαγωγία,
καταργώντας σχεδόν την τηλεόραση και
τον Τύπο.
2. Οι πελάτες για τους οποίους το
digital είναι επιλογή (35%). Τα άτομα
αυτά αξιοποιούν τα οφέλη της ψηφιακής εποχής, όπως το Netflix, το Skype,
το YouTube, το e-banking ή την online
αγορά εισιτηρίων. Εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές, συνήθως όμως επιλέγουν πρώτα τις ψηφιακές υπηρεσίες.
3. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το
digital κατ’ ανάγκη (25%). Αυτή η κατηγορία πελατών δεν αισθάνεται άνετα
με την τεχνολογία και χρησιμοποιεί τα
ψηφιακά κανάλια μόνο όταν δεν έχει
άλλη επιλογή.
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4. Οι offline πελάτες (17%). Περίπου το
1/5 των πελατών χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα φυσικά κανάλια εξυπηρέτησης,
επιλέγοντας την προσωπική επαφή για
κάθε συναλλαγή του, είτε πρόκειται για
τραπεζικά είτε για εμπορικά καταστήματα. Εστιάζοντας στην κάθε ομάδα πελατών ξεχωριστά, οι επιχειρήσεις μπορούν
να προτεραιοποίησουν τις προσπάθειές
τους και να φροντίσουν να σχεδιάσουν
μία εμπειρία εξυπηρέτησης που να καλύπτει τις ανάγκες κάθε πελάτη. Για παράδειγμα, η εμπειρία για τους πιο προηγμένους τεχνολογικά πελάτες θα εστίαζε σε
αυτοματοποιημένη online εξυπηρέτηση,
καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό της επαφής τους με την εταιρεία θα απαιτούσε
επικοινωνία με εκπρόσωπο (π.χ. για ακυρώσεις, παράπονα κτλ).
2. Χαρτογράφηση των ταξιδιών
εξυπηρέτησης
Το επόμενο βήμα είναι να σχεδιαστούν
τα ολοκληρωμένα customer journeys,
από την αρχή μέχρι το τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη πιθανότητα διαρκούς μετάβασης των πελατών από το
ένα κανάλι στο άλλο έως ότου ολοκληρώσουν τη συναλλαγή τους.
Για παράδειγμα, ένας πελάτης μπορεί να
ξεκινήσει την αναζήτηση ενός προϊόντος
από το διαδίκτυο. Στη συνέχεια, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με εκπρόσωπο
της επιχείρησης για περισσότερες πληροφορίες ή για να βεβαιωθεί ότι υπάρχει
απόθεμα. Έπειτα να συγκρίνει online την
τιμή του προϊόντος με άλλα και τελικά να
αποφασίσει να το αγοράσει μέσω κινητού. Το ταξίδι μπορεί να συνεχιστεί αν τηλεφωνήσει για να επιβεβαιώσει το χρόνο
παραλαβής του πακέτου και βέβαια νέος
κύκλος διάδρασης αρχίζει αν αποφασίσει
να επιστρέψει το προϊόν. Είναι άρα πολύ
κρίσιμο η μετάβαση από το ένα κανάλι
στο άλλο να μην επηρεάζει τη συνέχεια
και συνέπεια της εξυπηρέτησης.
Οι επιχειρήσεις αξίζει να ξεκινήσουν
από το σχεδιασμό εκείνων των service
journeys που αξιολογούν ως κρισιμό-

...ανακάλυψαν ότι οι πελάτες τους
δυσαρεστούνταν όταν λάμβαναν απαντήσεις
ταχύτερα μεν, με λιγότερη πληροφόρηση δε

τερα, με κριτήρια το κόστος, την πολυπλοκότητά τους ή τη σημασία τους για
τον πελάτη. Αντλώντας από διεθνείς
βέλτιστες πρακτικές, μπορούν να υιοθετήσουν την πρακτική “test fast and
learn” κατά το σχεδιασμό των customer
journeys, να πραγματοποιήσουν ποιοτική ή ποσοτική έρευνα σε ομάδες πελατών για να επιβεβαιώσουν κατά πόσο
αυτά τα journeys ανταποκρίνονται στις
ανάγκες τους και να τα αναδιαμορφώσουν αντίστοιχα. Κάποιες επιχειρήσεις
δημιουργούν εσωτερικά εργαστήρια
εμπειρίας πελάτη, όπου από κοινού πελάτες και εργαζόμενοι σχεδιάζουν τη συνολική εμπειρία, συνθέτουν ένα πιλοτικό
journey και το δοκιμάζουν στους πελάτες. Έτσι, μπορούν ταχύτερα να λάβουν
feedback και να κάνουν τις ανάλογες
αναπροσαρμογές.
3. Επένδυση σε τρεις θεμελιώδεις
παράγοντες επιτυχίας
Προκειμένου να σχεδιάσουν και να
εφαρμόσουν μια αποτελεσματική πολυκαναλική στρατηγική, οι επιχειρήσεις
χρειάζεται να διαχύσουν την πελατοκεντρική κουλτούρα σε όλο το εύρος του
οργανισμού. Αυτή η δέσμευση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη τριών στοιχείων
που αποτελούν καταλύτες για την επιτυχία του εγχειρήματος.
Ο πρώτος είναι η χρήση agile μεθοδολογίας για τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών, ώστε τα στελέχη εξυπηρέτησης
πελατών να λειτουργούν με μεγαλύτερη
ευελιξία και διαφάνεια, να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, καθώς και ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα και την ικανοποίηση του πελάτη.

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τις δεξιότητες και τις γνώσεις του ανθρώπινου
δυναμικού. Μια πολυκαναλική πελατοκεντρική προσέγγιση προϋποθέτει και
αλλαγή στη φιλοσοφία της εργασίας, δίνοντας έμφαση όχι πια στην απλή εκτέλεση των καθηκόντων, αλλά στη συνεχή
βελτίωση, τη σύνθετη σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο.
Προκειμένου να εκφράσουν αυτή τη νέα
φιλοσοφία, οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδευτούν σε νέες δεξιότητες.
Ο τρίτος παράγοντας αφορά τις υποδομές και τα συστήματα που χρειάζεται να
είναι στη διάθεση της επιχείρησης και
των εργαζομένων, προκειμένου να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω: αυτοματοποίηση, μέτρηση της ικανοποίησης ή του
Net Promoter Score, πιο στοχευμένες και
τακτικές μετρήσεις επιμέρους σταδίων
του customer journey, συγκέντρωση των
δεδομένων των πελατών και αξιοποίησή
τους μέσω analytics για συνεχή αναβάθμιση των journeys, συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης πάνω στις νέες δεξιότητες κ.ά.
4. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής ΙΤ
Τέλος, αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού μιας πολυκαναλικής στρατηγικής είναι η υποστήριξή της από μια
ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική ΙΤ, η οποία
θα συμβάλει και θα επιτρέψει την επίτευξη απρόσκοπτης εμπειρίας πελάτη
(omnichannel desktop, platform, backend interfaces).
Πηγή: «How to capture what the customer wants»,
Mc Kinsey & Company Insights, Φεβρουάριος 2019
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Το τέλος της γραφειοκρατίας
Η γραφειοκρατία υπονομεύει την πρωτοβουλία, αποτρέπει τη λήψη ρίσκου και
συνθλίβει τη δημιουργικότητα. Κι ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις την υπομένουν
σαν αναγκαίο κακό, υπάρχει το παράδειγμα ενός κινεζικού κολοσσού που κατάφερε
να την πατάξει.
Άρθρο των Gary Hamel, Καθηγητή στο London Business School και του Michele Zanini, Διευθύνοντος Συμβούλου του Management Lab στο Harvard
Business Review, τεύχος Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018.
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com.
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γραφειοκρατία δεν έχει πολλούς οπαδούς. Ανώτατα διοικητικά στελέχη μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων την
έχουν χαρακτηρίσει ως τον «αχρείο της
υπόθεσης», ως «πλοκάμια που πρέπει να
αντιμετωπίζονται σαν καρκίνος» ή, απλά,
ως «αρρώστια». Οι ηγέτες αυτοί κατανοούν ότι η γραφειοκρατία υπονομεύει την
πρωτοβουλία, αποτρέπει τη λήψη ρίσκου
και συνθλίβει τη δημιουργικότητα. Με
άλλα λόγια, αποτελεί έναν φόρο επί του
ανθρώπινου επιτεύγματος.
Αν και γνωρίζουν τα προβλήματά της,
πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η γραφειοκρατία είναι αναπόφευκτη. Κάποιοι μάλιστα την προσδιορίζουν ως «το απαραίτητο αποτέλεσμα σύνθετων επιχειρήσεων
που λειτουργούν σε σύνθετα διεθνή και
κανονιστικά πλαίσια». Πράγματι, από την
δεκαετία του ’80, ο αριθμός των διευθυντών και προϊσταμένων σε αμερικανικές
επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά περισσότερο
από 100%, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων σε άλλες θέσεις αυξήθηκε κατά 44%.
Σε έρευνα του Harvard Business Review,
σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων
δήλωσαν ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η γραφειοκρατία στην εταιρεία για την
οποία εργάζονται.
Η πρόβλεψη του Peter Drucker ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις θα είχαν τα μισά επίπεδα και το ένα τρίτο των διευθυντών από
εκείνα που είχαν οι επιχειρήσεις στα τέλη
του ’80, δεν επαληθεύθηκε στο ελάχιστο.
Η γραφειοκρατία καλά κρατεί ενώ, αντιθέτως, η ανάπτυξη της παραγωγικότητας
έχει παγώσει. Από το 1948 ως το 2004, η
παραγωγικότητα των αμερικανικών εταιρειών -εξαιρουμένου του χρηματοοικονομικού κλάδου- αυξήθηκε με ετήσιο μέσο
όρο το 2,5%. Από τότε, η ανάπτυξη κυμαίνεται στο 1,1%. Αυτό δεν αποτελεί σύμπτωση. Η γραφειοκρατία είναι ιδιαίτερα
τοξική σε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες
και κυριαρχούν πλέον στην οικονομία των
ΗΠΑ. Περισσότερο από το ένα τρίτο των
εργαζομένων απασχολούνται σε εταιρείες
που αριθμούν 5.000 και άνω υπαλλήλους
και διαθέτουν οκτώ διοικητικά επίπεδα.

Κάποιοι αντιμετωπίζουν τα start-ups ως
αντίδοτο. Όμως, αν και εταιρείες όπως οι
Uber, Airbnb, Farfetch και Didi Chuxing
λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα, αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό κομμάτι
των επιμέρους αγορών που εκπροσωπούν.
Επίσης, καθώς μεγαλώνουν, πέφτουν και
αυτές θύμα της γραφειοκρατίας.

Υπάρχουν εναλλακτικές;
Γιατί είναι τόσο ανθεκτική η γραφειοκρατία στις προσπάθειες εξάλειψής της; Εν
μέρει, επειδή λειτουργεί -τουλάχιστον σε
ένα βαθμό. Με ξεκάθαρες γραμμές δικαιοδοσίας, εξειδικευμένα τμήματα και τυποποιημένα καθήκοντα, η γραφειοκρατία
διευκολύνει την παραγωγικότητα σε κάποια κλίμακα. Είναι επίσης καθησυχαστικά
γνώριμη και διαφοροποιείται ελάχιστα μεταξύ οργανισμών διαφορετικής κουλτούρας και κλάδου. Παρά τα χαρακτηριστικά
της αυτά, η γραφειοκρατία δεν είναι αναπόφευκτη. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες,
πολλά έχουν αλλάξει: οι εργαζόμενοι σήμερα έχουν δεξιότητες και γραμματικές
γνώσεις, το ανταγωνιστικό αποτέλεσμα
προκύπτει μέσω της καινοτομίας και όχι
του μεγέθους, η επικοινωνία είναι στιγμιαία και όχι βασανιστικά αργή και ο ρυθμός
των αλλαγών είναι υπερηχητικός και όχι
προϊστορικός. Αυτές οι νέες πραγματικότητες δημιουργούν εναλλακτικές της γραφειοκρατίας.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της
κινέζικης εταιρείας Haier, της μεγαλύτερης
κατασκευάστριας συσκευών με έσοδα 35
δις δολ. Η Haier έχει 75.000 υπαλλήλους
διεθνώς, 27.000 εκ των οποίων εργάζονται
σε χώρες εκτός Κίνας. Την τελευταία δεκαετία, τα μεικτά κέρδη της Haier αυξάνουν
κατά 23% ετησίως, ενώ τα έσοδά της κατά
18%. Το ταξίδι αυτό δεν υπήρξε όμως ανώ-

δυνο. Τα τελευταία χρόνια, η Haier απέλυσε περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους και δημιούργησε δεκάδες χιλιάδες
θέσεις εργασίας στο ευρύτερό της περιβάλλον. Η επιτυχία της Haier είναι αποτέλεσμα της πλήρους αναδιάρθρωσης του
άλλοτε παραδοσιακού της μοντέλου διαχείρισης. O Zhang Ruimin, CEO της Haier,
έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να καθιερώσει την φιλοσοφία της «μηδενικής
απόστασης» βάσει της οποίας όλοι οι εργαζόμενοι φέρουν άμεση ευθύνη για την
εξυπηρέτηση του πελάτη και λειτουργούν
με επιχειρηματικό πνεύμα ενώ παράλληλα
ένα ανοικτό σύστημα από χρήστες, εφευρέτες και συνεργάτες αντικαθιστά την
παραδοσιακή ιεραρχία. Το σύνολο των
πρακτικών που ακολουθεί η Haier για τον
παραπάνω σκοπό λέγεται rendanheyi και
η έννοια αυτή συνδυάζει στενά την αξία
που δημιουργείται για τον πελάτη και την
αξία που εισπράττουν οι εργαζόμενοι. Το
μοντέλο rendanheyi αποκλίνει από τις
γραφειοκρατικές πρακτικές σε επτά κρίσιμα σημεία που επισημαίνονται στη συνέχεια του άρθρου.

Από τις μονολιθικές
στις μικροεπιχειρήσεις
Οι μεγάλες εταιρείες απαρτίζονται συνήθως από μερικούς κυρίαρχους τομείς κάθε
ένας από τους οποίους έχει τη δική του φιλοσοφία σχετικά με την στρατηγική, τους
πελάτες και την τεχνολογία. Αυτές οι «μικροκουλτούρες» κάνουν την επιχείρηση
ευάλωτη απέναντι στους αντισυμβατικούς
ανταγωνιστές και δεν της επιτρέπουν να
αντιληφθεί νέου τύπου ευκαιρίες. Για να
αποφύγει το ρίσκο, η Haier έχει μοιραστεί
σε περισσότερες από 4.000 μικροεπιχειρήσεις (ΜΕ) οι περισσότερες από τις οποίες
έχουν 10 με 15 εργαζόμενους. Οι μικροε-

Γιατί είναι τόσο ανθεκτική η γραφειοκρατία
στις προσπάθειες εξάλειψής της; Εν μέρει,
επειδή λειτουργεί -τουλάχιστον σε ένα βαθμό
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Το διοικητικό μοντέλο της Haier είναι το
προϊόν της έντονης επιθυμίας για
απελευθέρωση του ανθρώπου και του
εργαζόμενου από τα δεσμά της γραφειοκρατίας
πιχειρήσεις έχουν τρεις διαφορετικές μορφές. Πρώτον, υπάρχουν 200 ΜΕ υπό μεταμόρφωση, οι οποίες επανανακαλύπτουν
τον εαυτό τους ώστε να ανταποκρίνονται
καλύτερα στις σημερινές ανάγκες της αγοράς. Η Zhisheng, η οποία κατασκευάζει
ψυγεία για νέους της πόλης αποτελεί ένα
τυπικό παράδειγμα τέτοιας ΜΕ. Δεύτερον, υπάρχουν 50 ΜΕ σε «θερμοκοιτίδα».
Κάποιες, όπως η Thunderobot, εστιάζουν
σε ανερχόμενες αγορές όπως αυτές του
e-gaming, ενώ άλλες, όπως η Xinchu —
ένα «έξυπνο» ψυγείο που συνδέει τους
χρήστες με προμηθευτές τροφίμων που
παραδίδουν μέσα σε 30 λεπτά- αναπτύσσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα γύρω
από γνώριμα προϊόντα. Τέλος, υπάρχουν
3.800 «κομβικές» ME οι οποίες πουλάνε
επιμέρους προϊόντα και υπηρεσίες -όπως
ο σχεδιασμός, η κατασκευή ή η τεχνική
υποστήριξη σε άλλες ΜΕ της Haier, που
έχουν απευθείας σχέση με το καταναλωτικό κοινό.
Οι ΜΕ αποτελούν στοιχείο-κλειδί για τον
στόχο του Zhang να αναπτύξει την πρώτη
εταιρεία παγκοσμίως για την εποχή του
internet. Κι αυτό σημαίνει πολύ περισσότερα από την ανάπτυξη web-enabled
προϊόντων. Σημαίνει τη δημιουργία ενός
οργανωτικού μοντέλου που μιμείται την
αρχιτεκτονική του internet: «μικρά κομμάτια, χαλαρά συνδεδεμένα μεταξύ τους»,
όπως το περιέγραψε ο τεχνολόγος του
Χάρβαρντ David Weinberger. Το διαδίκτυο είναι απίστευτα πολυποίκιλο και,
παρόλα αυτά, έχει μία συνοχή. Αν και έχει
αποτελέσει έδαφος για αμέτρητες καινοτομίες, υπάρχουν τεχνικά πρότυπα που
διασφαλίζουν την απρόσκοπτη επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των
επιμέρους κόμβων. Η δομή της Haier είναι
αντίστοιχα ευέλικτη και συνεκτική. Οι ME

έχουν την ελευθερία να σχηματιστούν και
να εξελιχθούν με ελάχιστη κατεύθυνση
από το κέντρο. Μοιράζονται την ίδια προσέγγιση όσον αφορά τον ορισμό στόχων,
τις εσωτερικές αναθέσεις και το συντονισμό μεταξύ τμημάτων.

Θέτοντας στόχους
«απ’ έξω προς τα μέσα»
Στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν υπάρχει ουσιαστική υποστήριξη της τόλμης
όσον αφορά την σκέψη και τη δράση των
εργαζομένων. Ο παλιός τρόπος λειτουργίας τίθεται υπό αμφισβήτηση μόνο εφόσον
η εταιρεία βρεθεί σε αδιέξοδο.
Κάθε ME φέρει την ευθύνη να επιδιώκει
φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης και μεταμόρφωσης. Αντί να αντιμετωπίζουν την
περσινή απόδοση ως σημείο αναφοράς, οι
ΜΕ της Haier ορίζουν τους νέους στόχους
«απ’ έξω προς τα μέσα». Το τμήμα έρευνας
συλλέγει στοιχεία σχετικά με την πορεία
των πωλήσεων κάθε επιμέρους προϊόντος
σε όλο τον κόσμο και μετά τα χρησιμοποιεί για να ορίσει στόχους για τις ΜΕ. Αυτές,
με τη σειρά τους, καλούνται να αναπτύξουν τα κέρδη τους τέσσερις έως δέκα
φορές γρηγορότερα από τον μέσο όρο
της αγοράς. Στις προϊοντικές κατηγορίες
όπου η Haier είναι αδύναμη σε σύγκριση
με τον ανταγωνισμό, ο πήχης μπαίνει ακόμα πιο ψηλά αφού υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Στα δυνατά της προϊόντα, ο στόχος είναι πιο συντηρητικός αλλά
και πάλι υψηλότερος του μέσου όρου της
αγοράς.
Οι ME που ευθύνονται για την παραγωγή
των προϊόντων επίσης έχουν αντίστοιχους
στόχους: να μειώσουν τα κόστη και τον
χρόνο παράδοσης, να βελτιώσουν την ποιότητα και την αυτοματοποίηση της παραγωγής.

Τέλος στα μονοπώλια
Στις περισσότερες εταιρείες, ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων απασχολούνται σε τμήματα που λειτουργούν
μονοπωλιακά. Όσο ανεπαρκές κι αν είναι
στη δουλειά του ένα τμήμα οικονομικών,
πληροφορικής ή HR, οι «πελάτες» του δεν
έχουν τη δυνατότητα να μην το προτιμήσουν. Στη Haier, κάθε ME είναι ελεύθερη να
επιλέξει από πού θα «αγοράσει» υπηρεσίες
και, εφόσον πιστεύει ότι ένας εξωτερικός
πάροχος θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερη υπηρεσία, μπορεί να προχωρήσει
σε συνεργασία μαζί του.

Μια ανοικτή δομή
Πώς καταφέρνει μια εταιρεία με περισσότερα από 4.000 ανεξάρτητα τμήματα να
συγχρονιστεί για να υλοποιήσει μεγάλες
επενδύσεις τεχνολογίας και υποδομών;
Κάθε μεγάλη εταιρεία αντιμετωπίζει το
πρόβλημα του συντονισμού μεταξύ των
επιμέρους τμημάτων της και, συνήθως,
το κάνει προσθέτοντας περισσότερα διοικητικά επίπεδα. Η Haier ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση: οργανώνει τις ΜΕ
σε πλατφόρμες. Κάποιες πλατφόρμες αφορούν ΜΕ που ασχολούνται με παρόμοιους
τομείς ενώ άλλες εστιάζουν σε νέες τάσεις
της αγοράς. Μια τυπική πλατφόρμα περιλαμβάνει περισσότερες από 50 ΜΕ.
Ο επικεφαλής κάθε επιμέρους πλατφόρμας φέρει την ευθύνη της επικοινωνίας
μεταξύ των ΜΕ ώστε να εντοπίζονται
τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν τη μεταξύ τους συνεργασία. Κανένας, ωστόσο, δεν δίνει αναφορά στον
επικεφαλής της πλατφόρμας. Οι ίδιες οι
ομάδες σχεδιάζουν και υλοποιούν τη δουλειά στην οποία συμφώνησαν. Στόχος των
επικεφαλής είναι να διευρύνουν την πλατφόρμα τους αναπτύσσοντας νέες ΜΕ. Στις
περισσότερες επιχειρήσεις, ο συντονισμός
για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
προϋποθέτει θυσίες σε επίπεδο ταχύτητας
ανταπόκρισης. Ο Zhang πιστεύει ότι οι ΜΕ
που είναι πιο κοντά στον πελάτη είναι οι
αρμόδιες για να επιλέξουν πότε προτιμούν
να συνεργαστούν και πότε να προχωρήσουν ανεξάρτητα.
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Περιβάλλον ανοικτής
καινοτομίας
Tα γραφειοκρατικά περιβάλλοντα είναι
συνήθως κλειστά και πολύ επιφυλακτικά
απέναντι σε εξωτερικούς συνεργάτες. Το
βασικό πρόβλημα ενός κλειστού συστήματος είναι ότι δεν προσαρμόζεται και,
αναγνωρίζοντας τη συνθήκη αυτή, η Haier
δεν βλέπει τον εαυτό της σαν εταιρεία αλλά
σαν κόμβο ενός ευρύτερου δικτύου. Κάθε
νέο προϊόν της Haier αναπτύσσεται μέσα
από την ευρεία συμμετοχή. Για παράδειγμα, όταν η εταιρεία ανέπτυσσε το νέο της
οικιακό κλιματιστικό, χρησιμοποίησε την
εφαρμογή Baidu για να ρωτήσει δυνητικούς αγοραστές σχετικά με τις ανάγκες και
τις προτιμήσεις τους και συγκέντρωσε περισσότερες από 30 εκατ. απαντήσεις. Στη
συνέχεια, 700.000 χρήστες προσκλήθηκαν
να μοιραστούν τις απόψεις τους σε βάθος.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αναδείχθηκε ως κεντρικός προβληματισμός των καταναλωτών ο φόβος τους για τη Νόσο των
Λεγεωνάριων. Η ελαχιστοποίηση του σχετικού κινδύνου ορίστηκε ως βασική προτεραιότητα και οδήγησε σε αναθεώρηση του
σχεδιασμού του μηχανήματος. Η Haier έχει
αναπτύξει επίσης ένα δίκτυο από 400.000
«λύτες» -τεχνικούς εξπέρ απ’ όλο τον κόσμο οι οποίοι συνδράμουν σε 1.000 διαφορετικούς τομείς έρευνας. Όταν η ομάδα
σχεδιασμού του νέου κλιματιστικού ζήτησε
βοήθεια για τον σχεδιασμό των πτερυγίων
του ανεμιστήρα, ερευνητές από το Κέντρο
Αεροδυναμικής Έρευνας της Κίνας ήταν
εκείνοι που πρότειναν τη λύση η οποία και
εφαρμόστηκε. Συνολικά, εκπρόσωποι 33
διαφορετικών φορέων συνεισέφεραν στη
διαμόρφωση του Tianzun Wind Tunnel και,
όταν το κλιματιστικό κυκλοφόρησε στην
αγορά το 2013, σημείωσε μεγάλη εμπορική
επιτυχία. Διεξάγοντας online τη διαδικασία
του product development, η Haier μείωσε
τον χρόνο που της παίρνει να αναπτύξει ένα
νέο προϊόν μέχρι και κατά 70%.

