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Κλιματική αλλαγή:
Δεν διαπραγματευόμαστε με τη φύση

Η

κλιματική αλλαγή είναι η πιο καθοριστική πρόκληση της εποχής μας. Η υποβάθμιση
του περιβάλλοντος είναι δραματική τις τελευταίες δεκαετίες, συνεπεία της υπερκατανάλωσης φυσικών πόρων, της αποκλειστικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα
και της αλόγιστης ανθρώπινης δραστηριότητας στη φύση. Η επιστημονική κοινότητα χρόνια τώρα διατρανώνει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ήδη πραγματικότητα και επισημαίνει
ότι πρέπει πάση θυσία να ληφθούν μέτρα άμεσα, προειδοποιώντας ότι η Γη είναι στην αρχή της
6ης «μαζικής εξαφάνισης», της πρώτης που αποδίδεται στον άνθρωπο…
Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που η κλιματική αλλαγή μπαίνει πρώτη στη λίστα των προτεραιοτήτων κι αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως περιβαλλοντικό, αλλά ως επιτακτικό οικονομικό θέμα.
Χαρακτηριστική είναι η μελέτη CEO Outlook 2019 της KPMG που κατέγραψε την κλιματική αλλαγή ως Νο1 κίνδυνο για τις επιχειρήσεις, καθώς το 76% των ερωτηθέντων CEOs δήλωσαν ότι
η ανάπτυξη της εταιρείας τους θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να στραφούν προς μια
οικονομία καθαρών τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Η αλλαγή του κλίματος εκτιμάται πως (θα) έχει καταστροφικές συνέπειες για την Ελλάδα η
οποία, λόγω γεωγραφικής θέσης (ανάμεσα στην εύκρατη Ευρώπη και την έρημο της βόρειας
Αφρικής) ανήκει στις περιοχές που θα υποστούν σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις στην αλλαγή
του κλίματος. Η μεγάλη της ακτογραμμή επηρεάζεται άμεσα από την ανύψωση της στάθμης της
θάλασσας με δυσμενείς συνέπειες στις καλλιέργειες, στη βιοποικιλότητα, αλλά και στον τουρισμό της χώρας. Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί και μεγάλοι.
Η κρίση του περιβάλλοντος πρέπει να ιδωθεί ως ένα μέγα πολιτικό ζήτημα – ίσως το μεγαλύτερο
διεθνώς. Η φύση είναι το σπίτι μας. Η φύση είναι το μέλλον των παιδιών μας. Δεν διαπραγματευόμαστε με τη φύση΄ τη σεβόμαστε. Και με κάθε κόστος τα κράτη οφείλουν να ενώσουν δυνάμεις, εμπειρογνωμοσύνη και θέληση προκειμένου να σταματήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής.
Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η δέσμευση του Πρωθυπουργού για πλήρη απεξάρτηση της
χώρας από τον λιγνίτη μέχρι το 2028 και για απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης μέχρι το
2021. Χρειάζεται αλλαγή οπτικής, αλλαγή φιλοσοφίας. Χρειάζεται συνέργεια και ισχυρή πολιτική
βούληση. Η κοινωνία των πολιτών, καθένας από εμάς μπορούμε να πιέσουμε περισσότερο, να
πείσουμε και να συμβάλλουμε στην αλλαγή προς το καλύτερο
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Οι “έξυπνες“ μηχανές εισβάλλουν όλο και περισσότερο σε
επαγγελματικές δραστηριότητες με στόχο την τελειότερη
ολοκλήρωση της εργασίας, στο συντομότερο χρόνο και με
το μικρότερο δυνατό κόστος.
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Πώς χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας τις προηγμένες τεχνολογίες
για να δημιουργεί αξία; Αυτό το ερώτημα έχει αναχθεί σε μια
από τις χαρακτηριστικότερες επιχειρηματικές προκλήσεις της
εποχής μας.
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Αναγκαιότητα για τη χώρα
τα διαρθρωτικά μέτρα

Α

πό τον Ιούλιο η χώρα διαθέτει
νέα κυβέρνηση. Μία εξέλιξη
που ήταν αναμενόμενη μεν
με ισχυρό συμβολισμό δε,
καθότι συμπίπτει με ένα γενικότερο κλίμα ανάκαμψης της αγοράς και αισιοδοξίας στην κοινωνία. Η ΕΑΣΕ έχει σταθερά
διατυπώσει την πρόθεσή της να σταθεί
αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, και να
βοηθήσει με την τεχνογνωσία που διαθέτουν τα μέλη της στη διοίκηση μεγάλων
οργανισμών και επιχειρήσεων, ώστε η
χώρα να απελευθερωθεί από όποια δεσμά κρατούν τις μεγάλες δυνατότητές
της αναξιοποίητες.
Μετά από 4 δύσκολα χρόνια για την επιχειρηματικότητα στη χώρα, η άρση των
capital controls αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα ομαλοποίησης της οικονομικής
δραστηριότητας και επαναφέρει τη χώρα
ως ελκυστικό προορισμό στον διεθνή
επενδυτικό χάρτη. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη θέση της Ελλάδας ως ισότιμου
κράτους-μέλους της ΕΕ, επαναφέροντας
την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων.
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον,
περιμένουμε από τη νέα κυβέρνηση να
επιδείξει φιλικό πρόσωπο προς το επιχειρείν και να διατηρήσει ως στρατηγικές
της προτεραιότητες την ανάπτυξη και την
προσέλκυση επενδύσεων για το καλό της
χώρας.
Η ΕΑΣΕ χαιρετίζει τις αναφορές του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο

πλαίσιο της ΔΕΘ, όσον αφορά την οικονομική πολιτική που πρόκειται να ακολουθήσει η
κυβέρνηση - ιδιαιτέρως τη φορολογική πολιτική. Η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις
από 28% σε 24% καθώς και στα μερίσματα
σε 5% (από 10%), μπορούν να δώσουν την
αναγκαία ώθηση που χρειάζεται σήμερα η
ελληνική οικονομία για να πετύχει σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής
μεγέθυνσης. Ακόμη, οι σαφείς δηλώσεις για
σταδιακή μείωση και οριστική κατάργηση
του φόρου επιτηδεύματος και της εισφοράς
αλληλεγγύης μεσοπρόθεσμα, βρίσκονται
οπωσδήποτε στη σωστή κατεύθυνση.
Η χώρα μπορεί το 2023 να βρεθεί σε μια κατάσταση λιγότερου και καλύτερου κράτους
και με πιο ισχυρό ιδιωτικό τομέα, με χαμηλότερα δημοσιονομικά πλεονάσματα και
μειωμένη φορολογία στα φυσικά πρόσωπα
- παράγων αναγκαίος για να τονωθεί και η
εγχώρια ζήτηση, η εγχώρια δαπάνη. Το ίδιο,
οι αναγκαίες ιδιωτικοποιήσεις αλλά και οι
γενναίες αναδιαρθρώσεις εταιρειών του δημόσιου τομέα μπορούν και πρέπει να προχωρήσουν, ώστε να δοθεί περαιτέρω αναπτυξιακή ώθηση.
Η ΕΑΣΕ πιστεύει ότι όλα αυτά είναι αναγκαία
διαρθρωτικά μέτρα. Η φορολογική ελάφρυνση φυσικών και νομικών προσώπων πρέπει
να είναι ο κύριος στόχος, διότι είναι ο μόνος
τρόπος να δοθεί ένα αυξημένο περιθώριο
στην ιδιωτική οικονομία να ανακάμψει τη
χώρα. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να
δοθεί στην αναβάθμιση της λειτουργίας της
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δημόσιας διοίκησης – απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη διατηρήσιμης
ανάπτυξης και ευημερίας.
Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά, ανακοινώνοντας μέσω του αρμόδιου
Υπουργού κ. Κυριάκου Πιερρακάκη την
πρόθεσή της να προχωρήσει άμεσα με τον
Ψηφιακό Μετασχηματισμό του κράτους.
Ως ΕΑΣΕ είχαμε καταδείξει αυτήν την αναγκαιότητα στις Ημερίδες που διοργανώσαμε με κύριο θέμα τη συνεργασία ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα. Συνεπώς και αυτή η
εξέλιξη μας χαροποιεί ιδιαίτερα καθότι είναι ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τέλος, εξαιρετικά σημαντική από πλευράς
συμβολισμού είναι και η τοποθέτηση του
κ. Μαργαρίτη Σχοινά στη θέση του Αντιπροέδρου της Κομισιόν. Είναι σημαντικό
να αποκατασταθεί η εικόνα της χώρας στο
εξωτερικό με δεδομένο ότι η προσέλκυση
ξένων επενδύσεων είναι στρατηγικός στόχος της νέας κυβέρνησης και μονόδρομος
για την οικονομική ανάκαμψη.
Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

Η χώρα μπορεί το 2023 να βρεθεί σε μια κατάσταση λιγότερου και
καλύτερου κράτους και με πιο ισχυρό ιδιωτικό τομέα, με χαμηλότερα
δημοσιονομικά πλεονάσματα και μειωμένη φορολογία στα φυσικά
πρόσωπα - παράγων αναγκαίος για να τονωθεί και η εγχώρια
ζήτηση, η εγχώρια δαπάνη
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Διεθνή Νέα

HSBC: Μεγαλύτερη εξέλιξη για τους επαγγελματίες που φεύγουν νέοι στο εξωτερικό
Όσο νωρίτερα φεύγουν στο εξωτερικό οι επαγγελματίες, τόσο μεγαλύτερη θα είναι στατιστικά και η εξέλιξη τους σύμφωνα με έρευνα της
HSBC Expat. Πιο συγκεκριμένα όταν μετακινούνται σε άλλη χώρα πριν τα 35α γενέθλιά τους,
έχουν μεγαλύτερη αύξηση στις αποδοχές τους
και προάγονται πιο γρήγορα, σύμφωνα με τη
12η ετήσια κατάταξη των καλύτερων χωρών
για να ζει και να εργάζεται κανείς.

Τα πλεονεκτήματα για τους νεαρούς
επαγγελματίες
Οι νέοι επαγγελματίες βλέπουν μέση αύξηση
35% στον ετήσιο μισθό τους (από 40.358 σε
54.484 δολάρια ΗΠΑ), όταν μετακινούνται στο
εξωτερικό. Αυτή η αύξηση είναι σημαντικά
υψηλότερη από την αντίστοιχη των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων – τα άτομα 35-54 ετών
βλέπουν αύξηση της τάξεως του 24% και όσοι
είναι άνω των 55 αυξάνουν τις αποδοχές τους
κατά 9%, όταν μετακινούνται στο εξωτερικό
για εργασία. Σε αντίθεση με το στερεότυπο για
όσους ανήκουν στη δημογραφική κατηγορία
των millennials, οι νέοι άνθρωποι μετακομίζουν
στο εξωτερικό για να εξελίξουν την καριέρα
τους (47%) και για να αυξήσουν το μισθό τους
(29%) περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή
ομάδα – και η στρατηγική αυτή φαίνεται να
αποδίδει. Μάλιστα, 31% των millennials που
μετακομίζουν στο εξωτερικό εξελίσσονται ταχύτερα επαγγελματικά ενώ 71% αναπτύσσουν
τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, το 55% λέει ότι
νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και το 35%
ότι έχει γίνει πιο δημιουργικό.
Η συγκεκριμένη γενιά επίσης θεωρεί μια από
τις βασικές προτεραιότητές της την απόκτηση κατοικίας σύμφωνα με έρευνα της HSBC. Η
αγορά κατοικίας είναι βασική οικονομική προτεραιότητα για τα άτομα ηλικίας 18 έως 34 ετών
που μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία,
με το 45% αυτών να έχουν ήδη αγοράσει ακί-

νητο σε μια τουλάχιστον χώρα και 6% σε δύο
διαφορετικές χώρες.

Οι κορυφαίοι διεθνείς προορισμοί για
να ζει και να εργάζεται κανείς.
Η Ελβετία θεωρείται, πλέον, η καλύτερη χώρα
για να ζει και να εργάζεται κανείς, προσπερνώντας πλέον την Σιγκαπούρη η οποία βρισκόταν
στην κορυφή της κατάταξης της HSBC επί τέσσερα συνεχή χρόνια. Επτά στους δέκα (71%)
από τους επαγγελματίες που έχουν μετακομίσει
στην Ελβετία απολαμβάνουν πλέον υψηλότερα
εισοδήματα, με το μέσο ετήσιο μισθό να αγγίζει
τα 111.587 δολάρια, πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο των 75.966 δολαρίων.
Η Σιγκαπούρη είναι ο καλύτερος προορισμός
στον κόσμο για εκείνους που είναι γονείς. Η Σιγκαπούρη έχει δίγλωσσο εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο η διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά,
ενώ οι μητρικές γλώσσες των παιδιών διδάσκονται ξεχωριστά. Με σταθερά υψηλή απόδοση
στην κατάταξη της HSBC, ο Καναδάς είναι η
πιο φιλόξενη χώρα για τους ξένους επισκέπτες,
μετά την Τουρκία. Το 75% των ξένων επαγγελματιών διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος της

περιουσίας τους στη χώρα, το υψηλότερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη χώρα της κατάταξης. Η Ισπανία «σκαρφάλωσε» 10 ολόκληρες
θέσεις στην κατάταξη. Οι επισκέπτες λένε ότι ο
χαλαρός Μεσογειακός τρόπος ζωής προσφέρει
την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο. Λίγοι
άνθρωποι μετακινούνται στην Ισπανία με στόχο την ανέλιξη της καριέρας τους, αλλά το 67%
των ερωτηθέντων στην Ισπανία θεωρεί ότι έχει
επιτύχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Ο καλός τρόπος ζωής και ο ελεύθερος χρόνος καθιστούν
την Ισπανία ως τον καλύτερο προορισμό για τη
βελτίωση της ψυχικής ευεξίας. Η Νέα Ζηλανδία
κατατάσσεται πέμπτη: Η χώρα είναι δημοφιλής
προορισμός για νέες εργασιακές εμπειρίες. Το
57% των επαγγελματιών που μετακόμισαν στη
Νέα Ζηλανδία το έκανε για να βελτιώσει την
ποιότητα της ζωής του και το 60% δηλώνει ότι
χάρη σε αυτό παρέμεινε στη χώρα για περισσότερο χρόνο, από όσο αρχικώς υπολόγιζε. Μάλιστα, όσοι μετακινούνται στη Νέα Ζηλανδία
έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνουν στη νέα τους χώρα για περισσότερα από
20 χρόνια.

Οι κορυφαίες χώρες για να ζει και να εργάζεται κανείς
Χώρα

Κατάταξη των χωρών για το σύνολο του δείγματος

Ελβετία

1

Σιγκαπούρη

2

Καναδάς

3

Ισπανία

4

Νέα Ζηλανδία

5

Αυστραλία

6

Τουρκία

7

Γερμανία

8

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

9

Βιετνάμ
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PwC: H Ψυχαγωγία θέλει εξατομικευμένες και τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες
Κάθε ευκαιρία για προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους μέσα ψυχαγωγίας αξιοποιούν οι
καταναλωτές σύμφωνα με την έκθεση Global
Entertainment & Media Outlook 2019–2023
της PwC.
Για αυτό το λόγο οι εταιρείες σχεδιάζουν λύσεις και επιχειρηματικά μοντέλα που ανταποκρίνονται στις προσωπικές καταναλωτικές
προτιμήσεις. Πραγματοποιώντας μια θεμελιώδη στροφή, αξιοποιούν τα δεδομένα και τα
μοτίβα χρήσης για να προωθήσουν τα προϊόντα τους.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία ενός
νέου κόσμου μέσων που είναι πιο εξατομικευμένα από ποτέ. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την κατανάλωση περιεχομένου μέσω μιας μεγάλης γκάμας έξυπνων
συσκευών, να δημιουργήσουν τη δική τους
συλλογή από κανάλια που προσφέρονται
μέσω over-the-top (ΟΤΤ) υπηρεσιών (δηλ.
υπηρεσιών που διατίθενται αυτόνομα, χωρίς
ανάγκη για εξοπλισμό ή άλλη εγκατάσταση
και λειτουργούν σε οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής και κινητής) και να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλο και περισσότερο περιεχόμενο
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν το έξυπνο σπίτι και το συνδεδεμένο αυ-

τοκίνητο. Ενώ οι προσωπικές επαφές πολλαπλασιάζονται, οι καταναλωτές ανησυχούν για
την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων τους. Η εμπιστοσύνη πλέον αποτελεί το
κυριότερο ζητούμενο, δημιουργώντας πίεση
προς τις εταιρείες για τη συμμόρφωση τους με
τις νέες απαιτήσεις προστασίας του ιδιωτικού
απορρήτου..
Η παγκόσμια ανάπτυξη του κλάδου εξακολουθεί να ξεπερνά την αύξηση του ΑΕΠ...
Σύμφωνα με την έκθεση η συνολική παγκό-

σμια δαπάνη για τον κλάδο της Ψυχαγωγίας
& ΜΜΕ θα αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης (CAGR) 4,3% για τα επόμενα πέντε
χρόνια έως το 2023. Αντίστοιχα ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) στην Ελλάδα θα
αυξηθεί κατά 4,8%. Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης θα έχει ως αποτέλεσμα τα παγκόσμια έσοδα του κλάδου να φτάσουν τα 2,6 δις δολάρια
το 2023, από 2,1 δις δολάρια το 2018. Στην
Ελλάδα τα έσοδα του κλάδου θα φτάσουν τα
€ 5,8 εκ. το 2023 από € 4,5 εκ το 2018.

SAS: Η εμπιστοσύνη στα analytics προϋπόθεση για σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις
Τα σημερινά στελέχη αν και έχουν πρόσβαση σε analytics τα οποία θεωρούν χρήσιμα, δεν έχουν 100% τη βεβαιότητα ότι είναι αξιόπιστα για να λάβουν με βάση αυτά μία σημαντική απόφαση. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από
έρευνα που διεξήχθη από το MIT SMR Connections με την υποστήριξη της SAS. Η έρευνα εστιάζει στον βαθμό της
σιγουριάς που έχουν οι επιχειρήσεις για τα δεδομένα που συλλέγουν και αναλύουν. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται
να δημιουργήσουν μια data-driven κουλτούρα, όπου οι άνθρωποι κατανοούν τα δεδομένα και αξιοποιούν τα προηγμένα analytics για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων, δίνουν προτεραιότητα στη δημιουργία εμπιστοσύνης γύρω από τα δεδομένα που συλλέγονται
και αποθηκεύονται, καθώς και τις γνώσεις που προσφέρουν. Αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη ενισχύει την κουλτούρα που επιδιώκουν. Ωστόσο, η έρευνα
δείχνει ότι μόνο το 15% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί προηγμένα analytics για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Λιγότερο από ένας στους δέκα
χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα analytics και μόλις το 7% εφαρμόζει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και machine learning στη λήψη αποφάσεων.

Το «Κενό Χρησιμότητας»
Παρότι το 76% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει αυξήσει την πρόσβαση σε δεδομένα που θεωρεί χρήσιμα - γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη καθώς ο
όγκος των δεδομένων αυξάνεται σταθερά στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων - μόνο το 43% πιστεύει ότι διαθέτει συχνά τα σωστά δεδομένα για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων. Αυτό το «κενό χρησιμότητας», όπως το χαρακτηρίζει το MIT SMR Connections, αποκαλύπτει μια επανάληψη
του φαινομένου, αφού παρόμοιες απαντήσεις είχαν προκύψει και σε αντίστοιχη έρευνα που διεξήχθη το 2017. Αυτό δείχνει ένα κενό εμπιστοσύνης, το
οποίο αντανακλάται και σε επόμενη ερώτηση. Μόνο το 10% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εμπιστεύεται πάντα τα δεδομένα, ενώ το 40% (κατά μέσο
όρο) εμπιστεύεται τα δεδομένα μερικές φορές.
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Amazon, Apple και Alibaba στην
κορυφή των disruptive εταιρειών
στον τεχνολογικό κλάδο
Όπως προκύπτει από έκθεση της KPMG, οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούν τα πλέον disruptive επιχειρηματικά μοντέλα για τα επόμενα τρία χρόνια σε σχέση τις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Τη γνώμη τους
κατέθεσαν περισσότερα από 740 στελέχη σε ηγετικές θέσεις
στον τεχνολογικό κλάδο παγκοσμίως. Οι Amazon, Apple και
Alibaba επιλέχθηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ η
δεκάδα συμπληρώνεται με τις DJI, Google, Netflix, Airbnb,
Microsoft, Facebook και Baidu.

Επαναπροσδιορίζοντας τις τεχνολογικές
εταιρείες
Άλλη μια ενδιαφέρουσα πτυχή της λίστας των disruptor εταιρειών, είναι ότι αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία έχει επαναπροσδιορίσει τον ορισμό της τεχνολογικής
εταιρείας. «Οι Amazon, Netflix, Alibaba και Airbnb αποτελούν
χαρακτηριστικά παραδείγματα εταιρειών που βασίζονται
στην τεχνολογία αλλά που δεν θα θεωρούνταν εταιρείες του
τεχνολογικού κλάδου με την παραδοσιακή έννοια, ωστόσο
συνδέονται άμεσα με τον κλάδο αυτό σύμφωνα με τον σύγχρονο ορισμό που δίνουν πολλοί», αναφέρει ο Νίκος Δημάκος, Γενικός Διευθυντής της KPMG. Διατηρώντας τη θέση
του στην κορυφή της λίστας μεταξύ των πιο disruptive επιχειρηματικών μοντέλων τα επόμενα χρόνια, το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να μαγνητίζει το
ενδιαφέρον χάρη στο σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό του. Η δαπάνη στο παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί από τα US$ 3,5 τρισ.
στα 6,5 τρισ. το 2023, σύμφωνα με το eMarketer. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατατάχθηκαν στη δεύτερη θέση των επιχειρηματικών μοντέλων. Όπως και
οι εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης επιχειρούν να συγκεντρώσουν ολοένα αυξανόμενο μερίδιο της προσοχής και του
πορτοφολιού των καταναλωτών, με νέες προσφορές όπως αποκλειστικό και πρωτότυπο περιεχόμενο, ζωντανά αθλητικά γεγονότα, επαυξημένη/εικονική
πραγματικότητα, εκπαιδευτικές υπηρεσίες και κρυπτονομίσματα. Τον Ιανουάριο του 2019 περισσότεροι από τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή πάνω
από το 40% του πληθυσμού, χρησιμοποιούσαν κοινωνικά μέσα δικτύωσης σε κινητές συσκευές, σύμφωνα με έκθεση των We Are Social και Hootsuite Media.

Regus | Γραμματείς Διεύθυνσης: Πού δουλεύουν καλύτερα;
Εξαιρετικές προοπτικές για τις θέσεις Διεύθυνσης ή διοίκησης δίνει η δυνατότητα της εργασίας από το σπίτι ή από οπουδήποτε υπάρχει
σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην εποχή μας, η συνδεσιμότητα που παρέχει η τεχνολογία κάνει την
ευέλικτη εργασία που εφικτή από ποτέ. Καθώς
ο πρωταρχικός ρόλος της γραμματέως διεύθυνσης είναι η αποτελεσματική διαχείριση της ροής
εργασίας ενός Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός
Γενικού Διευθυντή, υπάρχει μεγάλο περιθώριο
ευέλικτης εργασίας εφόσον πολλά από τα απαιτούμενα καθήκοντα μπορούν να εκτελεστούν
από απόσταση. Αν σκεφτεί κανείς το γεγονός
ότι πολλοί Διευθύνοντες Σύμβουλοι περνούν
σημαντικό μέρος του χρόνου σε ταξίδια ή μα-

κριά από το γραφείο τους, οι γραμματείς διεύθυνσης όντως κατά κάποιο τρόπο εργάζονται
από απόσταση. Εφόσον και οι δύο μπορούν να
επικοινωνούν όταν χρειάζεται, ποιο το πρόβλημα; Πρόκειται για μια συναρπαστική προοπτική,
ειδικά αν υπολογίσει κανείς το κόστος και τον
χρόνο που κερδίζει αποφεύγοντας τις μετακινήσεις και βρίσκοντας ένα μέρος κοντύτερα στην
κατοικία του. Παρά το γεγονός ότι πολλοί εργοδότες φοβούνται πως αν αφήσουν τους εργαζομένους χωρίς εποπτεία, τα όρια της ισορροπίας
μεταξύ της δουλειάς και της προσωπικής ζωής
θα διαταραχτούν, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν το αντίθετο. Οι Prithwiraj Choudhury,
Barbara Z Larson and Cirrus Foroughi αναφέ-

ρουν στο άρθρο τους «Ήρθε ο καιρός να αφήσουμε τους εργαζόμενους να δουλεύουν από
οποιοδήποτε μέρος;» Με ένα παγκόσμιο δίκτυο
ευέλικτων χώρων εργασίας σε διάφορα σημεία,
από κεντρικά επιχειρηματικά κέντρα μέχρι επιχειρηματικά πάρκα, και με επιλογές που ξεκινούν από ένα γραφείο και φτάνουν σε σουίτες,
η Regus πιστεύει ακράδαντα στην επανάσταση
των ευέλικτων χώρων. Δεν είναι μόνο αποδοτικοί (πληρώνεις μόνο για ό,τι χρειάζεσαι), αλλά
σε απαλλάσσουν από τις εργασίες διαχείρισης
των γραφείων όπως η καθαριότητα και η συντήρηση – εργασίες που δεν περιλαμβάνονται
στις ευθύνες, αλλά πολύ συχνά ανατίθεται στις
ικανότατες γραμματείς διεύθυνσης.
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Χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
Έρευνα διαπίστωσε ότι οι άνδρες κατέχουν περισσότερες ηγετικές θέσεις στον τομέα ασφάλειας της πληροφορικής σε σύγκριση με τις
γυναίκες. Μόνο το ένα πέμπτο (23%) των συμμετεχόντων, οι οποίοι απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το φύλο τους, δήλωσαν ότι είναι
γυναίκες.
Ωστόσο, η ανάληψη του ρόλου υποδηλώνει ότι
ο αριθμός των γυναικών που διαδραματίζουν
ηγετικό ρόλο στην ασφάλεια αυξάνεται: το
20% των γυναικών που απάντησαν έχουν αναλάβει τη θέση τους ως ηγέτης στην ασφάλεια
του τομέα της πληροφορικής τα τελευταία δύο
χρόνια, δηλαδή διπλάσιες σε σύγκριση με τον
αριθμό των ανδρών (10%) σε αυτόν τον ρόλο.
Παρά τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της διαφορετικότητας, οι γυναίκες αποτελούν το 39%
του εργατικού δυναμικού και κατέχουν μόλις

το 25% των διοικητικών θέσεων παγκοσμίως.
Η κυβερνοασφάλεια, καθώς και η πληροφορική γενικότερα, μπορεί να θεωρηθούν ως
ανδροκρατούμενα πεδία. Αυτή η αντίληψη θα
μπορούσε να είναι ένα εμπόδιο για τις γυναίκες
που επιθυμούν να εισέλθουν στην τεχνολογική
βιομηχανία. Σύμφωνα με την έρευνα που ανάθεσε η Kaspersky στην 451Research "Κυβερνοασφάλεια μέσα από τα μάτια των CISO’s.
Προοπτικές για έναν ρόλο", το 45% των CISOs
επιβεβαίωσε ότι οι γυναίκες έχουν ελλιπή εκπροσώπηση στον κλάδο.
Ωστόσο, μόλις το 37% αυτών των οργανισμών
έχει, ή πρόκειται να εφαρμόσει οποιαδήποτε
επίσημη διαδικασία που να στοχεύει στην προσέλκυση περισσότερων γυναικών στο τμήμα
ασφάλειάς τους.
Η πιο δημοφιλής προσέγγιση για την προσέλ-

κυση γυναικών είναι η εκπαίδευση εκείνων
που έχουν ΙΤ background (80%). Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δηλώνουν ότι τώρα
παρέχουν ή πρόκειται να παράσχουν εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε φοιτήτριες (42%) ή είναι έτοιμοι να εκπαιδεύσουν
υποψήφιες με ελάχιστα ή καθόλου προσόντα
(40%). Μόνο το 22% προσλαμβάνει γυναίκες
υποψήφιες από άλλα τμήματα εντός των οργανισμών τους.
Το υπόλοιπα (63%) δήλωσε ότι αναζητά πλήρως καταρτισμένους ειδικούς, χωρίς να έχει
καμία σημασία το φύλο. Ωστόσο, καθώς το
70% των CISOs δυσκολεύεται να βρει εξειδικευμένους ειδικούς ασφαλείας πληροφορικής
σε διάφορους τομείς, υπάρχει ένα κάλεσμα για
τους CISOs να ψάξουν εναλλακτικούς τρόπους
για να γεφυρώσουν το χάσμα.