Το βασίλειο της
επιχειρηματικότητας
Ο λόγος για τον οποίον μεγάλες καθιερωμένες εταιρείες ξεπερνιούνται συχνά από

νέες επιχειρήσεις έχει να κάνει με τη συντηρητική φύση της γραφειοκρατίας. Όπως το
διατύπωσε ο Laurence J. Peter, συγγραφέας
του βιβλίου The Peter Principle: «Η γραφειοκρατία υπερασπίζεται το status quo
για πολύ καιρό αφού το quo έχει χάσει το
στάτους του». Για να προστατευτούν από τη
συνθήκη αυτή, πολλές εταιρείες ανοίγουν
παραρτήματα στη Silicon Valley ή σε άλλα
κέντρα καινοτομίας. Η Haier, αντιθέτως, έχει
μεταμορφώσει όλη την εταιρεία σε start-up.
Διαθέτει 50 ΜΕ σε «θερμοκοιτίδα», τα οποία
και αντιπροσωπεύουν το 10% του μεριδίου
αγοράς της εταιρείας: από χρηματοοικονομικό start-up που διασφαλίζει δάνεια σε
μικρές επιχειρήσεις (κυρίως προς προμηθευτές και διανομείς της Haier) μέχρι ένα
δίκτυο από ερμάρια που επιτρέπει σε τοπικούς αγρότες να παραδίδουν απευθείας
στους καταναλωτές σε 10.000 κοινότητες.

Από υπάλληλοι, ιδιοκτήτες
Όσον αφορά την στάση και τον ρόλο των
εργαζομένων, η Haier τους αναγνωρίζει
τρία βασικά δικαιώματα.
l Στρατηγική: Το δικαίωμα να ορίσουν
προτεραιότητες, να αποφασίσουν ποιες
ευκαιρίες να κυνηγήσουν και να σχηματίζουν εσωτερικές και εξωτερικές συνέργειες.
l Άνθρωποι. Το δικαίωμα να παίρνουν
αποφάσεις προσλήψεων, να αναθέτουν
ρόλους και να ορίζουν σχέσεις εργασίας.
l Διανομή. Το δικαίωμα να ορίζουν τις
αμοιβές και να διανείμουν τα μπόνους.
Τα παραπάνω δικαιώματα συνοδεύονται
από αυξημένη υπευθυνότητα. Οι στόχοι
αναλύονται σε βάση τριμήνου, μήνα και
εβδομάδας ώστε να γνωρίζει κάθε μέρος
της ομάδας τι ακριβώς καλείται να κάνει. Με αυτόν τον τρόπο, είναι εύκολο να
προσδιοριστεί το ποιος αποδίδει και ποιος
όχι. Οι βασικοί μισθοί είναι χαμηλοί, αλλά
η απόδοση επηρεάζει έντονα τις αποδοχές και υπάρχουν ευκαιρίες για συμπληρωματική αμοιβή. Ένας συνδυασμός από
μπόνους, μερίσματα και συμμετοχή στα
κέρδη δημιουργεί την προοπτική για πολύ
καλά εισοδήματα ενώ τα ίδια τα μέλη της

ομάδας δείχνουν μικρή ανοχή σε αναποτελεσματικούς ηγέτες. Εάν μία ΜΕ δεν πιάσει
τους στόχους της για τρεις συναπτούς μήνες, έπεται αυτόματη αλλαγή ηγεσίας. Για
την αναπλήρωση της θέσης, καλούνται να
παρουσιάσουν τα σχέδιά τους στην ομάδα της ΜΕ τρεις ή τέσσερις υποψήφιοι.
Οι συζητήσεις είναι έντονες και η ομάδα
πιέζει για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς
ο υποψήφιος επικεφαλής θα επαναφέρει
το τμήμα στην κερδοφορία. Η ομάδα έχει
το δικαίωμα να ζητήσει ένα δεύτερο γύρο
συζητήσεων με άλλους υποψήφιους. Αντίστοιχα, την ηγεσία ενός τμήματος που δε
λειτουργεί ικανοποιητικά μπορεί να διεκδικήσει ο ηγέτης κάποιου άλλου τμήματος.

Τι κάνει την Haier να διαφέρει
Σε αντίθεση με τις Alibaba και Tencent, η
Haier δεν αποτελεί «αστέρι» της νέας οικονομίας της Κίνας. Πριν 30 χρόνια, πάσχιζε
να επιβιώσει και παρήγαγε προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Σήμερα όμως αποτελεί
παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει μια
καθιερωμένη επιχείρηση όταν είναι διατεθειμένη θα θέσει υπό αμφισβήτηση τις
γραφειοκρατικές της δομές και τις πρακτικές που «πνίγονται» από τους κανόνες.
Ποιος θα φανταζόταν ότι είναι εφικτό να
τρέξει μια μεγάλη, παγκόσμια επιχείρηση
με μόλις δύο επίπεδα διοίκησης;
Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν εργαστεί επιμελώς προκειμένου να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στην
ψηφιακή εποχή. Όσο σημαντικό κι αν είναι
αυτό, η Haier έχει κάνει κάτι ακόμα πιο
σύνθετο: έχει εξανθρωπίσει το διοικητικό
μοντέλο. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο
ίδιος ο Zhang: «Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους να λειτουργούν σαν
επιχειρηματίες γιατί οι άνθρωποι δεν είναι το μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού,
αλλά αποτελούν σκοπό οι ίδιοι. Δικός μας
στόχος είναι να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να γίνουν ο δικός τους CEO και να
πραγματώσουν το δυναμικό τους». Το διοικητικό μοντέλο της Haier είναι το προϊόν
της έντονης επιθυμίας για απελευθέρωση
του ανθρώπου και του εργαζόμενου από
τα δεσμά της γραφειοκρατίας.
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Τα 8 βασικά διδάγματα
από τον ένα χρόνο εφαρμογής
του GDPR
Η 25η Μαΐου του περσινού έτους ήταν ένα είδος D-day.
Πολλές επιχειρήσεις την αντελήφθησαν ως το χρονικό ορόσημο που θα άλλαζε
τα πάντα. Οι περισσότεροι από εμάς την θυμόμαστε ως την ημέρα κατά την οποία
λάβαμε πολλά ανεξήγητα mail, που ζητούσαν (συνήθως με λανθασμένο τρόπο) τη
συναίνεσή μας, προκειμένου να συνεχίσουμε να δεχόμαστε διαφημιστικά mail, ή sms.
ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, Αντιπροέδρου ΔΣ της Priority Quality Consultants SA

Ορισμένες αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά
με την εφαρμογή του GDPR στις επιχειρήσεις

τις οποίες είναι στο top 100 της ελληνικής
Forbes List), αναφέρουμε κάποια χρήσιμα
διδάγματα για όλους.

1. Η προσαρμογή στις απαιτήσεις του GDPR
απαιτεί χρόνο ορισμένων μηνών ακόμα και
για την πιο μικρή υπόχρεη εταιρία. Άρα όσοι
ξεκίνησαν στις αρχές του 2018, μάλλον δεν
ήταν πλήρως έτοιμοι την 25-5-18. Σίγουρα
όμως ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση
από όσους δεν είχαν αναλάβει δράση.

1. Ενώ θεωρητικά οι αλλαγές που έφερε
το GDPR σε σχέση με το προηγούμενο
θεσμικό πλαίσιο δεν είναι θεαματικές, στην
πράξη ο δρόμος που έχουν να διανύσουν οι
επιχειρήσεις είναι αρκετά μεγάλος, καθώς
με ελάχιστες εξαιρέσεις οι περισσότερες δεν
είχαν ασχοληθεί σοβαρά με τα προσωπικά
δεδομένα. Πολλές θεωρούν ότι «κάνουν το
καθήκον» τους λαμβάνοντας μεμονωμένα
μη μελετημένα μέτρα, π.χ. ορισμό κάποιου
στελέχους που έχει διαθέσιμο χρόνο ως
DPO ή «αναβαθμίζουν» την υποδομή
ασφάλειας π.χ. με την αγορά ενός DLP. Στην
πράξη αυτό που οφείλουν οι επιχειρήσεις
να κάνουν είναι μία αναλυτική αξιολόγηση
της συμμόρφωσής τους με το GDPR (Gap
Analysis & Compliance Plan) και μία προτεραιοποίηση των ενεργειών συμμόρφωσης,
ώστε να επιτύχουν το βέλτιστο δυνατό
αποτέλεσμα με βάση το διαθέσιμο budget.

2. Η συμμόρφωση με το GDPR είναι μία
διαρκής διαδικασία. Η έγκαιρη ολοκλήρωση
μίας σειράς ενεργειών και ελέγχων πριν τον
Μάιο του 2018, δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι η επιχείρησή μας παραμένει και σήμερα
GDPR compliant.
Λίγες πρωτοπόρες εταιρείες ξεκίνησαν
από τα τέλη του 2016 τη συμμόρφωση με
το GDPR, αρκετές ξεκίνησαν το 2017 και οι
περισσότερες το 2018. Υπάρχουν φυσικά
αρκετές που ξεκινούν τώρα και πολλές που
δεν έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα.
Έχοντας βιώσει όλα τα στάδια ωριμότητας
του GDPR με τους πελάτες μας κι έχοντας
ολοκληρώσει περισσότερα από 180 έργα
GDPR σε ελληνικές επιχειρήσεις (πολλές από

2. Σε πολλές περιπτώσεις το πλάνο ενεργειών (Compliance Plan) ενώ έχει καταρτιστεί,
μόνον ένα μικρό μέρος του έχει εφαρμοσθεί, είτε επειδή αυτό είναι γενικόλογο, είτε
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επειδή η Διοίκηση δεν έχει συνειδητοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες, είτε επειδή
για λόγους συναδελφικότητας ο συντονιστής (DPO, Project Manager, κλπ.) αδυνατεί
να εξασφαλίσει την υλοποίησή του.
Αυτό που απαιτείται σε κάθε περίπτωση
είναι ο ορισμός υπευθύνων και προθεσμιών
υλοποίησης, η συστηματική παρακολούθηση υλοποίησής του και τακτικές, π.χ. ανά
6μηνο επιθεωρήσεις (audits) εφαρμογής.
3. Καθώς ένας από τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας είναι η αλλαγή κουλτούρας, πολύ χρήσιμη έχει αποδειχθεί η
ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού,
όπου σε μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να
γίνει εξαιρετικά με e-learning και μάλιστα
προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητές κάθε
επιχείρησης.
Οι διαφάνειες power point δεν είναι
e-learning και έχει αποδειχθεί ότι διαβάζονται από ελάχιστους και δεν είναι αποτελεσματικές.
4. Ένα από τα κλασικά προβλήματα των
DPOs είναι η απομόνωσή τους, η υπερφόρτωσή τους με πολλές ευθύνες και η έλλειψη
πόρων και χρόνου για να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις. Εδώ απαιτείται η εξασφάλιση συμμετοχής όλων των στελεχών 1ης
γραμμής, (μέσω αναθεώρησης περιγραφών
θέσεων εργασίας και εταιρικών διαδικασιών), η εκπαίδευση του DPO στα γνωστικά
πεδία που του λείπουν (π.χ.. ασφάλεια πληροφοριών, νομικό περιεχόμενο GDPR) και
η συστηματική ενημέρωσή του για όλες τις
αποφάσεις που συνεχώς εκδίδονται από το
EDPB, τις ευρωπαϊκές αρχές, τα δικαστήρια,
κλπ.. Συχνά εδώ η καλύτερη λύση είναι η
υποστήριξή του από εξειδικευμένο εξωτερικό πάροχο τέτοιας πληροφόρησης, που να
είναι σε θέση να εξειδικεύει συγκεκριμένα τι
αφορά η αλλαγή και ποιοι τομείς, πρακτικές
και διαδικασίες της εταιρείας πρέπει να
αλλάξουν και πώς.
5. Ένα από τα σημεία του GDPR που έχει
υποτιμηθεί ή ξεχασθεί είναι το Privacy by
design και by default και η υποχρέωση διενέργειας DΡΙΑ για κάθε νέα (μετά το Μάιο

του 2018) δραστηριότητα της επιχείρησης
που εισάγει κίνδυνο για τα προσωπικά δεδομένα. Χρειάζεται προσοχή γιατί αποτελεί
βασικό στοιχείο συμμόρφωσης και αναμενόμενο σημείο ελέγχου από την ΑΠΔΠΧ,
από πελάτες, κλπ.
6. Ένα σημείο συμμόρφωσης που συχνά
μένει πίσω είναι ο έλεγχος των κρίσιμων
προμηθευτών (είτε είναι processors, είτε
co-controllers) και η εξασφάλιση συμμόρφωσής τους με το GDPR.
Για κάθε προμηθευτή ανάλογα με την κρισιμότητά του απαιτούνται διαφορετικά μέτρα
συμμόρφωσης και διαφορετικές ρήτρες στη
σύμβασή του, πέραν των τυποποιημένων.
Εδώ υπάρχουν αρκετά εργαλεία χρήσιμα
είτε για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης των προμηθευτών, καθώς
και για την αξιολόγηση του cybersecurity
αυτών.
Επίσης έχει ήδη ξεκινήσει ως καλή πρακτική η επιθεώρηση συμμόρφωσης (2nd
party audits) κρίσιμων προμηθευτών με
το GDPR και η ζήτηση από αυτούς ειδικών
πιστοποιήσεων, π.χ. του ISO 27001 για την
ασφάλεια πληροφοριών, του ISO 22301 για
την επιχειρησιακή συνέχεια, του BS 10012
για την προστασία της ιδιωτικότητας
συνολικά.
7. Όλα αυτά που αλλάζουν στην καθημερινότητά μίας επιχείρησης λόγω GDPR, πρέπει
με κάποιον τρόπο να αντικατοπτρίζονται

στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες.
Συχνά αυτό παραμελείται με αποτέλεσμα
να υπάρχει σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητές και τον τρόπο εφαρμογής των νέων
απαιτούμενων πρακτικών.
Τα συστήματα διαχείρισης των επιχειρήσεων πρέπει να αναθεωρηθούν κατάλληλα,
λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα και
καλές πρακτικές. Εδώ πολύ χρήσιμα μπορεί
να αποδειχθούν εργαλεία αυτοματοποίησης
των διαδικασιών αυτών.
8. Τέλος πολύ συχνά έχουμε δει εταιρείες
ανώριμες να χειρισθούν την κρίσιμη στιγμή
περιστατικά παραβίασης προσωπικών
δεδομένων.
Πέραν της συγγραφής κατάλληλης διαδικασίας με ρόλους και υπευθυνότητες και εξασφάλισης της υποδομής για να αντιλαμβανόμαστε όσο πιο γρήγορα τα περιστατικά
αυτά, μία σωστή πρακτική είναι η διενέργεια
τακτικών ασκήσεων που βελτιστοποιεί την
ετοιμότητά μας.
Συνοψίζοντας, το GDPR είναι μία διαρκής
διαδρομή, η οποία συνδέεται με αρκετούς
τομείς μέσα στην επιχείρηση και εάν υλοποιηθεί σωστά νοικοκυρεύει και λύνει αρκετά προβλήματα που εκ πρώτης όψεως δε
σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα.
Μπορεί δε, να αποτελέσει το πρώτο βήμα
για την ενασχόληση της επιχείρησης με το
data governance, που πλέον είναι ένα από
τα βασικά ζητούμενα της εποχής μας.

43

44

διοίκηση

Το «τυφλό σημείο» της συνεργασίας
Όταν σχεδιάζουν συνεργατικές πρωτοβουλίες, οι περισσότεροι ηγέτες τείνουν να
εστιάζουν στις διαδικασίες και τα logistics, στα κίνητρα και τα αποτελέσματα.
Συχνά αμελούν να ασχοληθούν με το πώς βιώνουν τη συνεργασία αυτή οι
συμμετέχουσες ομάδες.
Άρθρο της Lisa B. Kwan, ερευνήτριας τους Harvard University, στο Harvard Business Review, τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 2019.
ΑΠOΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

Ο

ι επιχειρηματικοί ηγέτες κατανοούν τον κεντρικό ρόλο που
διαδραματίζει η συνεργασία
μεταξύ ομάδων σήμερα. Με
αυτόν ακριβώς τον τρόπο επιλύουν τα
προβλήματά τους και καινοτομούν εταιρίες όλων των τύπων και μεγεθών – από
τα Starbucks μέχρι τις boutique τράπεζες
και τις ζυθοποιίες. Με αυτόν τον τρόπο
ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες
προσδοκίες των πελατών τους, διατηρούν
το μερίδιο αγοράς τους και το προβάδισμά
τους από τον ανταγωνισμό. Εν συντομία,
είναι το μέσο στο οποίο οι επιχειρήσεις
βασίζουν την επιτυχία, την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωσή τους. Για τις εμπλεκόμενες ομάδες, ωστόσο, η συνεργασία
αυτή έχει και μία άλλη όψη καθώς τα μέλη
τους καλούνται να «γκρεμίσουν τείχη», να
μοιραστούν πληροφορία, να θυσιάσουν
την αυτονομία τους ή και να παραχωρήσουν κεντρικές τους αρμοδιότητες. Πολύ
συχνά, οι ομάδες βλέπουν τη συνεργασία
ως απειλή και ως κίνδυνο παραβίασης της
δικαιοδοσίας τους από άλλους. Η συνεργασία συνδέεται με τον φόβο ότι έχει μειωθεί
η σημασία τους για την εταιρία και ότι μπορεί να μην πάρουν ποτέ πίσω τη δικαιοδοσία που θα παραχωρήσουν. Εγκλωβισμένες σε προβληματισμούς σχετικά με την
ασφάλειά τους, οι ομάδες που κλήθηκαν
σε συνεργασία συχνά αποτραβιούνται στο

τμήμα τους και υιοθετούν αμυντική στάση.
Βασικές τους προτεραιότητες γίνονται οι
παρακάτω: να περιφρουρήσουν το έδαφός τους και να περιορίσουν την απειλή.
Αυτό το είδος συμπεριφοράς μπορεί να
έχει συνέπειες που εκτείνονται πέραν της
επικείμενης συνεργασίας.
Μια ομάδα μπορεί να καταλήξει να γίνει
αρνητική απέναντι σε κάθε συνεργασία ή
να θεωρηθεί ανάξια εμπιστοσύνης.

Αίσθημα ασφάλειας
Οι ομάδες ορίζουν και αναπτύσσουν την
αίσθηση της ασφάλειας με βάση τρεις
πυλώνες: την ταυτότητα, τη νομιμότητα
και τον έλεγχο. Κάθε ηγέτης που θέλει να
ενθαρρύνει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ομάδων θα πρέπει πρώτα να
κατανοεί τη σημασία των πυλώνων αυτών
για την ομάδα και να συνεισφέρει στη δημιουργία αίσθησης ασφάλειας.
Η ταυτότητα είναι, με απλά λόγια, αυτό

που θεωρεί ότι είναι η ομάδα. Είναι κάτι
το υπαρξιακό. Για να γνωρίζει κανείς τι
αντιπροσωπεύει και για να ανταποκρίνεται
στα καθήκοντά του, θα πρέπει να πρώτα
να γνωρίζει το ποιος είναι.
Η ταυτότητα λειτουργεί ως κέντρο βάρους
για τις ομάδες και για τη σημασία τους για
την εταιρεία και βοηθά να αναπτυχθεί αίσθηση ασφάλειας.
Η νομιμότητα αναπτύσσεται όταν η ύπαρξη της ομάδας εκλαμβάνεται από τους
υπόλοιπους ως αρμοστή και αποδεκτή
για τα δεδομένα της εταιρείας και όταν
αναγνωρίζεται η αξία της ομάδας.
Ο έλεγχος του τι κάνει η ομάδα είναι επίσης κρίσιμος. Δεν αρκεί για μια ομάδα να
γνωρίζει το ποια είναι και το ότι τυγχάνει
αναγνώρισης από την υπόλοιπη εταιρεία
αλλά και να είναι σε θέση να λειτουργεί
αυτόνομα, να προσδιορίζει τους όρους
εργασίας της και να μπορεί να επιτελεί
ουσιαστικές αλλαγές.

Η νομιμότητα αναπτύσσεται όταν η ύπαρξη
της ομάδας εκλαμβάνεται από τους
υπόλοιπους ως αρμοστή και αποδεκτή για
τα δεδομένα της εταιρείας
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Η ταυτότητα, η νομιμότητα και ο έλεγχος
αντιπροσωπεύουν διαφορετικές πηγές
ασφάλειας για την ομάδα αλλά τέμνονται
σε ένα σημαντικό σημείο: σχεδόν πάντα
απαιτούν να διαθέτει η ομάδα τη δική της
«περιοχή», κάτι μου μεταφράζεται σε τομείς
αρμοδιότητας, πόρους και φήμη. Μέσα από
την περιοχή αυτή, η ομάδα προσδιορίζεται
και διαφοροποιείται και δέχεται τον σεβασμό της υπόλοιπης εταιρείας.
Αν και οι παραπάνω συνθήκες δεν είναι δύσκολο να αναγνωριστούν, οι ηγέτες συχνά
τις παραβλέπουν. Οι εταιρείες που θέλουν
να κάνουν πράξη την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ομάδων τους θα πρέπει να

ξεκινούν με την αξιολόγηση των απειλών
και θέτοντας ερωτήματα όπως:
«Πώς μπορεί η συνεργασία να θορυβήσει
τις εμπλεκόμενες ομάδες;» και «Ποιοι είναι
οι καλύτεροι τρόποι για να μειωθεί η αίσθηση απειλής;».

Μειώνοντας την αντίσταση
Ο σωστός σχεδιασμός της συνεργασίας
μεταξύ ομάδων ξεκινά με τον εντοπισμό
και την ελαχιστοποίηση της αντίστασης
που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει η πρωτοβουλία. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να
καλύπτει κάθε έναν από τους τρεις άξονες
που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ενισχύοντας την ταυτότητα
Οι απειλές απέναντι στην ταυτότητα μιας
ομάδας μπορούν να διαγνωστούν με δύο
τρόπους. Ο πρώτος αφορά τη διαμόρφωση
ξεκάθαρης άποψης σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό της κάθε μία από τις
εμπλεκόμενες ομάδες. Για ποια πράγματα
είναι περήφανη; Τι τη διαφοροποιεί από
τις άλλες ομάδες; Πώς θα περιέγραφαν τα
μέλη την ομάδα στην διοίκηση της εταιρείας ή στους πελάτες; Έχοντας κατά νου
τις παραπάνω αντιλήψεις, αναλογιστείτε
πώς μπορούν κρίσιμα συστατικά της συνεργασίας να απειλήσουν την ταυτότητα
της ομάδας. Ποια είναι τα βασικά καθή-
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Δεν θα πρέπει κανείς να απογοητεύεται όταν οι
πρωτοβουλίες συνεργασίας καθυστερούν αλλά να
αναζητά τον κατάλληλο τρόπο για την επίλυση του
θέματος που προκαλεί την καθυστέρηση
κοντα; Πώς θα αλλάξουν οι υφιστάμενες
διαδικασίες; Με ποιους νέους τρόπους θα
χρησιμοποιούνται οι πόροι; Μήπως οι νέοι
τρόποι εργασίας υπονομεύουν ή αλλοιώνουν την ταυτότητα της ομάδας;

Προειδοποιητικά σημάδια
Κατά τη διάρκεια μιας νέας συνεργασίας
μεταξύ διαφορετικών ομάδων αναζητήστε
τις παρακάτω συμπεριφορές, οι οποίες και
αποτελούν ένδειξη της απειλής που νιώθουν οι ομάδες:
• Έκδηλες «εδαφικές αξιώσεις», όπως ότι
μία από τις δύο ομάδες κάνει κουμάντο
ή ότι δεν δίνει σημασία στις απόψεις της
άλλης ομάδας.
• Ανοικτές επιθέσεις σε άλλους, όπως η
δημόσια κριτική της λειτουργίας ή των
διαδικασιών μιας άλλης ομάδας.
• Παιχνίδια επίδειξης ισχύος, όπως η σύγκλιση μιας συνάντησης κορυφής για τη συζήτηση ενός θέματος χωρίς την πρόσκληση
μίας από τις εμπλεκόμενες ομάδες.
• Συγκαλυμμένες συμπεριφορές παρακώλυσης, όπως να δίνει η μία ομάδα στην
άλλη τόσο πολλά δεδομένα και τόσο περίπλοκο τρόπο που δεν είναι εφικτή ούτε
η κατανόηση, ούτε η αξιοποίησή τους.
• Συγκαλυμμένοι χειρισμοί των ορίων,
όπως η διαμόρφωση εντυπώσεων σχετικά με την εξειδίκευση μιας ομάδας και
του πώς αυτή είναι πολύ διαφορετική από
εκείνη της άλλης ομάδας (τακτική που
προωθεί την ενίσχυση των ορίων) ή πολύ
όμοια (τακτική που χαλαρώνει τα όρια και
διευκολύνει τις επιθέσεις ανάμεσα στις
δύο ομάδες).
Κάποιοι ηγέτες αντιμετωπίζουν επιτυχώς
την απειλή παραχωρώντας στις ομάδες
μεγαλύτερη δικαιοδοσία σε τομείς που

συνδέονται στενότερα με την ταυτότητα
της ομάδας αυτής. Σε κάποιες περιπτώσεις
ενισχύουν μάλιστα την αίσθηση ταυτότητας με συμβολικές δραστηριότητες και
αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης της
εκπαίδευσης και της διακόσμησης του χώρου. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.
Οι απειλές απέναντι στην ταυτότητα αναχαιτίζονται επίσης με τη δημόσια αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η ομάδα σε τομείς που συνδέονται
στενά με την ταυτότητά της.

Η ενίσχυση της νομιμότητας
Όσον αφορά τη νομιμότητα, θα πρέπει πρώτα να αναλογιστείτε τη συνολική εικόνα.
Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ομάδα και
ποιες είναι οι σημαντικότερες συνεισφορές
της, σύμφωνα με την εταιρεία; Έχοντας κατά
νου τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές,
σκεφτείτε και πάλι τα κρίσιμα καθήκοντα
και την αναγνώριση που θα πρέπει να δοθεί
σε κάθε μία από τις συνεργαζόμενες ομάδες. Υπάρχουν κάποιες που να συμπίπτουν
με τον λόγο ύπαρξης της κάθε ομάδας ή με
τις πιο πολύτιμες συνεισφορές της;
Εάν ναι, τότε υφίσταται απειλή σε επίπεδο
νομιμότητας και θα πρέπει να την θίξετε.
Ένας σημαντικός τρόπος για να κάνετε το
παραπάνω είναι αναγνωρίζοντας δημοσίως τη σημασία της ομάδας και της ειδικής
της αξίας για την εταιρεία. Η αναγνώριση
αυτή θα πρέπει να εκφραστεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών
της συνεργασίας και να ενισχυθεί με συνεχή αναγνώριση της δουλειάς της ομάδας.

Θέματα ελέγχου
Για να αποτιμήσετε αν μια πρωτοβουλία
συνεργασίας απειλεί την αίσθηση ελέγχου

μίας ομάδας, εντοπίστε τους βασικούς τομείς στους οποίους η ομάδα διατηρεί αυτονομία και δικαιώματα λήψης αποφάσεων.
Για παράδειγμα, ρωτήστε: Για ποια ευρύτερα θέματα, διαδικασίες, εξοπλισμό και
αποφάσεις έχει ευθύνη αυτή η ομάδα; Στη
συνέχεια, αναλογιστείτε τη συνεργασία.
Για ποια θέματα, διαδικασίες, εξοπλισμό
και αποφάσεις θα πρέπει να μοιραστεί ο
έλεγχος μεταξύ δύο ομάδων; Εάν εντοπίσετε μερική ή ολική αλληλοεπικάλυψη,
βρίσκεστε πιθανότατα αντιμέτωποι με θέματα ελέγχου. Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό είναι εντοπίζοντας
άλλες περιοχές -ακόμα και ανεξάρτητες
από την επικείμενη πρωτοβουλία- στις
οποίες μπορείτε να αυξήσετε τον έλεγχο
και την αυτονομία της ομάδας.

Ελέγξτε το «τυφλό σημείο»
Επάνω στη βιασύνη της να αντιμετωπίσει
θέματα διαδικασιών, κινήτρων και αποτελεσμάτων, η ηγεσία συχνά ξεχνά να αναλογιστεί το πώς η απαίτηση για συνεργασία
μεταξύ ομάδων μπορεί να απειλήσει το
αίσθημα της ασφάλειας και να προκαλέσει
αμυντική στάση.
Δεν θα πρέπει κανείς να απογοητεύεται
όταν οι πρωτοβουλίες συνεργασίας καθυστερούν αλλά να αναζητά τον κατάλληλο
τρόπο για την επίλυση του θέματος που
προκαλεί την καθυστέρηση. Η συνεργασία
αναζωογονείται συνήθως μέσα από τον
εντοπισμό της απειλής του αισθήματος
ασφάλειας και μέσα από τη λήψη μέτρων
για την ελαχιστοποίηση των απειλών αυτών και την αποθάρρυνση της αμυντικής
συμπεριφοράς.
Ο έλεγχος του τυφλού σημείου εκ των προτέρων αποτελεί την ιδανική πρακτική. Το
κλειδί είναι να θυμάστε να κάνετε το σχετικό τσεκάρισμα και η παρακάτω αναλογία
μπορεί να σας βοηθήσει. Όταν θέλετε να
αλλάξετε λωρίδα οδήγησης όσο οδηγείτε
στη λεωφόρο, δεν αρκεί να κοιτάτε ευθεία
μπροστά, να πατήσετε το γκάζι και να ελιχθείτε. Πρώτα θα πρέπει να κοιτάξετε τους
καθρέφτες και να ελέγξετε για δυνητικές
απειλές γύρω σας. Μόνο τότε θα πρέπει να
κάνετε την επιθυμητή κίνηση.
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Leading agile transformation
Ηγετικές ικανότητες που απαιτούνται
για τις εταιρείες του 21ου αιώνα
Για την οικοδόμηση και την ηγεσία ενός agile οργανισμού, είναι κρίσιμο οι ανώτεροι ηγέτες
να αναπτύξουν νέες νοοτροπίες και δεξιότητες προκειμένου να μετασχηματίσουν τον εαυτό
τους, τις ομάδες και την εταιρεία. Για πολλούς οργανισμούς σήμερα,
η επιβίωση και η επιτυχία στο σύγχρονο περιβάλλον εξαρτάται από την πραγματοποίηση
ενός θεμελιώδους μετασχηματισμού προκειμένου να γίνουν περισσότερο agile.
Οι εταιρείες αυτές και οι ηγέτες που θα επιτύχουν σε αυτή τη μετάβαση θα διαπιστώσουν
σημαντικά οφέλη. Ποιες ικανότητες και πρακτικές όμως διασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Π

ερισσότερο από οποιοδήποτε
άλλο παράγοντα, το κλειδί για
έναν επιτυχημένο και agile μετασχηματισμό είναι οι ηγέτες, και
κυρίως οι ανώτεροι ηγέτες- να αναπτύξουν
ουσιαστικά και σε βάθος νέες νοοτροπίες και
ικανότητες. Πριν όμως εμβαθύνουμε σε αυτό,
θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε μία ευρύτερη θεώρηση στο τι σημαίνει agile, και κυρίως
πώς οι agile οργανισμοί διαφοροποιούνται
από τους παραδοσιακούς. Με απλά λόγια, το
κυρίαρχο παραδοσιακό μοντέλο αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε πρωτίστως για την σταθερότητα σε ένα γνωστό περιβάλλον. βασίζεται
στην ιδέα ότι ένας οργανισμός μοιάζει με μία
μηχανή, με μία στατική και αυστηρά δομημένη ιεραρχία που λειτουργεί μέσω ενός γραμμικού σχεδιασμού και ελέγχου για να εκτελεί
τελικά ένα ή πολύ λίγα business models. Οι
agile οργανισμοί, από την άλλη, αντιμετωπίζονται ως ζωντανά συστήματα και έχουν
εξελιχθεί για να επιβιώνουν και να επιτυγχάνουν σε έναν απρόβλεπτο και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτοί οι οργανισμοί
είναι και σταθεροί και δυναμικοί. Εστιάζουν
στους πελάτες, προσαρμόζονται εύκολα στις
αλλαγές στο περιβάλλον, εξελίσσονται διαρκώς και ‘αγκαλιάζουν’ την αβεβαιότητα και
την ασάφεια. Οι οργανισμοί αυτοί θεωρού-

νται πλέον καλύτερα εξοπλισμένοι από τους
περισσότερο παραδοσιακούς για να επιβιώσουν και να επιτύχουν στο μέλλον.

Ηγεσία στους agile οργανισμούς
Το νέο είδος οργανισμού που αναδύεται σήμερα απαιτεί ένα θεμελιωδώς διαφορετικό
είδος ηγεσίας. Πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η ηγεσία καθώς και το πώς η ηγεσία
διαμορφώνει την εταιρική κουλτούρα αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια -και ταυτόχρονα τους σημαντικότερους κινητήριους
μοχλούς- για την επιτυχία κάθε προσπάθειας
agile μετασχηματισμού. Κατά συνέπεια, οι
εταιρείες θα πρέπει να αρχίσουν να διευρύνουν και να υπερβαίνουν τις ικανότητες που
καθιστούσαν στο παρελθόν επιτυχημένο
έναν ηγέτη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι
ηγέτες χρειάζονται τρία νέα σύνολα ικανοτήτων προκειμένου να ηγηθούν ενός agile
μετασχηματισμού. Πρώτον, θα πρέπει να μετασχηματίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό και
να αναπτύξουν νέες νοοτροπίες και συμπεριφορές. Δεύτερον, θα πρέπει να μετασχηματίσουν τις ομάδες τους προκειμένου να δουλεύουν με νέους τρόπους. Και τρίτον, είναι
σημαντικό να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες
για τον μετασχηματισμό αυτό δυνατότητες,
ενσωματώνοντας την ευελιξία τόσο στο σχε-

διασμό όσο και στην κουλτούρα ολόκληρης
της εταιρείας.

Μετασχηματίζοντας
τον εαυτό σας
Για να μετασχηματίσει πλήρως τον εαυτό του
ως ηγέτη κανείς, απαιτούνται αρκετές αλλαγές - στις οποίες οι ηγέτες θα πρέπει να προβούν με συνέπεια και πειθαρχία.
Μετάβαση από τη reactive νοοτροπία σε
περισσότερο δημιουργικούς τρόπους λειτουργίας: Το να αλλάξουμε τη νοοτροπία
μας -ή να την προσαρμόσουμε σε ένα νέο
πλαίσιο- δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά η ανάπτυξη αυτής της ‘εσωτερικής ευελιξίας’ είναι
απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει κανείς
να ηγηθεί του agile μετασχηματισμού.
Οι μέχρι τώρα επικρατούσες νοοτροπίες που
περιορίζοντας απλώς στην αντίδραση/ ανταπόκριση στα δεδομένα θα θεωρούνται σύντομα -αν δεν συμβαίνει ήδη- ξεπερασμένες.
Οι περισσότερο δημιουργικές νοοτροπίες
μάς επιτρέπουν να βιώνουμε τον κόσμο μέσα
από τη δημιουργία της δικής μας πραγματικότητας, της αξιοποίησης του εαυτού μας,
του πάθους μας και του σκοπού μας.
Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι ενήλικες δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του

ΕΑΣΕ | LEADING

χρόνου τους «αντιδρώντας», ιδιαίτερα όταν
βρίσκονται αντιμέτωποι με μία πρόκληση.
Ως αποτέλεσμα, οι παραδοσιακοί οργανισμοί είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν με
παρόμοιο τρόπο. Για να οικοδομήσουν και
να ηγηθούν agile οργανισμούς, ωστόσο, οι
ηγέτες θα πρέπει καταρχάς να κάνουν οι ίδιοι
την μετάβαση και να λειτουργούν κυρίως με
έναν «δημιουργικό» τρόπο. Σύμφωνα με μελέτη της McKinsey υπάρχουν τρεις βασικές
reactive-to-creative mind-set μεταβολές που
θεωρούνται σημαντικές για την ενίσχυση
μίας κουλτούρας καινοτομίας, συνεργατικότητας και δημιουργίας αξίας στην καρδιά
ενός agile οργανισμού:
• Από την σιγουριά στην ανακάλυψη: Eνισχύοντας την καινοτομία. Μία reactive νοοτροπία σιγουριάς έχει να κάνει με το να λειτουργεί κανείς με σκοπό να μην χάσει, να έχει
τον έλεγχο και να αναπαράγει το παρελθόν.
Σήμερα, οι ηγέτες θα πρέπει να μεταβούν
σε μία δημιουργική νοοτροπία ανακάλυψης,
που σημαίνει ότι θα πρέπει να παίζουν προκειμένου να κερδίσουν, να αναζητούν την
ποικιλομορφία σκέψης, να ενισχύουν την
δημιουργική σύγκρουση, να αναλαμβάνουν
ρίσκα και να πειραματίζονται.
• Από την εξουσία στην εταιρική
σχέση: Προωθώντας την συνεργασία.
Ο παραδοσιακός σχεδιασμός των οργανισμών τείνει προς τις αποκομμένες μεταξύ
τους ιεραρχίες που βασίζονται σε reactive
νοοτροπίες εξουσίας. Η σχέση ανάμεσα
στους ηγέτες και τις ομάδες είναι αυτή μεταξύ ανωτέρων και υφισταμένων. Σχεδιασμένοι
για την ενίσχυση της συνεργασίας, οι agile
οργανισμοί αξιοποιούν δίκτυα αυτόνομων
ομάδων. Για να γίνει αυτό απαιτείται η ύπαρξη δημιουργικής νοοτροπίας συνεργασίας
(partnership) για ό,τι αφορά τη διοίκηση, η
οποία θα βασίζεται στην ελευθερία, την εμπιστοσύνη και την υπευθυνότητα.
Από την σπανιότητα στην αφθονία:
Προωθώντας τη δημιουργία αξίας. Σε σταθερές αγορές, οι εταιρείες μεγιστοποιούν
την αξία της μετοχής τους σε βάρος άλλων.
Αυτή η win-lose προσέγγιση αντικατοπτρίζει την reactive νοοτροπία της σπανιότητας,
της έλλειψης, η οποία βασίζεται στην παραδοχή της ύπαρξης περιορισμένων πόρων

και ευκαιριών. Οι σύγχρονες αγορές ωστόσο
εξελίσσονται συνεχώς και ταχέως. Για να επιτύχουν αποτελέσματα, οι ηγέτες θα πρέπει να
αντιμετωπίζουν τις αγορές με μία δημιουργική νοοτροπία αφθονίας, η οποία αναγνωρίζει
ότι υπάρχουν διαθέσιμοι απεριόριστοι πόροι
και δυνατότητες για τους οργανισμούς και
επιτρέπει την πελατοκεντρικότητα, την επιχειρηματικότητα, τη συμπερίληψη και την
συνδημιουργία.
• Μία πειθαρχημένη προσέγγιση: Ενώ αυτές οι αλλαγές σε ό,τι αφορά τις νοοτροπίες
μπορεί να είναι καινούργιες και να απαιτούν
την απομάκρυνση από παλιές πεποιθήσεις
και πρότυπα, παρόλα αυτά διαμορφώνουν
μία ιδιαίτερα πειθαρχημένη προσέγγιση ηγεσίας. Και εξαιτίας της εγγενούς αυτονομίας
και ελευθερίας που εμπεριέχονται στο agile,
η ηγεσία στους ευέλικτους οργανισμούς προέρχεται από μία αυτοπειθαρχημένη προσέγγιση που δεν οδηγεί στον φόβο της τιμωρίας
ή των κυρώσεων, αλλά στην εξυπηρέτηση
του σκοπού και του πάθους.

Μετασχηματίζοντας τις ομάδες
Το επόμενο βήμα είναι ο μετασχηματισμός
της ομάδας και πώς οι ηγέτες μπορούν να
βοηθήσουν τις ομάδες τους να μάθουν να
λειτουργούν και να εργάζονται με νέους και
περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους.
Βοηθήστε τις ομάδες να εργάζονται με agile
τρόπους: Πώς μπορούν οι ηγέτες να βοηθήσουν τις ομάδες τους να εργάζονται με νέους,
περισσότερο agile τρόπους; Και τι απαιτεί
από τους ίδιους τους ηγέτες αυτός ο νέος
τρόπος εργασίας; Οι ειδικοί αναγνωρίζουν
τρεις βασικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την

ηγεσία οι οποίες ακολουθούν τους agile τρόπους εργασίας. Πρώτον, οι ηγέτες θα πρέπει
να μάθουν να χτίζουν ομάδες οι οποίες είναι
μικρές, με ποικιλομορφία, ενδυναμωμένες
και συνδεδεμένες. Δεύτερον, οι ηγέτες θα
πρέπει να επιτρέψουν και να ενθαρρύνουν
τις agile ομάδες να εργάζονται σε σύντομους
κύκλους, προκειμένου να μπορούν να παράγουν μεγαλύτερη αξία περισσότερο αποδοτικά και ταχύτερα. Τρίτον, οι ηγέτες θα πρέπει
να βοηθήσουν τις agile ομάδες να παραμένουν εστιασμένες στον εξωτερικό ή εσωτερικό πελάτη και να δημιουργούν αξία για τους
πελάτες, κατανοώντας και αντιμετωπίζοντας
τις ανεκπλήρωτες, και ενδεχομένως, μη αναγνωρισμένες ανάγκες τους. Ενστερνιστείτε το
design thinking και την καινοτομία στα επιχειρηματικά μοντέλα: Μελέτη της McKinsey έχει
διαπιστώσει ότι εκτός του να είναι σε θέση να
ηγηθούν αυτού του νέου agile τρόπου εργασίας, είναι σημαντικό οι ηγέτες να κατανοούν
και τα βασικά στοιχεία δύο σχετικά καινούργιων αρχών: του design thinking και του
business-model innovation. Προερχόμενο
από το industrial και άλλα είδη σχεδιασμού,
το design thinking είναι μία ισχυρή προσέγγιση στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για
τους πελάτες, επιχειρηματικών μοντέλων και
άλλων ειδών συστημάτων. Αφετηρία είναι η
κατανόηση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη σε κάθε στάδιο του customer journey.
Στους οργανισμούς που είναι agile, κάθε
ομάδα θεωρείται ως μία μονάδα δημιουργίας
αξίας ή ως «επιχείρηση» (business). Αυτές οι
ομάδες επιδιώκουν την καινοτομία στο επιχειρηματικό μοντέλο σε κάθε ευκαιρία, αναζητώντας νέους τρόπους να ανταποκριθούν
στις ανάγκες των εσωτερικών ή εξωτερικών
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πελατών τους και να παραδώσουν αξία σε
εργαζόμενους, επενδυτές, συνεργάτες και
άλλους ενδιαφερόμενους.