KPMG: Η κλιματική αλλαγή ο
μεγαλύτερος κίνδυνος για τις
επιχειρήσεις σύμφωνα με τους
CEOs
Την κλιματική αλλαγή καταδεικνύουν οι επικεφαλής των
επιχειρήσεων, ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους το 2019, αναφέρει έκθεση της
KPMG.
Oι CEOs την θεωρούν πιο επικίνδυνη και από το τεχνολογικό discruption, την επιστροφή στον εδαφισμό
(territorialism), την κυβερνοασφάλεια και τον λειτουργικό
κίνδυνο.
Είναι η πρώτη φορά στα πέντε χρόνια της έρευνας όπου η
κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
Στη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 1300 CEOs σε 11 βασικές αγορές και 11 βασικούς κλάδους, βρέθηκε ότι πάνω
από τα τρία τέταρτα (76%) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι
η ανάπτυξη της εταιρείας τους θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να στραφούν προς μια οικονομία καθαρών
τεχνολογιών.

Έμφαση στον κλάδο της ενέργειας
Οι CEOs που συμμετείχαν στη μελέτη CEO Outlook 2019 -οι 130 εκ των οποίων προέρχονται από κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες ενέργειας- κατέδειξαν ως μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, την κυβερνοασφάλεια και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Περισσότεροι
από το 80% των CEOs της ενέργειας αναφέρουν ότι ηγούνται προσωπικά της τεχνολογικής στρατηγικής των επιχειρήσεων τους, ενώ σε ποσοστό
79% επενδύουν περισσότερα κεφάλαια στην αγορά νέων τεχνολογιών, με στόχο να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα της επιχείρησής τους. Για να
διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις τους είναι προετοιμασμένες για το μέλλον, περισσότεροι από 85% σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες
των υπαλλήλων τους στις νέες ψηφιακές δυνατότητες, ώστε να αναπτύξουν έτσι ένα πιο αποτελεσματικό εργατικό δυναμικό.
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ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Σημαντική άνοδος του Δείκτη Οικονομικού
Κλίματος στο β’ τρίμηνο 2019
Στις 171 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος
(ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2019, όπως καταγράφηκε από την
3μηνιαία έρευνα 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. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο
14/06/2019 μέχρι 30/06/2019.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ, saspiotis@boussias.com

Τ

ο δεύτερο τρίμηνο του 2019 ο
γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General
Index) σημείωσε αξιόλογη αύξηση και διαμορφώθηκε στις 171 μονάδες
έναντι 156 το προηγούμενο τρίμηνο. Η
άνοδος του δείκτη οφείλεται στο θετικό
κλίμα που διαμορφώθηκε λόγω των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών και το οποίο
αναμένεται να συνεχιστεί και μετά τις Εθνικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν
και στις οποίες δεν προβλέπεται να αλλάξει
ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων.
Οι CEOs είναι πεπεισμένοι ότι οι πολιτικές
δυνάμεις που αναμένεται να αναλάβουν
την κυβερνητική ευθύνη, θα οδηγήσουν
την οικονομία σε δυναμική αναπτυξιακή
τροχιά. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει βελτίωση
του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων ενώ στις μεγάλες παρατηρείται οριακή
άνοδος. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status
Index) σημείωσε οριακή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 151 μονάδες έναντι 149
το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation
Index) παρουσίασε σημαντική βελτίωση
στις 190 μονάδες έναντι 162 του προηγούμενου τριμήνου.

Στασιμότητα στον δείκτη οικονομικής κατάστασης της χώρας
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε στασιμότητα
στις 208 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs
που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 33%. Πιο αισιόδοξοι είναι
οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων
οι οποίοι σε ποσοστό 50% 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 αυξήθηκε σημαντικά στις
245 μονάδες έναντι 203 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs
που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της
χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος
διαμορφώθηκε σε 76%, ενώ για τους CEOs
των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι
αυξημένο σε 83%.
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε
μικρή άνοδο στις 174 μονάδες έναντι 172
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 29%, ποσο-

στό που αυξάνεται σε 37% για τους CEOs
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης
προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση
του κλάδου δραστηριοποίησης αυξήθηκε
στις 216 μονάδες έναντι 178 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που
θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που
δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την
τωρινή διαμορφώθηκε σε 64%, ποσοστό
που αυξάνεται σε 76% για τους CEOs των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε νέα πτώση στις
123 μονάδες έναντι 126 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που
δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε
σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε
48%, ποσοστό που αυξάνεται σε 63% για
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για
την οικονομική κατάσταση της εταιρείας
τους το επόμενο έτος σημείωσε αξιόλογη
άνοδο στις 170 μονάδες έναντι 144 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs
που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος
ανήλθε σε 76%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών σε ποσοστό 84%.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
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Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο
στις 134 μονάδες έναντι 125 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 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε
43% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών
παρουσίασε άνοδο και διαμορφώθηκε στις
158 μονάδες έναντι 142 το προηγούμενο τρί-

2ο τρίμηνο
2019

μηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν
ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις
που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον
επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 45%, ποσοστό που αυξάνεται σε 53% για τους CEOs των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και 55% για
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Μικρή άνοδος
στον δείκτη απασχόλησης
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε μικρή άνοδο στις 118 μονάδες έναντι

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 ΔΣ ΕΑΣΕ &
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, XEROX HELLAS
«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος
στο 2ο τρίμηνο του 2019
αντιστρέφοντας την καθοδική
πορεία των τελευταίων τριμήνων,
παρουσίασε σημαντική βελτίωση και
αυξήθηκε στις 171 μονάδες έναντι
156 του προηγούμενου τριμήνου. Η
δυναμική του δείκτη ενσωματώνει
την πεποίθηση των CEOs ότι η
αναμενόμενη αλλαγή της κυβέρνησης
θα τερματίσει την περίοδο της
στασιμότητας και της αβεβαιότητας
οδηγώντας την Ελληνική οικονομία
σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά.
Εννιά στους δέκα CEOs συμφωνούν
ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει
από τις εκλογές θα επηρεάσει θετικά
σε μέτριο ως υψηλό βαθμό τις
επιδόσεις της Ελληνικής οικονομίας.
Παράλληλα σεβαστό ποσοστό των
CEOs (43%) εκφράζουν την άποψη ότι
αν υλοποιηθούν οι διάφορες παροχές
που έχουν εξαγγελθεί προεκλογικά η
Ελληνική οικονομία θα παρεκκλίνει
από την αναπτυξιακή προοπτική.»

115 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν
είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος
πριν διαμορφώθηκε σε 44%, ποσοστό το
οποίο ανήλθε σε 61% στις πολύ μεγάλες
επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις
160 μονάδες έναντι 146 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 51%, ποσοστό που
αυξάνεται σε 63% για τους CEOs των πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων.
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε
επιπλέον να εκφράσουν τη γνώμη τους για

την πιθανή επίδραση της αλλαγής κυβέρνησης στις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας.
Εννιά στους δέκα CEOs θεωρεί ότι η αλλαγή κυβέρνησης θα έχει θετική επίδραση
στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας, ενώ
παράλληλα το 50% αυτών εκφράζουν την
άποψη ότι η επίδραση θα είναι υψηλά θετική. Μόνο το 8% των CEOs πιστεύει ότι
δεν θα υπάρξει καμία επίδραση, ποσοστό
που αυξάνεται σε 14% για τους CEOs των
βιομηχανικών επιχειρήσεων, ενώ αντίθετα
μειώνεται σε 5% μεταξύ των CEOs που διοικούν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Οι CEOs
ερωτήθηκαν επίσης για το αν η υλοποίηση

των παροχών που ανακοινώθηκαν κατά
την προεκλογική περίοδο θα οδηγήσει σε
εκτροπή της Ελληνικής οικονομίας από τον
αναπτυξιακό δρόμο. Το 43% των CEOs συμφωνούν ότι η Ελληνική οικονομία θα παρεκκλίνει από την αναπτυξιακή προοπτική, αν
υλοποιηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες
παροχών. Παράλληλα ένας στους δύο CEOs
εκφράζει αδυναμία να κρίνει το αποτέλεσμα
εφαρμογής αυτής της πολιτικής παροχών,
ενώ μόνο το 8% διαφωνεί με την άποψη ότι
οι προεκλογικές παροχές θα εκτρέψουν την
ελληνική οικονομία από την αναπτυξιακή
τροχιά.

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επίδραση της αλλαγής κυβέρνησης

στις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας;
8%
47%

Καμία επίδραση
Μέτρια θετική επίδραση
Υψηλή θετική επίδραση

45%

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Συμφωνείτε ότι η υλοποίηση των παροχών που ανακοινώθηκαν
κατά την προεκλογική περίοδο θα οδηγήσει σε εκτροπή της Ελληνικής
οικονομίας από τον αναπτυξιακό δρόμο;

8%

Συμφωνώ
Ούτε Συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ

49%

43%
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11o Business CEOnergies Breakfast
Age Discrimination: DON’T FEED THE GAP
Η ΕΑΣΕ και η Ομάδα για τις «Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία» φωτίζουν ένα
σημαντικό, επίκαιρο θέμα που απασχολεί πολλά στελέχη σήμερα.

Σ

τερεότυπα, μύθοι και αλήθειες
γύρω από τον ηλικιακό ρατσισμό συζητήθηκαν στο 11ο
CEOnergies Breakfast με θέμα
Age Discrimination: «Don’t Feed the Gap»
που διοργάνωσε η Ομάδα Δράσης της ΕΑΣΕ
για τις «Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία», με επικεφαλής τη Managing Director FOCUS BARI,
κα Βαλέρια Τσάμη.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρα-

σκευή 21 Ιούνιου 2019 με στόχο να επισημανθεί το πρόβλημα το οποίο στη χώρα μας
παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και
να ληφθούν πρωτοβουλίες προς την αντιμετώπισή του. Τα μέλη της ΕΑΣΕ παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την εκδήλωση
η οποία φιλοξενήθηκε στο Training Center
του ομίλου Eurolife ERB.
Έμπειροι recruiters από γνωστές εταιρίες
συμβούλων, καταξιωμένοι HR managers

μεγάλων επιχειρήσεων και CEOs που κλήθηκαν να κάνουν μεταστροφή καριέρας στην
«κρίσιμη» ηλικία συζήτησαν, ανέλυσαν και
αντάλλαξαν άκρως ενδιαφέρουσες θέσεις,
εμπειρίες και απόψεις για το θέμα αυτό που
απασχολεί πολλά στελέχη σήμερα.
Ειδικότερα οι κ.κ. Πέγκυ Βελλιώτου,
Partner, KPMG, Κική Καραμανλή, Practice
Group Leader, SpenglerFox Hellas, Σεραφείμ Καραΐσκος, Director, Executive Search
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Γιώργος Παρτσακουλάκης

Σιάνα Κυριάκου

& Selection, ICAP και Μάνος Πανώριος,
Managing Partner Athens Office, Global
Banking Sector Leader, STANTON CHASE
συζήτησαν για το Age Discrimination στην
Ελλάδα. Tον συντονισμό είχε η κα Mary
Kramer, Global Head Human Capital
Solutions, SpenglerFox.
Τις διεθνείς διαστάσεις του φαινομένου
ανέλυσε η κα Σιάνα Κυριάκου, Partner &
Chief Operating Officer, KPMG μιλώντας με
θέμα: Age Discrimination: Το διεθνές πλαίσιο, ενώ προσωπικές εμπειρίες και εταιρικές
πρακτικές (best practices) μοιράστηκαν με
τους συμμετέχοντες η κα Αγάθη Γαλάνη,
Business Development & Marketing Director,
LSTECH LTD και ο κ. Γιώργος Παρτσακουλάκης, Director People & Culture -EU South
East Cluster, PHILIP MORRIS αντίστοιχα.
Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ όλων των ομιλητών
και των συμμετεχόντων. Τον συντονισμό είχε
η κ. Φανή Κλειδά, Director, TRENKWALDER-

JCHUMAN. Η μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον που εκφράστηκε τόσο από στελέχη
της αγοράς για συνέχιση της πρωτοβουλίας
αλλά και τα media για την ανάδειξη του θέματος, ενισχύουν την άποψη ότι πρόκειται
για ένα πρόβλημα που απασχολεί έντονα
την κοινωνία, στις πολλαπλές διαστάσεις
του οποίου αξίζει να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο. Ειδικότερα στην εκδήλως επιχειρήθηκε αρχικά η οριοθέτηση του προβλήματος, αναλύθηκαν οι πηγές των ηλικιακών
διακρίσεων, η συναισθηματική διάσταση
του θέματος καθώς και τι μπορεί να γίνει για
την επίλυσή του.

Η Επικεφαλής της Ομάδας
Δράσης της ΕΑΣΕ για τις «Ίσες
Ευκαιρίες στην Ηγεσία» κα
Βαλέρια Τσάμη, Αν. Μέλος ΔΣ
ΕΑΣΕ, Διευθύνουσα Σύμβουλος,
Focus Bari δήλωσε σχετικά:
«Ο ηλικιακός ρατσισμός είναι ραγδαία αναπτυσσόμενο φαινόμενο. Επιδίωξή μας είναι
όχι μόνο να εστιάσουμε στο πρόβλημα και
στους λόγους που το δημιουργούν, αλλά
κυρίως να αναδείξουμε λύσεις, με όλες τις
πλευρές να έχουν τον ρόλο τους: οι εταιρίες,
τα στελέχη και η πολιτεία. Ήδη στην Ευρώπη
υπάρχουν χώρες που είναι πιο ευαισθητοποιημένες στο σύνολο της κοινωνίας, η πολιτεία
λαμβάνει μέτρα αλλά και τα ίδια τα στελέχη
είναι πιο ενεργοποιημένα. Χρειάζεται το
θέμα να αναγνωριστεί, να υπάρξει κατάλληλη οργάνωση από τις εταιρίες, προετοιμασία
από τα στελέχη και ανάλογες δράσεις από
την πολιτεία. Οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως
ηλικίας δεν μπορούν να μένουν πίσω από τις
τεχνολογικές εξελίξεις. Παράλληλα θα πρέπει να είναι ανοιχτοί να αλλάξουν θέση, να
δοκιμάσουν νέες δεξιότητες κλπ. Οι εταιρίες
χρειάζονται την εμπειρία των εργαζόμενων
μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορούν να τους αξιοποιήσουν σε διοικητικά συμβούλια, σε μεγάλα projects, αλλά και στην υποστήριξη και
ενδυνάμωση νεότερων στελεχών. Η πολιτεία
μπορεί να δώσει κίνητρα προς τις επιχειρήσεις αλλά και να οργανώσει προγράμματα
επανασχεδιασμού καριέρας και επαναπροσδιορισμού δεξιοτήτων.»

Οριοθετώντας το πρόβλημα
Το θέμα των διακρίσεων λόγω φύλου, συναντάται όλο και πιο συχνά σε στελέχη λίγο
μεγαλύτερης ηλικίας που χάνουν τη δουλειά
τους και δυσκολεύονται να βρουν νέα εργασία. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ από την έρευνα εργατικού δυναμι-
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Η συναισθηματική διάσταση του θέματος
Η κα Αγάθη Γαλάνη, προερχόμενη από το χώρο
της τεχνολογίας, μίλησε στο 11ο CEOnergies
Breakfast για τον τρόπο που μπορούν τα
στελέχη να προσεγγίσουν λύσεις, έχοντας
βιώσει και η ίδια την εμπειρία του age
discrimination. Περιέγραψε το ταξίδι της από
πλευράς συναισθημάτων, όσο και από πλευράς
αποφάσεων και ενεργειών. «Κατά τη διάρκεια
αυτού του νέου ταξιδιού, ή του νέου life project,
περνάς από διάφορες φάσεις τις οποίες δεν
μπορείς να συνειδητοποιήσεις άμεσα, όντας
μέρος του προβλήματος. Τα νέα δεδομένα σε
προσωπική, κοινωνική ζωή, απαιτούν άμεσα
προσαρμογή και αποδοχή. Σε αυτή τη φάση,
ψάχνεις τα στηρίγματα σου, αξιολογείς τα λάθη
σου και τις σωστές αποφάσεις του παρελθόντος
και τελικά καλείσαι να εξαργυρώσεις ή να
πληρώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

κού για το α’ τρίμηνο 2019, το σύνολο των
ανέργων στη χώρα μας είναι 900.000 άτομα
και από αυτά το 1/3 (δηλαδή 300.000 άνθρωποι) είναι ηλικίας 45-64 χρονών. Ο ηλικιακός ρατσισμός αποτελεί μια από τις πιο συχνές μορφές προκατάληψης και – σύμφωνα
με έρευνες στην Ευρώπη - απαντάται κυρίως
στον εργασιακό χώρο, ενώ επηρεάζει στον
ίδιο βαθμό τόσο τις γυναίκες, όσο και τους
άντρες. Οι ηλικιακές διακρίσεις, έχει παρατηρηθεί, πως επηρεάζουν άτομα ακόμη και της
ηλικίας των 50 ετών, εμφανίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε πιο εξελιγμένους κλάδους
(π.χ. τεχνολογία, καταναλωτικά προϊόντα
κλπ.) και αφορούν περισσότερο συγκεκριμένες θέσεις έναντι άλλων (π.χ. marketing,
πωλήσεις). Επίσης επηρεάζουν περισσότερο
τα στελέχη των πολυεθνικών εταιριών και λιγότερο αυτά των ελληνικών.

Η πηγή των ηλικιακών διακρίσεων
Οι ηλικιακές διακρίσεις δημιουργούνται από
μία σειρά επιχειρημάτων-στερεότυπων που
αφορούν:
• πόσο κοντά ή όχι είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην τεχνολογία, τα
social media και αυτό που σήμερα λέμε
digitalization,
• πόσο ανοιχτοί είναι σε αλλαγές,
• κατά πόσο μπορούν να συνυπάρξουν, να
επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με
νεαρότερες ηλικίες που μπορεί να είναι είτε
υφιστάμενοι ή είτε και προϊστάμενοί τους.

Το κλίμα γύρω από το φαινόμενο

Στιγμιότυπο από το studio του ΣΚΑΙ TV και την
εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του Νίκου
Υποφάντη και Πηνελόπης Γκάλιου με
καλεσμένες την επικεφαλής της Ομάδας
Δράσης της ΕΑΣΕ για τις Ίσες Ευκαιρίες στην
Ηγεσία κα Βαλέρια Τσάμη και το μέλος της
ομάδας και Διευθύνουσα Σύμβουλο ERB
INSURANCE SERVICES και Άννυ Τρύφων όπου
μίλησαν για τις πρωτοβουλίες της ΕΑΣΕ για το
θέμα του Age Discrimination στην Ελλάδα.
Είχε προηγηθεί τον Ιούλιο, ραδιοφωνική
συνέντευξη της κ. Β. Τσάμη στην εκπομπή «Στο
στόμα του…Νίκου», στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε στο 11ο CEOnergies Breakfast της
ΕΑΣΕ, ενώ οι επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν
υιοθετήσει τη λήψη μέτρων για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στο στάδιο
της πρόσληψης και σε άλλες δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης, δεν έχουν προβεί
αντίστοιχα σε πολιτικές για το θέμα των ηλικιακών διακρίσεων.
Παράλληλα ενώ γίνονται ενέργειες από
πλευράς πολιτείας για την ενίσχυση της απασχόλησης στους νέους, κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων κλπ.,
δεν υπάρχει (μέχρι τώρα) ευαισθητοποίηση
και συστηματική αντιμετώπιση για το θέμα
του age discrimination το οποίο δείχνει να

εξελίσσεται σε σημαντικό πρόβλημα, ειδικά
αν αναλογιστούμε πως ο πληθυσμός συνεχώς γηράσκει.
Προφανώς καμία οικονομία, όσο υγιής κι αν
είναι, δεν αντέχει να χρηματοδοτεί τη συνταξιοδότηση όλο και περισσότερων ανθρώπων που στην πραγματικότητα μπορούν να
είναι πλήρως ενεργοί κι έχουν μπροστά τους
πολλά χρόνια όπου μπορούν να προσφέρουν επαγγελματικά.

Κοιτάζοντας μπροστά
Απώτερη επιδίωξή της ΕΑΣΕ και της Ομάδας
Δράσης για τις «Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία»,
ωστόσο, είναι, όχι μόνο να οριστεί το πρόβλημα και να παρουσιαστούν οι λόγοι που
το δημιουργούν, αλλά κυρίως να αναδειχθούν λύσεις οι οποίες να περιλαμβάνουν
το ρόλο όλων των πλευρών: τις εταιρίες, τα
στελέχη και την πολιτεία. Ήδη στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες που είναι πιο ευαισθητοποιημένες στο σύνολο της κοινωνίας, η
πολιτεία λαμβάνει μέτρα αλλά και τα ίδια τα
στελέχη είναι πιο ενεργοποιημένα. Προς τις
ίδιες κατευθύνσεις θα πρέπει να κινηθούμε
στη χώρα μας. Χρειάζεται το θέμα να αναγνωριστεί, να υπάρξει κατάλληλη οργάνωση
από τις εταιρίες, προετοιμασία από τα στελέχη και ανάλογες δράσεις από την πολιτεία.
Οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτου ηλικίας δεν
μπορούν να μένουν πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να είναι ανοιχτοί
να αλλάξουν θέση, να δοκιμάσουν νέες δεξιότητες, κλπ. Οι εταιρίες χρειάζονται την
εμπειρία των εργαζόμενων μεγαλύτερης
ηλικίας. Μπορούν να τους αξιοποιήσουν σε
διοικητικά συμβούλια, σε μεγάλα projects,
αλλά και στην υποστήριξη και ενδυνάμωση
των νεότερων στελεχών.

The Skill Gap
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κόσμος των επιχειρήσεων είναι το χάσμα δεξιοτήτων (Skill Gap),
ειδικότερα σε δεξιότητες που αφορούν το
automation και το digitization.
Η πολιτεία μπορεί να δώσει κίνητρα προς τις
επιχειρήσεις, αλλά και να οργανώσει προγράμματα επανασχεδιασμού καριέρας και
επαναπροσδιορισμού δεξιοτήτων. Από την
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Μάνος Πανώριος

πλευρά τους οι εταιρείες θα πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και να συνδράμουν στον περιορισμό
αυτού του χάσματος εκπαιδεύοντας ή επανεκπαιδεύοντας το προσωπικό τους, προετοιμάζοντας το για τις νέες εξελίξεις.

Η λύση είναι μια συνεχής
διαδικασία βελτίωσης
Τα στελέχη μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν
τα στοιχεία που διαθέτουν και στα οποία
υπερτερούν έναντι των νεότερων γενεών,
όπως η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση,
το mοbility αλλά και η δυνατότητα να ανα-

Πέγκυ Βελλιώτου

λάβουν ρόλους μελών ΔΣ. Ταυτόχρονα μπορούν να περιορίσουν τα σημεία στα οποία
μειονεκτούν, όπως η χαμηλότερου επιπέδου
εξοικείωση με τις εξελίξεις της τεχνολογίας
και η δυσκολία στην προσαρμογή του οικονομικού πακέτου ή/και της θέσης.
Οι ενέργειες αφορούν όλη τη διάρκεια του
επαγγελματικού τους βίου και κάποιες από
αυτές, όπως αναδείχθηκε και από τους
recruiters κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
της ΕΑΣΕ, είναι το personal branding, το
networking, το rotation, καθώς και η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση. Στόχος της
ΕΑΣΕ είναι να συνεχίσει να συνεισφέρει στην
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ενίσχυση των ίσων ευκαιριών ανέλιξης στις
ηγετικές θέσεις των επιχειρήσεων, να μεταλαμπαδεύει διδάγματα και να αναδεικνύει
καλές επιχειρηματικές πρακτικές.
Η Ομάδας Δράσης της ΕΑΣΕ για τις «Ίσες
Ευκαιρίες στην Ηγεσία» εκφράζει την ικανοποίησή της από την απήχηση που είχε η εκδήλωση, κι επικεντρώνεται σε δύο επίπεδα
για μελλοντικές δράσεις: Την οργανωμένη
επικοινωνία προς τις επιχειρήσεις των μηνυμάτων κατά των ηλικιακών διακρίσεων και
την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της αλλαγής νοοτροπίας των στελεχών σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας.

ΟΜAΔΑ ΔΡAΣΗΣ ΤΗΣ ΕΑΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ «IΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡIΕΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ»
Επικεφαλής: Βαλέρια Τσάμη
Μέλη: Mary Kramer | Giuseppe Zorgno | Γεράσιμος Αγοράνος | Αγάθη Γαλάνη | Ευγενία Καφφετζή | Φανή Κλειδά | Σιάνα Κυριάκου | Dominique Μίκαϊτς | Ντορίνα
Οικονομοπούλου | Μαντώ Πατσαούρα | Γιάννης Ρόβης | Μιχάλης Σδράλλης | Ιφιγένεια Τάρου | Άννυ Τρύφων | Γιώργος Τσακογιάννης
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The Future of Leaders
Η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων
στην εποχή του προσωπικού
«σύννεφου» μάθησης
Προκειμένου να επιβιώσουν στο σύνθετο και αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της
σύγχρονης εποχής, οι εταιρείες χρειάζονται στελέχη με ηγετικές ικανότητες διαφορετικού
τύπου από εκείνες του παρελθόντος. Υπάρχει παράλληλα μια εντεινόμενη αναγνώριση του
ότι η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων δεν αφορά μόνο τα ανώτατα στελέχη.
ΠΗΓΗ: Harvard Business Review, Μάρτιος 2019. ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com
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ντίστοιχα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων για ανάπτυξη ηγετικών
ικανοτήτων εξελίσσονται και
τα προγράμματα που παρέχουν σχετική
εκπαίδευση. Κι ενώ εκατομμύρια δολαρίων δαπανούνται ετησίως σε μια σειρά
από νέους τύπους προγραμμάτων εκπαίδευσης, οι επιχειρήσεις είναι ολοένα και
πιο απογοητευμένες με τα αποτελέσματα.
Περισσότερο από το 50% της ανώτατης
διοίκησης πιστεύει ότι οι προσπάθειες της
εταιρείας τους για ανάπτυξη στελεχών δεν
αποδίδουν τις επιθυμητές κριτικές δεξιότητες και οργανωτικές ικανότητες.