Μετασχηματίζοντας
τον οργανισμό
Τέλος, σειρά έχει ο μετασχηματισμός του
ίδιου του οργανισμού. Οι ηγέτες θα πρέπει να
μάθουν πώς να αναπτύξουν έναν agile εταιρικό σκοπό, σχεδιασμό και φυσικά εταιρική
κουλτούρα.
Σκοπός: Βρείτε το «Αστέρι του Βορρά»: Το
πρώτο διαφοροποιητικό σύνολο δεξιοτήτων
σε επίπεδο οργανισμού το οποίο θα πρέπει
να αναπτύξουν οι ηγέτες είναι η ικανότητα
διάχυσης ενός σαφούς, διαμοιρασμένου και
ελκυστικού σκοπού για τον οργανισμό. Αντί
για την παραδοσιακή άσκηση της εκτελεστικής διοίκησης, στους agile οργανισμούς, οι
ηγέτες θα πρέπει να μάθουν να αντιλαμβάνονται να εξάγουν τον εταιρικό σκοπό μέσα
από συνομιλίες με ανθρώπους σε ολόκληρη
την επιχείρηση.
Design: Εφαρμόστε τις αρχές και τις πρακτικές του agile organization design: Η δεύτερη δυνατότητα σε επίπεδο οργανισμού
που πρέπει να αναπτύξουν οι ηγέτες είναι η
ικανότητα σχεδιασμού της στρατηγικής και
του λειτουργικού μοντέλου του οργανισμού
με βάση τις αρχές και τις πρακτικές του agile.
Οι περισσότεροι ανώτεροι ηγέτες των παραδοσιακών εταιρειών διαθέτουν σημαντική
εξειδίκευση σε αυτόν τον τομέα η οποία αντικατοπτρίζει τον παραδοσιακό σχεδιασμό των
οργανισμών ως ένα σχετικά συγκεντρωτικό,
στατικό σύστημα: μία ή ένας πολύ περιορισμένος αριθμός βασικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, η κάθε μία με ένα μακροχρόνιο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο
συνήθως συνυπάρχει κάπως αμήχανα με μία
σειρά εταιρικών functions. Για να σχεδιαστεί
και να χτιστεί ένας agile οργανισμός, οι ηγέτες χρειάζονται άλλου είδους ικανότητες. Θα
πρέπει να μάθουν να σχεδιάζουν τον οργανι-

σμό τους ως ένα ευρέως κατανεμημένο, συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα. Ένας τέτοιος
οργανισμός περιλαμβάνει ένα δίκτυο μικρότερων μονάδων, με λιγότερα επίπεδα και
μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς και καλύτερη
διακυβέρνηση από αυτή ενός παραδοσιακού
μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, οι ηγέτες θα
πρέπει να μάθουν πώς να αποσυνθέτουν τις
υπάρχουσες μεγάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ένα περισσότερο τμηματικό
χαρτοφυλάκιο, να μετασχηματίζουν τα εταιρικά functions σε lean ραχοκοκαλιές και να
προσελκύουν μία ευρεία γκάμα συνεργατών
σε ένα ισχυρό οικοσύστημα.
Κουλτούρα: Διαμορφώστε μία agile εταιρική κουλτούρα: Η τρίτη βασική δυνατότητα
σε επίπεδο οργανισμού που πρέπει να αναπτύξουν οι ηγέτες είναι η ικανότητα διαμόρφωσης μίας νέας κουλτούρας σε ολόκληρο
τον οργανισμό, η οποία θα βασίζεται στις
δημιουργικές νοοτροπίες της ανακάλυψης,
της συνεργασίας και της αφθονίας και στις
συνεπαγόμενες συμπεριφορές. Με δεδομένη
το ανοικτό πνεύμα και την ελευθερία που βιώνουν οι άνθρωποι σε έναν agile οργανισμό,
η κουλτούρα εδώ έχει ακόμα πιο σημαντικό
ρόλο από ότι στους παραδοσιακούς οργανισμούς. Για τη διαμόρφωση αυτής της κουλτούρας, οι ηγέτες θα πρέπει να μάθουν πώς
να αναλάβουν μία πολύπλευρη προσπάθεια
μετασχηματισμού που θα επικεντρώνεται και
στις δικές τους ικανότητες και συμπεριφορές.
Σύμφωνα με την McKinsey, αυτό περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
• role modeling των νέων νοοτροπιών και συμπεριφορών
• ενίσχυση της κατανόησης και της πίστης με
έναν ιδιαίτερα διαδραστικό τρόπο, μέσω
της ανταλλαγής ιστοριών και της άντλησης
έμπνευσης από την ενέργεια και τις ιδέες
των ομάδων πρώτης γραμμής
• οικοδόμηση νέων νοοτροπιών και ικανοτήτων στο σύνολο του οργανισμού, συμπεριλαμβάνων και όσων δεν διοικούν επισήμως
ανθρώπους και ενσωμάτωση της εκμάθησης στις καθημερινές δραστηριότητες
• ανάπτυξη μηχανισμών ενίσχυσης στον agile
σχεδιασμό τους οργανισμού.

Μία agile προσέγγιση στην ανάπτυξη ηγετών
Πολλοί οργανισμοί ξεκινούν με agile πιλό-

τους σε συγκεκριμένες περιοχές ή έργα. Αρχικά, τουλάχιστον, μπορούν να αναπτύξουν
ισχυρές agile ηγετικές ικανότητες. Αλλά για
να κλιμακωθεί η agile πρωτοβουλία με επιτυχία σε όλο τον οργανισμό, οι διοικητικοί ηγέτες θα πρέπει να υιοθετήσουν της αρχές της
και να είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν σημαντικά τις απαιτούμενες δεξιότητες. Στο τέλος,
ένας επιτυχημένος agile μετασχηματισμός θα
πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων
νοοτροπιών και ικανοτήτων για το σύνολο
της ανώτερης ηγεσίας μίας εταιρείας. Για να
επιτευχθεί αυτό, σύμφωνα πάντα με την συμβουλευτική εταιρεία McKinsey, είναι απαραίτητα πέντε στοιχεία:
• Δημιουργήστε μία ομάδα agility coaches,
ένα νέο είδος έμπειρου εμπειρογνώμονα,
ικανού να βοηθήσει τους ηγέτες να πλοηγηθούν στο ταξίδι, υποστηριζόμενο από μία
ομάδα μετασχηματισμού της ηγεσίας.
• Διασφαλίστε νωρίς στη διαδικασία τη δέσμευση της διοικητικής ομάδας στην ανάπτυξη των δικών τους ικανοτήτων, καθώς
όλοι οι υπόλοιποι ηγέτες θα ακολουθήσουν
τα βήματα της διοικητικής ομάδας.
• Δημιουργήστε μία συναρπαστική εμπειρία
ηγεσίας (οτιδήποτε, από μία περιεκτική προσπάθεια λίγων ημερών μέχρι ένα ταξίδι μάθησης αρκετών μηνών) για να εισάγετε τις
νέες νοοτροπίες και ικανότητες και να τις μεταφέρετε σε όλους τους ανώτερους ηγέτες.
• Ζητήστε από τους ηγέτες να εφαρμόσουν
τα όσα έμαθαν στην πράξη, τόσο στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες agile μετασχηματισμού όσο και στα νέα εταιρικά πειράματα.
• Εφαρμόστε τις αρχές του agile στις προσπάθειες ανάπτυξης των ευέλικτων ηγετικών
ικανοτήτων.

Εν κατακλείδι
Ο agile μετασχηματισμός είναι μία ιδιαίτερα
υψηλή προτεραιότητα για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό οργανισμών. Περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο, ο βασικός παράγοντας
για έναν επιτυχημένο agile μετασχηματισμό
είναι η παροχή βοήθειας στους ηγέτες, ιδιαίτερα στους ανώτερους ηγέτες, ώστε να
αναπτύξουν νέα σύνολα νοοτροπιών και
ικανοτήτων. Κάνοντας το αυτό με έναν agile
τρόπο, ο οργανισμός θα κινείται ταχύτερα, θα
αναπτύσσει καινοτομία και θα μπορεί τόσο
να προσαρμόζεται όσο και να διαμορφώνει
το μεταβαλλόμενο περιβάλλον του.

παρουσίαση
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Έρευνα: Reskilling & Upskilling for Success
Πρόσφατη έρευνα του Alba Graduate Business School αναδεικνύει τη σημαντικότητα
των προγραμμάτων reskilling και upskilling για την αντιμετώπιση του χάσματος
δεξιοτήτων και την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
ΤΗΣ ΔΡ. ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, Research Fellow, Alba Graduate Business School, The American College of Greece

Ο

ι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εντονότατες πιέσεις
από τις ραγδαίες αλλαγές στη
φύση της εργασίας. Πρωτίστως τεχνολογικοί, αλλά και οικονομικοί, κοινωνικοί
και πολιτισμικοί παράγοντες, επιδρούν
στη διαμόρφωση της εργασίας και, συνεπακόλουθα, στις δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργαζομένους. Οι αλλαγές
αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ταχύτητας διεκπεραίωσης της
εργασίας, στον επαναπροσδιορισμό ή
στην εξάλειψη αντικειμένων εργασίας,
στην ενσωμάτωση καινοτομιών στις
επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης,
καθώς και στην αύξηση της χρήσης ευέλικτων μορφών απασχόλησης.
Τα σύγχρονα αιτήματα για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από
τον ψηφιακό μετασχηματισμό αφορούν
στη διαμόρφωση κατάλληλων δομών
ηγεσίας, στην προσαρμογή του οργανωσιακού σχεδιασμού και στον ανασχεδιασμό πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού, στην αναθεώρηση της οργανωσιακής κουλτούρας και, φυσικά, στην
ανάπτυξη/αναβάθμιση των δεξιοτήτων
των εργαζομένων για τα υπάρχοντα ή
νέα καθήκοντά τους.
Η έρευνα που διεξήχθη από 2 έως 21
Απριλίου 2019 από το ALBA Graduate
Business School, The American College
of Greece, εκ μέρους του Συνδέσμου
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) και με την υποστήριξη
της Εταιρίας Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), είχε ως στόχο τη μελέτη
των πρακτικών reskilling/upskilling που
εφαρμόζονται από εταιρείες στην Ελληνική επικράτεια για την αντιμετώπιση

αυτών των προκλήσεων και τον ρόλο
των τμημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού σε αυτό το περιβάλλον.
Η σημασία των προγραμμάτων reskilling/
upskilling έχει αναγνωριστεί από τις
ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς τα προγράμματα αυτά κρίθηκαν από τους συμμετέχοντες πιο σημαντικά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχέση με
την πραγματοποίηση νέων προσλήψεων
από την Ελληνική ή διεθνή αγορά. Είναι
όμως επιτακτικό να εξεταστούν δράσεις
και παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν τη
μεγαλύτερη διείσδυση αυτών των προγραμμάτων στις επιχειρήσεις, η οποία
παραμένει περιορισμένη, κυρίως λόγω
θεμάτων προϋπολογισμού και ελλιπούς
καταγραφής πραγματικών αναγκών ανάπτυξης δεξιοτήτων. Σημειώνεται ότι δύο
στις τρεις επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν
ή εφαρμόζουν μερικώς συστήματα καταγραφής και επικαιροποίησης δεξιοτήτων, ενώ οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις
δεν εφαρμόζουν ή εφαρμόζουν μερικώς

συστήματα μέτρησης της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων reskilling /
upskilling.
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας εντοπίζονται επιμέρους χάσματα κυρίως σε
συμπεριφορικές δεξιότητες, τα οποία είναι
σκόπιμο να αξιολογηθούν περαιτέρω από
τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, τεχνικές
δεξιότητες όπως οι τυπικές γνώσεις, η
εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία,
καθώς και η επαγγελματική εξειδίκευση
(π.χ. πιστοποιήσεις) παρουσιάζονται σε
εξαιρετική διαθεσιμότητα. Στις συμπεριφορικές δεξιότητες, το μεγαλύτερο χάσμα
εντοπίζεται στις ηγετικές ικανότητες. Χάσμα παρουσιάζει επίσης και μία από τις
συμπεριφορικές δεξιότητες που κρίθηκαν
ως πλέον απαραίτητες από τους συμμετέχοντες, αυτή της προσαρμοστικότητας.
Τέλος, στις τεχνικές δεξιότητες το μεγαλύτερο χάσμα αφορά σε δεξιότητες σχετικές
με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Οι επιχειρήσεις και τα στελέχη των τμημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού χρειάζεται να αναλάβουν δράσεις
ώστε να ενισχύσουν την ετοιμότητα
και την ικανότητά τους στη διαχείριση
των παραγόντων που συμβάλλουν στη
διαμόρφωση της «εργασίας», όπως αυτοί αναφέρθηκαν στις εισαγωγικές παραγράφους του άρθρου. Η ετοιμότητα
των επιχειρήσεων και η ικανότητα των
στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αξιολογήθηκε ως μέτρια από
τους συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας την
ανάγκη δημιουργίας μιας γερής βάσης
που θα επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα
στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις
επερχόμενες αλλαγές στη φύση της «εργασίας».
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Μύθοι και πραγματικότητες για τα
επιχειρηματικά οικοσυστήματα
Ο όρος οικοσύστημα είναι ένα από τα σύγχρονα επιχειρηματικά buzzwords.
Τι σημαίνει όμως πραγματικά; Ποιος ο ρόλος του στο σύγχρονο επιχειρείν και ποιες οι
νέες δυνατότητες και ευκαιρίες που δημιουργεί για τις επιχειρήσεις, καθώς και σε ποιες
υποσχέσεις αποτυγχάνει να ανταποκριθεί;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com
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τις ετήσιες εταιρικές εκθέσεις,
ο όρος ecosystem, εμφανίζεται 13 φορές πιο συχνά από ότι
μία δεκαετία πριν (σύμφωνα με
ανάλυση του BCG Henderson Institute).
Ωστόσο όπως κάθε άλλο buzzword, συχνά χρησιμοποιείται υπερβολικά. Ο όρος
μπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε, από
μία χώρα («η Κίνα είναι το δεύτερο ισχυρότερο οικοσύστημα») μέχρι ένα υποστηρικτικό εταιρικό function («το HR οικοσύστημα»), ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων
(«το Darico οικοσύστημα αποτελείται από
πέντε προϊόντα) ή ακόμα και μία δέσμη
υπηρεσιών που προορίζονται να κάνουν
τους ανθρώπους ευτυχισμένους («ένα οικοσύστημα ευτυχίας»).
Πίσω από αυτή τη σημειολογική υπερβολή, ωστόσο, βρίσκεται ένα ουσιαστικό
νέο φαινόμενο: η άνοδος των δυναμικών,
πολλών εταιρικών συστημάτων ως ένας
νέος τρόπος οργάνωσης της οικονομικής
δραστηριότητας. Επτά από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, οι οποίες
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να διασπάσουν όχι μόνο τους
κλάδους δραστηριοποίησής τους αλλά
και μεγάλα τμήματα της οικονομίας, πλέον βασίζονται σε τέτοιου είδους συστήματα και η σκέψη για τα οικοσυστήματα
είναι περισσότερο κυρίαρχη στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της λίστας
S&P 500
Tα οικοσυστήματα είναι ελκυστικά εν μέρει εξαιτίας των νέων δυνατοτήτων που
δημιουργούν για προϊόντα και υπηρεσίες
που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά σύνορα - συχνά χρησιμοποιώντας ψηφιακές
πλατφόρμες, APIs, τεχνολογίες Internet
of Things και νέα εργαλεία συγκέντρωσης
και ανάλυσης δεδομένων. Το αυξανόμενο
ενδιαφέρον όμως γύρω από τα οικοσυστήματα είναι και αποτέλεσμα αναγκαιότητας: τε επιχειρηματικά περιβάλλοντα
εξελίσσονται ταχύτερα, απαιτώντας αντίστοιχα την ταχύτατη απόκτηση και συντονισμό διαφορετικών και καινοτόμων
δυνατοτήτων.
Η ανάδυση των οικοσυστημάτων απαιτεί
ένα νέο τρόπο σκέψης για το επιχειρείν -

την προσέγγιση του οικοσυστήματος. Αν
οι εταιρείες μπορέσουν να περιγράψουν
αυτή τη μοναδική προσέγγιση και να ξεκαθαρίσουν τους μύθους που την περιβάλλουν, τότε θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν μία αποτελεσματική στρατηγική για
τα οικοσυστήματα.

The ecosystems perspective
Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων είναι τα
ακόλουθα: είναι πολυεπίπεδες οντότητες,
αποτελούμενα από ομάδες εταιρειών οι
οποίες δεν ανήκουν σε ένα μόνο οργανισμό. Περιλαμβάνουν δίκτυα μεταβαλλόμενων, ημιτελών σχέσεων, που συνδέονται με ροές δεδομένων, υπηρεσιών και
χρημάτων. Οι σχέσεις συνδυάζουν τόσο
πτυχές ανταγωνισμού όσο και πτυχές συνεργασίας, που συχνά περιλαμβάνουν συμπληρωματικά μεταξύ τους διαφορετικά
όμως προϊόντα και δυνατότητες (για παράδειγμα, smartphones και εφαρμογές).
Τέλος, στα οικοσυστήματα, οι ‘παίκτες’
εξελίσσονται παράλληλα καθώς επαναπροσδιορίζουν τις δυνατότητές τους και
τις σχέσεις τους με τους άλλους με την
πάροδο του χρόνου.
Σε ένα θεμελιώδες επίπεδο, τα οικοσυστήματα παρέχουν νέους τρόπους διαχείρισης της ανταλλαγής μεταξύ ευελιξίας και
αφοσίωσης/ δέσμευσης. Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες μπορούν είτε να προβαίνουν σε ευέλικτες αποφάσεις, όπως είναι
το λανσάρισμα ενός πιλοτικού έργου, είτε
να εστιάζουν και να αφοσιώνονται σε ένα
συγκεκριμένο στρατηγικό μονοπάτι, που
είναι συχνά απαραίτητο για την επίτευξη επαρκούς κλιμάκωσης και ασφαλούς
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σε ένα

οικοσύστημα, μία εταιρία μπορεί να εστιάσει στην ανάπτυξη μίας πλατφόρμας,
όπως το Facebook, αλλά να παραμείνει
ευέλικτη σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που
θα προσφέρει, επιτρέποντας σε άλλους
να αναπτύσσουν και να παρέχουν αυτές
τις υπηρεσίες. Οι υπάρχουσες δυνατότητες μπορούν να συνδυαστούν και να
ανασυνδυαστούν χωρίς να χρειάζεται μία
εταιρεία να δεσμευτεί σε κάτι συγκεκριμένο εσωτερικά. Ένα οικοσύστημα μπορεί επίσης να διερευνήσει διάφορες νέες
διαδρομές παράλληλα, δημιουργώντας
σε όλο το σύστημα επιλογές που μία παραδοσιακή εταιρεία μπορεί να μην είχε
τους πόρους, το χρόνο ή την ανοχή κινδύνου ώστε να δημιουργήσει μόνη της.
Τα οικοσυστήματα μπορούν να συγκριθούν με πιο παραδοσιακούς τρόπους οργάνωσης της παραγωγής ανάλογα με το
βαθμό ρευστότητας τους. Τα οικοσυστήματα κάθονται ανάμεσα στο ένα άκρο,
των κάθετα ολοκληρωμένων εταιρειών
ή των στατικών εφοδιαστικών αλυσίδων,
και το άλλο άκρο, αυτό των ανοιχτών,
ανταγωνιστικών αγορών, στις οποίες οι
πελάτες συνδυάζουν διάφορα προϊόντα
ανάλογα με το μεταβαλλόμενα μοτίβα
αναγκών τους.
Προκειμένου να αξιοποιήσουν τα οικοσυστήματα, οι οργανισμοί θα πρέπει να
απομακρυνθούν από την παραδοσιακή,
στατική, με επίκεντρο την εταιρεία νοοτροπία και να εφαρμόσουν νέους τρόπους σκέψεις σχετικά με τη στρατηγική
τους με βάση την προοπτική των οικοσυστημάτων. Αυτή η προοπτική είναι διαφορετική με πολλούς τρόπους:
• Δυναμική: Βασιζόμενη σε μία παράλληλη και από κοινού εξέλιξη και όχι σε μία

Σε ένα θεμελιώδες επίπεδο, τα
οικοσυστήματα παρέχουν νέους τρόπους
διαχείρισης της ανταλλαγής μεταξύ ευελιξίας
και αφοσίωσης/ δέσμευσης
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Θα πρέπει να εξετάσουμε τι θέλουμε το
οικοσύστημα να εκπληρώσει πριν καν
ξεκινήσουμε την οικοδόμησή του
στατική θεώρηση των σχέσεων και των
δυνατοτήτων.
• Συνεργατική: Οδηγημένη από την δημιουργία καινοτόμων προϊοντικών συνδυασμών που βασίζονται σε συμπληρωματικά offerings.
• Βασισμένη στην επιρροή: Διαμορφωμένη εν μέρει από την επιρροή και όχι
από την πλήρη κυριότητα ή τον έλεγχο.
• Έμμεση: Τα κέρδη από τις συναλλαγές του συστήματος περιλαμβάνουν
διασταυρούμενες επιχορηγήσεις, καθώς συχνά η χρηματικές αποπληρωμές
πραγματοποιούνται έμμεσα.
• Έξυπνη: Δημιουργεί και αξιοποιεί
απρόσμενες μεταβολές, ανατροπές και
απρόβλεπτες συνέπειες
• Προσανατολισμένη στο δίκτυο: Περιλαμβάνει επικαλυπτόμενα δίκτυα, παρά
διακριτές γραμμικές αλυσίδες αξίας.
• Εστιασμένη εξωτερικά: Εστιάζει έντονα σε δραστηριότητες πέρα από τα όρια
της εταιρείας.

Καταρρίπτοντας τους μύθους
γύρω από τα οικοσυστήματα
Υπάρχει μία σειρά ‘παρεξηγήσεων’ σε
ό,τι αφορά τα οικοσυστήματα, οι οποίες
εμποδίζουν τις εταιρείες να δημιουργήσουν ή να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά
τις νέες προοπτικές που αυτά προσφέρουν. Μελέτη του MIT Sloan Management
Review αναγνωρίζει μύθους σε τέσσερις
βασικές περιοχές: πότε τα οικοσυστήματα είναι ενδεδειγμένη επιλογή, τι είναι, τι
κάνουν και πώς τα αξιοποιούμε.
Πότε ενδείκνυται ένα οικοσύστημα;
Μύθος 1: Πάντα χρειάζεσαι ένα οικοσύστημα. Πολλές από τις συμβουλές
γύρω από τα οικοσυστήματα επικεντρώνονται στο πώς να οικοδομήσουμε το

engagement των οικοσυστημάτων μέσα
στην εταιρική στρατηγική χωρίς να τεθεί
πρώτα το ερώτημα του κατά πόσο αυτό
τελικά είναι απαραίτητο. Η οικοδόμηση
ενός οικοσυστήματος είναι επιλογή. Υπάρχουν πολλές επιτυχημένες εταιρείες που
δεν βασίζονται σε οικοσυστήματα, όπως
είναι για παράδειγμα η EssilorLuxotica, μία
από τις μεγαλύτερες εταιρείες οπτικών ειδών παγκοσμίως, η οποία είναι ιδιαίτερα
καθετοποιημένη. Η επιλογή των εταιρειών
εξαρτάται εν μέρει από τις ικανότητες των
δυνητικών συνεργατών και από το κόστος
της ανάπτυξης εξειδικευμένων ικανοτήτων in-house. To επιχειρηματικό περιβάλλον επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.
Σε απρόβλεπτα και εύθραυστα περιβάλλοντα, η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος
μπορεί να είναι καλή ιδέα. Σε πιο προβλέψιμους τομείς, μία κλασική προσέγγιση
ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης, η
οποία βασίζεται σε στατικές εφοδιαστικές
αλυσίδες είναι κατά πάσα πιθανότητα καλύτερη επιλογή.
Τα οικοσυστήματα δεν είναι η λύση σε
κάθε επιχειρηματικό πρόβλημα. Θα πρέπει
να εξετάσουμε τι θέλουμε το οικοσύστημα
να εκπληρώσει πριν καν ξεκινήσουμε την
οικοδόμησή του.
Τι είναι ένα οικοσύστημα;
Μύθος 2: Ένα οικοσύστημα είναι μία εφοδιαστική αλυσίδα. Ο όρος «οικοσύστημα»
χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο της
αλυσίδας εφοδιασμού. Πράγματι, ένα σύνολο σχέσεων με προμηθευτές αν είναι
συνεργατικό και δυναμικό μπορεί να είναι
ένα οικοσύστημα. Η Apple για παράδειγμα, έχει μεταλλασσόμενες, παράλληλα
εξελισσόμενες σχέσεις με πολλούς προμηθευτές. Αντί να αγοράζει απλά τυποποιημένα εξαρτήματα, η Apple δαπανά χρόνο

και χρήματα για την εξέλιξη των συνεργατών της, στέλνοντας δικούς της μηχανικούς στα εργοστάσια των προμηθευτών
της για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.
Αλλά τα οικοσυστήματα συχνά εκτείνονται
πέρα από τέτοιου είδους συνεργασίες.
Αναλογιστείτε τις επενδύσεις της Intel και
τις σχέσεις της με τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τα microchips της - πρόκειται για
ένα δίκτυο που εκτείνεται πολύ πέρα από
την εφοδιαστική αλυσίδα. Κανείς χάνει τη
μεγαλύτερη αξία της έννοιας των οικοσυστημάτων αν περιορίσει τη θεώρησή τους
μόνο στους προμηθευτές. Ένα οικοσύστημα μπορεί σίγουρα να περιλαμβάνει μία
εφοδιαστική αλυσίδα και πολλά άλλα, ή
και καμία εφοδιαστική αλυσίδα.
Μύθος 3: Τα οικοσυστήματα είναι πάντα
ανοιχτά στο μέγιστο βαθμό. Οι συζητήσεις για τα οικοσυστήματα συχνά υπογραμμίζουν την έννοια της ανοικτότητας
(openess). Ένα πρόσφατο άρθρο στο
Forbes αναφέρει «Οι εταιρείες που θέλουν
να αναπτύξουν ή να συμμετάσχουν σε οικοσυστήματα θα πρέπει να υιοθετήσουν
συστήματα που ενισχύουν την ανοιχτή
συνεργασία».
Η έμφαση αυτή είναι κατανοητή: Όλα τα
οικοσυστήματα είναι σε κάποιο βαθμό
‘ανοιχτά’, καθώς περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις πέρα από τα εταιρικά σύνορα.
Αλλά ο βαθμός και το είδος αυτής της ανοικτότητας ποικίλλουν. Οποιοδήποτε είδος
openness έρχεται σε βάρος του ελέγχου
και ορισμένα αποτελεσματικά οικοσυστήματα είναι σχετικά ‘κλειστά’ με σεβασμό
στους νέους συμμετέχοντες ή τα δεδομένα και την πνευματική ιδιοκτησία. Για παράδειγμα, η εταιρεία Rio Tinto δουλεύει
με ένα οικοσύστημα εταιρειών για τη διαχείριση των δεδομένων της, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, SAP, Accenture
και Avenade - εταιρείες με τις οποίες η Rio
Tinto λειτουργεί συμπληρωματικά. Η αξία
εδώ δεν πηγάζει από τη μεγιστοποίηση
του αριθμού των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα διαμοιράζονται ανοιχτά, αλλά εντός
μίας επιλεγμένης ομάδας.
Υπάρχουν πολλά σχετικά παραδείγματα,
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όπως η Sustainable Fashion Alliance που
είναι ένα οικοσύστημα εταιρειών οι οποίες συνεργάζονται για να διαμορφώσουν η
μία τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης της
άλλης. Η αξία που δημιουργούν εξαρτάται
από την αξιοπιστία σε αυτή την περιοχή το οικοσύστημα είναι πολύτιμο γιατί εφαρμόζει ισχυρά κριτήρια επιλογής. Η ανοικτότητα είναι μία επιλογή: Σε απρόβλεπτες
καταστάσεις, όταν η εξερεύνηση είναι το
ζητούμενο μπορεί να έχει νόημα ένα πιο
ανοικτό οικοσύστημα. Αντιθέτως, μπορεί
η λύση να είναι ένα πιο κλειστό σύστημα
όταν απαιτείται περισσότερος έλεγχος
προκειμένου αυτό να παράγει αξία.
Μύθος 4: Ένα οικοσύστημα είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα. Σε πολλές συζητήσεις,
τα οικοσυστήματα και οι ψηφιακές πλατφόρμες θεωρούνται σχεδόν ταυτόσημα.
Και πάλι είναι εύκολο να αντιληφθούμε
γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο μύθος, καθώς πολλά οικοσυστήματα αφορούν ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Spotify, το
Facebook ή το Airbnb. Αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγεί στην εξίσωση των δύο, αγνοώντας το ευρύτερο σύνολο επιλογών που
παρέχουν τα οικοσυστήματα. Ας πάρουμε
για παράδειγμα τη φαρμακοβιομηχανία
Novo Nordisk, η οποία εισήλθε στην Κίνα
το 1994. Η Novo ανέπτυξε ένα εκτεταμένο,
μη ψηφιακό οικοσύστημα γύρω από τον
διαβήτη -ο οποίος τότε σε μεγάλο βαθμό
δεν αντιμετωπιζόταν στην Κίνα- εμπλέκοντας το κινεζικό υπουργείο Υγείας, την
Κινεζική Ιατρική Εταιρεία, πανεπιστήμια,
ομάδες γιατρών, ομάδες ασθενών και μη
κυβερνητικούς οργανισμούς, στέλνοντας
λεωφορεία με ειδικούς σε αγροτικές περιοχές για να εκπαιδεύσουν τους γιατρούς
και τους ασθενείς. Η εταιρεία σήμερα έχει
ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως από
πωλήσεις που σχετίζονται με τον διαβήτη
στην Κίνα, ενώ το μερίδιο αγοράς της φτάνει το 60%. Μία ψηφιακή πλατφόρμα δεν
ήταν απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση.
Η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει δυναμικά την ενορχήστρωση πολλαπλών
παικτών σε ένα πολύπλοκο οικοσύστημα,
αλλά επιτυχημένα οικοσυστήματα μπο-

ρούν να υπάρξουν και χωρίς τις ψηφιακές
πλατφόρμες.
Τι κάνει ένα οικοσύστημα;
Μύθος 5: Ένα οικοσύστημα δεν αλλάζει
την εσωτερική λειτουργία μίας επιχείρησης. Είναι πιθανό να θεωρήσουμε ένα
οικοσύστημα ως μία δομική καινοτομία
εξωτερικά της εταιρείας. Αλλά θα ήταν
περίεργο αν η εξάρτηση από ένα οικοσύστημα δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο στον
τρόπο λειτουργίας μίας επιχείρησης. Πολλοί κύριοι φορείς οικοσυστημάτων στην
πραγματικότητα επικεντρώνονται στον
επανασχεδιασμό των εσωτερικών διαδικασιών τους ώστε να ανταποκρίνονται
περισσότερο και να προσαρμόζονται στη
δυναμική των οικοσυστημάτων. Για παράδειγμα, μία από τις κατευθυντήριες αρχές
της Alibaba είναι να «φέρει την αγορά
στον οργανισμό». Για να το πετύχει αυτό,
η εταιρεία χρησιμοποιεί αλγορίθμους, που
τροφοδοτούνται από πραγματικά δεδομένα αντλημένα από το οικοσύστημα, για να
αυτοματοποιήσει όσες περισσότερες λειτουργικές αποφάσεις μπορεί.
Οποιαδήποτε εταιρεία φιλοδοξεί να διαχειριστεί περίπλοκες σχέσεις μέσα σε
ένα οικοσύστημα, όπως Volkswagen ή
η Alibaba, πρέπει να δημιουργήσει τον
οργανωτικό μυ που θα της το επιτρέψει.

Πολλές εταιρείες εξακολουθούν να εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του
οργανωτικού σχεδιασμού του 19ου αιώνα,
λειτουργώντας ως ολοκληρωμένα μεγαθήρια της αγοράς τους τα οποία επιδιώκουν να κάνουν ή να ελέγξουν τα πάντα.
Αν η ανάπτυξη ή η συμμετοχή σε ένα οικοσύστημα έχει νόημα για μία εταιρεία, τότε
απαιτείται ο επανασχεδιασμός των εσωτερικών διαδικασιών ώστε να γίνου περισσότερο ευέλικτες και προσαρμόσιμες.
Μύθος 6: Τα οικοσυστήματα είναι σταθερά στο χρόνο. Ενώ ο σχεδιασμός ενός
οικοσυστήματος που βασίζεται στο πού
και στο πόση αξία κάθε συμμετέχοντας
προσθέτει μοιάζει να είναι το προφανές
σημείο εκκίνησης, πρόκειται για κάτι που
βασίζεται στην υπόθεση ότι μπορούμε
να γνωρίζουμε με κάποιο τρόπο αυτή την
πληροφορία. Αλλά τα οικοσυστήματα είναι πολύπλοκα. Οι συμμετέχοντες έχουν
υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας, και οι ρόλοι
μέσα στα οικοσυστήματα δεν είναι σταθεροί. Ο κίνδυνος αυτού του μύθου είναι ότι
μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση στατικών, παραπλανητικών προσεγγίσεων που
έρχονται σε αντίθεση με τον δυναμικό,
αναδυόμενο χαρακτήρα των οικοσυστημάτων. Όταν μία εταιρεία ακολουθεί αυτή
την προσέγγιση διακινδυνεύει να αντιστα-
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ηγεσία

Η μετάβαση στη νοοτροπία των
οικοσυστημάτων αμφισβητεί την ίδια την
ιδέα του “κλάδου”, την οποία έχουμε
κληρονομήσει από την βιομηχανική εποχή
θεί τελικά στην αλλαγή ή να μην αισθανθεί
τα σημάδια των αναδυόμενων ευκαιριών
αρκετά γρήγορα.

μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση ούτε θα
έπρεπε να είναι ο ενορχηστρωτής σε κάποιο από αυτά.

Πώς χρησιμοποιούμε ένα οικοσύστημα
Μύθος 7: Ο καθένας μπορεί να είναι ενορχηστρωτής. Ένα σύνηθες συμπέρασμα
γύρω από τα οικοσυστήματα είναι ότι
κάθε εταιρεία -συνήθως η δική μας εταιρεία- μπορεί να ηγηθεί των προσπαθειών.
Λίγες εταιρείες, ωστόσο, είναι πραγματικά
σε θέση να το κάνουν. Η ενορχήστρωση
ενός οικοσυστήματος απαιτεί την κατοχή
ιδιαίτερων assets -όπως είναι ένα ισχυρό
brand, μία υπάρχουσα πλατφόρμα, η ικανότητα κλιμάκωσης, ένα συναρπαστικό
αμοιβαίο όραμα ή τα απαραίτητα ταμειακά αποθέματα και κατ’ επέκταση την
ικανότητα για υπομονετική διερεύνηση
και οικοδόμηση καινοτομιών. Ας δούμε
το παράδειγμα της Corning, εταιρεία που
κατασκευάζει γυαλί και εργάζεται για την
ικανοποίηση των αναγκών των προϊόντων
της Apple αλλά και για την προσέλκυση
κοινών επενδύσεων σε έργα Έρευνας και
Ανάπτυξης (R&D). H Corning είναι επιτυχημένη στην προσπάθεια της αυτή, αλλά
σαφώς δεν είναι ο ηγέτης του οικοσυστήματος σε αυτό το σενάριο.
Ναι, είναι εύκολο να χάσει κανείς τον ρεαλισμό του κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής - άλλωστε ποιος δεν θα ήθελε να είναι η δική του εταιρεία ο πρωταγωνιστής;
Ακόμα και εταιρείες που είναι ηγέτες στον
κλάδο τους θα πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά σχετικά με το κατά πόσο είναι
πραγματικά σε θέση να ενορχηστρώσουν
νέα cross-industry οικοσυστήματα. Όλοι
οι CEOs θα πρέπει να αναλογιστούν πώς οι
εταιρείες τους θα λειτουργήσουν σε σχέση
με τα σχετικά οικοσυστήματα, αλλά δεν

Μύθος 8: Τα οικοσυστήματα θα πρέπει να
ελέγχονται ή να διοικούνται. Ακόμα και οι
ενορχηστρωτές έχουν περιορισμένο μόνο
έλεγχο των οικοσυστημάτων. Κατά τη δημιουργία μίας στρατηγικής για τα οικοσυστήματα ίσως είναι καλύτερα να βρίσκεται
κανείς στην πλευρά της σεμνότητας, έχοντας ως στόχο την επιρροή και όχι τον πλήρη έλεγχο. Η επιτυχημένη διαμόρφωση
έρχεται από την από κοινού εξέλιξη, μέσα
από τη διαρκή αναβάθμιση του επιχειρηματικού μοντέλου, του περιβάλλοντος και
από την παραδοχή ότι όλοι οι συμμετέχοντες κάνουν το ίδιο χωρίς να απαιτείται η
απόλυτη συμφωνία σε έναν ενιαίο στόχο
και σε κοινά κριτήρια επιτυχίας. Αυτή είναι
η προσέγγιση της Alibaba, όπως εύγλωττα περιγράφεται από τον Chief Strategy
Officer, Ming Zeng: «Ποτέ μην αφήνετε
έναν κάτοχο MBA κοντά σε μία αγορά η
οποία μπορεί να τρέξει μόνη της». Ο κίνδυνος εδώ είναι να χρησιμοποιηθούν κλασικές τακτικές σχεδιασμού και εκτέλεσης,
όταν αυτό που χρειάζεσαι είναι ευελιξία
και έμμεση διαμόρφωση.
Μύθος 9: Χρειάζεται κανείς ένα μόνο οικοσύστημα. Οι περισσότερες συζητήσεις
σε αυτό το χώρο επικεντρώνονται στην
ανάπτυξη ενός ενιαίου οικοσυστήματος.
Ωστόσο, εταιρείες όπως η Google, η Apple
και το Facebook είναι μέλη αρκετών οικοσυστημάτων. Ας πάρουμε για παράδειγμα
την Philips Healthcare, η οποία διαθέτει
ένα οικοσύστημα καινοτομίας που περιλαμβάνει ακαδημαϊκά εργαστήρια, εταιρείες ρομποτικής και startups, ένα οικοσύστη-

μα διανομής από προμηθευτές εξοπλισμού
και λογισμικού σε νοσοκομεία και ένα τρίτο
οικοσύστημα που βασίζεται σε εφαρμογές
τηλε-υγείας, υποστηριζόμενο από πολλαπλούς ψηφιακούς συνεργάτες.
Μύθος 10: Αν καταλαβαίνει κανείς την
στρατηγική των οικοσυστημάτων, μπορεί
και να το κάνει. Τα οικοσυστήματα απαιτούν μία στρατηγική διαμόρφωσης, η
οποία έχει να κάνει με τη συνεργασία με
άλλους μέσω χρήσης έμμεσης επιρροής
(συχνά αμφίδρομης), με το να μπορεί κανείς να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες
αλλαγές και με την εξέλιξη του οικοσυστήματος με στόχο να επωφεληθούν όλες οι
πλευρές. Η υιοθέτηση μίας τέτοιας στρατηγικής δεν είναι πάντα εύκολη καθώς οι
περισσότεροι άνθρωποι του επιχειρείν είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις κλασικές πρακτικές σχεδιασμού και εκτέλεσης
της στρατηγικής. Για να το ελέγξει αυτό, η
ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου BCG
Henderson ανέπτυξε ένα παιχνίδι προσομοίωσης διαφορετικών περιβαλλόντων
και στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης
της διαμόρφωσης στρατηγικών κατάλληλων για οικοσυστήματα. Ανάμεσα σε πολλές εταιρείες, οι managers θεώρησαν ότι η
στρατηγική των οικοσυστημάτων ήταν η
πιο δύσκολη: μόλις το 18% πέτυχαν.
Η μετάβαση στη νοοτροπία των οικοσυστημάτων αμφισβητεί την ίδια την ιδέα
του “κλάδου”, την οποία έχουμε κληρονομήσει από την βιομηχανική εποχή - ένα
δηλαδή διακριτό σύνολο παρόμοιων
παικτών οι οποίοι ανταγωνίζονται στην
παραγωγή κοινών προϊόντων με ένα καθετοποιημένο τρόπο. Στις προσεχείς δεκαετίες πιθανότατα να διαπιστώσουμε
περαιτέρω διάδοση των οικοσυστημάτων,
με τις εταιρείες να εξελίσσονται από κοινού και παράλληλα σε προσωρινές ομάδες
σχέσεων, διευρύνοντας τα παραδοσιακά
επιχειρηματικά όρια. Επομένως, θα πρέπει
να είναι κανείς ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε
να μην εφαρμόσει αθέλητα υποθέσεις και
πρακτικές από πιο κλασικά περιβάλλοντα
ή να βασιστεί σε υποθέσεις που ίσχυαν στο
παρελθόν.

παρουσίαση
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Η ΝΕΑ BMW ΣΕΙΡΑ 1
ήρθε για να προσελκύσει όλα τα βλέμματα

Μ

ε το δυναμικό και νεανικό σχεδιασμό της, θα σας εντυπωσιάσει
από την πρώτη κιόλας ματιά, ενώ στο εσωτερικό θα
απολαύσετε περισσότερους χώρους από ποτέ.
Οι πρωτοποριακές τεχνολογίες και τα συστήματα υποστήριξης οδήγησης σάς
επιτρέπουν να φτάνετε πάντα στον προορισμό σας, με ασφάλεια και άνεση.
Επιπλέον, οι νέοι πιο αποδοτικοί κινητήρες σάς εξασφαλίζουν μια μοναδική

οδηγική εμπειρία γεμάτη δυναμισμό, ευελιξία και ασφάλεια.
Επιλέξτε τώρα την νέα BMW Σειρά 1 με το προνομιακό πακέτο
που σας ταιριάζει και απολαύστε τον ιδιαίτερα πλούσιο
εξοπλισμό, ο οποίος έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψιν τα
όρια που έχει καθορίσει η Πολιτεία για τη φορολόγηση των
χρηστών εταιρικών αυτοκινήτων.

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ανακαλύψτε τα πλούσια πακέτα εξοπλισμού που διαθέτουν αυτόματο ή χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και αποκτήστε τη νέα BMW Σειρά 1
που σας ταιριάζει από €27.993.
BMW 118i Sport Line
Advanced με 28.626€
• Αυτόματο κιβώτιο
• Μεταλλικό χρώμα
• Αυτόματος διζωνικός
κλιματισμός

• Έκδοση Sport Line
• Προβολείς LED
• Προβολείς ομίχλης LED
• Ζάντες αλουμινίου17"
• Αισθητήρας

παρκαρίσματος εμπρόςπίσω (PDC)
• Σπορ δερμάτινο
πολυλειτουργικότιμόνι
• Σπορ καθίσματα οδηγού
& συνοδηγού
• Πακέτο φωτισμού
• Πακέτο αποθηκευτικών
χώρων
• Cruise Control με
λειτουργία φρεναρίσματος
• Απομακρυσμένες
Υπηρεσίες
• Concierge Services
• BMW Live Cockpit

BMW 118i Connected
Advanced με 28.313€
• Αυτόματο κιβώτιο
• Μεταλλικό χρώμα
• Ζάντες αλουμινίου16"
• Αισθητήρας
παρκαρίσματος εμπρόςπίσω (PDC)
• Σπορ δερμάτινο
πολυλειτουργικότιμόνι
• BMW Live CockpitPlus
• Σύστημα Πλοήγησης
• Απομακρυσμένες
Υπηρεσίες
• ConciergeServices
• Πληροφορίες
κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο
• Προετοιμασία για
AppleCarPlay

BMW 118i Connected
με 28.306€
• Μεταλλικό χρώμα
• Ζάντες αλουμινίου16"
• Αισθητήρας παρκαρίσματος
εμπρός-πίσω (PDC)

• Προβολείς LED
• Έκδοση Advantage
• Σπορ δερμάτινο

πολυλειτουργικότιμόνι

• Πακέτο φωτισμού
• Πακέτο αποθηκευτικών
χώρων

• Cruise Control με λειτουργία

φρεναρίσματος
• Ρύθμιση ύψους για το
κάθισμα του συνοδηγού
• BMW Live CockpitPlus
• Σύστημα Πλοήγησης
• Απομακρυσμένες
Υπηρεσίες
• Concierge Services
• Πληροφορίες κυκλοφορίας
σε πραγματικό χρόνο
• Προετοιμασία για Apple
CarPlay

BMW 116d Exclusive
με 28.313€
• Αυτόματο κιβώτιο
• Μεταλλικό χρώμα
• Ζάντες αλουμινίου16"
• Αισθητήρας

παρκαρίσματος εμπρόςπίσω (PDC)
• Σπορ δερμάτινο
πολυλειτουργικότιμόνι
• Απομακρυσμένες
Υπηρεσίες
• Concierge Services

BMW 116d Connected
με 27.993€
• Μεταλλικό χρώμα
• Ζάντες αλουμινίου16"
• Αισθητήρας παρκαρίσματος
εμπρός-πίσω (PDC)

• Προβολείς LED
• Έκδοση Advantage
• Σπορ δερμάτινο

πολυλειτουργικό τιμόνι

• Πακέτο φωτισμού
• Πακέτο αποθηκευτικών χώρων
• Cruise Control με λειτουργία
φρεναρίσματος

• Ρύθμιση ύψους για το κάθισμα
του συνοδηγού

• BMW Live CockpitPlus
• Σύστημα Πλοήγησης
• Απομακρυσμένες Υπηρεσίες
• Concierge Services
• Πληροφορίες κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο

• Προετοιμασία για Apple
CarPlay

INFO

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το
τμήμα Εταιρικών Πωλήσεων του BMW Group Hellas
στο email: BMWHellas.
Corporatesales@bmw.gr
και στο 210 9118000.
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Η ισχύς εν τη ενώσει
Σε μία εποχή όπου ολοένα και περισσότερες εταιρείες απομακρύνονται από την
παραδοσιακή ιεραρχική οργάνωση και στρέφονται σε περισσότερο team-based
δομές, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αποφασιστική σημασία της βέλτιστης
ομαδικής εργασίας για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Η συνεργασία μίας ομάδας,
όμως, δεν είναι μία αυτόματη διαδικασία. Αντιθέτως, αποτελεί ένα δύσκολο
καθήκον για τις εταιρείες και τους ηγέτες, η πολυπλοκότητα του οποίου είναι
σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Σ

ήμερα, περισσότερο ίσως από
ποτέ στο παρελθόν, οι εταιρείες
έχουν αναγνωρίσει τη σημασία
της ομαδικής αποδοτικότητας
και τη σπουδαιολογούν περισσότερο από
αυτή της ατομικής. Άλλωστε η εποχή μας
δεν επιβάλλει μόνο τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και την απομάκρυνση από
τις παραδοσιακές ιεραρχικές δομές και τη
μετάβαση στην ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι ομάδες
στην επιτυχία και την ανάπτυξη της καινοτομίας, που αποτελεί βασικό επιχειρηματικό
ζητούμενο.
H καλή και αποδοτική ομαδική εργασία και
η επίτευξη αυτής, αποτελεί ολοένα και πιο
επιτακτική, καθώς σήμερα εργαζόμενοι με
διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων και ιδεών
μπορεί να είναι διασκορπισμένοι ακόμα και
σε διαφορετικές ηπείρους. Οι σύγχρονες επιχειρηματικές συνθήκες απαιτούν από τους
εργαζόμενους να μοιράζονται πληροφορίες
όπου και αν βρίσκονται, προκειμένου να
χαραχτούν στρατηγικές, να αναπτυχθεί καινοτομία, να δημιουργηθούν νέα προϊόντα ή
υπηρεσίες κ.ά., συνεπώς η ομαδική εργασία
διαδραματίζει ποικίλους σημαντικούς ρόλους σε μία επιχείρηση.
Η ύπαρξη, ωστόσο, ομάδων από μόνη της

δεν αρκεί. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία
ομάδων υψηλής αποδοτικότητας που επιφέρουν πραγματικό αντίκτυπο στο επιχειρείν.