Τα προβλήματα της παραδοσιακής εκπαίδευσης στελεχών
Υπάρχει μια διαδεδομένη ανησυχία ότι τα
παραδοσιακά προγράμματα εκπαίδευσης
δεν προετοιμάζουν τους εργαζόμενους
για τις προκλήσεις του σήμερα, αλλά
ούτε και για αυτές που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Οι εταιρείες επιζητούν
τις επικοινωνιακές, διαπροσωπικές, ερμηνευτικές και αντιληπτικές ικανότητες
που απαιτούνται για να ηγηθεί κανείς
μιας αποτελεσματικής συνεργασίας υψηλής συνοχής και προνοητικότητας. Τα
περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης
στελεχών -σχεδιασμένα ως προεκτάσεις
ή υποκατάστατα προγραμμάτων MBAεστιάζουν σε δεξιότητες όπως η ανάπτυξη
στρατηγικής και η οικονομική ανάλυση
και δεν θίγουν επαρκώς σημαντικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών
σχέσεων. Τα προγράμματα αυτά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ακόμα και στη
βασική τους υπόσχεση για δια βίου μάθηση. Ο όρος αυτός, αν και ιδιαίτερα δημοφιλής σε εταιρικούς και πανεπιστημιακούς
κύκλους τις τελευταίες δεκαετίες, απέχει
ακόμα σημαντικά από την πραγματικότητα. Η παραδοσιακή εκπαίδευση στελεχών
είναι πολύ αποσπασματική, ελιτίστικη και
ακριβή για να πετύχει τον παραπάνω σκοπό. Δεν αποτελεί έκπληξη το ότι κορυφαία
business schools, συμπεριλαμβανομένων
των Rotman και HBS, έχουν παρατηρήσει
σημαντική αύξηση της ζήτησης για προ-

γράμματα που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων
εργαζομένων αλλά και στις ειδικές απαιτήσεις των εργοδοτών τους όσον αφορά
την ανάπτυξη ταλέντου.
Το κενό έρχονται επίσης να καλύψουν
τα «εταιρικά πανεπιστήμια» (corporate
universities) και το cloud της εξατομικευμένης μάθησης —ένας διευρυμένος συνδυασμός από online μαθήματα, πλατφόρμες αλληλεπίδρασης και άλλα εργαλεία
μάθησης.

συνεργασίας.
Ο τρίτος λόγος είναι το κενό της μεταφοράς δεξιοτήτων. Λίγα στελέχη δείχνουν να
εφαρμόζουν στον χώρο εργασίας τη νέα
γνώση που απέκτησαν στην τάξη. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση
ανάμεσα στο πεδίο μάθησης και το πεδίο
εφαρμογής, τόσο μεγαλύτερο και το κενό.
Για να αναπτύξουν τις ηγετικές και διοικητικές δεξιότητες των εργαζομένων τους,
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γεφυρώσουν
αυτά τα τρία κενά.

Εντοπίζοντας τα κενά

Νέες δεξιότητες
που χάνονται στον δρόμο

Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τα κενά
που παρουσιάζονται σε επίπεδο ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων. Ο πρώτος από
αυτούς είναι η έλλειψη κινήτρων. Οι επιχειρήσεις επενδύουν στην ανάπτυξη των
στελεχών τους προς ίδιον όφελος, αλλά οι
άνθρωποι συμμετέχουν προκειμένου να
βελτιώσουν τις δεξιότητες τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά χωρίς απαραίτητα
να παραμένουν μακροπρόθεσμα στην
εταιρεία που χρηματοδότησε την εκπαίδευσή τους.
Το δεύτερο κενό εντοπίζεται ανάμεσα
στις δεξιότητες που αναπτύσσουν τα προγράμματα και εκείνες που χρειάζονται
οι επιχειρήσεις και, κυρίως, τις διαπροσωπικές ικανότητες που αποδεικνύονται
τόσο πολύτιμες στο σημερινό πλαίσιο
αυξημένης συνδεσιμότητας και συνεργασίας μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών
τμημάτων. Οι «παραδοσιακοί» φορείς εκπαίδευσης έχουν βαθιά εξειδίκευση στη
διδασκαλία νοητικών δεξιοτήτων και στη
μέτρηση της ανάπτυξής τους, αλλά σαφώς
λιγότερη εμπειρία στο να διδάσκουν δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και

Ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα που
εκφράζουν οι επιχειρήσεις για την εκπαίδευση των στελεχών τους είναι ότι οι νέες
δεξιότητες δεν εφαρμόζονται στον χώρο
εργασίας. Αυτή η συνθήκη υπονομεύει
την ίδια τη βάση της δια βίου εκπαίδευσης
αλλά δεν αποτελεί έκπληξη.
Έρευνες δεκαετιών δείχνουν ότι η απόσταση ανάμεσα στο μέρος που αποκτιέται μία νέα δεξιότητα και στο μέρος όπου
εφαρμόζεται επηρεάζει έντονα την πιθανότητα αυτή να αξιοποιηθεί.
Είναι πολύ ευκολότερο να χρησιμοποιηθεί
μια νέα δεξιότητα εφόσον ο χώρος της
απόκτησής της είναι παρόμοιος με τον
χώρο της εφαρμογής της. Το ρόλο τους
παίζουν επίσης ο χρόνος που μεσολαβεί
ανάμεσα στα δύο, το ποιοι άλλοι εμπλέκονται στην εξάσκηση της δεξιότητας και
τον σκοπό που εξυπηρετεί η χρήση της
δεξιότητας.
Εκτιμάται ότι μόλις το 10% των 200 δις
δολ. που δαπανώνται ετησίως σε δράσεις
εκπαίδευσης στελεχών στις ΗΠΑ αποδίδει
απτά αποτελέσματα. Το απογοητευτικό

Είναι πολύ ευκολότερο να χρησιμοποιηθεί
μια νέα δεξιότητα εφόσον ο χώρος της
απόκτησής της είναι παρόμοιος με τον χώρο
της εφαρμογής της
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Το personal computing cloud (PLC) είναι
ευέλικτο, άμεσα διαθέσιμο και επιτρέπει
στους εργαζόμενους να αποκτήσουν νέες
δεξιότητες στο πλαίσιο όπου θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν
αυτό ποσοστό καθιστά σαφή την επείγουσα ανάγκη για ανασχεδιασμό του μοντέλου μάθησης που προσφέρουν πολλοί
φορείς.
Ενθαρρυντική, στη λογική αυτή, είναι η
ανάπτυξη του personal computing cloud
(PLC) -ενός συνόλου από online courses,
πλατφόρμες αλληλεπίδρασης, και εργαλεία μάθησης τόσο από παραδοσιακά
ιδρύματα όσο και από νέους οργανισμούς
μάθησης.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την
εκπαίδευση του προσωπικού τους μπορούν να επιλέξουν στοιχεία από το PLC
και να τα προσαρμόσουν στις δικές τους
ανάγκες αλλά και στη συμπεριφορά των
ομάδων τους. Το PLC είναι ευέλικτο, άμεσα διαθέσιμο και επιτρέπει στους εργαζόμενους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες
στο πλαίσιο όπου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Πρόκειται για την έννοια του
on-the-job learning προσαρμοσμένη στα
δεδομένα του 21ου αιώνα.

Στην εποχή του «σύννεφου»
της προσωπικής μάθησης
Η μετάβαση στην εποχή όπου μεγάλο μέρος της μάθησης πραγματοποιείται σε ένα
εξατομικευμένο σύννεφο έχει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:
1. Η μάθηση είναι προσωποποιημένη
Οι εργαζόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα α νάπτυξης δεξιοτήτων ή να εξασκηθούν στο αντικείμενο
της επιλογής τους με τον δικό τους ρυθμό

και χρησιμοποιώντας μέσα μάθησης που
ταιριάζουν στον προσωπικό τους τρόπο
μάθησης και εργασιακό περιβάλλον. Το
PLC επιτρέπει επίσης στην εταιρεία να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνει ο
εργαζόμενος όσον αφορά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
2. Η μάθηση είναι κοινωνική
Όπως αποδεικνύεται μέσα από την επιτυχία προγραμμάτων όπως το HBX του
Harvard και το McKinsey’s Academy, η
μάθηση γίνεται καλύτερη όταν οι μαθητές
συνεργάζονται και βοηθούν ο ένας τον
άλλον. Η γνώση -τόσο του «τι», όσο και του
«πώς- είναι από τη φύση της κοινωνική.
Κατανέμεται μέσα σε ομάδες ανθρώπων
που την χρησιμοποιούν για να λύσουν
προβλήματα μαζί. Το PLC καθιστά δυνατή
τόσο την προσχεδιασμένη, όσο και την
αυτοσχέδια δημιουργία ομάδων.
3. Τα αποτελέσματα
της μάθησης είναι απτά
Η άνθιση του PLC δεν συνεπάγεται το τέλος της εποχής των διπλωμάτων, των πτυχίων και των πιστοποιήσεων. Μάλλον το
αντίθετο. Δημιουργεί πιστοποιήσεις που
βασίζονται στις δεξιότητες και τις δυνατότητες.
Σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις,
δεν είναι απαραίτητο πλέον να δαπανήσει
κανείς χρόνο και χρήματα για να αποκτήσει έναν επαγγελματικό τίτλο επειδή οι
επιχειρήσεις έχουν αποδεχθεί πιστοποιήσεις που αποδεικνύουν την εκπαίδευση

σε συγκεκριμένους τομείς. Επιπλέον, το
PLC επιτρέπει την ασφαλή επαλήθευση
του ότι ένας μαθητής έχει πράγματι παρακολουθήσει και ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η εταιρεία έχει έλεγχο τόσο των δεξιοτήτων που θέλει να αναπτύξουν οι εργαζόμενοί της όσο και των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, των εκπαιδευτών και της
εμπειρίας που θέλει να αποκομίσουν οι
εκπαιδευόμενοι.
Οι δεξιότητες που καλύπτει το PLC ποικίλουν από λειτουργικές δεξιότητες (όπως
η ανάλυση οικονομικών δηλώσεων και τα
big-data) μέχρι γνωστικές ικανότητες και
αλγορυθμικές πρακτικές. Υπάρχουν βέβαια και δεξιότητες που είναι δύσκολο να
διδαχθούν, να μετρηθούν ή -ακόμη- και να
διατυπωθούν. Τέτοιες δεξιότητες είναι αυτές της ηγεσίας, της επικοινωνίας και της
εμψύχωσης ομάδων.
Η ανάπτυξή τους εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την εξάσκηση και το feedback
και το PLC βελτιώνεται σταθερά στο ταίριασμα ταλαντούχων εκπαιδευτών με μεμονωμένα στελέχη και ομάδες που έχουν
ανάγκη αυτού του είδους εκπαίδευσης.

Τι φέρνει το μέλλον
Αυτή είναι όμως μόνο η αρχή. Το PLC αποδεικνύεται αποτελεσματική απάντηση στο
κενό μεταφοράς δεξιοτήτων που καθιστά
τόσο δύσκολη την απόκτηση ουσιαστικών
ηγετικών δεξιοτήτων μέσα από παραδοσιακά περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Η ουσιαστική αλλαγή της συμπεριφοράς είναι
μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί
έγκαιρη και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Start-ups όπως η SHIFT και η Butterfly
Coaching & Training παρέχουν στους
εκπαιδευόμενούς τους δραστηριότητες
αλληλεπίδρασης που δίνουν έμφαση στο
αμοιβαίο feedback και τους επιτρέπουν να
μαθαίνουν «on the job», ενώ συνεχίζουν
να κάνουν τη δουλειά που πάντα έκαναν.
Παράλληλα, το PLC μειώνει δραματικά το
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κόστος της ανάπτυξης στελεχών αφού,
αφενός, οι τιμές των προγραμμάτων είναι
χαμηλότερες και, αφετέρου, δεν σπαταλιόνται χρήματα για μαθήματα τα οποία
τελικά δεν παρακολούθησαν τα στελέχη.
Οι εταιρείες που αξιοποιούν το PLC βλέπουν το σταθερό κόστος της εταιρικής
εκπαίδευσης να γίνεται ένα πιο ελαστικό
κόστος με μετρήσιμα πλεονεκτήματα.
Η μαζική διάθεση βάσεων γνώσης και περιεχομένου χαμηλώνει το κόστος ανά εκπαιδευόμενο ενώ, παράλληλα, η εταιρεία
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα προγράμματα που ταιριάζουν ανά κάθε της
υπάλληλο.
Στο μέλλον, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη
δυνατότητα να χαρτογραφούν το εξατομικευμένο τους ταξίδι μάθησης, το οποίο
και θα καλύπτει τόσο τις προσωπικές τους
ανάγκες, όσο και εκείνες των επιχειρήσε-

ων για τις οποίες εργάζονται. Καθώς το
PLC μειώνει το κόστος της μάθησης νέων
δεξιοτήτων και καθιστά ευκολότερη την
πιστοποίηση της γνώσης που αποκτήθηκε, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θα
επενδύουν σε αυτό για την επαγγελματική
τους εξέλιξη.
Παράλληλα, το PLC αγγίζει και τον χώρο
των εμπειριών που προσομοιάζουν με
την εμπειρία της μάθησης σε περιβάλλον
τάξης, περιλαμβάνοντας προγράμματα «live case teaching» αλλά και «action
learning» με συζητήσεις επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων μέσω web.Αυτές τοι
εξελίξεις καθίστανται δυνατές εφόσον το
ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης μπορεί
να παράσχει συγχρονισμένα sessions πολλαπλών συμμετεχόντων και να παρακολουθεί τον κάθε ένα από αυτούς μέσα από
τεχνολογίες τύπου eye-tracking.

Για παράδειγμα, το IE Business School της
Μαδρίτης χρησιμοποιεί τεχνολογία που
παρακολουθεί τις εκφράσεις του προσώπου για να μετρήσει τον βαθμό στον
οποίο συμμετέχει ο κάθε μαθητής στο
online πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Το Rotman School of Management’s SelfDevelopment Lab χρησιμοποιεί ένα εργαλείο συναισθηματικής φασματοσκοπίας
το οποίο καταγράφει τις φωνές, τα πρόσωπα και τα βλέμματα των συμμετεχόντων
καθώς μιλούν μεταξύ τους.
Καθώς οι πλατφόρμες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις εκπαιδεύουν και εξελίσσουν το προσωπικό τους,
θα προκύπτουν ολοένα και περισσότεροι
νέοι ηγέτες με τις κατάλληλες δεξιότητες
και την ικανότητα να κάνουν το σωστό
πράγμα, τη σωστή στιγμή, για τον σωστό
λόγο και με τον σωστό τρόπο.

25

26

Ανθρώπινο Δυναμικό

Μαθαίνοντας την εργασία με
ευφυείς μηχανές
Οι “έξυπνες“ μηχανές εισβάλλουν όλο και περισσότερο σε επαγγελματικές
δραστηριότητες με στόχο την τελειότερη ολοκλήρωση της εργασίας, στο συντομότερο
χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Άρθρο του Matt Beane, Harvard Business Review, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019. ΑΠΟΔΟΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Ο

ι “έξυπνες μηχανές” πλέον αποτελούν μία σταθερή αξία σε
όλες τις εργασίες και ιδιαίτερα
στις ιατρικές όπου απαιτείται
τελειότητα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.

Από την πρακτική άσκηση
στην A/I και την ρομποτική
Η είσοδος των “έξυπνων μηχανών” στις

επαγγελματικές δραστηριότητες έχει και
εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Στα χειρουργεία
για παράδειγμα, ο ειδικευόμενος έβλεπε τον
έμπειρο, αναλάμβανε εύκολες εργασίες αρχικά και σταδιακά ασχολούνταν με πιο εξειδικευμένα και επικίνδυνα χειρουργεία κάτω
από την επίβλεψη του χειρουργού. Την ίδια
πορεία είχαν και τα περισσότερα επαγγέλματα.
Το κόστος της εκπαίδευσης και εισόδου

στην παραγωγή των νέων επαγγελματιών
ξεπέρασε το 2018 τα 366 δις. δολάρια ΗΠΑ
παγκοσμίως. Πολλοί οργανισμοί εξαρτώνται άμεσα από την πρακτική εκμάθηση
του επαγγέλματος (On the Job learning).
Έρευνα του 2011 της Accenture αναφέρει
ότι μόλις ο 1 στους 5 εργαζόμενους εξειδικεύθηκε στις δεξιότητες του επαγγέλματός
του ακολουθώντας επίσημη εκπαίδευση τα
προηγούμενα 5 χρόνια.
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Σήμερα η πρακτική εκμάθηση του επαγγέλματος (OJL) βρίσκεται σε φάση περιορισμού.
Η εισαγωγή των πολύπλοκων analytics, της
τεχνητής νοημοσύνης (Α/Ι) και της ρομποτικής σε πολλές εργασίες αναδιαμορφώνουν
το χρόνο που αφιερώνεται στις εργασίες και
την αποτελεσματικότητα. Δεκάδες χιλιάδες
άνθρωποι χάνουν τις εργασίες τους κάθε
χρόνο εξαιτίας τις αυτοματοποίησης των
εργασιών και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα κληθούν να μάθουν νέες δεξιότητες
και τρόπους εργασίας. Ωστόσο, η εμπειρία
από την Αμερική δείχνει ότι επιχειρήσεις που
αναπτύσσουν τις “έξυπνες μηχανές” συχνά
μπλοκάρουν την διαδικασία εκπαίδευσης
καθώς απομακρύνουν τους εκπαιδευόμενους από ευκαιρίες εκμάθησης και τους εξειδικευμένους και έμπειρους από τη δράση.
Ταυτόχρονα, υποχρεώνουν και τους νέους
και τους παλαιούς εργαζόμενους να συνδυάσουν τις παλαιές και τις νέες μεθόδους την
ίδια στιγμή.

Τα 4 εμπόδια
στην διάδοση της γνώσης
1. Απομάκρυνση των ασκούμενων
(trainees) από τους βασικούς τους
στόχους
Ένας οργανισμός ο οποίος εισάγει “έξυπνες
μηχανές” (intelligent machines) το πραγματοποιεί μειώνοντας τη συμμετοχή των
ασκούμενων σε επικίνδυνες και σύνθετες
πλευρές της εργασίας τους. Έτσι οι ασκούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν
στα όριά τους, να μάθουν από τα λάθη τους
και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.
2. Οι έμπειροι και ειδικοί
απομακρύνονται από την εργασία
τους
Σε αρκετές περιπτώσεις οι “έξυπνες μηχανές” εμποδίζουν τους εξειδικευμένους και
έμπειρους εργαζόμενους να πραγματοποιήσουν σημαντικές εργασίες. Επίσης χάνουν
την ολιστική προσέγγιση της εργασίας τους.
3. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να
συνδυάσουν παλαιές και νέες μεθόδους.
Σε πολλά επαγγέλματα, η μετάδοση της
εμπειρίας και της γνώσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις παλαιές μεθόδους, όπως για

παράδειγμα διδάσκονται στις πανεπιστημιακές σχολές αλλά και τις νέες μεθόδους που
βασίζονται σε interface, analytics, learners
behavior και στοχευμένα projects, νέα τεχνολογικά εργαλεία, metrics. Οι μόνοι που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν παλιές και
νέες μεθόδους είναι όσοι ήταν ήδη τεχνολογικά ενήμεροι και είχαν σημαντικές οργανωτικές και διαχειριστικές εμπειρίες.
4. Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκπαίδευσης παραμένουν αποτελεσματικές
Όταν στα διάφορα επαγγέλματα οι ειδικοί
είναι αποτελεσματικοί με τις παλαιές μεθόδους και τις δεξιότητες που απέκτησαν από
την πρακτική εξάσκηση τους, αποφεύγουν
να καταφύγουν σε νέες επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρίες όπως για παράδειγμα
την Tεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Aντιδρώντας στη διαδικασία και
τις προκλήσεις της “σκιώδους”
εκπαίδευσης
Αντιμετωπίζοντας αυτά τα προβλήματα οι
εκπαιδευόμενοι καλούνται να κινηθούν έξω
από τα παραδοσιακά πλαίσια και να βρουν
εναλλακτικούς τρόπους για να αποκτήσουν
νέες δεξιότητες. Οι “σκιώδεις” εκπαιδευόμενοι ίσως τιμωρηθούν (χάνοντας εμπειρίες
και καταστάσεις ), ωστόσο συνεχίζουν να
παίρνουν ρίσκα επειδή οι νέες εκπαιδευτικές
μέθοδοι δουλεύουν καλά όταν οι παραδοσιακές αποτυγχάνουν. Αν και είναι κακή ιδέα να
αντιγράφουν άκριτα τις εναλλακτικές πρακτικές, οι οργανισμοί χρειάζεται να μάθουν
απ’ αυτές. Ο κανόνας είναι ότι: «όταν οι καθιερωμένες πρακτικές δεν μπορούν να επιτύχουν κάποιο στόχο, τότε η παράκαμψη και οι
εναλλακτικές πρακτικές επιτυγχάνουν.»

Μεταδίδοντας το know-How
H χρήση των νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών θα πρέπει να έχει ως στόχο να ταιριάξει
τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις δεξιότητες των εργαζομένων. Για παράδειγμα,
start-up managers οι οποίοι απασχολούν
outsourcing εργάτες στις Φιλιππίνες και στο
Λας Βέγκας δεν αρκεί να παραμένουν επικεντρωμένοι στη συγκέντρωση κεφαλαίου και
πρόσληψη μηχανικών. Θα χρειαστεί να αφιερώσουν χρόνο να μάθουν στους εργαζόμε-

νους «πώς» και «γιατί» μπορούν να συνδυάσουν τις νέες γνώσεις τους με τις εμπειρίες
τους για να επιτύχουν τη βέλτιστη λύση. Για
το επιτύχουν αυτό θα πρέπει η επιχείρηση
να δημιουργήσει νέες διαδικασίες για να
υποδεχθεί νέα στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για να δημιουργηθεί μία σταθερή
πλατφόρμα. Παράλληλα, πολλοί managers
ξοδεύουν χρόνο και με τους πελάτες τους
προκειμένου να τους μάθουν να αξιοποιούν
καλύτερα τις νέες υπηρεσίες.

Επανασχεδιασμός ρόλων
Οι νέες εργασιακές συνθήκες που δημιουργούν οι “έξυπνες μηχανές” οδηγούν σε τακτικές και στρατηγικές αναδιάρθρωσης των
εργασιών και τους τρόπους με τους οποίους
μετριέται η παραγόμενη εργασία και πως
αυτή ανταμείβεται. Οι εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε νέους ρόλους που
ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους
της εργασίας τους.

Παρέχοντας λύσεις
Oι εργαζόμενοι με “έξυπνες μηχανές” στην
επαγγελματική και εκπαιδευτική διαδικασία
καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους στις νέες τεχνολογικές διεργασίες,
σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους, προκειμένου να δώσουν άμεσες λύσεις σε προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν τόσο
προς το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης όσο και μέσα στην εσωτερική παραγωγική διαδικασία και στα οργανογράμματα.

Τα σημαντικά συμπεράσματα
από την διαδικασία του shadow
learning
Για να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα από
μία διαδικασία shadow learning θα χρειαστεί να δοκιμαστούν οι εργαζόμενοι σε
πραγματικές συνθήκες και όχι σε προσομοιώσεις, προκειμένου να μάθουν από τα λάθη
τους. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να:
• Διαβεβαιώνουν ότι οι εκπαιδευόμενοι
έχουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες
να παλέψουν στα όρια τους στην εργασία
τους ώστε να μάθουν από τα λάθη τους.
• Να δημιουργηθούν κανάλια ώστε αυτοί
που βρίσκονται μπροστά στην παραγω-
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γική διαδικασία να λειτουργήσουν και ως
εκπαιδευτές για τους υπόλοιπους
• Να αναδιαρθρωθούν ρόλοι και κίνητρα
ώστε να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να μάθουν νέους τρόπους εργασίας
δουλεύοντας με τις “έξυπνες μηχανές”
(intelligent machines).
• Nα δημιουργηθούν εστίες που θα παρέχουν τα εργαλεία και την εξειδικευμένη καθοδήγηση ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν
να τα εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν
όταν τα χρειαστούν.
Επιχειρησιακές στρατηγικές για την εφαρμογή της “σκιώδους εκπαίδευσης” και των
“έξυπνων μηχανών”
1. Η “σκιώδης εκπαίδευση” (shadow
learning) αυξάνεται ταχύτατα όσο οι
έξυπνες τεχνολογίες γίνονται καλύτερες και πιο αποτελεσματικές.
Νέες μορφές αναδύονται κατά καιρούς
προσφέροντας νέα μαθήματα. Απαραίτητη είναι μία προσεκτική προσέγγιση. Οι
εκπαιδευόμενοι μέσω των “έξυπνων μηχανών” συχνά συνειδητοποιούν ότι οι πρακτικές τους διαφοροποιούνται από τους
στόχους τους και αυτό μπορεί να τους επιφέρει κυρώσεις. Στο επίπεδο των μεσαίων
στελεχών των επιχειρήσεων συχνά κάνουν
τα “τυφλά μάτια” σ’ αυτές τις πρακτικές που
ακολουθούνται εξαιτίας των αποτελεσμάτων που παράγουν μιας και η “σκιώδης εκπαίδευση” δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένη.Τα στελέχη θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί όταν ένας senior manager δηλώνει ότι θέλει να μάθει πως οι εργαζόμενοι
παραβαίνουν τους κώδικες και τους νόμους
για να αποκτήσουν δεξιότητες. Μία καλή
λύση είναι να φέρουν ένα τρίτο πρόσωπο
στην “σκιώδη εκπαίδευση” που θα εγγυηθεί
την ανωνυμία συγκρίνοντας πρακτικές σε
διάφορους τομείς και κλάδους μέσα στην
επιχείρηση. Με τους συγκεκριμένους παρατηρητές, η διοίκηση θα αισθάνεται σίγουρη
ότι θα υπάρχει εχεμύθεια και θα προστατευθούν οι εργαζόμενοι και τα στελέχη.

Η εισαγωγή των πολύπλοκων analytics, της
τεχνητής νοημοσύνης (Α/Ι) και της ρομποτικής
σε πολλές εργασίες αναδιαμορφώνουν το
χρόνο που αφιερώνεται στις εργασίες και την
αποτελεσματικότητα
2. Η αποδοχή της “σκιώδους εκπαίδευσης” διευκολύνει την αναδιοργάνωση
των επιχειρήσεων, του τρόπου εργασίας και της τεχνολογίας.
Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα “έξυπνα
μηχανήματα” κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
μπορεί ένα απλό στέλεχος να ελέγχει καλύτερα τη δουλειά μειώνοντας την εξάρτησή
του από την “βοήθεια” των ασκουμένων.
Για παράδειγμα, ένα ρομποτικό χειρουργικό σύστημα επιτρέπει στους senior χειρουργούς να λειτουργήσουν με μικρότερη
βοήθεια.
Στα συστήματα investment banking, οι
“έξυπνες μηχανές” επιτρέπουν στους
senior partners να αποκλείουν τους junior
analysts από σύνθετες εργασίες και υπολογισμούς.
Όλοι οι μέτοχοι πρέπει να επιμείνουν στον
οργανωτικό, τεχνολογικό και εργασιακό
σχεδιασμό ο οποίος θα βελτιώνει την παραγωγικότητα και θα ενισχύει την πρακτική (on-the job) εκπαίδευση.
3. Κάντε τις “έξυπνες μηχανές”
μέρος της λύσης
Η τεχνητή νοημοσύνη (A/I) μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να συντονίζει τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές και
μέντορες με έξυπνους και παραγωγικούς
τρόπους.
Από πλευράς hardware, η ρεαλιστική απεικόνιση στα συστήματα ξεκινά να φέρνει
εξειδικευμένες οδηγίες απευθείας προς
την εργασία. Οι υπάρχουσες εφαρμογές

στα tablets ή τα “έξυπνα γυαλιά” μπορούν
να δίνουν άμεσα (in real time) οδηγίες
στην δουλειά.
Σύντομα αναμένονται και πιο εξειδικευμένα και σοφιστικέ “έξυπνα συστήματα” τα
οποία θα επιτρέπουν – για παράδειγματην άμεση παρακολούθηση της εργασίας
σε ένα εργοστάσιο, με ταυτόχρονη καθοδήγηση του εργαζόμενου και ταυτόχρονη
διόρθωση των όποιων λαθών γίνονται.
Κόντρες και συμφωνίες παλαιών και νέων
εργαζόμενων, παλαιών και νέων μεθόδων
εκπαίδευσης
Η είσοδος των “έξυπνων μηχανών” στην
επιχειρηματική πρακτική και στην εκπαίδευση των εργαζομένων έχει φέρει
αναπόφευκτα συγκρούσεις μεταξύ των
παλαιότερων εργαζομένων που έχουν εκπαιδευτεί με τις παλιές καθιερωμένες απόψεις και των νεότερων εργαζομένων που
βλέπουν την ΑΙ ως μία μελλοντική τεχνολογία που θα αναβαθμίσει και την εργασία
και τις γνώσεις των εργαζομένων.
Οι διοίκηση των επιχειρήσεων έχουν ως
στόχο να φέρουν σε συνεργασία τις δύο
τάσεις, των παλαιών και των νέων προκειμένου να αξιοποιήσει την εργασιακή
εμπειρία των πρώτων και την τεχνολογική
αναβάθμιση των δεύτερων.
Την στρατηγική αυτή θα πρέπει να την
περάσουν επιμέρους σε κάθε κλάδο της
επιχείρησης και στους senior managers,
οι οποίοι καλούνται να δώσουν άμεσα λύσεις και στα προβλήματα της επιχείρησης
αλλά, πλέον, και στις συνεργασίες.

παρουσίαση

ΕΑΣΕ | LEADING

Περιεκτική Στρατηγική σε 40 λέξεις
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγητή Στρατηγικής & Μάρκετινγκ, Ακαδημαϊκού Διευθυντή Executive MBA, Ακαδημαϊκού Διευθυντή
Eurobank- Alba MBA ; Alba Graduate Business School, The American College of Greece
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αθώς οι αγορές εμφανίζουν αυξανόμενη πολυπλοκότητα, με τους
καταναλωτές να είναι ευμετάβλητοι
και ανομοιογενείς στις προτιμήσεις τους,
τον ανταγωνισμό να είναι απρόβλεπτος και
τις τεχνολογικές αλλαγές να είναι ακατάπαυστες, δεν είναι έκπληξη ότι οι εταιρίες
αντιμετωπίζουν δυστοκία στη σύλληψη και
υλοποίηση της στρατηγικής τους.
Έρευνα πριν λίγα χρόνια ανάμεσα σε 700
ανώτατα στελέχη έδειξε ότι μόνο 8% των
στελεχών αισθάνονται ικανοποιημένοι
με την διαμόρφωση και εφαρμογή της
στρατηγικής στην επιχείρησή τους. Τυπικά
συμπτώματα της στρατηγικής αβελτηρίας αποτυπώνονται στην δυσφορία των
στελεχών όταν οι προτάσεις τους για
νέα προϊόντα ή είσοδο σε νέες αγορές
απορρίπτονται διότι ‘δεν συνάδουν με
τη στρατηγική μας’, οι πωλητές δεν είναι
σίγουροι αν θα πρέπει να δώσουν μια σημαντική έκπτωση για να κερδίσουν ένα
μεγάλο πελάτη ή να εγκαταλείψουν την
προσπάθεια και τέλος οι επενδυτές απορούν ποια είναι πραγματικά η στόχευση
της εταιρίας.
Μέρος της λύσης έγκειται στην ικανότητα να ακονίσουμε την δήλωση στρατηγικής (strategy statement) σε μια λιτή και
ξεκάθαρη διατύπωση με όχι πάνω από
40 λέξεις. Μια τέτοια δήλωση αφορά
3 διαστάσεις της στρατηγικής μιας
εταιρίας 1,2 : πού ανταγωνίζεται, πώς
ανταγωνίζεται, και ποιος είναι ο στόχος.
Το πού αφορά το πεδίο ανταγωνισμού
της εταιρίας, δηλ. σε ποιους πελάτες-στόχους απευθύνεται (target segments, όπως
εταιρικοί πελάτες ή καταναλωτές, μικρές
επιχειρήσεις ή μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις), σε ποιες γεωγραφικές ζώνες
(αστικές περιοχές μιας χώρας ή περιφερειακές αγορές ή πολυεθνικές αγορές), με
ποια κανάλια (καταστήματα, διαδικτυακές

πωλήσεις ή multi-channel) επικοινωνεί
και πουλάει τα προϊόντα της, τί γκάμα
προϊόντων διαθέτει στους πελάτες της,
και σε ποια στάδια της αλυσίδας αξίας
(παραγωγή, η σχεδιασμός ή branding &
retailing) εστιάζεται. Το πεδίο αφορά ποια
είναι τα όρια πέρα από τα οποία δεν θα
δραστηριοποιηθεί η εταιρεία και βοηθά
τα στελέχη να εστιάζουν τις πρωτοβουλίες τους.
Η δεύτερη διάσταση, το πώς, αφορά το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με ποιο
τρόπο, δηλαδή, θα πείσει μια εταιρία τις
αγορές - στόχους να προτιμήσουν την
ίδια και όχι άλλες εναλλακτικές προτάσεις. Στο πλεονέκτημα, η εταιρία καλείται
να διευκρινίσει σε τί είναι καλύτερη ή τί
κάνει διαφορετικά από τους ανταγωνιστές. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
έχει δυο συμπληρωματικές πλευρές. Γιατί
σε προτιμούν οι πελάτες – στόχοι: λόγω
χαμηλότερης τιμής, λόγω καινοτομίας ή
λόγω ισχυρής μάρκας ή προσωποποιημένη σχέσης; Και τι είδους δεξιότητες και πόρους έχει η εταιρία για να ικανοποιεί τους

πελάτες της: ισχυρή Ε&Α (υψηλή απόδοση
σε πατέντες και καινοτόμα προϊόντα), ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών, ποιοτική
παραγωγή, αξιόπιστα logistics, ή ιδιαίτερο
σχεδιασμό προϊόντων;
Η τρίτη διάσταση είναι να τεθεί ένας
φιλόδοξος, αλλά, εφικτός στόχος. Ενώ,
εν τέλει, όλες οι εταιρίες ομνύουν στην
ανάπτυξη της κερδοφορίας, οι επιμέρους
στρατηγικές τους έχουν άλλους στόχους
όπως ενίσχυση του μεριδίου αγοράς ή
του περιθωρίου κέρδους ή της καινοτομίας, ή περιορισμός νέων ανταγωνιστών.
Η πρόκληση για τα ανώτατα στελέχη είναι
να εντοπίσουν ποια παράμετρος είναι η
πιο σημαντική που θα τους επιτρέψει να
μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους.
Για μια αλυσίδα σουπερμάρκετ μπορεί να
είναι η ανάπτυξη νέων καταστημάτων, για
κάποια άλλη είναι η μείωση του κόστους
του ανεφοδιασμού στο υφιστάμενο δίκτυο, και για μια τρίτη μπορεί να είναι η
ανάπτυξη νέων τύπων καταστημάτων στις
αστικές περιοχές.
Εν κατακλείδι, το κρίσιμο ερώτημα στην
επιτυχία της στρατηγικής είναι αν τα ανώτατα στελέχη μπορούν να εξηγήσουν την
στρατηγική τους σύντομα και περιεκτικά
και, αν, εν συνεχεία, οι συνάδελφοι τους,
πχ. οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή,
δίνουν την ίδια απάντηση στο ερώτημα
ποια είναι η στρατηγική της εταιρίας. Τα
σημερινά σύνθετα και ρευστά περιβάλλοντα απαιτούν απλούστευση στη λήψη
αποφάσεων και στην υλοποίηση τους.
Μια λιτή και περιεκτική δήλωση στρατηγικής είναι το κρίσιμο βήμα σε αυτήν
την πρόκληση.
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Roger Μ. (2017), Strategic Choices Need to Be
Made Simultaneously, Not Sequentially, HBR, April.
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Collis, D. & M. G. Rukstad (2008), Can You Say What
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Οι ακρογωνιαίοι λίθοι
των μεγάλης κλίμακας τεχνολογικών
μετασχηματισμών
Πώς χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας τις προηγμένες τεχνολογίες για να δημιουργεί
αξία; Αυτό το ερώτημα έχει αναχθεί σε μια από τις χαρακτηριστικότερες επιχειρηματικές
προκλήσεις της εποχής μας. Αν το αγνοήσετε ή ακόμα και αν το προσεγγίσετε
εσφαλμένα, τότε ο οργανισμός σας κινδυνεύει έναντι των ανταγωνιστών που θα ξέρουν
πώς να διαχειριστούν καταλλήλως αυτές τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται.
Mc Kinsey & Company Insights, Οκτώβριος 2018, ΑΠΟΔΟΣΗ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
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ι καταξιωμένες επιχειρήσεις,
υποστηρίζουν την δημιουργία νέων, ψηφιοποιημένων
επιχειρηματικών μοντέλων,
ενώ συγχρόνως δεσμεύονται πως θα βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη και θα
ενισχύσουν την παραγωγικότητα των διαδικασιών τους. Οι προηγμένες τεχνολογίες
αποτελούν πλέον πολύτιμο χαρτί για τις
σύγχρονες επιχειρήσεις, και καθώς φαίνεται
όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί τις αξιοποιούν
σε κάποιο βαθμό.
Τα περισσότερα ανώτερα διευθυντικά στελέχη αναγνωρίζουν την βαρύτητα των αποφάσεων που καλούνται να λάβουν. Παρόλο
που οι καταξιωμένες επιχειρήσεις έχουν
στην φαρέτρα τους πλεονεκτήματα, όπως
τα περιουσιακά τους στοιχεία, τις σχέσεις
τους με τους πελάτες τους και τις ισχυρές
τους επονομασίες, αυτές τους οι δυνάμεις
αυξάνουν απύθμενα την πολυπλοκότητα
του ψηφιακού τους μετασχηματισμού. Ορισμένες φορές οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί ολόκληρων επιχειρήσεων αποτυγχάνουν επειδή οι διευθυντές δυσκολεύονται
να δημιουργήσουν μια ενιαία στρατηγική
που να συνδέει όλες της ψηφιακές ευκαιρίες με τους κύριους επιχειρηματικούς στόχους της επιχείρησης.
Επίσης, ακόμα και οι επιχειρήσεις που κα-

ταφέρνουν να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές μπορεί να συναντήσουν
δύο σημαντικά εμπόδια στη χρήση των
προηγμένων τεχνολογιών για την επίτευξη
του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η πρώτη
πρόκληση που συναντάται είναι το πλήθος
και το εύρος των τεχνολογικών λύσεων που
απαιτούνται για να μετασχηματιστεί ουσιαστικά μια επιχείρηση. Η δεύτερη πρόκληση
μπορεί να ονομαστεί και ως η πρόκληση
του «last mile» και πρόκειται για τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών μιας εταιρίας,
ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία
από τις νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με τους
στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Και
οι δύο αυτές προκλήσεις φαντάζουν τεχνικές σε περιεχόμενο, αλλά λαμβάνουν χώρα
πέραν του παραδοσιακού IT οργανισμού
και, ως εκ τούτου, δημιουργούν πονοκέφαλο στους επιχειρηματίες που θα χρειαστεί
να οδηγήσουν το προσωπικό τους σε νέα
μονοπάτια σκέψης και δράσης.
Ένα σύνολο κανόνων για τον υπερκερασμό
αυτών των προκλήσεων αρχίζει να αναδύεται μέσω των αναγκών που παρουσιάζονται
στο σύνολο των βιομηχανιών. Σε αυτό το
άρθρο, θα εξερευνήσουμε τις πέντε ακρογωνιαίες πρακτικές που βοηθούν τις επιτυχημένες εταιρίες να κρατήσουν σταθερή
την πρόοδο τους:

• Η ανάπτυξη ενός τεχνολογικού σχεδίου
δράσης που επιτρέπει την στρατηγική
εστίαση των απαιτούμενων επενδύσεων
για τον ανασχεδιασμό των ήδη υφιστάμενων εργασιών αλλά και τη δημιουργία
νέων και ψηφιοποιημένων δράσεων.
• Η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών
ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τις
νέες ευκαιρίες και να δημιουργήσουν τις
απαραίτητες in-house υποδομές για να παραχθούν οι κατάλληλες νέες τεχνολογίες.
• Η εδραίωση ενός μοντέρνου και τεχνολογικά προηγμένου περιβάλλοντος που
να υποστηρίζει την ραγδαία εξέλιξη των
νέων λύσεων.
• Η ενδελεχής ανάλυση του τρόπου διαχείρισης και διακυβέρνησης των δεδομένων
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία, η
προσβασιμότητα και ο συνεχής εμπλουτισμός των δεδομένων με στόχο την αύξηση της αξίας τους.
• Η εστιασμένη στόχευση στην απόκτηση
της προστιθέμενης επιχειρηματικής αξίας
που προσφέρει η τεχνολογία, μέσω ταχέων αλλαγών του μοντέλου λειτουργίας.

Διαμοιρασμένες ευκαιρίες
Η πρώτη πρόκληση που συναντάται πηγάζει από το πλήθος των λύσεων που συνήθως χρειάζεται να πραγματοποιήσει μια
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επιχείρηση στα πλαίσια μιας επιτυχημένης
ψηφιακής στρατηγικής. Έστω πως μια παγκόσμια εταιρία εξορύξεων αναζητά τρόπους να αυξήσει ραγδαία την παραγωγικότητα της μέσω της τεχνολογίας. Η βελτίωση
της παραγωγικότητας μιας εξόρυξης τυπικά θα περιλάμβανε την εφαρμογή λύσεων
σε συγκεκριμένους τομείς όπως, «καλύτερη
διαχείριση των μεταλλευμάτων μέσω των
διαδικασιών advance analytics» ή «μείωση
του κόστους συντήρησης και αύξηση του
χρόνου λειτουργίας μέσω της προληπτική
συντήρηση (preventive maintenance)».
Κάθε τομέας, με τη σειρά του, μπορεί να
περιλαμβάνει δεκάδες πιο συγκεκριμένες
ευκαιρίες. Η προληπτική συντήρηση, για
παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοστεί σε τρυπάνια, φτυάρια, και βαριά φορτηγά ρυμούλκησης. Για τα βαριά αυτά οχήματα, μπορεί
να είναι χρήσιμη η εφαρμογή πιο εξειδικευμένων λύσεων που θα στοχεύουν στις

συνθήκες λειτουργίας, στην συμπεριφορά του οδηγού όταν βρίσκεται στο τιμόνι,
στην αξιοπιστία των εξαρτημάτων και των
συστημάτων του φορτηγού. Συνολικά, εκτιμάται πως χρειάζονται πάνω από 100 τεχνολογικές λύσεις για να μεγιστοποιηθεί η
απόδοση της διαδικασίας εξόρυξης. Παρατηρείται επίσης πως σε βιομηχανίες με εγγενή ποικιλομορφία, όπως ο τραπεζικός τομέας, οι εταιρίες παραγωγής ενέργειας και ο
χώρος του λιανικού εμπορίου, τα οφέλη της
τεχνολογίας διαμοιράζονται μεταξύ ενός
εξίσου μεγάλου αριθμού ευκαιριών βελτιστοποίησης των δομών που ήδη υπάρχουν.
Παρόλο που κάποιες λύσεις έχουν πιο θεμελιώδες αντίκτυπο απ’ ότι άλλες, καμία
προσέγγιση δεν μπορεί να αποτελέσει τη
«μαγική λύση» που θα προσδώσει έναν
πραγματικό μετασχηματιστικό αντίκτυπο
από μόνη της. Και δεδομένου πως πολλές
από τις τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν

να αναπαραχθούν από τους ανταγωνιστές
εντός ενός ή δύο χρόνων, τα πλεονεκτήματα που επιφέρουν σπανίως διαρκούν για
πολύ. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με διάρκεια στο χρόνο επιτυγχάνεται, κυρίως, από
τις επιχειρήσεις που μπορούν να διατηρήσουν έναν σταθερά υψηλό βαθμό καινοτομίας, εισάγοντας συνεχώς νέες λύσεις.
Η σταδιακή εφαρμογή πιλοτικών λύσεων αποτελεί μια ασφαλή προσέγγιση, την
οποία πολλές επιχειρήσεις έχουν ακολουθήσει. Στην αρχική πειραματική φάση, είναι
φυσιολογικό να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες για την υλοποίηση των λύσεων. Όταν όμως η επιχείρηση εδραιώσει
μια στρατηγική που απαιτεί την εφαρμογή
άνω των εκατό λύσεων, τότε οι εξωτερικές
συνεργασίες παύουν να είναι τόσο πρακτικές. Οι πολλοί κύκλοι διορθώσεων που θα
χρειαστεί να πραγματοποιηθούν με τους
εξωτερικούς παρόχους μειώνουν την πα-
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ραγωγικότητα και αυξάνουν το κόστος αυτού του μοντέλου συνεργασίας. Συνεπώς,
για να επιτευχθεί μια ικανοποιητική εξέλιξη
είναι απαραίτητη η ύπαρξη in-house τεχνολογικών δεξιοτήτων, κάτι που λίγες επιχειρήσεις διαθέτουν.

Η πρόκληση του «last mile»
Η δεύτερη πρόκληση που προκύπτει από
τον τεχνολογικό μετασχηματισμό είναι η
απόκτηση της προσδοκώμενης επιχειρηματικής αξίας μέσω των νέων λύσεων. Ας
σκεφτούμε την λύση της προληπτικής συντήρησης για την επιχείρηση εξόρυξης που
αναφέρθηκε νωρίτερα: μέσω των τεχνολογικών επιτευγμάτων καθίσταται εφικτή
η αύξηση της παραγωγικότητας πραγματοποιώντας μόνο την απαιτούμενη συντήρηση, όταν η κατάσταση του φορτηγού
πραγματικά την δικαιολογεί, αντί για μια
ανούσια προσκόλληση σε ένα πρόγραμμα
προληπτικών, και μερικές φορές πρόωρων,
μέτρων.
Όμως η επιχείρηση εξόρυξης δεν θα μειώσει τα έξοδα της ούτε θα βελτιστοποιήσει
τις διαδικασίες της, αν δεν αλλάξει αρκετές
δομές της γραμμής συντήρησης. Ο ρόλος
του reliability engineer υπάρχει για να ελαχιστοποιεί τις δυσκολίες ταξινομώντας με
κατάλληλο τρόπο τις δράσεις που πρέπει
να ληφθούν. Για να μειωθεί ο χρόνος που
το φορτηγό βρίσκεται σε απραξία χωρίς
λόγο, η ομάδα σχεδιασμού της γραμμής
συντήρησης δημιουργεί μια νέα διαδικασία
προγραμματισμού και η ομάδα διαχείρισης του αποθεματικού βρίσκει έναν τρόπο
ανεφοδιασμού που εξασφαλίζει πως τα κατάλληλα υλικά θα είναι εύκαιρα τη στιγμή
που θα καταφθάσουν τα οχήματα. Η ομάδα συντήρησης με τη χρήση διαγνωστικών
πληροφοριών επιταχύνει τις εργασίες που
χρειάζονται για την επισκευή. Και τελικά
η ομάδα οικονομικού προγραμματισμού
ανακατανέμει σε άλλες δράσεις τα λεφτά
που αποσβέστηκαν από την συντήρηση.
Μέσα από αυτό το παράδειγμα αναδεικνύε-

ται ένα καθοριστικό γεγονός σχετικά με τον
τεχνολογικό μετασχηματισμό, που συχνά
όμως τείνει να παραλείπεται: η αξία που
εξάγεται από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών προκύπτει κυρίως από αύξηση
της παραγωγικότητας σε τομείς πέραν της
συγκεκριμένης μονάδας λειτουργίας ή των
διαδικασιών, στις οποίες εφαρμόζεται η συγκεκριμένη τεχνολογία. Για να αποκτηθεί η
αξία του «last mile», οι επιχειρήσεις πρέπει
να εκπαιδεύσουν το προσωπικό αρκετών
τμημάτων ώστε να είναι ικανά να διαχειριστούν νέες προσεγγίσεις. Οι καταξιωμένες
επιχειρήσεις τείνουν να υποτιμάνε την προσπάθεια που απαιτείται για να επιτευχθεί
αυτό. Και ο δρόμος προς το «last mile» μπορεί να εμπεριέχει πολύ περισσότερες προκλήσεις, όταν ο στόχος είναι η δημιουργία
μιας εξολοκλήρου νέας επιχείρησης βασισμένη στις προηγμένες τεχνολογίες.
Μια επιχείρηση λοιπόν πρέπει να βλέπει
την υλοποίηση της εκάστοτε τεχνολογικής
λύσης όχι ως την τελική πράξη, αλλά ως ένα
σημείο καμπής που θέτει σε κίνηση μια νέα
φάση λειτουργικών αλλαγών.

Επιτυγχάνοντας ανάπτυξη
και κατακτώντας τα οφέλη της
Η ανάγκη για ένα μεγάλο αριθμό τεχνολογικών λύσεων και η πρόκληση του «last mile»
μπορεί να αποτελούν οικεία εμπόδια για
αυτούς που έζησαν την επανάσταση που
έφεραν οι τεχνικές lean πριν από περίπου
25 χρόνια. Η εξαγωγή αξίας μέσω lean πρωτοβουλιών προϋπέθετε πως κάθε αλλαγή
των διαδικασιών θα επηρέαζε το μοντέλο
λειτουργίας της επιχείρησης. Καμία μεμονωμένη lean πρακτική δεν θα μπορούσε να
παράγει μια αξιόλογη βελτίωση της απόδοσης, μόνο μέσω ενός πλούσιου χαρτοφυλακίου lean προγραμμάτων θα μπορούσε να
επιτευχθεί αυτό.
Για να είναι πιο διαχειρίσιμος ο μετασχηματισμός, οι επιχειρήσεις εφάρμοζαν τις lean
δράσεις τους κατά κύματα, στοχεύοντας
διαδικασίες ή τμήματα της επιχείρησης με

εκτιμώμενο πλήθους προσωπικού περίπου διακοσίων ατόμων τη φορά. Αρχικά,
έπρεπε να αναπτυχθεί το όραμα του μετασχηματισμού στον οποίο θα υπόκειτο κάθε
διαδικασία ή τμήμα. Εν συνεχεία δημιουργούνταν ομάδες απαρτιζόμενες από ειδικούς των lean πρακτικών (που συχνά ονομαζόταν black belts) για να διαχειριστούν
τις αλλαγές και να διασφαλίσουν την υιοθέτηση των νέων πρακτικών λειτουργίας. Παρόλο που οι lean μέθοδοι δεν αποτέλεσαν
ποτέ το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα
των εταιριών που τις εφάρμοζαν, κάποιες
επιχειρήσεις όπως η Toyota τις χρησιμοποίησαν αδιάκοπα επιδιόκοντας μικρές βελτιώσεις στην απόδοση, δημιουργώντας και
συντηρώντας ως εκ τούτου ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.
Εμπειρικά παρατηρείται πως ένα παρόμοιο
σύνολο κανονισμών αναδύεται στους μετασχηματισμούς τεχνολογικού χαρακτήρα,
το οποίο συνοψίζεται στις πέντε κομβικές
πρακτικές που αναλύονται στην συνέχεια.

Δημιουργώντας τεχνολογικά
σχέδια δράσης με άξονα την
επιχείρηση
Οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί μεγάλης
κλίμακας είναι προτιμότερο να ξεκινήσουν
αφού οι CEOs και τα ηγετικά στελέχη έχουν
συμφωνήσει σε μια τολμηρή και κατανοητή ψηφιακή στρατηγική και σε ένα ενιαίο
όραμα σχετικά με το πως η τεχνολογία θα
ενισχύσει την απόδοση της επιχείρησης
τους. Το ακόλουθο κρίσιμο βήμα, ένα βήμα
που πολύ λίγες εκτελεστικές ομάδες αντιμετωπίζουν με τη δέουσα επιμέλεια, είναι
η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης τεχνολογικών λύσεων που θα φέρουν σε πέρας
το όραμα του μετασχηματισμού. Το σχέδιο
δράσης είναι ένα πολύτιμο εργαλείο επειδή
συντονίζει τα διευθυντικά στελέχη, τόσο
των επιχειρηματικών όσο και των τεχνολογικών τομέων της επιχείρησης, σε μια
κοινή αλληλουχία λύσεων που πρέπει να
αναπτυχθούν. Η επιχείρηση εξορύξεων που

ΕΑΣΕ | LEADING

παρουσιάστηκε νωρίτερα, για παράδειγμα,
επινόησε ένα σχέδιο δράσης απαρτιζόμενο
από λύσεις που είχαν ως στόχο την υλοποίηση ενός οράματος υψηλού επιπέδου,
όπου χάρη στη χρήση της τεχνολογίας
επιτυγχάνεται μια σημαντική μείωση των
εξόδων.
Είναι κομβικής σημασίας, περισσότερο για
τα διευθυντικά στελέχη απ’ ότι για τους ειδικούς τεχνολογίας, να διευθύνουν προσωπικά την δημιουργία τεχνολογικών σχεδίων
δράσης για τις μονάδες τους, επειδή λόγο
θέσης γνωρίζουν τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των πελατών τους και τις διάφορες αιτίες σπατάλης πόρων, οπότε είναι οι πλέον
κατάλληλοι για την σωστή στόχευση των
λύσεων.
Ένας σχεδιαστής και κατασκευαστής ηλεκτρονικών προϊόντων παγκοσμίου βεληνεκούς παρουσίασε μια αξιόλογη προσέγγιση δημιουργώντας σχέδια δράσης για τον
μετασχηματισμό των κατασκευαστικών
του διαδικασιών, ως μέρος μιας ευρύτερης
προσπάθειας ανάπτυξης της επιχείρησης
ώστε να συνεχίσει να ηγείται του κλάδου
του σε κόστος, ποιότητα και ταχύτητα παράδοσης. Τα διευθυντικά στελέχη κάθε
μεγάλου τμήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας (inbound logistics, κατασκευή κυκλωμάτων, συνδεσμολογία και outbound
logistics) ανέλαβαν την στελέχωση μιας
διαλειτουργικής ομάδας που έχει ως στόχο
την ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών του κάθε τμήματος από άκρη σε άκρη,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη αλλά και στην εξεύρεση των
περιττών αιτιών σπατάλης πόρων.
Ακολούθως, η ομάδα παρουσίασε κάποιες
πιθανές βελτιώσεις και προσδιόρισε τις κατάλληλες τεχνολογικές εφαρμογές που χρειάζονται για την εκάστοτε περίπτωση. Συνολικά η ομάδα παρουσίασε πάνω από 100
εφαρμογές. Από αυτές μόνο 32 έγιναν τελικά
δεκτές για ανάπτυξη, βάση της ωριμότητας
των υποκείμενων τεχνολογιών και των εκτιμώμενων αποδόσεων της κάθε επένδυσης.