Ομάδες υψηλής απόδοσης
Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι ο στόχος είναι
η δημιουργία και το χτίσιμο μίας ομάδας
υψηλής απόδοσης, το πρώτο βήμα είναι να
αναγνωρίσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία αυτά που διακρίνουν τις
ομάδες που επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα
αποδοτικότητα.
Όπως και σε οτιδήποτε άλλο, η κουλτούρα
είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας. Η
κουλτούρα μας καθορίζει ως μονάδες, οικογένειες και επιχειρήσεις. Είναι αυτό που
καθορίζει και διακρίνει το ποιοι είμαστε
και πώς προσδιοριζόμαστε. Οι εργαζόμενοι μπορούν εύκολα να περιγράψουν την
εταιρική κουλτούρα, χρησιμοποιώντας
λέξεις όπως «υποστηρικτική», «ανοιχτή»,
«εστιασμένη στα αποτελέσματα» κ.λπ. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτής της κουλτούρας
έχει αναπτυχθεί και καθιερωθεί μέσα από
μία πορεία χρόνων ή ακόμα και δεκαετιών.
Σε ό,τι αφορά όμως τις ομάδες δεν υπάρχει
αυτή η δυνατότητα του χρόνου για την οικοδόμηση μίας επιτυχημένης ομαδικής κουλτούρας. Στην καλύτερη των περιπτώσεων,

managers και στελέχη του HR προσπαθούν
να χτίσουν μία ισχυρή ομαδική κουλτούρα
μέσα σε ένα ή δύο -το πολύ- χρόνια. Ο στόχος έχει επιτευχθεί όταν τα μέλη της ομάδας
αρχίσουν να ταυτίζονται με την ομάδα. Τότε
η κουλτούρα της ομάδας έχει εμπεδωθεί.
Ποια είναι όμως τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά αυτά μίας κουλτούρας υψηλής
ομαδικής αποδοτικότητας; Ποια είναι τα
συστατικά αυτά τα οποία δημιουργούν μία
πραγματικά σπουδαία ομάδα η οποία εκπληρώνει την αποστολή της και υλοποιεί
το όραμα;
# Όραμα (αποστολή)
Οι υψηλής αποδοτικότητας ομάδες -HighPerformance Teams- ξέρουν πού πηγαίνουν
και έχουν έντονη την αίσθηση της κατεύθυνσης. Το όραμα της ομάδας συγχρονίζεται με
το συνολικό όραμα της εταιρείας, ωστόσο
είναι ξεχωριστό για την ομάδα. Το όραμα
δεν είναι κάτι που δημιουργείται και επικοινωνείται από τον ηγέτη της ομάδας μόνο.
Αντιθέτως, αντανακλά μία κεντρική ομαδική προσπάθεια, επιτρέποντας σε όλους
να αισθάνονται κοινωνοί και κάτοχοι του
οράματος αυτού. Το όραμα της ομάδας
αποτελεί έναν κινητήριο μοχλό ο οποίος
ωθεί την ομάδα προς τα εμπρός. Επιτρέ-

ΕΑΣΕ | LEADING

πει στα μέλη της ομάδας να θέτουν σαφείς
επιδιώξεις, ενώ στοχεύει αλλά και μετράει
την επιτυχία. Το όραμα περιλαμβάνει όχι
μόνο τις επιχειρηματικές αλλά και άλλες
πτυχές, όπως η ομάδα, οι άνθρωποι, βασικές οικονομικές μετρικές, ο κλάδος και οι
stakeholders.
# Ταυτότητα (identity)
Τα μέλη των ομάδων υψηλής αποδοτικότητας ταυτίζονται με την ομάδα και είναι περήφανα για αυτήν. Αυτή η αίσθηση υπερηφάνειας οφείλεται, εν μέρει, στην προσωπική
προσπάθεια που έχει καταβάλει κάθε μέλος
της ομάδας για την επίτευξη της υψηλής
αυτής απόδοσης. Η ταυτότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της προσωπικής αντίληψης
που έχει κάποιος και μπορεί να είναι ακόμα

πιο ισχυρή από την ταυτότητα της εταιρείας
ή του κλάδου.
Η ταυτότητα τοποθετεί πρώτα την ομάδα
και ξέρει ότι η ομαδική προσπάθεια είναι το
κλειδί για την συνολική επιτυχία. Η αίσθηση
του ότι είναι κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου συνόλου είναι που οδηγεί τα μέλη της
ομάδας να κάνουν το «κάτι παραπάνω». Πιστεύουν ότι αυτό που κάνουν έχει νόημα και
δημιουργεί αξία.
# Αξίες
Οι High-Performance ομάδες ξέρουν τι είναι σημαντικό για εκείνες. Έχουν καθορίσει
πώς θέλουν να εμφανίζονται, να αλληλεπιδρούν και να είναι μαζί. Οι αξίες δεν είναι
μόνο λέξεις στον τοίχο. Είναι εμποτισμένες
με συναίσθημα και γεμάτες νόημα. Οι αξί-

ες καθορίζουν τις συμπεριφορές και όλα
τα μέλη της ομάδας αναμένεται να συμπεριφέρονται και να δρουν σύμφωνα με τις
αξίες της ομάδας. Αυτές οι αξίες συγχρονίζονται μεν με τις αξίες της εταιρείας, είναι
όμως προσαρμοσμένες και εξειδικευμένες
σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας. Είναι
εύκολο να επικοινωνηθούν, τόσο εσωτερικά
μέσα στην ομάδα όσο και σε εξωτερικούς
εμπλεκόμενους. Οι αξίες αυτές είναι top-ofmind, καθορίζουν τα πρότυπα και θέτουν
τον πήχη ψηλά.
# Αποτελέσματα (results)
Οι ομάδες υψηλής απόδοσης επιτυγχάνουν
αποτελέσματα με συνέπεια. Είναι σαφείς
σχετικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
και δεσμεύονται για αυτά. Συνειδητοποι-
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ούν ότι η «εστίαση στα αποτελέσματα» θα
πρέπει να συνδέεται με τον καθορισμό της
ομαδικής επιτυχίας. Οι ομάδες υψηλής απόδοσης μετράνε τα αποτελέσματα συχνά και
κατανοούν ότι «αυτό που μετριέται γίνεται».
Δεν εστιάζουν μόνο στα αποτελέσματα,
αλλά και στα στοιχεία αυτά που οδηγούν
στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Όλα τα
μέλη της ομάδας αισθάνονται υποχρέωση
να παραδώσουν το κομμάτι της εξίσωσης
που τους αναλογεί και βοηθούν τους άλλους
να κάνουν το ίδιο.
# Αποτελεσματικότητα
Οι υψηλής απόδοσης ομάδες γνωρίζουν
ότι χρειάζονται περισσότερα από μία μαχητική εστίαση στα αποτελέσματα. Γνωρίζουν ότι θα πρέπει να αριστεύσουν στους
παράγοντες και τις διαδικασίες αυτές που
θα επιφέρουν τα αποτελέσματα. Οι HighPerformance ομάδες έχουν σαφώς καθορισμένες διαδικασίες για τις βασικές πλευρές
του επιχειρείν και τις αλληλεπιδράσεις.
Μαθαίνουν διαρκώς και βελτιώνονται
συνεχώς. Κατανοούν ότι η ομαδική διακυβέρνηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της
ομαδικής διαδικασίας. Η εν λόγω «αποτελεσματικότητα» έχει εφαρμογή κυρίως στις
συναντήσεις της ομάδας - όπου τις περισσότερες φορές το μεγαλύτερο μέρος του
χρόνου σπαταλάτε σε «αναφορές» και «ενημερώσεις», και όχι στη λήψη αποφάσεων.
Αλήθεια πόσοι δεν «αξιοποιούν» το χρόνο
των μηνιαίων συναντήσεων για να απαντήσουν στα email τους. Μπορεί να ακούγεται
αστείο, είναι όμως μία συχνή πραγματικότητα για τις περισσότερες ομαδικές συσκέψεις - πολύ χρόνος σπαταλάται αναποτελεσματικά.
#Διασκέδαση
Οι υψηλής απόδοσης ομάδας ξέρουν ότι τα
βιώσιμα κίνητρα έρχονται από την αγάπη
για αυτό που κάνουμε. Τα μέλη αυτών των
ομάδων απολαμβάνουν να είναι μαζί και να
αλληλεπιδρούν με πολλαπλούς τρόπους.
Επίσης, γιορτάζουν τις επιτυχίες συχνά. Εάν
μία ομάδα δεν είναι κινητοποιημένη και δεν

διασκεδάζει, πιθανότατα δεν είναι μία HighPerformance ομάδα. Αυτό συμβαίνει γιατί
ο κινητήριος μοχλός που απαιτείται για την
αποτελεσματική απόδοση μπορεί εύκολα
να προσεγγιστεί μέσω της δύναμης του συναισθήματος, το οποίο παράγεται από την
ενέργεια της αλληλεπίδρασης με την ομάδα.
Για αυτό συχνά αναφερόμαστε στη δύναμη
του «ομαδικού πνεύματος», το οποίο έχει τη
δύναμη να ξεπερνάει τα εμπόδια.
# Ευθυγράμμιση
Οι ομάδες υψηλών επιδόσεων ευθυγραμμίζονται με το τι πρέπει να κάνουν και πώς το
κάνουν. Επιλύουν γρήγορα τις συγκρούσεις
και προχωρούν μπροστά. Πιστεύουν στη
δύναμη της υποστήριξης, της δέσμευσης,
της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της
συμφωνίας, τόσο εντός των ορίων της
ομάδας όσο και με τους άλλους ενδιαφερόμενους. Η ευθυγράμμιση είναι ίσως η
μισή επιτυχία μίας πρωτοβουλίας. Μόλις οι
άνθρωποι ευθυγραμμιστούν, η εκτέλεση
είναι ομαλότερη. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει ευθυγράμμιση, τα εμπόδια αυξάνονται.
# Εμπιστοσύνη
Οι High-Performance ομάδες αντιλαμβάνονται ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί ένα βασικό συστατικό. Επικοινωνούν ανοιχτά και
με διαφάνεια. Πιστεύουν σε μία κουλτούρα
ανατροφοδότησης, δίνοντας και αναζητώντας ενεργά το feedback. Για να είναι αυτό
αποτελεσματικό, η ανάπτυξη σχέσεων και το
χτίσιμο εμπιστοσύνης θα πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα. Τα μέλη της ομάδας «προσέχουν ο ένας τον άλλο». Είναι γεγονός ότι η
εμπιστοσύνη είναι το δυσκολότερο στοιχείο,
ωστόσο είναι και το πλέον σημαντικό και
επιδραστικό.

Xτίζοντας ομάδες υψηλής
απόδοσης
Η δημιουργία των κατάλληλων θεμελίων για την οικοδόμηση ομάδων υψηλών
επιδόσεων είναι προφανές ότι καθίσταται
ολοένα και περισσότερο σημαντική για τα
εταιρικά περιβάλλοντα, όπου η συνεργασία

αντιμετωπίζεται πλέον ως το κλειδί για την
επίτευξη των βέλτιστων επιχειρηματικών
αποτελεσμάτων.
Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη της μία εταιρεία για τη δημιουργία high-performance
ομάδων;
1. Μέγεθος - Ένα κλασικό λάθος κατά τη
δημιουργία μίας ομάδας είναι η συμπερίληψη πολλών μελών. Οι ομάδες με περισσότερα από οχτώ άτομα συχνά έχουν να
αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις σε
ό,τι αφορά τον συντονισμό, την αυξημένη
ένταση και τη μειωμένη παραγωγικότητα.
Στις μεγαλύτερες ομάδες, συχνά κάποια
μέλη δεν «παίρνουν» τον επιθυμητό χρόνο, ενώ κάποια άλλα μπορεί να υιοθετούν
μία πιο παθητική στάση αφού... «κάποιος
άλλος είναι υπεύθυνος». Έρευνες δείχνουν
ότι οι αποδοτικές ομάδες περιλαμβάνουν το
πολύ μέχρι 6-7 μέλη - το ιδανικό μέγεθος για
τη διαχείριση των διαφορετικών απόψεων.
2. Αόρατη ποικιλομορφία - Τα τελευταία
χρόνια, οι περισσότερες εταιρείες έχουν αρχίσει να δίνουν όλο και περισσότερη προσοχή στα θέματα diversity και inclusion. Και
ενώ η ορατή ποικιλομορφία είναι κρίσιμης
σημασίας (φύλο, ηλικία, εθνικό background
κ.λπ.), ο κίνδυνος να παραβλεφθεί η σημασία της μη προφανής ποικιλομορφίας σε
μία ομάδα. Καθώς οι ηγέτες μίας ομάδας
τη διαμορφώνουν, θα πρέπει να λάβουν
υπόψη την ιστορία ζωής κάθε μέλους καθώς και τις διαφορές στις προσωπικότητες.
Όλα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
της ταυτότητας των εργαζομένων και οι πιο
καινοτόμες ιδέες συνήθως προκύπτουν από
ομάδες που χαρακτηρίζονται από «ποικιλομορφία στον τρόπο σκέψης».
3. Συμπληρωματικότητα - Παρόλο που
η εξειδίκευση ενός εργαζόμενου για μία
δουλειά είναι ιδιαίτερα σημαντική, πολλοί
managers υποτιμούν τη σημασία της συμπληρωματικότητας του με τα υπόλοιπα
μέλη της ομάδας. Ποια είναι η προσωπικότητά τους; Ποια τα επίπεδα αυτογνωσίας τους;
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Πόσο καλοί είναι στο να εκφράζονται και να
επιλύουν πιθανές συγκρούσεις με άλλους; Ο
πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Porsche,
Peter Schutz, συνήθιζε να λέει «Προσλαμβάνετε χαρακτήρες. Εκπαιδεύστε δεξιότητες».
Ο διάσημος ντράμερ των Beatles, Ringo
Starr, συχνά χλευάστηκε για την έλλειψη τεχνικής δεξιοτεχνίας. Ωστόσο, οι άλλοι τρεις
συνάδελφοί του στο συγκρότημα ομόφωνα
απέδωσαν την άνοδό τους στο καλλιτεχνικό
στερέωμα στο μοναδικό δημιουργικό ρυθμό
που ο Ringo έδινε σε κάθε τραγούδι. Έτσι,
η δημιουργική συμπληρωματικότητά του
με τον John, τον Paul και τον George ήταν
πολύ πιο σημαντική για την πρωτοποριακή
μουσική των Beatles σε σχέση με τις τεχνικές
του ικανότητες στα ντραμς.
4. Peer recruitment - Ένα βασικό συστατικό
για τη δημιουργία επιτυχημένων και αλληλοσυμπληρούμενων ομάδων είναι η εμπλοκή
των δυνητικών συνεργατών των υποψηφίων στη φάση του recruitment. Με αυτό τον
τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στην ομάδα να
εκφράσει ή να αποσύρει την υποστήριξή
της από έναν υποψήφιο, αυξάνοντας έτσι
την πιθανότητα να βοηθήσουν αυτό τον
άνθρωπο αν επιλεχτεί να επιτύχει αργότερα.
Αλλά εκτός από τον έλεγχο της χημείας,
αυξάνονται επίσης οι πιθανότητες να προσελκύσετε στην ομάδα κορυφαία ταλέντα
- καθώς οι μελλοντικοί συνάδελφοί είναι
καλύτερη στο να ...»πουλήσουν» τη θέση
εργασίας, δεδομένου ότι θεωρούνται έντιμοι και αυθεντικοί.

Δημιουργώντας
υγιείς δυναμικές στην ομάδα
Οι πλέον αποδοτικοί ηγέτες στις σύγχρονες
επιχειρήσεις είναι εκείνοι που ενδυναμώνουν την ομάδα και οι οποίοι είναι σε θέση
να εστιάζουν στις σχέσεις ανάμεσα στους
ανθρώπους και τις δυναμικές της ομάδας.
Μία υγιής δυναμική μέσα στην ομάδα είναι
κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου επιδόσεων. Και αυτό γιατί
επιτρέπει στις ομάδες να αξιοποιούν αποτελεσματικά το χρόνο τους, να είναι πραγματικά δεσμευμένες δημιουργικά και κατ’

επέκταση να βρίσκουν τις βέλτιστες λύσεις
στα προβλήματα.
Πώς οι αποτελεσματικοί ηγέτες ενισχύουν
τόσο την αυτογνωσία των μελών της ομάδας όσο και την γνώση τους για τις δυναμικές της ομάδας;
1. Κουλτούρα ανατροφοδότησης - Μία
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην παροχή feedback προς άλλους είναι ότι συχνά εισπράττεται ως ανεπιθύμητο - ο παραλήπτης
δεν το ζήτησε πραγματικά και η συνέπεια
αυτού είναι διττή: α) αισθανόμαστε άβολα
να το μοιραστούμε και β) ο παραλήπτης είναι αμυντικός. Όταν οι ομάδες καθιερώσουν
τακτικές εβδομαδιαία ή μηνιαία feedback
sessions, τα μέλη αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερη άνεση στη διαμόρφωση αλλά και
στην αποδοχή ανατροφοδότησης.
2. Team check-in και check-out - Οι ομάδες
υψηλού επιπέδου επιδόσεων ξεκινούν και
τελειώνουν τις συναντήσεις τους με μία συζήτηση για τις σχέσεις τους. Ένα «check-in»

είναι μία σύντομη ανταλλαγή συναισθημάτων, με κάθε μέλος να μοιράζεται θετικά ή
αρνητικά αισθήματα όπως «ανησυχώ για
αυτή την συμφωνία γιατί...», ή «είχα άγχος
την περασμένη εβδομάδα γιατί...», «αισθάνομαι ανακουφισμένος γιατί...». Το «checkout» μπορεί να περιστρέφεται γύρω από
ερωτήματα όπως «Πόσο ικανοποιημένοι
είμαστε από αυτή τη συνάντηση;», «Σε ποιο
βαθμό ακούσαμε ο ένας τον άλλο;», «Σε ποιο
βαθμό επιλύσαμε τις εντάσεις μας στην αίθουσα;». Είναι αρμοδιότητα και καθήκον του
ηγέτη της ομάδας να δείξει ότι είναι ασφαλές
να μοιράζονται τέτοια αισθήματα, εφόσον
είναι εποικοδομητικά διατυπωμένα.
Τόσο τα check-in όσο και τα check-out παρέχουν την ευκαιρία στα μέλη της ομάδας
να μοιράζονται θετικά συναισθήματα και
να ξεφορτώνονται κάποιες απογοητεύσεις.
Όταν τα αρνητικά συναισθήματα δεν εκφράζονται, τείνουν να κλιμακώνονται και
ως εκ τούτου να μεγεθύνουν τις εντάσεις
στην ομάδα και να μειώνουν την παραγωγικότητα.
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Ειδική Ενημερωτική Συνάντηση της ΕΑΣΕ
με τον κ. Γιάννη Στουρνάρα
Επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο των εταιριών στην
οικονομική ανάκαμψη της χώρας
Εξαιρετικά επίκαιρη ήταν η θεματολογία της ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης που
διοργάνωσε την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 η ΕΑΣΕ για τα μέλη της, με ομιλητή τον Διοικητή
της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα και θέμα: «Η παγκόσμια, η ευρωπαϊκή
και η ελληνική οικονομία του αύριο».