Εν συνεχεία, τα διευθυντικά στελέχη των
τμημάτων χώρισαν τις 32 λύσεις σε τρία
κύματα δρομολογημένα σε έναν ορίζοντα
2 χρόνων, ξεκινώντας με τις επιλογές που
έχουν το μικρότερο κόστος. Στον τομέα
των inbound logistics, για παράδειγμα, το
πρώτο κύμα λύσεων εστίασε στην χρήση
ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης για
την αυτοματοποίηση των logistics εντός
των εγκαταστάσεων καθώς και την κίνηση
των υλικών και των εξαρτημάτων εντός των
εργοστασίων. Το δεύτερο κύμα ασχολήθηκε αντίστοιχα με τον αυτοματισμό των αποθηκών και το τρίτο κύμα βρίσκεται σε αναμονή των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως
το augmented reality, χάρη στις οποίες θα
βελτιωθεί η αποδοτικότητα των χειρωνακτικών εργασιών. Κάθε τμήμα προετοίμασε
ανεξάρτητα το σχέδιο δράσης του, έχοντας
επαφή όμως και με τα υπόλοιπα τμήματα
όταν αυτό ήταν απαραίτητο. Με αυτό τον
τρόπο κάθε τμήμα εστίασε στην δημιουργία και εφαρμογή των λύσεων που χρειαζόταν για να μετασχηματίσει τον τομέα δραστηριοτήτων του.

Αναπτύσσοντας τις in-house
δυνατότητες
Ένα βασικό συστατικό για την επιτυχημένη
ανάπτυξη ενός τεχνολογικού μετασχηματισμού είναι η ύπαρξη εντός της επιχείρησης
αρκετών ταλέντων από το χώρο της τεχνολογίας. Ένα δοκιμασμένο μοντέλο, για την
συσσώρευση του κατάλληλου τεχνολογικού δυναμικού, είναι η δημιουργία ενός
«εργοστασίου τεχνολογίας». Ένα τέτοιο

εργοστάσιο βρίσκεται στην υπηρεσία της
επιχείρησης και διοικείται από την ίδια την
επιχείρηση. Στόχος είναι να προσφέρει το
κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, που θα
προσελκύσει ταλέντα του χώρου της τεχνολογίας και θα επιτύχει ανάπτυξη υψηλών
ταχυτήτων.
Η Scotiabank, μια μεγάλη διεθνής τράπεζα, δημιούργησε ένα τέτοιο εργοστάσιο
το 2015. Τη διοίκηση του εργοστασίου
έχει αναλάβει ο chief digital officer της
τράπεζας και το προσωπικό απαρτίζεται
από 700 επαγγελματίες που χωρίζονται σε
μικρότερες agile ομάδες. Το εργοστάσιο
της Scotiabank είναι δομημένο ως ένα δίκτυο που αποτελείται από πέντε κόμβους.
Συνήθως το εργοστάσιο της Scotiabank
αναπτύσσει 20 με 25 λύσεις τη φορά. Τα τελευταία δύο χρόνια συγκεκριμένα οι λύσεις
που δημιουργήθηκαν στο εργοστάσιο βοήθησαν την τράπεζα να διπλασιάσει σχεδόν
το μερίδιο των πωλήσεων που έγιναν μέσω
ψηφιακών καναλιών της, από 11% σε 20%,
οδεύοντας προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο
του 50%.
Το εργοστάσιο της Scotiabank κατέχει
κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο
αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί
ένα εργοστάσιο τεχνολογίας, εξαρτάται
από το μέγεθος της επιχείρησης, και κυμαίνεται σε κλίμακες ανάμεσα σε 50 και
1000 ειδικούς τεχνολογίας. Η σύνθεση, το
εύρος και το επίπεδο ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού του εργοστασίου αντικατοπτρίζει το είδος των λύσεων και τον
ρυθμό ανάπτυξης που προσδιορίζεται στο

Μια επιχείρηση πρέπει να βλέπει
την υλοποίηση της εκάστοτε τεχνολογικής
λύσης όχι ως την τελική πράξη, αλλά ως ένα
σημείο καμπής που θέτει σε κίνηση μια νέα
φάση λειτουργικών αλλαγών
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σχέδιο δράσης. Έχοντας ένα σχέδιο δράσης εστιασμένο στην βελτιστοποίηση της
εμπειρία του καταναλωτή, η Scotiabank
επέλεξε να επενδύσει αρχικά περισσότερο
σε designers και software developers.
Για να βρει τα κατάλληλα άτομα το εργοστάσιο πρέπει να πραγματοποιήσει μια
ενδελεχή έρευνα. Πολλές φορές έως και το
μισό από το προσωπικό του εργοστασίου,
ειδικά στους πιο τεχνικούς τομείς, χρειάζεται να βρεθεί εκτός του οργανισμού, γεγονός που αποτελεί εν μέρη και το λόγο που
χρειάζονται 12 με 18 μήνες για να στηθεί
ένα πλήρως λειτουργικό εργοστάσιο. Μια
εκστρατεία αναζήτησης προσωπικού αυτής της κλίμακας θα παραπαίει αν δεν βρίσκεται υπό την διαχείριση ενός διευθυντή
με αποδεδειγμένη ικανότητα αναζήτησης
προσωπικού και απόκτησης ψηφιακών ταλέντων. Στο εργοστάσιο της Scotiabank, οι
εξωτερικές προσλήψεις αποτελούν το 60
τοις εκατό του εργατικού δυναμικού, ενώ το
υπόλοιπο προέρχεται από το τμήμα IT της
τράπεζας και από άλλα τμήματα της επιχείρησης. Η Scotiabank επίσης παρείχε την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να βοηθήσει το
προσωπικό του εργοστασίου να εδραιώσει
ένα κοινό εργασιακό σύστημα.

Εκμοντερνίζοντας
το τεχνολογικό περιβάλλον
Δύο βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τον πυρήνα του μοντέρνου τεχνολογικού περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα: μια
πλατφόρμα δεδομένων και ένα περιβάλλον
ανάπτυξης λογισμικού. Χωρίς αυτά ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της επιχείρησης
θα κωλυσιεργήσει και θα βουλιάξει στην
πολυπλοκότητα. Τα καλά νέα είναι πως τα
τελευταία δύο με τρία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλά τεχνολογικά εργαλεία, και
πλέον είναι εφικτό να αναπτυχθούν λύσεις,
στο cloud, προσφέροντας ταχύτητα με σχετικά χαμηλό κόστος. Η Nutrien, ένας παγκοσμίου βεληνεκούς προμηθευτής αγροτικών προϊόντων, έχτισε μια πλατφόρμα

δεδομένων, με το ενδιάμεσο στρώμα της
βασισμένο στο cloud, που συγκεντρώνει
πληροφορίες από 13 διαφορετικά in-house
συστήματα, καθώς και κάποιες εξωτερικές
πηγές δεδομένων. Τα δεδομένα είναι άμεσα
προσβάσιμα τόσο για τους υπαλλήλους,
όσο και για τους πελάτες, μέσω εφαρμογών,
όπως οι ψηφιακές εμπορικές συναλλαγές
και οι αγρονομικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους αγρότες. Οι technology
architects συνδέουν τόσο τα παραδοσιακά συστήματα, όσο και τις νέες ψηφιακές
εφαρμογές στα δεδομένα της πλατφόρμας
μέσα από APIs (application programming
interfaces). Όποτε ένα κεντρικό σύστημα ή
μια ψηφιακή εφαρμογή προστίθεται ή αναβαθμίζεται, αρκεί να αποσυνδεθεί το παλιό
πρόγραμμα από την πλατφόρμα δεδομένων και να συνδεθεί το καινούργιο, προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή αναταραχή.
Η υιοθέτηση της πλατφόρμας δεδομένων
προσέφερε στην Nutrien μια σπονδυλωτή
και ευλύγιστη δομή, δημιουργώντας έτσι
μια αρχιτεκτονική δύο ταχυτήτων, που μπορεί εύκολα να συνδυάσει ταχέως μεταβαλλόμενες λύσεις και πιο αργά και παραδοσιακά συστήματα.

Επίσης η Nutrien έστησε ένα μοντέρνο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού. Το περιβάλλον αυτό επιτρέπει σε πολλούς προγραμματιστές να εργάζονται παράλληλα στην ίδια
εφαρμογή και αυτοματοποιεί το software
testing, μειώνοντας τους απαιτούμενους
χρόνους από μήνες σε ώρες. Αυτός ο νέος
τρόπος εργασίας αποτελεί το κλειδί της ταχείας ανάπτυξης και βελτίωση λογισμικού,
ειδικά όταν μια επιχείρηση περάσει την πιλοτική φάση του μετασχηματισμού της.

Αναθεωρώντας τη στρατηγική
και τη διακυβέρνηση των
δεδομένων
Κάθε διευθυντής κατανοεί πως τα δεδομένα
αποτελούν μια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά είναι εντυπωσιακό πόσο
λίγοι έχουν εφαρμόσει εντός των επιχειρήσεων τους πρακτικές για να κεφαλαιοποιήσουν την αξία των δεδομένων. Καθώς οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν πέρα των πιλοτικών
λύσεων, συνειδητοποιούν πως τα δεδομένα
τους είναι μπερδεμένα, δυσπρόσιτα, και
αδιαφοροποίητα από αυτά των ανταγωνιστών τους. Συνεπώς η εξέλιξη, πέραν της
εφαρμογής συγκεκριμένων λύσεων, γίνεται
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περίπλοκή και αργή για αυτούς και συχνά τα
αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα αξιόλογα,
διότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται
είναι ανεπαρκή. Αυτό δεν είναι απαραίτητο.
Η αξία των δεδομένων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις τεχνολογικές λύσεις, οι οποίες
αποκτούν υπόσταση χάρη στα δεδομένα.
Συνεπώς οι στρατηγικές που αφορούν τα
δεδομένα πρέπει να ξεκινάνε από το τεχνολογικό σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε
νωρίτερα και να εντοπίσουν τα απαιτούμενα δεδομένα για κάθε τεχνική λύση. Επίσης,
είναι βασικό οι τομείς δεδομένων που αφορούν τις αρχικές λύσεις του σχεδίου δράσης
να μπουν σε πρώτη προτεραιότητα. Έπειτα,
βάση των δεδομένων υψηλής προτεραιότητας θα κινηθούν και οι προσπάθειες ανεύρεσης των δεδομένων, είτε μέσω των παραδοσιακών συστημάτων, είτε από εξωτερικές
πηγές δεδομένων. Πολλές φορές η αξία των
δεδομένων αναδεικνύεται όταν συνδέονται
δεδομένα από πολύ ποικίλες μεταξύ τους
πηγές. Για παράδειγμα η Aston Martin μείωσε ουσιαστικά τον χρόνο ανάπτυξης των
νέων πολυτελών οχημάτων της συνδέοντας
δεδομένα από περίπου 30 διαφορετικές πηγές, πηγές που κυμαίνονται από τη σύνθεση
της ομάδας και το σχεδιασμό του προϊόντος
μέχρι τα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων.
Η διαχείριση των δεδομένων αποτελεί πλέον
μια κρίσιμη ικανότητα απαραίτητη για την
επιτυχία ενός ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μεταβάλλοντας το μοντέλο
λειτουργίας για την κατάκτηση
της τεχνολογικής αξίας
Το σχέδιο δράσης τη Scotiabank για την
ενίσχυση των εφαρμογών που αφορούν
τις ψηφιακές πιστωτικές κάρτες ανέδειξε
μια σειρά από τεχνολογικές λύσεις. Αυτές
οι λύσεις στόχευαν στην ικανοποίηση του
πελάτη και στη μείωση τον εξόδων και η
Scotiabank πέτυχε αυτά τα οφέλη επειδή
πραγματοποίησε αντίστοιχες αλλαγές και
στο μοντέλο λειτουργίας διαφόρων περιοχών, όπως η εξισορρόπηση των επεν-

δύσεων που αποσκοπούν στη διαφήμιση
των online υπηρεσιών σε σχέση με των
offline και την μείωση του προσωπικού
στο back-office και στο mid-office. Πολλές φορές ωστόσο έχει παρατηρηθεί πως
κάποιες επιχειρήσεις είναι επιρρεπείς στην
πρόκληση του «last mile», αναπτύσσοντας
τεχνολογίες μόνο σε μια πτυχή της επιχείρησης και αποτυγχάνοντας να κάνουν
τις απαραίτητες λειτουργικές προσαρμογές σε άλλες περιοχές, που τελικά θα
δημιουργήσουν και την προσδοκώμενη
αξία. Για να επιτευχθεί η κατάκτηση του
«last mile» πρέπει πρώτα να υπάρξει κατανόηση των αλλαγών που θα επιφέρει η
τεχνολογία, τόσο στο επιχειρηματικό όσο
και στο οικονομικό μοντέλο. Εντοπίζοντας
συστηματικά το προσδοκώμενο αντίκτυπο των τεχνολογιών στις διάφορες μονάδες λειτουργίας, οι επιχειρήσεις μπορούν
να μάθουν να εργάζονται διατμηματικά,
ώστε να καρπώνονται τα πλήρη οφέλη.
Πολλοί CEO επιταχύνουν τον τεχνολογικό
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων τους
αναθέτοντας σε ένα διοικητικό στέλεχος
έναν πολυεπίπεδο ηγετικό ρόλο που περιλαμβάνει διατηματικές συνεργασίες, χαρτογράφηση των περιοχών όπου υπάρχουν
προσδοκόμενα τεχνολογικά οφέλη, καθιστά του διευθυντές υπεύθυνους για την
κατάκτηση αυτών των οφελών, και αφαιρεί τα όποια εμπόδια στην προσπάθειες
κατάκτησης της επιχειρηματικής αξίας.
Τελικά ο τεχνολογικός μετασχηματισμός
χρειάζεται μια συνεχή προσπάθεια δια μήκος όλης της επιχείρησης για την βελτίωση
του μοντέλου λειτουργίας. Δεν πρόκειται
πλέον για μια μονομερή ανάπτυξη των IT
συστημάτων. Καθώς οι πελάτες και οι εσωτερικοί χρήστες υιοθετούν τις τεχνολογικές λύσεις, κάθε τομέας της επιχείρησης
που επηρεάζεται πρέπει να προσαρμόσει
τις διαδικασίες του κατάλληλα.

Συμπέρασμα
Για πολλές μεγάλες παραδοσιακές επιχειρή-

σεις, η ώρα της κρίσης έχει φτάσει. Όχι μόνο
είναι δύσκολο να επεκταθεί ο τεχνολογικός
μετασχηματισμός πέραν των πρώτων πιλοτικών έργων, αλλά οι διευρυμένες προσπάθειες εφαρμογής των ανεπτυγμένων
τεχνολογιών παρουσιάζουν νέες απαιτήσεις
για τα διευθυντικά στελέχη. Πρέπει να προσδιορίσουν σχέδια δράσης, τα οποία με ένα
στρατηγικό τρόπο να αξιοποιούν σωστά
τους πόρους, να επενδύουν στην τεχνολογική ανάπτυξη τον δυνατοτήτων, ενώ συγχρόνως εκπαιδεύουν και τους διευθυντές,
να δημιουργηθεί ένα τεχνολογικά εκμοντερνισμένο περιβάλλον που να υποστηρίζει ένα
πλήθος ταχέως μεταβαλλόμενων λύσεων,
ενώ συγχρόνως εξασφαλίζεται η στρατηγική αναβάθμιση των δεδομένων εντός του
οργανισμού και ενισχύεται η επένδυση σε
κατάλληλες αλλαγές στα μοντέλα λειτουργίας που θα αξιοποιήσουν την επιχειρηματική
αξία των νέων τεχνολογικών λύσεων.
Αυτές οι αλλαγές στην επιχείρηση είναι κρίσιμες για την αξιοποίηση των τωρινών, αλλά
και των μελλοντικών τεχνολογικών ευκαιριών. Άλλωστε, το πραγματικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα πηγάζει από την ικανότητα της
επιχείρησης να είναι πάντα πρωτοπόρα στην
αγορά με τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις τις
οποίες ενσωματώνει βαθιά μέσα στο μοντέλο λειτουργίας του οργανισμού. Αυτό είναι
και το τελικό μάθημα από την επανάσταση
του lean – management. Οι lean πρακτικές
ήταν ευρέως διαδεδομένες, όμως η Toyota
και άλλες επιχειρήσεις κατάφεραν να έχουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας το lean για να καθοδηγήσουν την οργάνωση τους συνολικά (από τον CEO μέχρι το
φυσικό κατάστημα) προς την επίτευξη μιας
απόδοσης πολύ υψηλού επιπέδου. Η τεχνολογική επανάσταση ακολουθεί παρόμοια
πορεία. Οι επιχειρήσεις που θα αποκτήσουν
πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
από την τεχνολογία, θα είναι αυτές που θα
μετατρέψουν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό σε μια σταθερή και βιώσιμη επιχειρηματική πρακτική.
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Βάζοντας τους stakeholders στο κάδρο:
Προς μια κοινωνικά υπεύθυνη
εταιρική διακυβέρνηση
Μια σταδιακή επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων φαίνεται να λαμβάνει χώρα στο
επιχειρηματικό οικοσύστημα, με την επαναδιαπραγμάτευση του μοντέλου που οργανώνει
την εταιρική διακυβέρνηση στη βάση της πρωτοκαθεδρίας του κέρδους των μετόχων.
Εργαζόμενοι, κοινωνία, περιβάλλον, μπαίνουν στην εξίσωση, με τους επενδυτές να
ευνοούν τη μακροπρόθεσμη στόχευση και στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, knikolopoulou@boussias.com
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άθε ένας από τους stakeholders
είναι ζωτικής σημασίας. Δεσμευόμαστε να αποδίδουμε
αξία σε όλους, για τη μελλοντική επιτυχία των εταιρειών μας, των κοινοτήτων και της χώρας μας». Αυτή είναι η
κατακλείδα της τελευταίας ανακοίνωσης
του Business Roundtable, της ένωσης CEOs
των μεγαλύτερων αμερικανικών επιχειρήσεων. Με τη διακήρυξή τους αυτή, οι ηγέτες
του παγκόσμιου επιχειρηματικού γίγνεσθαι
επανανοηματοδοτούν την εταιρική αποστολή, απομακρυνόμενοι από το πρότυπο
αποφάσεων που ακολουθούσαν από το
1997, το οποίο έθετε τα συμφέροντα των
μετόχων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, έναντι όλων των υπολοίπων εμπλεκομένων μερών.

Καθολική αποδοχή
της αρχής της υπευθυνότητας
Οι επικεφαλής του εταιρικού κόσμου υποδέχθηκαν ένθερμα το τελευταίο αυτό
statement, αναδεικνύοντας τον θετικό αντίκτυπο που αυτή η αλλαγή στάσης θα έχει
στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. «Η
νέα αυτή ανακοίνωση αντανακλά καλύτερα
τον τρόπο που οι επιχειρήσεις μπορούν και
θα έπρεπε να λειτουργούν σήμερα», σχολίασε σχετικά ο Alex Gorsky, Πρόεδρος του
ΔΣ και Chief Executive Officer της Johnson &
Johnson και Chair της Business Roundtable
Corporate Governance Committee και
πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνει τον ζωτικό ρόλο
που μπορούν οι εταιρείες να διαδραματίσουν στη βελτίωση της κοινωνίας μας
όταν οι CEOs δεσμεύονται πραγματικά να
ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των
stakeholders». Από την πλευρά του, ο Bill
McNabb, πρώην CEO της Vanguard, δήλωσε: «Καλωσορίζω αυτή την ανακοίνωση
των CEOs του Business Roundtable CEOs
για την Αποστολή μιας Επιχείρησης. Υιοθετώντας μια ευρύτερη, πιο ολοκληρωμένη
οπτική του εταιρικού σκοπού, οι διοικήσεις
μπορούν να εστιάσουν στη δημιουργία

αξίας μακροπρόθεσμα, εξυπηρετώντας
καλύτερα όλους: επενδυτές, εργαζομένους,
κοινότητες και πελάτες». Ανάλογη ήταν και
η αντίδραση της Tricia Griffith, Πρόεδρος
και CEO της Progressive Corporation: «Οι
CEOs εργάζονται για τη δημιουργία κερδών
και την επιστροφή αξίας στους μετόχους,
ωστόσο, οι εταιρείες με βέλτιστη διοίκηση
κάνουν πολλά περισσότερα. Δίνουν προτεραιότητα στον πελάτη και επενδύουν στους
εργαζομένους και τις κοινότητές τους. Τελικά, είναι ο πιο πολλά υποσχόμενος τρόπος
να οικοδομήσεις αξία μακροχρόνια», εξήγησε η ίδια. «Πρόκειται για εξαιρετική εξέλιξη γιατί σήμερα είναι πιο σημαντικό από
ποτέ για τις επιχειρήσεις του 21ου αιώνα
να στρέψουν την προσοχή τους στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλες
τις πλευρές, όπως και στην αντιμετώπιση
των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε,
προκειμένου να οδηγηθούμε σε ευημερία
για όλους και βιωσιμότητα, τόσο για τη βιομηχανία, όσο και για την κοινωνία», επεσήμανε, στο ίδιο μήκος κύματος, ο Darren
Walker, Πρόεδρος του Ford Foundation.

Αυξημένη λογοδοσία
προς όλους τους stakeholders
Σε αυτό το περιβάλλον, η λογοδοσία προς
όλους τους stakeholders συνιστά μια από
τις κυρίαρχες τάσεις που αναμένεται να
καθορίσουν το επόμενο διάστημα το πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης στο διεθνές περιβάλλον. Σύμφωνα με παγκόσμιες
έρευνες, στις τάσεις αυτές συγκαταλέγονται
η αναβάθμιση της ποιότητας των ΔΣ, η έμ-

φαση στην αποτελεσματικότητα, αλλά και
η εμβάθυνση της εταιρικής κουλτούρας. Σε
παγκόσμιο επίπεδο, οι πυλώνες στους οποίους αναμένεται να αναπτυχθεί το πεδίο της
εταιρικής διακυβέρνησης είναι οι εξής:
1. Αμφισβήτηση της πρωτοκαθεδρίας
των μετόχων και έμφαση στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
Όπως μαρτυρά και η τελευταία διακήρυξη του Business Roundtable, o ρόλος που
παίζουν οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο εξελίσσεται προκειμένου να ανταποκριθεί στις
ανάγκες ενός ευρύτερου φάσματος εμπλεκομένων μερών. Οι παγκόσμιοι επενδυτές
συζητούν πλέον όλο και πιο έντονα την
κοινωνική αποστολή, την μακροπρόθεσμη
στόχευση, καθώς και περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αλλαγές διακυβέρνησης (ΠΚΔ),
οι οποίες απομακρύνουν τις επιχειρήσεις
από το πρότυπο του shareholder primacy.
Οι θεσμικοί επενδυτές εστιάζουν πιο συστηματικά στη μακροπρόθεσμη στρατηγική και στη συνεργασία με διαφορετικές
ομάδες, με στόχο την αειφορία και τη βιώσιμη δραστηριότητα.
2. Τα ζητήματα ΠΚΔ στο προσκήνιο της
εταιρικής διακυβέρνησης
Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων ενσωματώνουν τα
ζητήματα ΠΚΔ στις επενδυτικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας,
αλλά και του ολοκληρωμένου reporting.
Προτεραιότητα των επενδυτών θα αποτελέσει η σύνδεση της βιωσιμότητας με τη

«Κάθε ένας από τους stakeholders
είναι ζωτικής σημασίας. Δεσμευόμαστε
να αποδίδουμε αξία σε όλους, για τη
μελλοντική επιτυχία των εταιρειών μας, των
κοινοτήτων και της χώρας μας»
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3 + 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ TRENDS
Πρωτοβουλίες οργανωσιακής δικαιοσύνης: Όλο και μεγαλύτερη μερίδα του ανθρώπινου δυναμικού εμφανίζεται πλέον
διατεθειμένη να προωθήσει εσωτερικά – συχνά εξαιρετικά δυναμικά – υψηλότερα standards κοινωνικής υπευθυνότητας στις
πρακτικές της εταιρείας. Πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες
συχνά συνάδουν με τη φιλοσοφία οργανωσιακής δικαιοσύνης
που πρεσβεύει η εταιρεία. Άλλες θα εμπνέονται από κάποια πολιτική ιδεολογία περισσότερο και λιγότερο από την έννοια της
εταιρικής υπευθυνότητας. Το συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε
εγρήγορση προκειμένου να εντοπίσει και διαχειριστεί ανάλογα
τέτοιου είδους εγχειρήματα.

Τεχνολογική αρτιότητα: Η διαπίστωση της Wall Street
Journal ότι κάθε εταιρεία πρέπει πλέον να θεωρείται «εταιρεία τεχνολογίας» απαιτείται να ληφθεί σοβαρά υπόψη
στη συγκρότηση του συμβουλίου. Η επίδραση των νέων
τεχνολογικών τάσεων (π.χ. συνδεσιμότητα, αυτοματοποίηση,
τεχνητή νοημοσύνη κ.ά.) διαχέεται σε ολόκληρο το επιχειρηματικό φάσμα. Η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης
εξαρτάται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από το επίπεδο
τεχνολογικής κατάρτισης των συμβούλων, καθώς και από
την ικανότητά τους να ακολουθούν τον ρυθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η πρόκληση της ατομικής λογοδοσίας: Το συμβούλιο θα
πρέπει να αναγνωρίζει και να προτείνει λύσεις απέναντι στο
χάσμα και τις αντιφάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στην
προσπάθεια επίτευξης των εταιρικών στρατηγικών στόχων
από τη μια, και των προβληματισμών των συμβούλων και
των στελεχών που θεωρούν ότι βρίσκονται προσωπικά
εκτεθειμένοι νομικά για εταιρικές παρατυπίες από την άλλη.
Η πρόκληση αυτή αναδύεται καθώς νομοθετικές ρυθμίσεις
σε διάφορες χώρες προωθούν μοντέλα ατομικής ευθύνης, τα
οποία μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική αυτοπροστασία
από την πλευρά συμβούλων και στελεχών κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους.

Αλλαγή του μοντέλου λήψης αποφάσεων: Με τις ανακατατάξεις σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο να
διαδέχονται η μία την άλλη με πρωτόγνωρους ρυθμούς, τα
συμβούλια καλούνται να λάβουν αποφάσεις που ενέχουν διαρκώς μεγαλύτερο ρίσκο και αφορούν συχνά μεταστροφές
στρατηγικής 180ο, με ασφυκτικά περιορισμένα παράθυρα
ευκαιριών.
Η παραδοσιακή προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων αποδεικνύεται πια ανεπαρκής, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη
για μια πιο επιθετική διαδικασία, με ριζοσπαστικό σχεδιασμό, πάντα, ωστόσο, στη βάση του σεβασμού των εταιρικών
αρχών.

δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, καθώς
και η εξισορρόπηση κινδύνων και ευκαιριών στο πεδίο ΠΚΔ. Η εποπτεία του ΠΚΔ, η
βελτιωμένη εχεμύθεια, η σχετική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με ομόλογές
της, καθώς και η κατανόηση του πώς οι
διαστάσεις αυτές εγγράφονται στην εταιρική στρατηγική εκτιμάται ότι θα αναδειχθούν σε κορυφαία σημεία ενδιαφέροντος.
Η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα συνιστούν θεματικές κομβικής σημασίας για πολλούς επενδυτές και εντοπίζονται στην πρώτη γραμμή της εταιρικής διακυβέρνησης σε
πολλές αγορές. Κάποια επενδυτές θεωρούν
την τεχνολογική εξέλιξη και την κυβερνοασφάλεια ως ζητήματα ΠΚΔ, ενώ άλλοι εξα-

κολουθούν να τα κατατάσσουν ως μείζονος σημασίας επιχειρηματικούς κινδύνους.
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές επιθυμούν
να γνωρίζουν πώς τα συμβούλια παρέχουν
ικανοποιητική εποπτεία σε σχέση με το τεχνολογικό disruption και το cyber risk.
3. Η ποιότητα και η σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου στην
καρδιά της εταιρικής διακυβέρνησης
Δεδομένου ότι οι επενδυτές δεν μπορούν
να γνωρίζουν τι συμβαίνει πέρα από το
«κατώφλιο» του ΔΣ, δεν μπορούν παρά να
βασιστούν σε διαφορετικά κριτήρια διακυβέρνησης, που να διασφαλίζουν την ποιότητά του: εάν είναι πραγματικά ανεξάρ-

τητο, εάν η σύνθεσή του είναι εκούσια και
αναθεωρείται συστηματικά, αλλά και εάν
οι ικανότητές του ευθυγραμμίζονται με και
στηρίζουν τη στρατηγική της εταιρείας. Το
ερώτημα για το κατά πόσο το συμβούλιο
διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τη βιομηχανία, τις ικανότητες για τη διάθεση κεφαλαίων, αλλά και την εμπειρία μετασχηματισμού τίθεται διαρκώς στους επικεφαλής
των επιχειρήσεων. Από την πλευρά τους, οι
θεσμικοί επενδυτές πιέζουν για την περαιτέρω ενίσχυση αδιάβλητων και τακτικών
διαδικασιών αξιολόγησης των συμβουλίων,
οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην
εξέλιξή τους. Τα συμβούλια θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικά όταν εξετάζουν
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αυτούς γίνονται πιο εποικοδομητικοί και
συνεργάσιμοι, ενώ οι θεσμικοί επενδυτές γίνονται σταδιακά πιο ανοιχτοί στις προοπτικές τους και δανείζονται τις τακτικές τους
για την επίτευξη της επιθυμητής αλλαγής.
Οι ακτιβιστές εξακολουθούν να δίνουν
μεγάλη προσοχή στην ατομική επίδοση
του προέδρου και στις αποτυχίες επιβολής
ελέγχου, τη στιγμή που παρατηρείται όλο
και συχνότερα η τάση των συμβουλίων να
μετατρέπονται τα ίδια στον «προσωπικό
τους ακτιβιστή», καθώς και το να αναθέτουν ανεξάρτητες αξιολογήσεις για τον
προληπτικό εντοπισμό αδυναμιών που θα
μπορούσαν να καταστήσουν την εταιρεία
«στόχο».

Έντονη δραστηριότητα
στην Ευρώπη

«Οι Αμερικανοί αξίζουν μια οικονομία που
επιτρέπει σε κάθε άνθρωπο να πετυχαίνει μέσα
από τη σκληρή δουλειά και τη δημιουργικότητα
και να έχει μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια»
την ατομική θητεία, αλλά και την ισότητα
των φύλων, θεματική η οποία απασχολεί σε
μεγάλο βαθμό πολλές χώρες και επενδυτές.
Οι εταιρείες θα πρέπει να περιμένουν μεγαλύτερη πίεση στο να αποκαλύψουν το πώς
ιεραρχούν τις ικανότητες του συμβουλίου,
τα σχέδια διαδοχής στο πλαίσιό του, καθώς
και τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνουν το δίκτυο πιθανών διαδόχων στην
προεδρία.
4. Μεγαλύτερη προσοχή στην
τήρηση της εταιρικής κουλτούρας
Το ανθρώπινο δυναμικό και το άυλο κεφάλαιο, όπως η οργανωσιακή κουλτούρα και
η φήμη αποτελούν σημαντικές διαστάσεις
της αξίας της επιχείρησης, καθώς επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα προσέλκυσης και

διατήρησης ικανών στελεχών και ταλέντων.
Πιθανοί κίνδυνοι ελλοχεύουν όταν οι αξίες
τις οποίες μια εταιρεία επιθυμεί να ενσαρκώσει δεν συνάδουν με τις συμπεριφορές
που ακολουθεί. Οι επενδυτές επιθυμούν να
γνωρίζουν πώς το συμβούλιο διαχειρίζεται
πιθανή ασυμφωνία και πώς προάγει την
εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας.
5. Ο παράγοντας
των ακτιβιστών επενδυτών
Οι ακτιβιστές επενδυτές μετέρχονται ποικίλες στρατηγικές για να επιτύχουν τους
στόχους τους. Το ερώτημα για τα συμβούλια δεν είναι πλέον το εάν αλλά το πότε και
το γιατί οι ακτιβιστές έχουν εμπλοκή. Ο χαρακτηρισμός των ακτιβιστών ως εχθρικών
ανταγωνιστών φθίνει, καθώς κάποιοι από

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το roadmap της
εταιρικής διακυβέρνησης αναμένεται να
αναπτυχθεί στους εξής άξονες:
1. Μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα: Διευρύνουν τους πόρους τους οι
θεσμικοί επενδυτές για την εμπλοκή τους
και τις ομάδες διαχείρισης στην Ευρώπη.
Το επόμενο διάστημα, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στη σύνδεση της διακυβέρνησης με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης
αξίας, αναμένοντας από τα συμβούλια την
εποπτεία της διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναμικού, των θεμάτων ΠΚΔ, αλλά και
της εταιρικής κουλτούρας. Παράλληλα,
αμερικανοί επενδυτές θέτουν ευρωπαϊκούς
στόχους, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι θεσμικοί επενδυτές εμφανίζονται
πιο πρόθυμοι να υποστηρίξουν ακτιβιστές
επενδυτές στην περίπτωση που ανεπάρκειες του συμβουλίου έχουν οδηγήσει σε
χαμηλές τιμές μετοχών και αποδόσεις.
2. Ποικιλομορφία στο συμβούλιο και
την εταιρεία: Παρόλο που τα ευρωπαϊκά
ΔΣ τείνουν να έχουν περισσότερες γυναίκες στις προεδρικές θέσεις λόγω νομικών
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ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ BUSINESS ROUNDTABLE
Το νέο Statement on the Purpose of a Corporation που δημοσίευσε το Business Roundtable έχει ως εξής:
Οι Αμερικανοί αξίζουν μια οικονομία που επιτρέπει σε κάθε άνθρωπο να πετυχαίνει μέσα από τη σκληρή δουλειά και τη δημιουργικότητα και να έχει μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια. Πιστεύουμε ότι το σύστημα της ελεύθερης αγοράς είναι ο καλύτερος δρόμος
για τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας, μιας ισχυρής και βιώσιμης οικονομίας, καινοτομίας, ενός υγειούς περιβάλλοντος και
οικονομικών ευκαιριών για όλους. Οι εταιρείες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, προωθώντας την καινοτομία και παρέχοντας χρήσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Οι εταιρείες φτιάχνουν και πωλούν καταναλωτικά προϊόντα,
κατασκευάζουν εξοπλισμό και οχήματα, στηρίζουν την εθνική άμυνα, καλλιεργούν και παράγουν τρόφιμα, προσφέρουν υπηρεσίες
υγείας, παράγουν και παρέχουν ενέργεια, προσφέρουν οικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες επικοινωνίας και άλλες υπηρεσίες που
στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Ενώ καθεμία από τις μεμονωμένες εταιρείες μας εξυπηρετεί τον δικό της εταιρικό σκοπό,
μοιραζόμαστε μια θεμελιώδη δέσμευση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Δεσμευόμαστε για:
• Προσφορά αξίας στους πελάτες
μας: Θα εξελίξουμε την παράδοση των
αμερικανικών εταιρειών που δείχνουν
τον δρόμο για την ικανοποίηση και
την υπέρβαση των προσδοκιών των
πελατών.
• Επένδυση στους υπαλλήλους μας:
Αυτό ξεκινά με τη δίκαιη ανταμοιβή
τους και την προσφορά σημαντικών
προνομίων. Περιλαμβάνει επίσης την
υποστήριξή τους μέσω της κατάρτισης
και της εκπαίδευσης που βοηθούν στην
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Προωθούμε

κανονισμών, η εκπροσώπηση των γυναικών συνολικά στο C-suite παραμένει σε
απογοητευτικά επίπεδα. Τα συμβούλια θα
κληθούν να λογοδοτήσουν στους επενδυτές σχετικά, να εξηγήσουν τους λόγους που
οδηγούν στη συγκεκριμένη εικόνα, αλλά
και να εκθέσουν τις πολιτικές ενίσχυσης
της διαφορετικότητας και τις πρωτοβουλίες ένταξης και ποικιλομορφίας.
3. Έμφαση στα ζητήματα ΠΚΔ: Όλο
και περισσότεροι επενδυτές απαιτούν
συστηματική αξιολόγηση, μέτρηση και
κοινοποίηση των κινδύνων με σχετίζονται
με θέματα ΠΚΔ. Όπως φαίνεται, τα συμβούλια θα χρειαστεί να αποδεικνύουν ότι
αντιμετωπίζουν στρατηγικά τις ευκαιρίες,

την ποικιλομορφία και την ένταξη, την
αξιοπρέπεια και τον σεβασμό.

υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές σε όλο
το φάσμα των επιχειρήσεών μας.

• Δίκαιες και ηθικές συναλλαγές με
τους προμηθευτές μας: Είμαστε
προσηλωμένοι στο να συνεργαζόμαστε ως καλοί εταίροι με τις άλλες
μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις που
μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στις
αποστολές μας.

• Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας
για τους μετόχους, οι οποίοι παρέχουν το κεφάλαιο που επιτρέπει στις
εταιρείες να επενδύουν, να αναπτύσσονται και να καινοτομούν:
Δεσμευόμαστε για διαφάνεια και αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους μετόχους.Κάθε ένας από τους stakeholders
είναι ζωτικής σημασίας. Δεσμευόμαστε
να αποδίδουμε αξία σε όλους, για τη
μελλοντική επιτυχία των εταιρειών μας,
των κοινοτήτων και της χώρας μας.

• Υποστήριξη των κοινοτήτων στις
οποίες δραστηριοποιούμαστε: Σεβόμαστε τους ανθρώπους στις κοινότητές
μας και προστατεύουμε το περιβάλλον,

τους κινδύνους, αλλά και τον αντίκτυπο
της κλιματικής αλλαγής, καθώς οι επενδυτές θα συμπεριλαμβάνουν αυτό το φάσμα
θεματικών στον τρόπο ψηφοφορίας.
Ήδη, ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γαλλία,
προτείνουν νομοθετήματα με στόχο οι
εταιρείες να λαμβάνουν υπόψη διαφορετικούς stakeholders και να συνεκτιμούν
τα μη-οικονομικά αποτελέσματα των
αποφάσεών τους.
4. Ανακατατάξεις στην ηγεσία: Ανακατατάξεις αναμένονται και σε επίπεδο
διεύθυνσης των συμβουλίων. Διαφορετικοί φορείς σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως
η Νορβηγία, πιέζουν για τον διαχωρισμό
των ρόλων του CEO και του προέδρου

διεθνώς, με στόχο ανεξάρτητες αναθέσεις
στη συγκεκριμένη θέση. Στη Γαλλία, έμφαση δίνεται στη σύνθεση των συμβουλίων
και την αναβαθμισμένη ποιότητά τους.
Τα συμβούλια οφείλουν να είναι σε εγρήγορση για αυξημένες πιέσεις προς την
κατεύθυνση του διαχωρισμού, αλλά και
προς την ενδυνάμωση του ρόλου του lead
director.
Πηγές
https://www.businessroundtable.org/businessroundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-topromote-an-economy-that-serves-all-americans
https://corpgov.law.harvard.edu/2018/12/30/2019global-regional-trends-in-corporate-governance/
https://www.forbes.com/sites/
michaelperegrine/2019/01/02/a-twist-on-top-tengovernance-trends-for-2019/#333d74c1bd97
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Ηλικιακές διακρίσεις στην εργασία
Στοιχεία ερευνών αλλά και πρόσφατα δημοσιεύματα στο διεθνή Τύπο για αγωγές
εναντίον μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν ότι οι
ηλικιακές διακρίσεις εις βάρος εργαζομένων άνω των 50, ενίοτε και άνω των 40
ετών, κυριαρχούν. Και αυτό παρόλο που, όχι μόνο είναι παράνομες, αλλά κυρίως
πλήττουν άμεσα τα συμφέροντα της επιχείρησης, στερώντας την από μία τεράστια
και πολύτιμη δεξαμενή ταλέντων.
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Μ

ία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που συντελούνται
στο εργασιακό περιβάλλον παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, είναι η αύξηση του εύρους
ηλικίας των εργαζομένων. Οι μεγάλες
επιχειρήσεις απασχολούν πλέον άτομα
μέχρι και 4 διαφορετικών γενεών: από
εκπροσώπους της γενιάς της μεταπολεμικής έκρηξης γεννήσεων (baby-boomers)
μέχρι τους νέους της Generation Y.
Ταυτόχρονα, η γήρανση του πληθυσμού
διεθνώς (το 2017, το ένα πέμπτο του πληθυσμού της ΕΕ ήταν άνω των 65 ετών)
και η σταθερή αύξηση του προσδόκιμου
ηλικίας (αναμένεται ότι έως το 2080 το
ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών
και άνω θα διπλασιαστεί στην Ευρώπη),
σε συνδυασμό με τη μείωση των γεννήσεων, δεν επιτρέπουν να αγνοήσουμε
τις μεγαλύτερες ηλικίες ως βασικό μέρος
του ανθρώπινου δυναμικού. Ιδίως στην
Ελλάδα, η οποία σύμφωνα με πρόσφατα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει σήμερα έναν από τους πιο γερασμένους πληθυσμούς στην Ευρωζώνη
και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί
τις επόμενες δεκαετίες. Οι δημογραφικές
αλλαγές δεν μπορεί παρά να οδηγήσουν
σε περαιτέρω αύξηση του ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης, ενώ παράλληλα πολλοί συνταξιούχοι επιστρέφουν στον ερ-

γασιακό στίβο και μετά τα 70.
Πόσο έτοιμες είναι οι επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις συνέπειες των δημογραφικών αλλαγών στο ανθρώπινο δυναμικό
τους; Η απάντηση δεν είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική, όπως αποκαλύπτουν στοιχεία από την τριετή έρευνα “Preparing
for an Aging Workforce” του SHRM
Foundation (Society of Human Resource
Management) στις ΗΠΑ. Λιγότερο από το
1/3 των εταιρειών που συμμετείχαν στην
έρευνα δήλωσε ότι έχει προβεί σε αλλαγές στις εσωτερικές πολιτικές της ή στις
πρακτικές προσέλκυσης και διατήρησης
ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να
προετοιμαστεί για την αύξηση του ποσοστού των «γηραιότερων» εργαζομένων
στο δυναμικό της. Μάλιστα, πάνω από τις
μισές (54%) δήλωσαν ότι δεν επιδιώκουν
να προσελκύσουν μεγαλύτερους εργαζομένους. Μόλις το 4% είχε μπει στη διαδικασία να διαμορφώσει επίσημη στρατηγική για τη διατήρηση ή την προσέλκυση
ταλέντου άνω των 55 ετών.

Ηλικιακός ρατσισμός σε έξαρση
Παρά την αδιαμφισβήτητη ανάγκη που
προκύπτει για ένα ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον, ο ηλικιακός ρατσισμός
παραμένει κυρίαρχος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
σε 28 χώρες της Ευρώπης, οι διακρίσεις

λόγω ηλικίας αποτελούν την πιο συχνή
μορφή προκατάληψης και ένα εξαιρετικά
σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα: 51% των
συμμετεχόντων στην έρευνα ανησυχούν
ότι οι εργοδότες τους προτιμούν τους
20χρονους εργαζομένους, 35% δηλώνουν ότι έχουν υποστεί άδικη μεταχείριση λόγω ηλικίας, 39% διαμαρτύρονται για
έλλειψη σεβασμού και 29% καταθέτουν
ότι έχουν δεχθεί λεκτικές προσβολές και
αποκλεισμό λόγω ηλικίας.
Πώς εκδηλώνονται συνήθως οι διακρίσεις
λόγω ηλικίας στο εργασιακό περιβάλλον;
Αρχικά, όταν οι μεγαλύτεροι παραγκωνίζονται αυτόματα από τις ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης που παρέχονται
στους νεότερους συναδέλφους τους
(π.χ. παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων, κάλυψη κόστους εκπαίδευσης).
Δεύτερον, όταν δεν τους ανατίθενται
απαιτητικά ή πιο ενδιαφέροντα έργα, περιορίζοντάς τους σε διεκπεραιωτικά καθήκοντα. Τρίτον, όταν αποκλείονται από
συναντήσεις με πελάτες ή εταιρικές δραστηριότητες. Τέταρτον, όταν γίνονται δέκτες απαξιωτικών σχολίων ή προσβολών
που σχετίζονται με την ηλικία τους. Και
βέβαια, όταν δεν λαμβάνονται υπόψη για
αυξήσεις ή προαγωγές, λόγω της ηλικίας
και όχι των ικανοτήτων τους.
Σε μία εποχή που η έλλειψη ταλέντου και
δεξιοτήτων αποτελεί κυρίαρχο πρόβλημα
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για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, είναι παράδοξο ότι ένα μεγάλο μέρος του
ανθρώπινου δυναμικού αποκλείεται εκ
προοιμίου λόγω των αρνητικών ηλικιακών στερεοτύπων. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times (Ιούνιος 2019), δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι
στις ΗΠΑ διαμαρτύρονται ότι παρότι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για τη θέση,
απορρίπτονται επειδή είναι άνω των 50,
ακόμη και άνω των 40 ετών. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχουν καν τη δυνατότητα
να διαπιστώσουν ότι έπεσαν θύμα άνισης
μεταχείρισης λόγω ηλικίας, καθώς «κόβονται» πριν καν φτάσουν στην πρώτη
συνέντευξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
που καταδεικνύει πόσο ισχυρά είναι τα
αρνητικά στερεότυπα για τους μεγαλύτερους, ιδίως σε κλάδους αιχμής όπως εκεί-

Παρά την αδιαμφισβήτητη ανάγκη που
προκύπτει για ένα ποικίλο εργασιακό
περιβάλλον, ο ηλικιακός ρατσισμός
παραμένει κυρίαρχος
νος της τεχνολογίας, είναι η περιβόητη
δήλωση του ιδρυτή του Facebook, Mark
Zuckerberg: «οι νέοι άνθρωποι είναι απλά
πιο έξυπνοι».

Τι ορίζει ο νόμος
Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερη δημοσιότητα στις ΗΠΑ μετά τις πρόσφατες
αποκαλύψεις ότι εκατοντάδες εργοδότες
απέκλειαν μεσήλικες υποψηφίους από τις
αγγελίες εργασίας που δημοσιεύονταν

σε πλατφόρμες όπως το Facebook ή το
Linkedin. Και παρότι οι υποθέσεις αυτές
οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, η απόδειξη
της διακριτικής μεταχείρισης λόγω ηλικίας παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.
Αυτό βέβαια ισχύει και στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
3304/2005 έχει καταργηθεί κάθε νομοθετική και κανονιστική διάταξη που εισάγει
διακρίσεις λόγω ηλικίας, στον τομέα της
απασχόλησης και της εργασίας. Άτομα
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Ανθρώπινο δυναμικό

που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακά
ομάδες συχνά αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού ή υπηρεσιακής εξέλιξης,
καθώς η ηλικία συνδέεται με χαρακτηριστικά όπως η υγεία, η φυσική κατάσταση
και αντοχή, η διαθεσιμότητα και η προσαρμοστικότητα, τα οποία θεωρούνται
μειωμένα στις ηλικίες αυτές. Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις αποκλείονται
και νεότερα άτομα, με επίκληση την έλλειψη εκ μέρους τους πείρας και κοινωνικών δεξιοτήτων. Διακριτική μεταχείριση
λόγω ηλικίας δικαιολογείται μόνον εφόσον α) εξυπηρετεί την επίτευξη θεμιτού
στόχου β) είναι εύλογη και αναγκαία γ)
συνιστά ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση λόγω της φύσης των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων
ή λόγω του πλαισίου εντός του οποίου
αυτές ασκούνται.
Η ίση μεταχείριση στην απασχόληση και
την εργασία και η απαγόρευση των ηλικιακών διακρίσεων προβλέπεται και στην
Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ωστόσο, το άρθρο 6 της Οδηγίας
για τη «δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγων ηλικίας» αφήνει πιθανόν
περιθώρια «ευελιξίας» στους εργοδότες:
«τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν
ότι η λόγω ηλικίας διαφορετική μεταχείριση δεν συνιστά διάκριση εφόσον δικαιολογείται στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου
αντικειμενικά και λογικά από έναν θεμιτό
στόχο, ιδίως δε από θεμιτούς στόχους της
πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης,
της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης, και εφόσον τα μέσα επίτευξης του στόχου αυτού είναι πρόσφορα
και αναγκαία».

Η συνεισφορά του
ώριμου εργατικού δυναμικού
Οι επιχειρήσεις δεν έχουν κανένα λόγο
να παρακάμψουν τους ώριμους εργαζόμενους, ειδικά εφόσον θα αποτελούν τη

μεγαλύτερη δεξαμενή διαθέσιμων ταλέντων μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.
Οι έρευνες διεθνώς καταδεικνύουν ότι
στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι εργαζόμενοι άνω των 50 ετών έχουν κάθε διάθεση να παραμείνουν ενεργοί, είτε με πλήρη
είτε με μερική απασχόληση, και μετά τη
συνταξιοδότησή τους.
Μελέτες του SHRM («Preparing for an
Aging Workforce», «The Aging Workforce:
Leveraging the Talents of Mature
Employees») ρίχνουν φως στις ιδιαίτερες
ικανότητες και την αξία που προσφέρουν
οι μεγαλύτεροι ηλικιακά εργαζόμενοι
στον οργανισμό, όπως αυτές αξιολογούνται από τους HR professionals και τα στελέχη των εταιρειών.
Συγκεκριμένα, τα κύρια πλεονεκτήματα
των μεγαλύτερων εργαζομένων έναντι
των νεότερων συναδέλφων τους είναι:
1. Μεγαλύτερη εμπειρία, περισσότερες
γνώσεις και δεξιότητες (77%)
2. Ωριμότητα και επαγγελματισμός (71%)
3. Αυξημένη εργασιακή ηθική (70%)
4. Δυνατότητα να λειτουργήσουν ως μέντορες (63%)
5. Μεγαλύτερη αξιοπιστία (59%)
Σε ό,τι αφορά βασικές δεξιότητες, αναγνωρίζεται ότι υπερτερούν έναντι του
νεότερου εργατικού δυναμικού σε γλωσσικές δεξιότητες, τόσο στον γραπτό όσο
και στον προφορικό λόγο, καθώς και σε

ηγετικές δεξιότητες, αλλά και στην ικανότητα για κριτική σκέψη και έγκαιρη επίλυση προβλημάτων.
Στα θετικά τους χαρακτηριστικά προστίθενται η αφοσίωση στην εταιρεία, τα
υψηλά επίπεδα engagement, οι ισχυρές
επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, η ύπαρξη ισχυρών δικτύων επαγγελματικών και πελατειακών επαφών,
και βέβαια, οι πλούσιες επαγγελματικές
εμπειρίες που πηγάζουν από προηγούμενες επιτυχίες και αποτυχίες. Οι γνώσεις
αυτές αποτελούν πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δεν μπορεί να
αγνοηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένες
επιχειρήσεις προσλαμβάνουν στελέχη
ανταγωνιστών τους που έχουν βγει σε
σύνταξη.
Στον πίνακα συνοψίζονται βασικά συμπεράσματα του SHRM από πλήθος ερευνών
ως προς τη συσχέτιση ηλικίας και εργασιακής απόδοσης. Τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν κάποια συσχέτιση μεταξύ της
βασικής εργασιακής απόδοσης και της
ηλικίας (έως τα 65 έτη), ενώ είναι ενδιαφέρον ότι σε τομείς όπως η αντίσταση στην
αλλαγή, οι πιο ώριμοι ηλικιακά εργαζόμενοι εμφανίζονται περισσότερο δεκτικοί.

Εργασιακό περιβάλλον
χωρίς ηλικιακές διακρίσεις
Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν
στο ότι ο ηλικιακός ρατσισμός ζημιώνει
τις επιχειρήσεις: όχι μόνο επειδή είναι πα-

Έρευνες διεθνώς καταδεικνύουν ότι οι
εργαζόμενοι άνω των 50 ετών έχουν κάθε
διάθεση να παραμείνουν ενεργοί, είτε με
πλήρη είτε με μερική απασχόληση, και μετά
τη συνταξιοδότησή τους

ΕΑΣΕ | LEADING

Σχέση μεταξύ Εργασιακής Απόδοσης & Ηλικίας
Τομέας απόδοσης

Συσχέτιση με ηλικία

Απόδοση στα βασικά καθήκοντα

Δεν υπάρχει συσχέτιση με την ηλικία για εργαζομένους έως 65 ετών

Απόδοση ως προς την ποσότητα εργασίας

Πιθανώς υψηλότερη για τους νεότερους

Απόδοση ως προς την ποιότητα εργασίας

Πιθανώς υψηλότερη για τους μεγαλύτερους

Φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά (organizational citizenship behavior)

Υψηλότερη για τους μεγαλύτερους

Αντιπαραγωγικές συμπεριφορές

Λιγότερες στους μεγαλύτερους

Προβλήματα υγείας

Αντίστοιχα επίπεδα έως τη μέση ηλικία: στη συνέχεια,
αυξάνονται παράλληλα με την αύξηση της ηλικίας

Κλινικοί δείκτες υγείας

Χειρότεροι για τους μεγαλύτερους

Αντίσταση στην αλλαγή

Πιθανώς λιγότερη για τους μεγαλύτερους

Καινοτόμες συμπεριφορές

Δεν υπάρχει συσχέτιση με την ηλικία

Αφοσίωση στην επιχείρηση

Υψηλότερη για τους μεγαλύτερους

Πρόθεση οικειοθελούς αποχώρησης

Χαμηλότερα ποσοστά για τους μεγαλύτερους

Πηγή: «The Aging Workforce: Leveraging the Talents of Mature Employees», SHRM Foundation, 2014

ράνομος, αλλά επειδή τις στερεί από μία
τεράστια δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού, με πλήθος δεξιοτήτων και γνώσεων,
που μπορούν να αξιοποιήσουν για το μέλλον τους.
Το πρώτο βήμα είναι, ηγεσία και στελέχη,
να αφήσουν πίσω τους τις γενικεύσεις
και τα στερεότυπα σχετικά με την ηλικία,
όπως την αντίληψη ότι μόνο οι νέοι είναι
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και μπορούν να προσαρμοστούν στις διαρκείς
αλλαγές ή ότι οι εργαζόμενοι άνω των
40 ή 50 ετών έχουν υποχρεωτικά θέματα
υγείας.
Ιδίως σε επιχειρήσεις όπου η πλειοψηφία
των εργαζομένων, και δη εκείνων που καταλαμβάνουν ανώτερες θέσεις, είναι νέοι,
οι ηλικιακές προκαταλήψεις κυριαρχούν
και ορίζουν κανόνες συμπεριφοράς και
πρακτικές που ευνοούν τις διακρίσεις.
Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος των
επαγγελματιών Διοίκησης Ανθρώπινου

Δυναμικού μέσα στον οργανισμό είναι
κρίσιμος, καθώς μπορούν να βοηθήσουν
τα ηγετικά στελέχη να αντιληφθούν πώς
ο τρόπος σκέψης και η συμπεριφορά τους
ενθαρρύνουν μία κουλτούρα διακρίσεων.
Και να προχωρήσουν παραπέρα, επιδιώκοντας ενεργά (ή τουλάχιστον, μη εμποδίζοντας) την προσέλκυση πιο ώριμων
εργαζομένων.
Παράλληλα, όμως, κι αυτό είναι πολύ βασικό, θα πρέπει η κουλτούρα τους να είναι
πραγματικά ανοιχτή σε όλους: να προσφέρουν δηλαδή ένα εργασιακό περιβάλλον
που θα υποδέχεται και θα υποστηρίζει τις
ανάγκες όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το στάδιο ζωής στο
οποίο βρίσκονται (π.χ, αν έχουν παιδιά στο
σπίτι ή έχουν αναλάβει τη φροντίδα των
ηλικιωμένων γονιών τους).
Οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να προσλάβουν ή να διατηρήσουν στους κόλπους τους μεγαλύτερους εργαζομένους,

οι οποίοι πιθανώς δεν μπορούν πια
να δουλεύουν 14ωρα, πρέπει να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο που ορίζουν την
παραγωγικότητα, αλλά και να αναδιαμορφώσουν τις παροχές και τα κίνητρα που θα
είναι πιο ελκυστικά σε αυτό το κοινό.