Σ

την ομιλία του ο Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις
του οικονομικού περιβάλλοντος
διεθνώς, καταδεικνύοντας την ανάγκη για
περισσότερες μεταρρυθμίσεις κι επεσήμανε
τον σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων στην
οικονομική ανάπτυξη της χώρας, διατυπώνοντας κομβικής σημασίας θέσεις και απόψεις

- που καθήλωσαν το κοινό στην κατάμεστη
αίθουσα του Hilton. «Η ομιλία του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος προς τα μέλη της
ΕΑΣΕ έγινε σε μία εξαιρετικά σημαντική στιγμή, τόσο από πλευράς ουσίας όσο και από
πλευράς συμβολισμού» ανέφερε ο κ. Βασίλης
Ραμπάτ, Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και Διευθύνων
Σύμβουλος της Xerox Hellas στην εναρκτήρια ομιλία του. Με θερμά λόγια καλωσόρισε
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επίσης τον διακεκριμένο ομιλητή και φίλο
(όπως είπε για τον κ. Γιάννη Στουρνάρα) και
ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννης
Αναστασόπουλος.
Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι η οικονομία
σε παγκόσμιο επίπεδο κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τις
περυσινές προβλέψεις, υπογραμμίζοντας
ότι η Ευρωζώνη, ειδικότερα, είναι ευάλωτη
απέναντι στο ενδεχόμενο μίας νέας διεθνούς επιβράδυνσης, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων της αρχιτεκτονικής της.
Για την Ελλάδα, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2010 και μετά στη μείωση των
ελλειμάτων του προϋπολογισμού και του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το δημόσιο χρέος παραμένει πολύ υψηλό όπως πολύ
υψηλό είναι και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης ο στόχος για το
πρωτογενές πλεόνασμα (3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022) είναι πολύ υψηλός και εμποδίζει
την επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής
ανάπτυξης, αν μάλιστα ληφθούν υπόψη
οι υψηλοί συντελεστές φορολογίας και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Το χαμηλό
ποσοστό αποταμίευσης (10% του ΑΕΠ) σε
σχέση με τις απαιτούμενες επενδύσεις είναι
επίσης ένα σοβαρό πρόβλημα.
«Η Ελλάδα έχει το περιθώριο να επιτύχει
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, εφόσον
ακολουθηθεί η κατάλληλη πολιτική. Δεν
έχουμε επαρκείς εγχώριους πόρους για να
χρηματοδοτήσουμε αυτήν την ανάπτυξη,
συνεπώς χρειαζόμαστε άμεσες, ξένες επενδύσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έκα-

νε ιδιαίτερη αναφορά στο brain drain και
στο δημογραφικό πρόβλημα, επισημαίνοντας τον καταλυτικό ρόλο των επιχειρήσεων
στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.
Προσκάλεσε τις επιχειρήσεις να παράσχουν
κίνητρα επαναπατρισμού στελεχών σε
συνεργασία με το κράτος, για να προσελκύσουν υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο
δυναμικό. Τόνισε τέλος ότι οι επιχειρήσεις
πρέπει να συνδράμουν στην ενσωμάτωση
του «τριγώνου της γνώσης», που περιλαμβάνει την εκπαίδευση, την καινοτομία και την
έρευνα, αλλά και στην υιοθέτηση διεθνών
λογιστικών προτύπων όπου δεν εφαρμόζονται σήμερα, και ιδιαίτερα στις μεγάλες
επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα, αλλά και στην υιοθέτηση καλών
πρακτικών στην εταιρική διακυβέρνηση σε
απόλυτη σύμπνοια με τις πάγιες θέσεις της
ΕΑΣΕ- ώστε να μη ζημιώνεται η εικόνα της
χώρας στο εξωτερικό από κακές πρακτικές
επιχειρήσεων.
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Γ. Στουρνάρας
Η νέα κυβέρνηση πρέπει να:
• Προχωρήσει άμεσα σε μεταρρυθμίσεις που να προσελκύουν ξένες
επενδύσεις και να λύσει τα ζητήματα
χρήσης γης, κτηματολογίου κτλ.
• Βελτιώσει τη θέση της χώρας στην
αξιολόγηση των κριτηρίων του
Doing Business Report της Παγκόσμιας Τράπεζας
• Διαπραγματευτεί τη μείωση στο
πρωτογενές πλεόνασμα
• Επιτύχει περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις
• Μειώσει την άμεση φορολογία και τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
• Θωρακίσει τη Δικαιοσύνη και τις Ανεξάρτητες Αρχές

ΧΟΡΗΓΟΙ

AIG
EDENRED
PRIORITY
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Συνάντηση Κορυφής ΚΑΕ

Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 τα μέλη της ΕΑΣΕ επισκέφτηκαν τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας «Καταστήματα
Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε.» (Hellenic Duty Free Shops S.A.) κ. Γιώργο Βελέντζα. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Sofitel
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όπου ο κ. Βελέντζας μίλησε στα μέλη της ΕΑΣΕ για την πορεία της εταιρίας από την ίδρυσή της το
1979 μέχρι σήμερα, τις κινήσεις οι οποίες της επέτρεψαν να επεκταθεί με καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και τη σημασία
της οικοδόμησης σχέσεων καλής συνεργασίας με το ανθρώπινο δυναμικό. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ξενάγηση των μελών από τον
κ. Βελέντζα στην Intra και Extra Schengen περιοχή του αεροδρομίου και στα καταστήματα που έχουν τοποθετηθεί στο χώρο.

ΧΟΡΗΓΟΣ
EDENRED

Συνάντηση Κορυφής στην ΑΒ Βασιλόπουλος
Στα κεντρικά γραφεία της ΑΒ Βασιλόπουλος, στο Γέρακα,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, η «Συνάντηση Κορυφής» των μελών της ΕΑΣΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Βασίλη Σταύρου, ο οποίος συζήτησε
για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας από το πρώτο κατάστημα (που άνοιξαν οι αδερφοί Βασιλόπουλοι στην οδό Βουλής το 1939) μέχρι σήμερα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, τις μεταβολές στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών με το πέρασμα των ετών
καθώς και πως εκείνες επηρεάζουν την στρατηγική των σούπερ μάρκετ. Ο κ. Σταύρου αναφέρθηκε ακόμη στις ευκαιρίες
ανάπτυξης που υπάρχουν εάν γίνουν βήματα προς τη σωστή
κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, μίλησε για το μέλλον του κλάδου, τις εφαρμογές τεχνολογίας που μπορούν να συμβάλουν
στην βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή μέσα στα καταστήματα αλλά και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών ώστε να
καλύπτονται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο οι ανάγκες των
πελατών.
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AMBASSADORS’ TALK
με τον Πρέσβη της Τουρκίας

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 τα μέλη της ΕΑΣΕ συνάντησαν τον
Πρέσβη της Τουρκίας κ. Burak Özügergin και συζήτησαν μαζί
του σχετικά με ζητήματα της εξέλιξης της τουρκικής οικονομίας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Τουρκίας
στην Αθήνα, στο πλαίσιο του επιτυχημένου κύκλου εκδηλώσεων
Ambassadors’ Talk, όπου τα μέλη
της ΕΑΣΕ έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν πρέσβεις διάφορων
χωρών που υπηρετούν στην Ελλάδα και να αναπτύσσουν μαζί
τους γόνιμο διάλογο για την οικονομία, τις προοπτικές συνεργασίας και άλλα ενδιαφέροντα
θέματα.

BEST WORKPLACES HELLAS 2019
Ανάμεσα στις 25 επιχειρήσεις που διακρίθηκαν
στα φετινά βραβεία “Best
Workplaces” βρίσκονται
πολλές εταιρίες που διοικούν μέλη της ΕΑΣΕ,
ενώ επικεφαλής σε μία
εξ αυτών είναι στο ΔΣ
της ΕΑΣΕ. Συγχαίρουμε
την Αντιπρόεδρο ΔΣ, κ.
Μαρίκα Λάμπρου, Διευθύνουσα
Σύμβουλο
της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. για τη
διάκριση και ευχόμαστε
πολλές επιτυχίες στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης βραβεία απένειμε και ο Πρόεδρος της
ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ. Μεταξύ των 25 βραβευθέντων
συγκαταλέγονται οι ακόλουθες εταιρίες, διευθύνοντες των
οποίων είναι μέλη της ΕΑΣΕ:
• Στην κατηγορία των εταιριών με περισσότερους από 251 εργαζόμενους: DHL Express Hellas, Victus Networks, Accenture
και ΚΑΥΚΑΣ και
• Στην κατηγορία με 20-49 εργαζόμενους: S.C. Johnson Hellas
και Amuse Concept Events
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευθέντες!

Ίδρυση Χάρτας Διαφορετικότητας για επιχειρήσεις στην Ελλάδα –
Συνέδριο με την τιμητική υποστήριξη της ΕΑΣΕ
Περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων ηγήθηκαν της ίδρυσης της Χάρτας Διαφορετικότητας για την Ελλάδα την οποία
και υπέγραψαν συμβολικά. Στόχος της πρωτοβουλίας, που υλοποιείται με την υποστήριξη του
ΚΕΑΝ, είναι να προωθήσει σε κάθε εργασιακό περιβάλλον την κοινωνική ένταξη και να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους. Το εναρκτήριο συνέδριο φιλοξενήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, με την τιμητική υποστήριξη της ΕΑΣΕ, του ΤΟΓΜΕ της ΕΕΔΕ,
του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος. Ο
Ταμίας του ΔΣ της ΕΑΣΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της Edenred κ. Γιάννης Κολοβός συμμετείχε
ως ομιλητής στη συζήτηση με θέμα τη διαφορετικότητα στις Ελληνικές επιχειρήσεις, τα οφέλη της διαχείρισής της στο χώρο εργασίας
αλλά και των τρόπων διασφάλισης τήρησης και εφαρμογής της αρχής ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο εταιρικών διαδικασιών, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου. Η Ελλάδα έγινε η 23η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία υιοθετήθηκε η Χάρτα
Διαφορετικότητας (Diversity Charter Greece) για επιχειρήσεις και οργανισμούς.
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Η ΕΑΣΕ κοντά στους νέους:
Project Future, Think Biz Academy 2019, Regeneration
Η στήριξη και ενίσχυση της
νεανική
επιχειρηματικότητας
και απασχολησιμότητας αποτελεί βασικό πυλώνα στρατηγικής δράσης της ΕΑΣΕ και για
τον σκοπό αυτό συμμετείχε
ενεργά σε διαλόγους που οργάνωσαν η Tράπεζα Πειραιώς,
το Regeneration καθώς και το
ThinkBiz με νέους, γύρω από θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Think Biz Academy 2019
Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε το 3ο ThinkBiz Academy. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ThinkBiz που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΑΣΕ και με την υποστήριξη της ΜοΚΕ ΟΠΑ με θέμα:
“Elevator Catalyst”. Στόχος του ήταν να φέρει τους νέους σε
επαφή με τον χώρο των επιχειρήσεων, να τους βοηθήσει να
αναπτύξουν τα απαραίτητα hard & soft skills, να προωθήσει την
επιχειρηματική κουλτούρα και να βοηθήσει το startup οικοσύστημα να αναπτυχθεί. Στο C-Level πανελ, powered by ΕΑΣΕ,
μίλησαν τα μέλη της ΕΑΣΕ κ.κ. Μαντώ Πατσαούρα Managing
Director Ελλάδας και Σουηδίας, CareerBuilder|kariera.gr., Γιώργος Κατινιώτης Διευθύνων Σύμβουλος, SPEEDEX AE ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και Πέτρος Ζόραπας CEO/ Commercial Director,
AVIN MAKRAION/AVIN.
Project Future: ASK the CEO πάνελ powered by ΕΑΣΕ
Το Project Future είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα εταιρικής

υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο, σε συνεργασία με την ΕΑΣΕ, αξιοποιεί την τεχνογνωσία του ReGeneration
Academy και γεφυρώνει το κενό ανάμεσα σε εκπαίδευση και
αγορά εργασίας. Η ΕΑΣΕ συμμετείχε ενεργά στον 2ο κύκλο
του Project Future. Πιο συγκεκριμένα στο «Ask the CEO» πάνελ το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριήμερης
εκπαίδευσης των συμμετεχόντων από την Τετάρτη 17 έως την
Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, τα μέλη της ΕΑΣΕ, κ.κ. Μαρίκα Λάμπρου, Managing Director, ΚΑΥΚΑΣ, Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΕΑΣΕ, Ντορίνα Οικονομοπούλου, Γενική Διευθύντρια, MARSH
LLC INSURANCE BROKERS, Άγγελος Μοχλούλης, Διευθύνων
Σύμβουλος, PIERALISI HELLAS A.E. και Γιάννης Μπακόπουλος,
Γενικός Διευθυντής, ΕΒΙΟΠ - ΤΕΜΠΟ Α.Ε. απάντησαν ερωτήσεις των νέων σχετικά με θέματα καριέρας και απασχόλησης
και πραγματοποίησαν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί τους.
ReGeneration – ΕΑΣΕ CEO πάνελ για ταλαντούχους νέους
Η ΕΑΣΕ βρέθηκε κοντά στους ταλαντούχους νέους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ReGeneration. Στο CEO Panel που διεξάχθηκε την Τρίτη 2
Απριλίου, στο πλαίσιο της 2ης ημέρας του ReGeneration
training, o κ. Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX και τα μέλη του ΔΣ ΕΑΣΕ κ.κ.
Γιώργος Κατινιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Speedex, Γιάννης
Κολοβός, Διευθύνων Σύμβουλος, Edenred και Βαλέρια Τσάμη,
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Focus Bari κατέθεσαν το δικό τους
success story, στον δρόμο προς την κορυφή, απάντησαν στις
ερωτήσεις των παιδιών και εξήγησαν πώς χειρίστηκαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ
1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΗΣ ΕΑΣΕ ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΜΟΝΗ
Πριν λίγο καιρό, έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός συνεργάτης και
φίλος της ΕΑΣΕ Ανδρέας Πομόνης, ο οποίος διετέλεσε Γενικός
∆ιευθυντής του Οργανισμού την περίοδο 1988 – 2000.

Ο

Ανδρέας Πομόνης ήταν ο άνθρωπος που γνώριζε την ΕΑΣΕ
από τα …σπάργανα σχεδόν.
Μόλις δυο χρόνια μετά την
ίδρυσή της, το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΑΣΕ του αναθέτει (το 1988) τη Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού, θέση που διατήρησε έως το 2000, οπότε ανέλαβε καθήκοντα
Συμβούλου.
Στέλεχος έμπειρο, με πολυετή θητεία στην
IBM, εξαίρετες σπουδές και κυρίως πάθος
και όραμα για την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που πρέπει να έχει στην οικονομία και τις επιχειρήσεις ο επαγγελματίας
μάνατζερ – σε πλήρη εναρμόνιση με τους
στόχους, τις αρχές και θέσεις της ΕΑΣΕ.
Με … στρατηγείο αρχικά το μικρό γραφείο
με τον αριθμό 403, στον 4ο όροφο του
Πύργου Αθηνών στους Αμπελόκηπους, ο
Ανδρέας Πομόνης ασχολείται με θέρμη και

ζήλο για την πρόοδο της ΕΑΣΕ.
Φτιάχνει το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο του
οργανισμού, με τα νέα και τις δράσεις της
και, λίγο αργότερα, την περιοδική έκδοση
«Τα Νέα της ΕΑΣΕ».
Του άρεσε, άλλωστε, να γράφει. Ρωτούσε
πάντα πώς και γιατί ως … γνήσιος ρεπόρτερ και φρόντιζε με τον καλύτερο τρόπο να
αποτυπώνει στο χαρτί ένα μεγάλο μέρος
του ιστορικού της ΕΑΣΕ – σε μια εποχή που
δεν υπήρχε internet, ούτε emails ούτε η ταχύτητα κι ευκολία της πληροφορίας, όπως
σήμερα.
Ήταν ευθύς, αντικειμενικός, έδινε έμφαση
στη λεπτομέρεια, είχε ευρύτητα πνεύματος, παιδεία και βαθιά γνώση της Ελληνικής
γλώσσας – στοιχεία που αξιοποίησε με εξαίρετο τρόπο κι αργότερα, όταν επιμελήθηκε
(ως συνεργάτης πλέον) το περιοδικό «Ηγεσία & Διοίκηση» - την 3μηνιαία έκδοση της

ΕΑΣΕ που αποτέλεσε προάγγελο του σημερινού Leading ΕΑΣΕ.
Στήριξε με ζήλο την πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ
να οργανώσει το 1ο και πρωτοποριακό για
την εποχή του ετήσιο συνέδριο της ΕΑΣΕ
το 1990 κι έκτοτε πραγματοποίησε πολλά
ακόμη συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις
της ΕΑΣΕ.
Τον Μάιο 2000, το ΔΣ της ΕΑΣΕ και ο τότε
Πρόεδρος Μιχάλης Παγίδας τίμησαν τον
αποχωρούντα Ανδρέα Πομόνη για την μακρόχρονη προσφορά του, σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου.
Η συνεργασία του με την ΕΑΣΕ συνεχίστηκε
για αρκετά χρόνια ακόμη, ως σύμβουλος
έκδοσης του περιοδικού.
Θα θυμόμαστε με σεβασμό και αγάπη τον
αγαπητό φίλο Ανδρέα Πομόνη για την προσφορά του στο ανώτατο επαγγελματικό
μάνατζμεντ και την ΕΑΣΕ!

Ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος μιλά για την εξαίρετη συνεργασία που είχε με τον Ανδρέα Πομόνη:
«Πάντα πρόθυμος να προσφέρει μια συμβουλή και βοήθεια, ο Ανδρέας Πομόνης ταυτίστηκε με το όραμα της ΕΑΣΕ και το υποστήριξε σε δύσκολες
εποχές. Συνώνυμο της αξιοπρέπειας και του επαγγελματισμού, εξαιρετικός συνομιλητής και συνεργάτης με ελεύθερο μυαλό, ο Ανδρέας του
«Αρίστοις Ομίλει» μας λείπει ήδη.»

Ο κ. Μιχάλης Παγίδας, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια στο τιμόνι του Οργανισμού ως Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, θυμάται:
«Ήταν ένας φιλότιμος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην ΕΑΣΕ και τα ιδανικά της. Θυμάμαι ακόμη ένα περιστατικό όταν
ο Ανδρέας, λόγω θεμάτων cash flow που υπήρξαν κάποιες φορές στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του οργανισμού,
έβγαλε από την τσέπη του χρήματα να πληρώσει συνεργάτη προκειμένου να γίνει η δουλειά σωστά στην ώρα
της. Τέτοιος χαρακτήρας ήταν ο Ανδρέας Πομόνης: Χαμηλών τόνων αλλά συνάμα πολύ δυναμικός. Στις δύσκολες
καταστάσεις τα έδινε όλα! Ήταν μεθοδικός, εργατικός, ευθύς και αποτελεσματικός. Είχε άποψη και την έλεγε πάντα
ευθαρσώς· αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που προσωπικά επιθυμώ στους συνεργάτες μου, να λένε δηλαδή τη γνώμη
τους ακόμη και να διαφωνούν. Πάντα κάτι δημιουργικό βγαίνει από αυτό. Σε όλη τη διάρκεια της θητείας του είχαμε
άψογες σχέσεις. Του οφείλω πολλά καθώς συνέβαλε τα μέγιστα να πατήσει στα πόδια του ο Οργανισμός, να κάνει
σταθερά βήματα και να εξελιχθεί. Θα τον θυμάμαι με αγάπη και βαθιά εκτίμηση!»
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Η Καλαμάτα του εμπορίου
και του πολιτισμού
Από την ανάδειξή της σε εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο σταφίδας και μεταξιού τον
19ο αιώνα μέχρι την έντονη σημερινή πολιτιστική της δραστηριότητα, η Καλαμάτα
είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Ελλάδας.
ΠΗΓH: Mythical Peloponnese - Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com

ΕΑΣΕ | LEADING

Κ

εντρικό σημείο αναφοράς στην
Καλαμάτα αποτελεί το κάστρο
της, κτίσμα της οικογένειας
των Φράγκων ηγεμόνων Bιλλαρδουίνων, του 13ου αιώνα. Από τη μικρή
βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων
ξεκίνησε η Επανάσταση στις 23 Μαρτίου
1821 ενώ το στίγμα στις γύρω γειτονιές
του κέντρου δίνουν τα νεοκλασικά κτίρια
που στεγάζουν υπηρεσίες ή πολιτιστικούς
φορείς. Από εκεί και πέρα, η πόλη έχει να
επιδείξει μια σειρά από σημαντικά αξιοθέατα: το εξαιρετικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μεσσηνίας, που στεγάζεται στο κτίριο της
Παλιάς Δημοτικής Αγοράς και περιλαμβάνει ευρήματα από όλες τις γεωγραφικές
περιοχές της Μεσσηνίας, το Ιστορικό και
Λαογραφικό Μουσείο, όπου μεταξύ άλλων
υπάρχει και ενότητα αφιερωμένη στη βιβλιοδεσία και την τυπογραφία, το Στρατιωτικό
Μουσείο και την Πινακοθήκη Σύγχρονης
Ελληνικής Τέχνης με πλουσιότατη συλλογή
έργων Ελλήνων καλλιτεχνών, κυρίως από
τις δεκαετίες ’50 και ’60. Μια επίσκεψη αξίζει και η Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών
«Βικτωρία Γ. Καρέλια,» η οποία δημιουργήθηκε από το ιδρυτικό μέλος και την επί
σειρά ετών Πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, Β. Καρέλια, αρχικά σαν
προσωπική συλλογή. Περιλαμβάνει πλήρη
ενδυματολογικά σύνολα, γυναικεία και ανδρικά, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας,
χρυσοκέντητους επενδύτες, εξαιρετικά
δείγματα της τέχνης των τερζήδων, καθώς
και κοσμήματα.

Το κάστρο της Καλαμάτας
Το κάστρο της Καλαμάτας δεσπόζει επάνω
σε λόφο στο ιστορικό κέντρο της πόλης,
επιβλέποντας την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα. Είναι δημιούργημα του 13ου αιώνα και
ανήκει στη μακρά σειρά κάστρων που έχτισαν στην Πελοπόννησο οι Φράγκοι, με σκοπό να εδραιώσουν την κυριαρχία τους σε
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβέλεια. Το
κάστρο παραχωρήθηκε από τον Γουλιέλμο
Σαμπλίτη στον Γοδεφρείδο Α’ της οικογένειας των Βιλλεαρδουίνων, οι οποίοι είχαν
ιδρύσει το Πριγκιπάτο της Αχαΐας. Ο Γοδεφρείδος επέκτεινε το κάστρο και το ενίσχυσε, κάτι που τελικά κρίθηκε απαραίτη-

το, καθώς στο διάβα των αιώνων δέχθηκε
αρκετές εχθρικές επιδρομές, των Σλάβων
το 1293, των Ενετών το 1685 και των Τούρκων το 1825. Σήμερα στο λόφο διακρίνονται λείψανα από την οχύρωση σε διάφορα
σημεία, τμήμα του οχυρωματικού πύργου
και ένας χώρος σκεπασμένος από μικρό
τρούλο, τον οποίο αρκετοί έχουν ταυτίσει
με λείψανα εκκλησίας. Στο λόφο που δεσπόζει πάνω από το ιστορικό κέντρο της
Καλαμάτας άλλοτε βρίσκονταν οι ομηρικές
Φαρές, το βασίλειο που ίδρυσε ο Φάρις από
το Άργος, γιος του Ερμή και της Δαναΐδας.
Στη θέση αυτή, επάνω στο βράχο που επιβλέπει όλη την πόλη, αρχικά χτίστηκε, τον
6ο αιώνα μ.Χ., μικρή εκκλησία αφιερωμένη
στην Παναγία «Καλομάτα» η οποία ονομάστηκε έτσι επειδή η εικόνα της Παναγίας
που αφιερώθηκε εκεί είχε όμορφα, μαύρα
μάτια. Από αυτήν λέγεται ότι η περιοχή
πήρε το επόμενο όνομά της η πόλη. Ο σεισμός του 1986 κατέστησε πολλά τμήματα
του κάστρου επικίνδυνα, οπότε το κέντρο
του πλέον δεν είναι επισκέψιμο. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί μόνο περιμετρικά, εντός του κάστρου, από όπου μπορεί
να απολαύσει την υπέροχη θέα προς το
ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Στο νότιο
άκρο του κάστρου το 1950 χτίστηκε μικρό
θέατρο, το οποίο κατά τους θερινούς μήνες
φιλοξενεί παραστάσεις, καθώς και διάφορες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Πινακοθήκη Σύγχρονης
Ελληνικής Τέχνης
Η Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
ιδρύθηκε το 1962 από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη
Καλαμάτας και φιλοξενείται στον τέταρτο
όροφο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Εκεί έχει κανείς την ευκαιρία να θαυμάσει πάνω από 100 σχέδια, χαρακτικά,
γλυπτά και έργα ζωγραφικής, από τα 430
που ανήκουν συνολικά στην Πινακοθήκη.
Τα έργα που εκτίθενται στην Πινακοθήκη
αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα
από όλες σχεδόν τις σχολές της σύγχρονης
ελληνικής τέχνης: Ιμπρεσιονισμός, Εξπρεσιονισμός, Γενιά του ’30, Αφαίρεση, Σχολή
του Μονάχου είναι μερικά μόνο από τα ρεύματα που εκπροσωπούνται, με έργα που ως
επί το πλείστον οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δώρι-

σαν στην Πινακοθήκη. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες, ο επισκέπτης θα βρει έργα έξοχων
Ελλήνων δημιουργών, όπως οι: Δημήτρης
Μυταράς, Γιάννης Τσαρούχης, Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, Αλέκος Φασιανός κ.ά.