Πηγές
1.“Executive Summary: Preparing for an Aging
Workforce” Report, SHRM Foundation, 2014
2.“The Aging Workforce: Leveraging the Talents of
Mature Employees”, SHRM Foundation, 2014
3.“Ageism is thriving, so what are companies doing
about it?”, Lydia Dishman, Fast Company, 4/3/2019
4.“Older and Wiser? How Management Style Varies With
Age”, Julian Birkinshaw, James Manktelow, Vittorio
D’Amato, Elena Tosca, and Francesca Macchi, MIT
Sloan Management Review, Summer 2019
5.“Οδηγός Διαφορετικότητας για Δημοσίους
Υπαλλήλους με σκοπό την Καταπολέμηση των
Διακρίσεων», Συνήγορος του Πολίτη
6.Οδηγία 2000/78/ΕΚ, Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2.12.2000
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ηγεσία

Ο δρόμος της ευέλικτης ηγεσίας
Η ηγεσία που βασίζεται στις εντολές και τον έλεγχο έχει παρέλθει εδώ
και πολύ καιρό. Ωστόσο, δεν έχει προκύψει ακόμα κάποια πλήρως
σχηματισμένη εναλλακτική.
Άρθρο της Deborah Ancona, Ιδρύτριας του MIT Leadership Center και
της Elaine Backman, ερευνήτριας στο Harvard Business Review Ιουλίου-Αυγούστου 2019.
ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com
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Τ

ο παραπάνω οφείλεται εν μέρει
στο γεγονός ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη διστάζουν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους.
Γνωρίζουν ότι οι επιχειρήσεις που διοικούν
πρέπει να γίνουν πιο καινοτόμες -και υποψιάζονται ότι αυτό δεν θα συμβεί όσο δεν
μοιράζονται την εξουσία τους, το δικαίωμα λήψης αποφάσεων και κατανομής πόρων με περισσότερα στελέχη από διαφορετικά κλιμάκια της ιεραρχίας. Παράλληλα
όμως, υπάρχει ο φόβος ότι θα επέλθει το
χάος από την στιγμή που θα χαλαρώσουν
τα χαλινάρια.
Σχετικές έρευνες του MIT εστίασαν στο
πώς επιλύονται οι εντάσεις αυτές σε επιχειρήσεις με ισχυρό ιστορικό συνεχούς
καινοτομίας. Οι περισσότερες μελέτες της
ηγεσίας σε ταχέως μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα έχουν εστιάσει είτε σε παραδοσιακές γραφειοκρατίες που προσπαθούν
να αποκτήσουν ευελιξία, είτε σε πολύ
νέες επιχειρήσεις. Η έρευνα του ΜΙΤ ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση και
ανέλυσε σε βάθος δυο εταιρείες με μακρά
ιστορία, εμπειρία πολλών προσαρμογών
σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και καλές
επιδόσεις σε επίπεδο καινοτομίας: την
PARC, την εταιρεία R&D της Xerox, και την
αμερικανική κατασκευαστική W.L. Gore &
Associates.
Η παρατήρηση των εταιρειών αυτών ανέδειξε πολλές διαδικασίες και συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν τις ευέλικτες
επιχειρήσεις: ομάδες αποτελούμενες από
στελέχη διαφορετικών τμημάτων, πνεύμα
πειραματισμού κ.λπ. Εντοπίστηκαν, ωστόσο, και λιγότερο γνωστά μοτίβα ηγεσίας
και, κυρίως. αναγνωρίστηκαν τρεις διαφορετικοί τύποι ηγετών. Οι επιχειρηματικού
τύπου ηγέτες εστιάζουν την προσοχή τους
στα χαμηλότερα επίπεδα της εταιρείας και
δημιουργούν αξία για τους πελάτες μέσα
από νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Συλλογικά, ωθούν την εταιρεία προς νέες και ανεξερεύνητες περιοχές. Οι υποστηρικτικοί
ηγέτες βρίσκονται συνήθως στη μέση της
πυραμίδας και διασφαλίζουν ότι οι και-

νοτόμοι της εταιρείας έχουν στη διάθεσή
τους τους πόρους και την πληροφορία που
χρειάζονται. Τέλος, οι ηγέτες-αρχιτέκτονες,
οι οποίοι βρίσκονται συνήθως στην κορυφή, επιβλέπουν τη συνολική έκβαση των
πραγμάτων, παρακολουθούν την εταιρική
κουλτούρα, τη συνολική στρατηγική και τη
δομή.

Εξισορρόπηση ελέγχου
και ατομικής ελευθερίας
Τόσο η PARC, όσο και η Gore έχουν από
ιδρύσεώς τους την καινοτομία και την
ευελιξία στο επίκεντρο της κουλτούρας
τους. Για παράδειγμα, πιστεύουν ότι η ηγεσία ανήκει σε όποιον είναι σε θέση να την
ασκήσει καλύτερα, ανεξάρτητα από τον
τίτλο εργασίας του. Η κουλτούρα αυτή,
σε συνδυασμό με τη διάθεση ηγετών των
τριών τύπων που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν επιτρέψει στις δύο εταιρείες να
λειτουργούν με αυτοδιαχειριζόμενο τρόπο
σε εντυπωσιακό βαθμό. Πολλοί εργαζόμενοι προσδιορίζουν και επιλέγουν το αντικείμενο της εργασίας τους. Νέα προϊόντα
και υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο
οραματισμού όχι μόνο των υψηλόβαθμων
στελεχών και των καινοτόμων, αλλά και
μίας ευρύτερης ομάδας που έχει την ελευθερία να συμμετάσχει στο σχετικό project
εφόσον το επιθυμεί. Η χρηματοδότηση
των επιμέρους projects εξαρτάται άμεσα
από το πόσα άτομα προσελκύει κάθε ένα
από αυτά στην ομάδα εργασίας του. Όσο
πιο δημοφιλές γίνεται ένα project, τόσο
περισσότεροι πόροι επενδύονται σε αυτό.
Η εταιρεία έχει ανοικτά πολλά «μικρά στοιχήματα» και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιλέγουν ποια από αυτά θα στηρίξουν, συμμετέχοντας στην αντίστοιχη ομάδα. Με τον
τρόπο αυτό, η ίδια η επιχείρηση λειτουργεί
σαν μια αγορά που δείχνει με τον τρόπο
της ποιες νέες ιδέες έχουν απήχηση. Ένα
από τα πιο γοητευτικά στοιχεία του μοντέλου αυτού είναι ότι οι ίδιοι μηχανισμοί
που επιτρέπουν την αυτοδιαχείριση είναι
εκείνοι που εξισορροπούν την ελευθερία
με τον έλεγχο. Οι εταιρείες λειτουργούν

αποτελεσματικά και εκμεταλλεύονται τις
νέες ευκαιρίες με ταχύτητα. Ας εξετάσουμε
όμως αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά
κάθε τύπου ηγεσίας.

Επιχειρηματικού τύπου ηγέτες
Οι ηγέτες αυτοί έχουν εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους. Τολμούν να πειραματιστούν
και δεν φοβούνται την αποτυχία. Παίρνουν
πρωτοβουλίες ακόμα και σε τομείς που
δεν αποτελούν απαραίτητα δική τους αρμοδιότητα. Παράλληλα, διαθέτουν έντονη
στρατηγική σκέψη. Κατανοούν τους στόχους της εταιρείας και του τμήματός τους
και, όταν αναλαμβάνουν δράση, το κάνουν προκειμένου να προωθήσουν τους
στόχους αυτούς. Η βαθύτερη κατανόηση
που τους χαρακτηρίζει υπάρχει επειδή η
εταιρεία λειτουργεί με βάση απλούς και
διάφανους κανόνες λειτουργίας. Ακόμα
και το τεχνικό προσωπικό είναι σε θέση
να συμμετάσχει σε μια συζήτηση για το
επιχειρηματικό μοντέλο και σχετικά με το
ποιες αγορές θέλει να υπηρετήσει η εταιρεία, τι μέρος του τζίρου προέρχεται από
το δημόσιο και τι από τον ιδιωτικό κλάδο,
τα προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα και τους διαθέσιμους πόρους. Οι
επιχειρηματικού τύπου ηγέτες αξιοποιούν
αυτήν την κατανόηση και την συνδυάζουν με την τριβή με τους πελάτες και τις
ανάγκες τους ώστε να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες ή να εξελίξουν ιδέες για νέα προϊόντα. Πολλοί από τους ηγέτες αυτούς έχουν
απορροφήσει τους στρατηγικούς στόχους
της επιχείρησης σε τέτοιο βαθμό που είναι
σε θέση να αποφασίζουν ποιες επενδύσεις
χρόνου είναι εκείνες που καλύπτουν πολλαπλούς στόχους. Τα στελέχη της PARC
έχουν μάλιστα δανειστεί από το Scrabble
τον όρο «λέξη τριπλής αξίας» και τον χρησιμοποιούν για ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν σε τουλάχιστον
τρεις στρατηγικές κατευθύνσεις.
Άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό των ηγετών επιχειρηματικού τύπου είναι η ικανότητά τους να ελκύουν τους άλλους. Προκειμένου να ξεκινήσει ένα καινούριο project,
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Επειδή δεν είναι εφικτό να γνωρίζουμε
ποιες ιδέες θα προχωρήσουν τελικά,
η λογική των πολλών «στοιχημάτων»
προστάζει την κατανομή των πόρων σε
διαφορετικές ιδέες

ση και έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν
ευκαιρίες για τη δημιουργία αξίας αλλά και
δομικά κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν. Παράλληλα, διασφαλίζουν ότι οι
επιμέρους ομάδες -όπως, για παράδειγμα,
το marketing, οι πωλήσεις και το τμήμα
συμμόρφωσης με κανονισμούς- είναι όλες
ενήμερες για εξελίξεις που τις αφορούν.

Ηγέτες-αρχιτέκτονες
ο ηγέτης θα πρέπει να μπορεί να πείσει
τους συναδέλφους του να τον ακολουθήσουν και να επενδύσουν τον χρόνο τους
στην ανάπτυξή του. Από την στιγμή που το
ενδιαφέρον επαρκεί για να δημιουργηθεί
μια ομάδα εθελοντών, ο ηγέτης συνήθως
αναλαμβάνει τα ηνία του project -χωρίς,
όμως, αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι
τον ακολουθούν τυφλά. Η κουλτούρα που
επικρατεί είναι αυτή της συλλογικής λήψης
αποφάσεων. Οι ηγέτες θα πρέπει να έχουν
αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να ελκύουν
νέα μέλη στην ομάδα τους αλλά και να είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν την άποψή
τους εφόσον η ομάδα τους παρουσιάσει
πειστικά επιχειρήματα.

Πολλά, μικρά στοιχήματα
Όταν τα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν
παραπάνω (αυτοπεποίθηση, στρατηγική
σκέψη κα ικανότητα προσέλκυσης οπαδών) συνδυαστούν μεταξύ τους, τότε καθίσταται δυνατή η ευέλικτη δημιουργία
νέων προϊόντων που ευθυγραμμίζονται
με τους στρατηγικούς στόχους. Κεντρικά
στοιχεία της εταιρικής κουλτούρας που συμπληρώνουν την παραπάνω εικόνα είναι η
αυτονομία που έχουν οι εργαζόμενοι να
αποφασίσουν με ποιο project θα ασχοληθούν και η πρακτική των «πολλών μικρών
στοιχημάτων». Επειδή δεν είναι εφικτό να
γνωρίζουμε ποιες ιδέες θα προχωρήσουν
τελικά, η λογική των πολλών «στοιχημάτων» προστάζει την κατανομή των πόρων
σε διαφορετικές ιδέες. Μια διαδικασία
συλλογικής αναθεώρησης κρίνει ποιες

ιδέες πρέπει να προχωρήσουν και ποιες
όχι. Τέλος, τη θέση του ηγέτη ενός project
μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε μέλος
της ομάδας, ανεξαρτήτως θέσης εργασίας. Η συνθήκη αυτή απαιτεί ταπεινότητα,
σεβασμό και ιεράρχηση της επιτυχίας της
ομάδας έναντι των προσωπικών στόχων.

Ηγέτες σε ρόλο υποστηρικτή
Αυτή η κατηγορία ηγετών βοηθά τους
επικεφαλής των επιμέρους project να αναπτυχθούν ως άτομα, να πλοηγηθούν τις
δομές της επιχείρησης με άνεση και ευελιξία, να συνδεθούν με άλλους και να είναι
ενήμεροι σχετικά με ευρύτερες επιχειρηματικές αλλαγές. Κρίσιμη δεξιότητα για
τους υποστηρικτικούς ηγέτες είναι αυτή
του να λειτουργούν ως μέντορες -και όχι
σαν αφεντικά. Συνήθως θέτουν ερωτήματα, παρά υπαγορεύουν την κατεύθυνση
και αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι δική
τους δουλειά να λύνουν τα προβλήματα
των επιχειρηματικού τύπου ηγετών.
Βασικό μέρος του coaching που παρέχουν
είναι το να βοηθούν τις ομάδες να πλοηγούνται τις διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίον ένας υποστηρικτικός ηγέτης συμμετέχει
στην επίλυση ενός προβλήματος. Οι ηγέτες αυτοί βοηθούν επίσης τους συναδέλφους τους να σκεφτούν την προσωπική
τους εξέλιξη και να ταιριάξουν τις ανάγκες
τους με εκείνες της επιχείρησης. Οι υποστηρικτικοί ηγέτες διαθέτουν συνήθως μια
πληρέστερη εικόνα του τι συμβαίνει γύρω
τους αλλά και σε ολόκληρη την επιχείρη-

Η ανώτατη ηγεσία εστιάζει συνήθως την
προσοχή της σε ευρύτερα θέματα που
απαιτούν αλλαγές σε επίπεδο κουλτούρας,
δομής και πόρων. Οι ηγέτες-αρχιτέκτονες
δεν ανταποκρίνονται απλά σε εξωτερικές
απειλές και ευκαιρίες αλλά και προστατεύουν τις εσωτερικές διαδικασίες. Ο ρόλος
τους τους επιτρέπει να διευρύνουν μια
κίνηση που ξεκίνησε από χαμηλότερο κλιμάκιο αλλά και να καλύψουν κενά που δεν
έχει αντιληφθεί κανένα άλλο τμήμα. Μπορεί να βρουν τρόπο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της εταιρείας αλλά και
να επισημάνουν την ανάγκη για αλλαγή
σε κάποιους τομείς. Όταν πάλι οι αλλαγές
υπαγορεύονται από τα ανώτερα κλιμάκια,
οι «αρχιτέκτονες» αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο για να τις επικοινωνήσουν
προς τα κάτω και για να ακούσουν τους
προβληματισμούς των υπολοίπων.

Ένα συνολικό άθροισμα
μεγαλύτερο από τα μέρη
Ο συνδυασμός των τριών τύπων ηγεσίας
που αναλύθηκαν παραπάνω δημιουργεί
ένα σύστημα ιδιαίτερα δυνατό και προσαρμοστικό. Επειδή ακριβώς οι εργαζόμενοι
έχουν μεγάλη αυτονομία, υπάρχει πάντα
ταλαντούχο προσωπικό για να ξεκινήσει
ή να συμμετάσχει σε νέα project. Επειδή
η δύναμη είναι κατανεμημένη σε όλη την
εταιρεία, όλοι νιώθουν ελεύθεροι να προωθήσουν ή να υποστηρίξουν τις καλές
ιδέες. Επειδή οι ηγέτες έχουν την ικανότητα να δημιουργούν ισχυρά δίκτυα γύρω
τους, γνωρίζουν πώς να εμπλέκουν τους
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Ωστόσο, εταιρείες όπως η PARC και η Gore
αποδεικνύουν στην πράξη ότι είναι δυνατόν
να δημιουργηθούν διαδικασίες οι οποίες
επιτρέπουν ακόμα καλύτερο έλεγχο υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την καινοτομία:

σωστούς ανθρώπους. Οι δημιουργικές δυνάμεις που μεγιστοποιούνται μέσα από τη
σύνδεση απομακρυσμένων μεταξύ τους
ατόμων και οι συνέργειες που προκύπτουν
από τη σύνδεση μέχρι πρότινος απομονωμένων project μεταφράζονται σε τεράστιο
όφελος για την επιχείρηση. Η κατανομή
του ανθρώπινου δυναμικό με κριτήριο το
ποιο project τους χρειάζεται και σε ποιο
επιθυμούν οι ίδιοι να συμμετάσχουν εγγυάται ότι κάθε υποσχόμενη ιδέα θα έχει την
υποστήριξη που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Η ευρεία διάχυση της πληροφορίας
και η λειτουργία βάσει απλών και διάφανων
κανόνων διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις για
νέες επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τις
προτεραιότητες της επιχείρησης.

Κατανεμημένη ηγεσία
Στις δύο εταιρείες που συμμετείχαν στη
μελέτη, ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων αναφέρει τον εαυτό του ως ηγέτη.
Η ίδια η κουλτούρα της επιχείρησης τους

αφήνει αυτό το περιθώριο. Σαν αποτέλεσμα, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της
στελέχη έτοιμα να ηγηθούν όποτε οι περιστάσεις το απαιτούν. Τα διαφορετικά είδη
ηγετών βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία
και αλληλεπίδραση μεταξύ τους και τα καθήκοντά τους δεν είναι 100% διακριτά μεταξύ τους. Κι ενώ δεν είναι εφικτό για έναν
άνθρωπο να καλύπτει ταυτόχρονα και
τους τρεις επιμέρους ρόλους ηγέτη που
αναλύθηκαν παραπάνω, οι ρόλοι αυτοί είναι στην πράξη πιο ρευστοί και συναντιούνται μεταξύ τους σε κάποια σημεία.

Διαδικασίες που εξισορροπούν
την ελευθερία με τον έλεγχο
Ενώ στη θεωρία οι περισσότεροι επιχειρηματικοί ηγέτες συμφωνούν ότι η δύναμη, το
δικαίωμα λήψης αποφάσεων και οι πόροι
θα πρέπει να κατανέμονται ευρύτερα, η μετάβαση στην πράξη αποτελεί πρόκληση. Ο
μεγαλύτερός τους φόβος είναι να μην επέλθει το χάος κατά τη διάρκεια της μετάβασης.

• Επειδή κάθε εργαζόμενος πρέπει πρώτα
να πειστεί προκειμένου να επιλέξει να
εμπλακεί σε ένα project, το feedback και
οι επιφυλάξεις του ενσωματώνονται από
τα πρώτα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης του νέου προϊόντος και το ταλέντο του διοχετεύεται στο πιο υποσχόμενο ανάμεσα από πολλά project.
• Επειδή οι υποστηρικτικού τύπου ηγέτες
αφιερώνουν πολύ χρόνο και ενέργεια σε
συζητήσεις σχετικά με νέα πληροφορία,
υπάρχει γενική ευελιξία όσον αφορά τη
συλλογική άποψη σχετικά με το τι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την
εταιρεία.
• Επειδή η επιχειρηματική κουλτούρα αποτελεί αντικείμενο καθημερινής συζήτησης και καθοδηγεί τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, οι άνθρωποι δεν διασκορπίζονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
• Η συλλογική έγκριση ή απόρριψη νέων
ιδεών διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις για
νέες επενδύσεις δεν περιορίζονται στα
project που τυγχάνουν της εύνοιας ενός
ηγέτη.
• Επειδή τα project ξεκινούν με μικρά στοιχήματα στα οποία γίνονται πολλαπλές,
διαδοχικές επενδύσεις, ένα «κακό στοίχημα» δεν θέτει σε κίνδυνο τη συνολική
ισορροπία.
Στους χώρους της Gore και της PARC υπάρχουν συνεχώς συζητήσεις για νέα προϊόντα ενώ παράλληλα υψηλά επίπεδα ενέργειας και ικανοποίησης χαρακτηρίζουν την
στάση των περισσότερων εργαζομένων.
Όποια επιχείρηση νιώθει την ανάγκη να
βελτιώσει τις επιδόσεις της στην ανάπτυξη
νέων προϊόντων και στο βαθμό συμμετοχής του προσωπικού της αξίζει να αναλογιστεί τις παραπάνω πρακτικές.
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Η διαδικασία προσλήψεων
που ακολουθείτε είναι λάθος
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις πραγματοποιούν περισσότερες προσλήψεις, από
οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία. Συγχρόνως όμως, ξοδεύουν και περισσότερα
χρήματα από κάθε άλλη φορά, για να το επιτύχουν αυτό. Δυστυχώς και με μικρότερη
επιτυχία από κάθε άλλη φορά.
Του Peter Cappelli, Harvard Business Review, Μάιος-Ιούνιος 2019. ΑΠOΔΟΣΗ: ΓΡΗΓOΡΗΣ ΓΡΑΜΜEΝΟΣ

Μ

ετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι μεγάλες
επιχειρήσεις ακολούθησαν
την παρακάτω στρατηγική
για την διαδικασία προσλήψεων τους: Οι
ειδικοί του ανθρωπίνου δυναμικού προετοίμαζαν μια λεπτομερή ανάλυση της
θέσης εργασίας, ώστε να προσδιορίσουν
τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνει η
δουλειά και τα χαρακτηριστικά θα πρέπει
να έχει ο ιδανικός υποψήφιος. Εν συνεχεία πραγματοποιούσαν μια αξιολόγηση
της θέσης, ώστε να προσδιορίσουν την
αμοιβή που θα πρέπει να παρέχει. Δημοσιοποιούνταν οι αγγελίες, και οι ενδιαφερόμενοι δηλώναν τη συμμετοχή τους.
Μετά ακολουθούσε η διαδικασία κατηγοριοποίησης των ενδιαφερομένων. Αυτό
περιλάμβανε τεστ ικανοτήτων, έλεγχο συστάσεων, ίσως τεστ IQ και προσωπικότητας, καθώς και εκτεταμένες συνεντεύξεις,
ώστε να γνωρίσουν καλύτερα αυτούς ως
ανθρώπους. Ο William H. Whyte, στο βιβλίο του «The Organization Man», περιγράφει πως αυτή η διαδικασία διαρκούσε
μια βδομάδα, έως ότου βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος για την συγκεκριμένη
θέση. Η μεγάλη πλειοψηφία των θέσεων
που βρίσκονταν υψηλότερα στην ιεραρχία συνήθως καλυπτόταν εσωτερικά.
Στη σημερινή εποχή η προσέγγιση που
ακολουθείται δεν διαφέρει ιδιαίτερα. Τα
αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν πως
η πλειοψηφία των ατόμων που απέκτησαν
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μια νέα θέση εργασίας τον περασμένο
χρόνο, δεν έψαχναν ενεργά για καινούργια
δουλειά. Κάποιος ήρθε και τους βρήκε. Οι
επιχειρήσεις προσπαθούν να γεμίσουν το
funnel πρόσληψης εργαζομένων με όσο
το δυνατόν περισσότερους υποψηφίους,
ειδικά «παθητικούς υποψηφίους», οι οποίοι δεν ψάχνουν απαραίτητα για αλλαγή
εργασίας. Συχνά επίσης οι εργοδότες προωθούν θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν,
ελπίζοντας να βρουν άτομα που μπορεί να
τους φανούν χρήσιμα αργότερα, ή ίσως
και σε κάποιο διαφορετικό πλαίσιο.
Πολλές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, περίπου το
40% σύμφωνα με έρευνα της Korn Ferry,
έχουν αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις
διαδικασίες πρόσληψης, οι οποίοι με τη
σειρά τους χρησιμοποιούν υπεργολάβους,
συνήθως από την Ινδία ή τις Φιλιππίνες. Οι
υπεργολάβοι οργώνουν το LinkedIn και
τα social media προς αναζήτηση πιθανών
υποψηφίων.
Στις επιχειρήσεις που εκτελούν μόνες τους
τις διαδικασίες εύρεση και πρόσληψη προσωπικού, οι υπεύθυνοι για την κάλυψη των
κενών θέσεων πρέπει να προσδιορίσουν
τις απαιτήσεις της θέσης και το περιεχόμενο της αγγελίας. Όταν συμπληρωθούν
οι αιτήσεις, πάντα ηλεκτρονικά, γίνεται
μια ανάλυση, μέσω κατάλληλων λογισμικών, για λέξεις κλειδιά. Μετά η διαδικασία
περνάει σε ανεξερεύνητα τοπία, όπου μια
νέα βιομηχανία από παρόχους, οι οποίοι
προσφέροντας μια εντυπωσιακή γκάμα
από εργαλεία ισχυρίζονται πως μπορούν
να προβλέψουν ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι. Χρησιμοποιούν, voice
recognition, γλώσσα του σώματος, στοιχεία από τα social media και ειδικούς αλγορίθμους machine learning, καθώς και
άλλες τεχνικές αμφιβόλου ποιότητας.
Το μεγάλο πρόβλημα με όλες αυτές τις νέες
πρακτικές αποτελεί το γεγονός πως δεν είναι ξεκάθαρο αν πραγματικά οδηγούν σε
ικανοποιητικές προσλήψεις. Μόλις το ένα
τρίτο των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ ελέγχει
αν οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται για
την πρόσληψη οδηγούν στην απόκτηση
ικανών υπαλλήλων και μόνο μια μειοψη-

φία αυτών γνωρίζει το κόστος και τον χρόνο που δαπανάται για την κάθε πρόσληψη.
Φανταστείτε να ρωτούσε ο CEO πως πήγε
μια διαφημιστική καμπάνια, και η απάντηση να ήταν «Έχουμε μια καλή εικόνα του
χρόνου που διήρκησε η διαδικασία και του
κόστους που είχε, αλλά δεν έχουμε εξετάσει αν αυξήθηκαν οι πωλήσεις».
Η πρόσληψη ταλέντων παραμένει η νούμερο ένα προτεραιότητα των CEO σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια έρευνα
του Conference Board. Επίσης μια έρευνα
που πραγματοποιήθηκε το 2017 από την
PwC, σε CEO, αναφέρει πως τα διευθυντικά στελέχη χαρακτηρίζουν την έλλειψη
ταλέντων ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για
την επιχείρηση τους. Οι εργοδότες επίσης
ξοδεύουν ένα τεράστιο ποσό στις προσλήψεις, κατά μέσο όρο 4.129 δολαρίων ανά
πρόσληψη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Society for Human Resource
Management, με το κόστος για τις διευθυντικές θέσεις να είναι πολλαπλάσιο, και
συγχρόνως οι ΗΠΑ καλύπτουν τον εντυπωσιακό αριθμό των 66 εκατομμυρίων
θέσεων εργασίας τον χρόνο.
Γιατί οι εργοδότες ξοδεύουν τόσα πολλά
σε κάτι τόσο σημαντικό, ενώ έχουν πολύ
περιορισμένη εικόνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του;