Η Μονή Καλογραιών
και το καλαματιανό μαντήλι
Ένα χιλιόμετρο περίπου από το ιστορικό
κέντρο της Καλαμάτας συναντάμε την Ιερά
Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Συχνά αναφέρεται και ως Μονή Καλογραιών,
όνομα ταιριαστό, καθώς από την ίδρυσή
της έως σήμερα αποτελεί σταθερά μοναστήρι γυναικείο, προσφέροντας μάλιστα
σημαντικό έργο στη μεσσηνιακή κοινωνία.
Η Μονή ιδρύθηκε το 1796 από τον Γεράσιμο
Παπαδόπουλο, ιερομόναχο και διδάσκαλο.
Το καθολικό της έχει χτιστεί επάνω σε αρχαιότερο ναό, του 13ου αιώνα. Εκτός από αυτό,
στη Μονή υπάρχει κι άλλος ναός, αφιερωμένος στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
Η Μονή Καλογραιών υπήρξε πάντα αρωγός των κατατρεγμένων σε ώρες ανάγκης,
προσφέροντας φιλανθρωπικό έργο, φιλοξενία στα ορφανά παιδιά του πολέμου και,
σε πιο πρόσφατους χρόνους, κατάλυμα και
τροφή στους σεισμόπληκτους του 1986.
Χαρακτηριστική της Μονής είναι η παραγωγή υπέροχων υφαντών από τις μοναχές,
που ξεκίνησε όταν σε παλαιότερους χρόνους καλλιεργούνταν εκεί μετάξι.
Μέχρι σήμερα, οι καλόγριες εξακολουθούν
να δουλεύουν τον αργαλειό για να φτιάξουν
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τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, πετσέτες, κεντητά άμφια, αλλά και το χαρακτηριστικό Καλαματιανό μαντήλι, όλα υφαίνονται εδώ και
πωλούνται από το πωλητήριο της Μονής.

Η Αρχαία Μεσσήνη
Η Αρχαία Μεσσήνη βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες του όρους Ιθώμη, κοντά
στο σημερινό χωριό Μαυρομάτι. Έχει έρθει στο φως ένα μεγάλο τμήμα της, που
φανερώνει την έκταση, αλλά και τη σπουδαιότητα που είχε η πόλη αυτή κατά την
αρχαιότητα.
Η Αρχαία Μεσσήνη οικοδομήθηκε το 369
π.Χ. από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα όταν νίκησε τους Σπαρτιάτες και

ελευθέρωσε τους Μεσσήνιους από τη
σπαρτιατική κυριαρχία. Εκτός από μέρος
του λίθινου τείχους που περιέβαλλε την
πόλη, οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν
επίσης στο φως το θέατρο, το οποίο κυρίως φιλοξενούσε πολιτικές συγκεντρώσεις,
την κρήνη Αρσινόη, μεγάλη και εντυπωσιακή κατασκευή ανάμεσα στο θέατρο και
την Αγορά, τη δυτική πλευρά της Αγοράς,
το ιερό του Διός Σωτήρος, το ιερό της Δήμητρας και των Διόσκουρων, το Ασκληπιείο, το οποίο φαίνεται ότι κατείχε σημαντική θέση στη δημόσια ζωή της πόλης,
το ιερό ενός ήρωα, πιθανότατα του Αριστομένη, το Εκκλησιαστήριο, το Στάδιο, το
Γυμνάσιο, καθώς και την Αρκαδική Πύλη,

μνημειακών διαστάσεων, η οποία μνημονεύεται πολλάκις από τους περιηγητές, ως
ένα από τα εντυπωσιακότερα κτίσματα
του αρχαιολογικού χώρου. Η διάταξη της
πόλης ακολουθούσε το λεγόμενο ιπποδάμειο σύστημα, όπου όλα τα οικοδομήματα
έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και ο χώρος διαιρείται σε οριζόντιους και κάθετους
άξονες.
Η πόλη έπεσε θύμα επιδρομής των Γότθων
το 395 μ.Χ. υπό τον Αλάριχο, οπότε και άρχισε σταδιακά να ερημώνεται. Δεν παύει
βεβαίως να είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες πόλεις του αρχαίου κόσμου και
ένας από τους πιο ενδιαφέροντες αρχαιολογικούς προορισμούς.

25ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας
Το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, η κορυφαία συνάντηση δημιουργών
του σύγχρονου χορού στη χώρα μας, πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 28 Ιουλίου 2019 στο ολοκαίνουργιο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, προϋπολογισμού 12,7 εκατομμυρίων ευρώ, διαθέτει ίσως τη μεγαλύτερη σκηνή
ελληνικού θεάτρου και αίθουσα χωρητικότητας 675 θέσεων. Στο φετινό φεστιβάλ,
δεκαεπτά ξένοι δημιουργοί, εκ των οποίων οι εννέα εμφανίζονται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, σημαντικοί Έλληνες ερμηνευτές, μεγάλοι δάσκαλοι του χορού, παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη –από σύγχρονα ακροβατικά μέχρι
hip hop και kathak– και ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθιστούν την Καλαμάτα διεθνές σημείο αναφοράς του σύγχρονου χορού για το δεκαήμερο. Δύο πολύ
σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης, ο Akram Khan και ο Béla Tarr είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του φετινού φεστιβάλ.
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Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΑΣΕ και
δημοσιεύουμε σύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες τους που τέθηκαν στη διάθεσή μας.

Βασίλης Ανδρικόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος ΔΣ της Green Cola Hellas
Τα τελευταία 25 χρόνια εργάζεται σε διοικητικές και επιτελικές θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις, στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Σήμερα, είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Green Cola
Hellas, μέτοχος και αντιπρόεδρος στο online supermarket www.caremarket.gr, καθώς και μέτοχος και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του GFG Bakery, στις ΗΠΑ.
Είναι απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου και έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ, ενώ έχει
παρακολουθήσει σειρά Executive Trainings στο Harvard Business School και στο INSEAD. Γεννήθηκε και
μεγάλωσε στο Μοσχάτο, ενώ η καταγωγή του είναι από το Βελημάχι Γορτυνίας της Αρκαδίας.

Βασίλειος Γιουβαλάκης, CFO INNOVIS Pharma ΑΕΒΕ
Ο Βασίλης Γιουβαλάκης κατάγεται από την Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ναυτιλιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και του Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA). Διαθέτει 20ετή εμπειρία σε πολλούς κλάδους εταιρειών, έχοντας διατελέσει
Ανώτατο Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομικός Διευθυντής σε πολλές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες όπως
Arthur Andersen, PWC, Πλαίσιο Computers, Public, Inform Λύκος, CR Bard, St.Jude Medical, Νοσοκομείο Ερρίκος
Ντυνάν και Astellas Pharmaceuticals. Ο Βασίλης Γιουβαλάκης είναι σήμερα CFO στον όμιλο φαρμακευτικών
εταιρειών INNOVIS Pharma για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Βελισσάριος Δότσης, Πρόεδρος ΔΕΠΑ
Ο κ. Βελισσάριος Δότσης έχει σπουδάσει στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο
ΕΜΠ. Εργάστηκε αρχικά ως επιστημονικός συνεργάτης της Euratom στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα θερμοπυρηνικής
σύντηξης. Από το 1998 απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης. Έχει εργαστεί σε πολυεθνικές
εταιρίες και έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε εταιρίες στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Το 2015 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου (Enterprise Greece). Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διεθνή επιχειρηματική ανάπτυξη, το διεθνές
εμπόριο, την προσέλκυση επενδύσεων και ειδικεύεται στις διαπραγματεύσεις διεθνών συμβάσεων. Από το
Νοέμβριο του 2017 είναι Πρόεδρος της ΔΕΠΑ.

Αλέξανδρος Καρακανδάς, Γενικός Διευθυντής, Neon Services
Ο Αλέξανδρος Καρακανδάς είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Neon Services, μιας εταιρίας που προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού και αρκετών άλλων υπηρεσιών σε επαγγελματικούς χώρους. Στο χώρο του
Facility Management διαθέτει πολυετή εμπειρία καθώς από το 2003 έχει εργαστεί ως Account Manager, ως Head
of Account Management καθώς και ως Operation Manager σε μεγάλες εταιρίες του χώρου. Είναι κάτοχος των
διπλωμάτων «Professional Certification in Project Management» και «Diploma in Sales Management», ενώ έχει
παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια γύρω από το Facility Management.
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Στέλιος Κουράτολος, Γενικός Διευθυντής ENGIE Hellas
Ο Στέλιος Κουράτολος εντάχθηκε στην ENGIE Hellas ως Γενικός Διευθυντής τον Ιούνιο του 2018. Από τον
Φεβρουάριο του 2018 είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Hellenic Facility Management
Association (HFMA). Πριν από την ENGIE Hellas κατείχε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή του Ομίλου ISS
Ελλάδος, ενώ παλαιότερα κατείχε διάφορους εμπορικούς ρόλους ως Sales Manager και Key Accounts Manager
σε εταιρείες όπως FG Europe-Όμιλος Φειδάκη, Όμιλος Altec, και Globo Technologies. Είναι κάτοχος πτυχίου
σε Business & Management με εξειδίκευση στο Marketing και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (ΜΒΑ) στο
Marketing.

Χρυσούλα Κριτσιώπη, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εθνική Leasing
Η κα Χρυσούλα Κριτσιώπη είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια χρηματοπιστωτικής και Μάνατζμεντ στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 2017 έχει εκλεγεί Αναπληρώτρια
Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Εθνική Leasing, αρμόδια τόσο για την ανάπτυξη των retail προϊόντων της εταιρείας
όσο και για την διαχείριση των NPE’s, καθώς και των επενδυτικών ακινήτων αυτής. Είναι στέλεχος της Εθνικής
Τράπεζας από το έτος 1977, με εμπειρία στις χρηματοδοτήσεις και στην διαχείριση non-performing χαρτοφυλακίων
και στην οποία έχει διατελέσει στέλεχος Καταστημάτων για μακρό χρονικό διάστημα πλέον των 20 ετών, Διευθύντρια
Καταστημάτων όπως Επιχειρηματικό Ψυχικού, Σεβαστουπόλεως, Αγοράς, Χαλανδρίου, Ζωγράφου και άλλων. Πριν
την έλευσή της στην Τράπεζα είχε διατελέσει στέλεχος μεγάλων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο την
παρακολούθηση και αξιολόγηση φερεγγυότητας πελατών καθώς και τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

Θεοφάνης Μυλωνάς, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ
Ο κ. Μυλωνάς είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset
Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Νωρίτερα διατέλεσε επικεφαλής της Διεύθυνσης Global Markets Trading και μέλος
διαφόρων επενδυτικών και άλλων επιτροπών της Τράπεζας Eurobank. Στη Διεύθυνση Global Markets Trading
προγενέστερα κατείχε τη θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή και είχε διατελέσει Co-Head Global Markets
Trading. Στο παρελθόν κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στη Διεύθυνση Global Markets. Παλαιότερα ο κ.
Μυλωνάς εργάστηκε ως επικεφαλής του Fixed Income Trading – Greece στο Treasury Dealing Room της Citibank
/ Schroder Salomon Smith Barney στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία. Ο κ. Μυλωνάς είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου M.Sc. in Finance από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde και αριστούχος πτυχιούχος B.Sc. in Business Studies
του Πανεπιστημίου του Buckingham.

Στέφανος Οκταποδάς, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ
Ο κ. Στέφανος Οκταποδάς έχει αναλάβει από το Νοέμβριο του 2018 τα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στον
ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Από το 1999 έως το 2011, διετέλεσε
διευθυντικό στέλεχος του ομίλου τηλεπικοινωνιών Cosmote, αρχικά ως επικεφαλής οικονομικού ελέγχου και στη
συνέχεια (2000/2011) ως Διευθύνων Σύμβουλος στην ΑΜC, ενώ παράλληλα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της
Cosmofon. Το 2011, συμμετείχε μετοχικά στην ίδρυση της ελληνικής εταιρίας αναψυκτικών Green Cola A.E., ενώ έχει
διατελέσει και αντιπρόεδρος της ΛΑΡΚΟ. Σήμερα είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κ.
Οκταποδάς, οικονομολόγος, έχει πανεπιστημιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ολλανδία και τις Η.Π.Α.
Έχει άριστη γνώση της αγγλικής και ολλανδικής γλώσσας και είναι άγαμος.
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Νικόλαος Παππάς, Οικονομικός Διευθυντής & μέλος του Δ.Σ., Schneider-Electric Ελλάδος
Ο Νικόλαος Παππάς είναι Οικονομικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της Schneider-Electric Ελλάδος υπεύθυνος
για την Ελλάδα και την Κύπρο με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην
αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στην ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας από τον εργασιακό χώρο. Έχει
εργαστεί στο παρελθόν στην εταιρία PricewaterhouseCoopers και έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής της
Alcatel-Lucent Ελλάδος με ευθύνη για τις περιοχές της Ελλάδος, Κύπρου, Ρουμανίας & Βουλγαρίας. Απόφοιτος της
Νομικής Σχολής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) από το ALBA. Είναι έγγαμος και πατέρας 2 παιδιών.

Γεώργιος Σπυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Electra Metropolis Hotel
Είναι κάτοχος MBA με ειδίκευση στο Strategic Management από το Kingston University και είναι θιασώτης της δια
βίου εκπαίδευσης και ως εκ τούτου πρόσφατα σπούδασε Coaching στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1998 στη Galileo Hellas S.A. (Airline Global Distribution System) στην
Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Το 2003 ανέλαβε International Sales Manager της Aldemar Hotels. To 2005 έγινε
Director of Sales EMEA στο Athenaeum Intercontinental Hotel. Το 2008 μετέβη στο Porto Carras ως Director of
Sales and Marketing. Το 2009 ανέλαβε Assistant General Manager στο The Met Hotel στη Θεσσαλονίκη. To 2013
μετακινήθηκε στο Makedonia Palace ως Γενικός Διευθυντής. Το 2016 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής του Electra
Metropolis Hotel όπου και απασχολείται μέχρι και σήμερα.

Κωνσταντίνα Τρίμμη, Managing Director, Revival SA
Η Κωνσταντίνα Τρίμμη αποτελεί ένα από τα ηγετικά στελέχη της Revival SA. Ως Managing Director, είναι
υπεύθυνη για την πορεία και τη συνολική απόδοση της εταιρείας. Καθοδηγεί, συμβουλεύει, εμψυχώνει και
εμπνέει τους συνεργάτες της, ώστε να έχουν διάθεση να αποδώσουν, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια
αποτελεσματική ομάδα. Διαθέτει άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες, με πολυετή εμπειρία στην
οικονομική ανάλυση, business reports, συμβουλευτικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες. Χαρακτηρίζεται από
ακεραιότητα, αξιοπιστία καθώς και ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και το αποτέλεσμα. Είναι τακτικό μέλος
της ΕΑΣΕ, της ΕΕΔΕ, του ΤΟΓΜΕ, του ΣΕΣΜΑ, του Ελληνοκινεζικού Συλλόγου καθώς και ενεργό μέλος της ΜΚΟ
«Μπορούμε».

Νίκος Χρηστάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, HP Συστήματα Εκτύπωσης & Προσωπικών Υπολογιστών ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Ο κ. Νίκος Χρηστάκης είναι γνωστός στο χώρο της πληροφορικής για περισσότερα από 26 χρόνια, με έντονη
δράση σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, όπου κατά κύριο λόγο είχε την ευθύνη ανάπτυξης συνεργασιών και
πωλήσεων σε ένα εύρος προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες στην ευρύτερη
περιοχή ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.
Ανέλαβε τη διοίκηση της HP Ελλάς το Δεκέμβριο του 2018, υπεύθυνος για το γραφείο και τις δράσεις της εταιρίας
σε Ελλάδα και Κύπρο. Ζει με την οικογένειά του στην Αθήνα και βασίζει την καθημερινότητά του στο μοντέλο της
«δια βίου μάθησης και εξέλιξης».
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IMMERSIVE EXPERIENCE
Ο όρος immersive experience είναι ένα ακόμα τεχνολογικό buzzword, το οποίο
αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε την
πραγματικότητα - και το οποίο έχει πολλαπλές εφαρμογές στο ευρύτερο επιχειρείν.

Σ

ύμφωνα με τον ορισμό, η
immersive εμπειρία είναι «η
αντίληψη του να είναι κανείς
φυσικά/ σωματικά παρών σε
έναν μη φυσικό κόσμο». Με απλά λόγια,
οι immersive εμπειρίες είναι κατασκευασμένα περιβάλλοντα τα οποία χρησιμοποιούν αισθητηριακή διέγερση ώστε
να ‘μοιάζουν πραγματικές’. Οι immersive
εμπειρίες δεν είναι πάντα ψηφιακές,
ωστόσο οι immersive τεχνολογίες αποτελούν εξαιρετικούς βιωματικούς ενισχυτές. H τεχνολογία που καθιστά αυτού του είδους τις εμπειρίες εφικτές και
για την οποία ακούμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια δεν είναι παρά
η ενοποίηση του εικονικού (virtual) περιεχομένου με το φυσικό περιβάλλον
με τρόπο τέτοιο που επιτρέπει στο χρήστη να εμπλέκεται φυσικά με την μικτή
αυτή πραγματικότητα. Σε μία immersive
εμπειρία, ο χρήστης αποδέχεται τα εικονικά στοιχεία του περιβάλλοντος ως
κομμάτι του συνόλου, συνειδητοποιώντας δυνητικά όλο και λιγότερο ποια
στοιχεία δεν αποτελούν μέρος της φυσικής πραγματικότητας.
Οι immersive τεχνολογίες περιλαμβάνουν:
Virtual Reality (VR - εικονική πραγματικότητα) - ένα ψηφιακό περιβάλλον το
οποίο αντικαθιστά τον φυσικό περίγυρο
του χρήστη.
Augmented Reality (AR) - ψηφιακό
περιεχόμενο που υπερτίθεται πάνω

από μία ζωντανή ροή του φυσικού περιβάλλοντος.
Mixed Reality (MR) - η ενοποίηση του
εικονικού περιεχομένου και του φυσικού
περιβάλλοντος που επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο στοιχείων.
Holography - η δημιουργία μίας τρισδιάστατης εικόνας σε χώρο που μπορεί να εξερευνηθεί από όλες τις γωνίες.
Telepresence (Τηλεπαρουσία) - μία μορφή ρομποτικού απομακρυσμένου ελέγχου,
με την οποία ένας χειριστής-άνθρωπος έχει
την αίσθηση ότι βρίσκεται σε κάποια άλλη
τοποθεσία. Ο χρήστης θα μπορεί για παράδειγμα να οδηγήσει το ρομπότ στους διαδρόμους ενός γραφείου, σταματώντας και
κουβεντιάζοντας με τους ανθρώπους που
βρίσκονται εκεί.

Εφαρμογές στο επιχειρείν
Τα Augmented Reality, virtual reality και
mixed reality βρίσκουν ολοένα και περισσότερο το δρόμο τους στις σύγχρονες
επιχειρήσεις, «βυθίζοντας» πελάτες και
εργαζόμενους σε αγοραστικές εμπειρίες ή
μειώνοντας τα λάθη κατά τις επιχειρηματικές διαδικασίες, όλα διασυνδεδεμένα μέσω
εξελιγμένων συσκευών που ενισχύουν την
αντίληψη της πραγματικότητας. Τα έξυπνα
γυαλιά, τα 3D δωμάτια, οι αισθητήρες που
έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν καθώς
και η χρήση ιστορικών δεδομένων, δημιουργούν ένα ισχυρό δίκτυο προσωποποι-

ημένων εμπειριών στον τομέα των υπηρεσιών, των προϊόντων και του customer
experience.
Η αγορά του augmented reality και της
εικονικής πραγματικότητας αναμένεται
να φτάσει τα 108 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2021, γεγονός που σημαίνει
ότι η επένδυση στο immersive experience
θεωρείται μία έξυπνη επιλογή. Καθώς οι
υποδομές θα εξελίσσονται, η υπολογιστική ισχύς θα ενισχύεται και το machine
learning θα καθίσταται ‘εξυπνότερο’, οι
immersive τεχνολογίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ατέλειωτα
νέα σημεία αλληλεπίδρασης, τα οποία θα
είναι περισσότερο χρήσιμα, engaging και
κλιμακούμενα από ποτέ.
Η DHL έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί την augmented reality στις logistics
διαδικασίες της, αξιοποιώντας τις AR
συσκευές ώστε να καταγράφεται αν η
παράδοση ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμη να παραληφθεί, να ελέγχονται τα έγγραφα της συναλλαγής, για να πλοηγείται
ψηφιακά το προσωπικό συλλογής στις
αποθήκες καθώς και για πολλές άλλες
εφαρμογές με στόχο τη μείωση του κόστους και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών λειτουργιών. Αυτό το περιβάλλον
πολλαπλών εμπειριών δημιουργεί μία
σύνδεση μεταξύ ανθρώπων και ψηφιακών συσκευών, ενισχύοντας το βίωμα της
πραγματικότητας και παρέχοντας πολλαπλές πληροφορίες οι οποίες μπορούν να
αξιοποιηθούν σε πολλές επιχειρηματικές
δράσεις.