Η ρίζα του προβλήματος
Η μια έρευνα μετά την άλλη δείχνουν
πως οι εργοδότες παραπονιούνται για το
επίπεδο δυσκολίας της διαδικασίας προσλήψεων. Μπορεί να υπάρχουν πολλές
εξηγήσεις, όπως ότι ίσως είναι πλέον πολύ
επιλεκτικοί με την επιλογή υποψηφίων, ειδικά στην ιδιαίτερη αγορά εργασίας που
υπάρχει στον απόηχο της Παγκόσμιας Οικονομικής Ύφεσης του 2008. Όμως σίγουρα οι προσλήψεις έχουν αυξηθεί περισσότερο από κάθε άλλη εποχή στην σύγχρονη
ιστορία, για δύο βασικούς λόγους.
Ο πρώτος είναι το γεγονός πως τα ανοίγματα καλύπτονται συχνότερα με εξωτερικές προσλήψεις, παρά με εσωτερικές
προβιβάσεις. Από το τέλος του δευτέρου
παγκοσμίου πολέμου, έως τη δεκαετία του
‘70 οι εταιρίες κάλυπταν περίπου το 90%

των κενών θέσεων μέσω προαγωγών και
μεταθέσεων. Σήμερα αυτό το νούμερο
έχει μειωθεί στο ένα τρίτο. Οι εξωτερικές
προσλήψεις δεν απαιτούν εκπαίδευση και
ανάπτυξη των υπαλλήλων. Από τα κύματα μετασχηματισμού, μέχρι τις αρχές του
1980, έγινε σχετικά ευκολότερη η εύρεση
πεπειραμένων ταλέντων, εξωτερικά. Σήμερα μόνο ένα 28% των διευθυντών εύρεσης ταλέντων αναφέρει πως οι εσωτερικοί υποψήφιοι αποτελούν μια σημαντική
πηγή ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.
Το γεγονός πως πραγματοποιούνται λιγότερες προαγωγές εντός των επιχειρήσεων,
σημαίνει πως οι διαδικασίες προσλήψεων
δεν επικεντρώνονται πλέον μόνο σε εισαγωγικές θέσεις. (Για να το επιβεβαιώσετε
αυτό, μπορείτε να ελέγξετε τις διαθέσιμες
θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα οποιασδήποτε επιχείρησης και θα διαπιστώσετε
πως πάντα απαιτείται προϋπηρεσία). Πλέον οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ικανές να
προσλαμβάνουν σε πολλά επίπεδα, επειδή
οι υποψήφιοι που αναζητούν εργάζονται,
ήδη, κάπου αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν
χρειάζονται εκπαίδευση, οπότε είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν άμεσα, αλλά είναι πιο
δύσκολο να εντοπιστούν.
Ο δεύτερος λόγος που η διαδικασία προσλήψεων έχει γίνει τόσο δαιδαλώδης, είναι πως έχει αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας
διατήρησης του ανθρωπίνου δυναμικού.
Οι επιχειρήσεις πλέον προσλαμβάνουν
το προσωπικό των ανταγωνιστών τους,
οπότε πρέπει συνεχώς να αναπληρώνουν το προσωπικό που εγκαταλείπει τη
θέση του. Τα δεδομένα του Census and
Bureau of Labor Statistics δείχνουν πως
το 95% των προσλήψεων πραγματοποιείται για να καλύψει τις θέσεις των ατόμων
που έφυγαν. Οι περισσότερες από αυτές
τις κενές θέσεις δημιουργούνται από οικειοθελείς αποχωρήσεις. Τα δεδομένα
του LinkedIn αποδεικνύουν πως ο πιο
συνηθισμένος λόγος που οι εργαζόμενοι ψάχνουν μια θέση αλλού, είναι για να
εξελίξουν την καριέρα τους, γεγονός που
σίγουρα σχετίζεται με το ότι οι εργοδότες
δεν πραγματοποιούν προαγωγές για να
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καλύψουν τις κενές θέσεις.
Η βασική αιτία για τις περισσότερες προσλήψεις, λοιπόν, είναι η δραματικά χαμηλή
ικανότητα διατήρησης του προσωπικού.
Ακολουθούν μερικοί απλοί τρόποι για να
διορθωθεί αυτό:
Εντοπίστε το ποσοστό των κενών
θέσεων που καλύπτονται εσωτερικά.
Βασική γραμμή των επιχειρήσεων αποτελεί η θέση πως μόνο τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά είναι και διαχειρίσημα, αλλά οι
εταιρίες δεν φαίνεται να ακολουθούν αυτό
το σκεπτικό στον τομέα των προσλήψεων.
Οι περισσότεροι ξαφνιάζονται όταν μαθαίνουν πόσο μικρό είναι το ποσοστό των
θέσεων που καλύπτεται τελικά εσωτερικά.
Ισχύει όντως πως το προσωπικό τους δεν
μπορεί να αναλάβει διαφορετικούς και μεγαλύτερους ρόλους;
Απαιτήστε όλες οι κενές θέσεις να
δημοσιοποιούνται και εσωτερικά.
Κατά τη διάρκεια της φούσκας dot-com
δημιουργήθηκαν τα internal job boards
για να μειώσουν την εναλλαγή του προσωπικού και να διευκολύνουν το υπάρχον
προσωπικό να βρει δουλειές εντός του οργανισμού. Οι διευθυντές δεν επιτρεπόταν
να γνωρίζουν αν ένας υφιστάμενος ήθελε να μετακινηθεί εντός της επιχείρησης,
γιατί υπήρχε ο φόβος πως μπορεί να τον
εμποδίσουν να μετακινηθεί εσωτερικά,
όπως επιθυμεί, και τελικά να καταλήξει να
αποχωρήσει οριστικά. Αλλά κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης
του 2008 οι εργαζόμενοι δεν παραιτούνταν, οπότε οι επιχειρήσεις επέστρεψαν
στο παλιό μοντέλο, όπου οι διευθυντές
μπορούσαν να εμποδίσουν τους εργαζόμενους τους να μετακινηθούν εσωτερικά. Ο JR Keller του Cornell University
ανακάλυψε πως όταν οι διευθυντές κάλυπταν ένα κενό με κάποιον που είχαν ήδη
υπόψιν, το αποτέλεσμα ήταν η απόκτηση
εργαζόμενων χαμηλότερης απόδοσης
απ’ ότι αν δημοσιοποιούσαν μια αγγελία,
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Η λογική
εξήγηση για αυτό είναι πως λίγες επιχει-

ρήσεις γνωρίζουν πραγματικά τα ταλέντα
και τις ικανότητες που κατέχουν.
Προστασία ενάντια στις διακρίσεις
Το να έχετε γνώση ποιες από τις πρακτικές
σας καταλήγουν σε σωστές προσλήψεις,
δεν αποτελεί μόνο προαπαιτούμενο για
μια σωστή διοίκηση, αλλά είναι και η μόνη
πραγματική άμυνα απέναντι σε πιθανούς
ισχυρισμούς για διακρίσεις εκ μέρους σας.
Πέραν των καυκάσιων ανδρών, κάτω των
40 ετών, χωρίς αναπηρίες ή άλλα προβλήματα υγείας σχετικά με την δουλειά,
οι εργαζόμενοι χαίρουν ειδικής προστασίας από τον νόμο απέναντι στις προκαταλήψεις που μπορεί να επηρεάσουν την
διαδικασία πρόσληψης. Πρακτικά αυτό
σημαίνει πως αν τα μέλη μιας συγκεκριμένης κατηγορίας είναι λιγότερο πιθανό
να προσληφθούν, ο εργοδότης πρέπει να
αποδείξει πως η διαδικασία προσλήψεων
που ακολουθεί δεν βασίζεται σε προκαταλήψεις.
Η μόνη άμυνα απέναντι σε κατηγορίες για
διακρίσεις είναι να αποδείξει ο εργοδότης
πως οι πρακτικές πρόσληψης που ακολουθεί είναι έγκυρες, δηλαδή να μπορεί να
προβλέψει με επιτυχία, μέσω στατιστικά
ορθών μεθόδων, ποιοι από τους υποψηφίους θα εξελιχτούν σε άξιους υπαλλήλους.
Αυτή η ανάλυση πρέπει να διεξαχθεί μέσω
των δεδομένων που συλλέγει ο εργοδότης
από τους υποψηφίους και τις προσλήψεις.
Αναγνωρίστε το κόστος των
εξωτερικών προσλήψεων.
Πέραν του χρόνου και της ενέργειας που
απαιτούν οι προσλήψεις, ο Matthew
Bidwell, από το πανεπιστήμιο του Wharton,
ανακάλυψε πως οι εξωτερικές προσλήψεις
χρειάζονται 3 χρόνια για να αποδώσουν
εξίσου καλά στην ίδια εργασία, σε σχέση με τις εσωτερικές προσλήψεις, ενώ οι
εσωτερικές προσλήψεις χρειάζονται εφτά
χρόνια για να φτάσουν τα επίπεδα απολαβών των εξωτερικών προσλήψεων. Οι εξωτερικές προσλήψεις αναγκάζουν, επίσης,
τους υπάρχοντες εργαζομένους να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια στον εντοπισμό θέσεων εργασίας αλλού. Συγχρόνως

αναστατώνεται η κουλτούρα και επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πρέπει να
βοηθήσουν τους νεοπροσληφθέντες να
κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργούν
τα πράγματα.
Χωρίς όλα αυτά να σημαίνουν πως οι εξωτερικές προσλήψεις είναι μια εγγενώς λάθος ιδέα. Αν όμως η επιχείρηση σας δεν
είναι μια ραγδαίως εξελισσόμενη εταιρία
στη Silicon Valley, η οποία προσθέτει νέες
θέσεις εργασία με ξέφρενους ρυθμούς, θα
πρέπει να προβληματιστείτε ιδιαίτερα αν
οι περισσότερες διαθέσιμες θέσεις σας καλύπτονται εξωτερικά.
Μια άλλη προσέγγιση για να διατηρείται
το προσωπικό (που σε μερικούς φαίνεται
ανορθόδοξη) είναι ο εντοπισμός των ατόμων που επιθυμούν να αποχωρήσουν και
εν συνεχεία η αποτροπή τους. Πάροχοι
όπως η Jobvite χτενίζουν τα social media
και τα δημόσια sites για στοιχεία, όπως οι
ανανεώσεις των προφίλ στο LinkedIn. Η
εκτίμηση του «κινδύνου αποχώρησης»
αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους
των επιχειρήσεων που εκτελούν μόνες
τους αναλύσεις του ανθρωπίνου δυναμικού τους. Αυτές οι διαδικασίες φέρουν στο
μυαλό παλιότερες εποχές, όπου οι εργοδότες προσπαθούσαν να ανακαλύψουν ποιοι
δημοσιεύουν βιογραφικά και είτε να τους
τιμωρήσουν, είτε να τους προσεγγίσουν,
ανάλογα με την πολιτική της εκάστοτε
ηγεσίας.
Το αν οι επιχειρήσεις δικαιούνται να επιθεωρούν το περιεχόμενο των social media,
ώστε να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά
με τη διαδικασία προσλήψεων ή οποιαδήποτε άλλη εργασιακή δράση αποτελεί
μια ιδιαίτερα δύσκολη, ηθικά, ερώτηση.
Από τη μια οι πληροφορίες είναι πρακτικά
δημόσιες, από την άλλη η διαδικασία είναι
παρεμβατική. Επίσης η πρόσληψη ενός
ιδιωτικού ντεντέκτιβ για την παρακολούθηση ενός υποψηφίου θα οδηγούσε στην
συλλογή δημόσιων πληροφοριών, που
ίσως να είναι χρήσιμες, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι θα το χαρακτήριζαν ως μια
απαράδεκτη παραβίαση των προσωπικών
δικαιωμάτων.
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Η διαδικασία πρόσληψης
Όταν απευθυνόμαστε σε αυτή καθαυτή τη
διαδικασία πρόσληψης συνειδητοποιούμε
πως οι εργοδότες κοιτάνε τα δέντρα και
χάνουν το δάσος. Εμμένοντας στις νέες
τεχνολογίες και στη μείωση του κόστους,
τείνουν κατά πλειοψηφία να αγνοούν τον
τελικό στόχο, να επιτύχουν δηλαδή τις καλύτερες δυνατές προσλήψεις. Να πως θα
έπρεπε να αναδομηθεί η διαδικασία:
Μην δημοσιεύετε «δουλειές
φαντάσματα»
Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος στην
δημοσίευση μιας αγγελίας για μια θέση
εργασίας, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης σας. Η αγγελία θα εντοπιστεί από το
Indeed και άλλες ψηφιακές επιχειρήσεις
και θα προωθηθεί σε όσους αναζητούν
θέσεις εργασίας ανά τον κόσμο. Συνεπώς
μπορεί να μην προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως κάποιες από αυτές τις δουλειές
δεν υπάρχουν πραγματικά. Οι εργοδότες
μπορεί απλά να αναζητούν πιθανούς υποψηφίους. «Ας δούμε αν κάποιος πραγματικά άξιος είναι εκεί έξω, και αν είναι, θα
δημιουργήσουμε μια θέση για εκείνον ή
εκείνη». Συχνά οι αγγελίες για δουλειές
μένουν ανοιχτές, ακόμα και όταν έχουν
καλυφθεί οι θέσεις, ώστε να συνεχίσουν
να μαζεύουν υποψήφιους για μελλοντική
χρήση, ή γιατί απλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να αφαιρεθεί η αγγελία,
απ’ ότι απλά να παραμείνει ενεργή. Επειδή
αυτές οι «δουλειές φαντάσματα» κάνουν
την αγοράς εργασίας να φαίνεται πιο δύσκολη απ’ ότι πραγματικά είναι, αποτελούν
πρόβλημα για την οικονομική πολιτική της
χώρας, αλλά και για όσους αναζητούν εργασία και καταλήγουν να απογοητεύονται.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποσύρουν
τις αγγελίες όταν οι θέσεις καλύπτονται.
Σχεδιάστε τις προτάσεις εργασίας βάση
ρεαλιστικών απαιτήσεων.
Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων μιας
θέσης και των ικανοτήτων που πρέπει να
έχουν οι υποψήφιοι, αποτελεί μια μεγάλη
πρόκληση αυτή την εποχή, καθώς πολλές
επιχειρήσεις έχουν μειώσει τον αριθμό

Η μια έρευνα μετά την άλλη δείχνουν πως
οι εργοδότες παραπονιούνται για το επίπεδο
δυσκολίας της διαδικασίας προσλήψεων
των εσωτερικών προσλήψεων, οι οποίες
ουσιαστικά θα παράκαμπταν τις εξιδανικευμένες επιθυμίες των διευθυντών προσλήψεων («Αυτή η δουλειά δεν χρειάζεται 10 χρόνια εμπειρίας», ή «Κανένας με
όλες αυτές τις ικανότητες δεν θα δεχόταν
τον μισθό που του προτείνουμε»). Βάση
ερευνών, έχει παρατηρηθεί πως οι επιχειρήσεις που έχουν πολλές απαιτήσεις για
τις θέσεις εργασίας, τις καταχωρούν στα
προγράμματα ανάλυσης των αιτήσεων, τα
οποία κατατάσσουν τα βιογραφικά μέσω
δυαδικών αποφάσεων (ναι, υπάρχει η λέξη
κλειδί ή όχι δεν υπάρχει), και τελικά δεν
καταφέρουν να βρουν, πρακτικά, κανέναν
υποψήφιο που να πληροί όλα τα κριτήρια.
Επανεξετάστε τη προσήλωση σας στους
παθητικούς υποψηφίους
Η διαδικασία προσλήψεων ξεκινάει με την
αναζήτηση έμπειρων ατόμων που δεν ψάχνουν για αλλαγή εργασίας. Σύμφωνα με
μια έρευνα του LinkedIN το 2015, όπου
ερωτήθηκαν πάνω από 20.000 επαγγελματίες αναζήτησης ταλέντων, το 86% δήλωσε πως οι οργανισμοί προσλήψεων εστίαζαν «πολύ» ή «σε κάποιο βαθμό» στους
παθητικούς υποψηφίους. Είναι εύλογο να
υποτεθεί πως, έκτοτε, ο αριθμός έχει αυξηθεί. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων γνωρίζουν
πως η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι
διατεθειμένοι να αλλάξουν θέση εργασίας
για την κατάλληλη αμοιβή. Σύμφωνα με
έρευνες, που διεξήχθησαν σε προσωπικό
επιχειρήσεων, αναδείχτηκε πως μόνο ένα
15% δεν είναι διατεθειμένο να μετακινηθεί.
Χαρακτηριστική είναι η ρήση του οικονομολόγου Harold Demsetz όταν ρωτήθηκε
από ένα ανταγωνιστικό πανεπιστήμιο αν
είναι ευχαριστημένος εκεί που εργάζεται,
στο οποίο απάντησε λέγοντας «Κάνε με να
νιώσω δυσαρεστημένος».
Ο νούμερο ένα παράγοντας που θα κινητοποιούσε τους παθητικούς υποψηφίους

να μετακινηθούν είναι τα χρήματα. Για
τους ενεργούς υποψήφιους ο κύριους
παράγοντας είναι η προοπτική μιας καλύτερης εργασίας και οι επαγγελματικές ευκαιρίες. Οι ενεργοί υποψήφιοι χαρακτηρίζονται ως πιο παθιασμένοι με την δουλειά
τους, ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις
ικανότητες τους και είναι σχετικά ικανοποιημένοι με τις θέσεις εργασίας που ήδη
κατέχουν. Φαίνεται πως ενδιαφέρονται να
μετακινηθούν γιατί είναι φιλόδοξοι και όχι
γιατί επιθυμούν έναν μεγαλύτερο μισθό.
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να
αποδεικνύουν πως οι παθητικοί υποψήφιοι εξελίσσονται σε καλύτερους υπαλλήλους, δεδομένου πως η διαδικασία εντοπισμού τους είναι και ιδιαίτερα πολυέξοδη.
Αν σκοπεύετε λοιπόν να επικεντρωθείτε
στους παθητικούς υποψήφιους, πρέπει
σκεφτείτε καλά ποια πρόκειται να είναι τα
αποτελέσματα. Ή ακόμα καλύτερα ελέγξτε
τα δεδομένα σας για να το ανακαλύψετε.
Κατανοείστε τους περιορισμούς των
συστάσεων
Το πιο γνωστό κανάλι εύρεσης νέων προσλήψεων είναι οι συστάσεις υπαλλήλων.
Πάνω από το 48% των ατόμων έρχεται
από αυτές, σύμφωνα με μια έρευνα του
LinkedIn. Φαίνεται να είναι μια φτηνή μέθοδος, παράγει όμως πραγματικά αποτελέσματα; Πολύ εργοδότες πιστεύουν πως ναι.
Είναι δύσκολο ωστόσο να γνωρίζουμε αν
αυτό αληθεύει, δεδομένου πως δεν υπάρχει έλεγχος. Σύμφωνα με έρευνες από τον
Emilio Castilla και συναδέλφους του από
το MIT γίνεται εμφανές το αντίθετο. Ανακάλυψαν πως όταν οι συστάσεις έχουν καλύτερη απόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες
προσλήψεις, είναι επειδή αυτοί που κάνουν
τις συστάσεις φροντίζουν τα άτομα που
συστήσαν και τα βοηθάνε να προσαρμοστούν. Αν το άτομο που έκανε την σύσταση
αποχωρήσει πριν η νέα πρόσληψη ολοκλη-
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ρωθεί, η απόδοση του νεοπροσληφθέντος
δεν θα είναι απαραίτητα καλύτερη από
έναν που ήρθε χωρίς σύσταση.Ένα μειονέκτημα των συστάσεων είναι το γεγονός πως
μπορεί να οδηγήσουν σε ομοιογενές εργατικό δυναμικό, επειδή οι άνθρωποι που ξέρουμε, τείνουν να μας μοιάζουν. Αυτό έχει
ιδιαίτερη σημασία για οργανισμούς που
επιδιώκουν την ποικιλομορφία.
Μετρήστε τα αποτελέσματα
Λίγοι εργοδότες γνωρίζουν ποιο κανάλι
παράγει τους καλύτερους υποψηφίους,
στο μικρότερο κόστος και αυτό συμβαίνει διότι δεν ελέγχουν τα αποτελέσματα.
Η Tata αποτελεί μια εξαίρεση. Στις προσλήψεις αποφοίτων, εντοπίζει από ποιο
σχολείο προέρχονται οι υπάλληλοι που
αποδίδουν καλύτερα, που παραμένουν
περισσότερο, και που πληρώνονται με τον
χαμηλότερο αρχικό μισθό. Όλοι οι εργοδότες θα έπρεπε να παρακολουθούν τα
κανάλια πρόσληψης προσωπικού και την
απόδοση των υπαλλήλων, για να εντοπίσουν τις πηγές που παράγουν τα καλύτερα
αποτελέσματα.

Αποφύγετε τις περιττές αιτήσεις
Η βιομηχανία προσλήψεων δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην λογική του “funnel”, επιδιώκοντας οι αναγνώστες της αγγελίας να
στείλουν αιτήσεις, να συμμετάσχουν σε
συνεντεύξεις, ώστε τελικά να τους προσφερθούν θέσεις εργασίας. Σε αντίθεση
με την πεποίθηση πως η αγορά εργασίας
στις ΗΠΑ είναι σφιχτή αυτή την εποχή, οι
περισσότερες θέσεις εργασίας τείνουν να
δέχονται πολλές αιτήσεις. Δυστυχώς, η κύρια προσπάθεια βελτίωσης των προσλήψεων, επικεντρώνεται στην διοχέτευση
περισσότερων συμμετοχών στο funnel. Οι
εργοδότες προσπαθούν να το επιτύχουν
αυτό κυρίως μέσω marketing, επιδιώκοντας να επικοινωνήσουν στον κόσμο πως
η επιχείρηση τους αποτελεί μια υπέροχη
επιλογή εργασιακού περιβάλλοντος. Δεν
είναι ξεκάθαρο αν αυτό συμβαίνει λόγο
ενός λανθασμένου τρόπου προσέγγισης
νέων προσλήψεων ή για να κάνει τον οργανισμό να νιώθει πιο ελκυστικός.
Οι οργανισμοί προτιμούν να καλύψουν
τις θέσεις με εξωτερικά ταλέντα, απ’ ότι

για τους δικούς τους υπαλλήλους. Είναι
προτιμότερο όμως να κινηθείτε προς την
άλλη κατεύθυνση. Δημιουργήστε μια μικρότερη, αλλά καλύτερα καταρτισμένη
δεξαμενή ενδιαφερομένων για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα σας. Ο λόγος είναι
ο εξής: Κάθε ενδιαφερόμενος σας κοστίζει χρήματα, ειδικά τώρα, σε μια αγορά
εργασίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν
αρχίσει να «στήνουν» τους εργοδότες,
εγκαταλείποντας στη μέση τη διαδικασία
συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής.
Κάθε ενδιαφερόμενος επίσης εκθέτει δυνητικά την επιχείρηση σε νομικό κίνδυνο,
επειδή η επιχείρηση έχει κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στους υποψηφίους (να
μην κάνει διακρίσεις, για παράδειγμα),
όπως έχει και απέναντι στους υπαλλήλους. Και η συλλογή πολλών συμμετοχών,
σε ένα ευρύ funnel σημαίνει πως πολλοί
από αυτούς δεν θα είναι κατάλληλοι για
την συγκεκριμένη θέση, ή γενικά για την
επιχείρηση, οπότε οι εργοδότες πρέπει να
βασιστούν στο επόμενο βήμα της διαδικασίας προσλήψεων, την επιλογή δηλαδή. Διαδικασία στην οποία, όπως θα δούμε στην συνέχεια, οι εργοδότες δεν είναι
ιδιαίτερα ικανοί.
Από τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι θα
προσδιοριστούν ως υποψήφιοι, μπορεί να
αρχίσουν να μην είναι απόλυτα ειλικρινείς
σχετικά με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα τους, επειδή θέλουν να προσληφθούν, και η ικανότητα των εργοδοτών να
εντοπίσει ποιοι λένε την αλήθεια είναι περιορισμένη. Πριν από μια γενιά, ο ψυχολόγος John Wanous εξήγησε πως πρέπει να
παρουσιάζεται στους ενδιαφερόμενους
ρεαλιστικά η μορφής της εκάστοτε θέσης
εργασίας. Αυτό ισχύει ακόμα, ως ένας τρόπος αποφυγής των ατόμων, που θα καταλήξουν να είναι δυσαρεστημένοι με την
θέση. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός
πως η Google κατάφερε να το επιτύχει
αυτό μέσω gamification, οι ενδιαφερόμενοι βλέπουν πως μοιάζει η συγκεκριμένη
δουλειά, μέσω ενός ψηφιακού παιχνιδιού.
To Marriott έχει κάνει επίσης το ίδιο, ακόμα και για τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας.
Το παιχνίδι My Marriott Hotel απευθύνεται
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σε νέους ανθρώπους, από τις αναπτυσσόμενες χώρες, που μπορεί να έχουν μικρή
εμπειρία από ξενοδοχεία, και τους παρουσιάζει τι περιλαμβάνουν συγκεκριμένες
θέσεις εργασίας του κλάδου και αν επιτύχουν καλή βαθμολογία, στο παιχνίδι, τους
καθοδηγεί σε μια ιστοσελίδα δηλώσεων
συμμετοχών για θέσεις εργασίας. Το κλειδί
για κάθε επιχείρηση, είναι να παρουσιάζει
ξεκάθαρα ποιες είναι οι δυσκολίες και οι
προκλήσεις σχετικά με την εκάστοτε εργασίας, καθώς επίσης βέβαια και ποια είναι
τα θετικά της στοιχεία, ώστε οι υποψήφιοι
που δεν ταιριάζουν να μην αιτηθούν.
Αν στόχος είναι οι βελτίωση των προσλήψεων με έναν οικονομικό τρόπο, τότε είναι
πιο σημαντικό να αποθαρρυνθούν οι υποψήφιοι που δεν ταιριάζουν, παρά να προστεθούν περισσότεροι υποψήφιοι εντός
του funnel.
Ελέγξτε τις βασικές ικανότητες των
υποψηφίων.
Ο προσδιορισμός των κατάλληλων για
πρόσληψη υπαλλήλων, και τα κριτήρια
που προβλέπουν ποιοι είναι οι ικανοί
υπάλληλοι, αποτελούν θέματα που έχουν
μελετηθεί, τουλάχιστον, από τον πρώτο
παγκόσμιο πόλεμο. Οι ψυχολόγοι που
εξειδικεύονται στο ανθρώπινο δυναμικό,
έχουν αποκτήσει πολλές γνώσεις σχετικά
με την πρόβλεψη των σωστών προσλήψεων, γνώσεις που οι σύγχρονοι οργανισμοί
έχουν πλέον ξεχάσει, όπως το γεγονός
πως ούτε οι καλοί βαθμοί στο πανεπιστήμιο, ούτε οι επαναλαμβανόμενες συνεντεύξεις αποτελούν έναν καλό δείκτη
πρόβλεψης, σε αντίθεση με την πρότερη
απόδοση στην προηγούμενη θέση εργασίας που είναι ένα αντικειμενικό κριτήριο.
Δεδομένου ότι είναι δύσκολο (αν όχι αδύνατο) να συλλεχθούν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την απόδοση ενός εξωτερικού υποψηφίου στις προηγούμενες
θέσεις εργασίας του, ποιοι άλλοι δείκτες
είναι αξιόλογοι; Υπάρχει μεγάλη διαφωνία
σχετικά με αυτό το θέμα ακόμα και μεταξύ των ειδικών. Αυτό συμβαίνει κυρίως,
επειδή μια συνήθης δουλειά έχει τόσες διαφορετικές αρμοδιότητες και πτυχές, που

διαφορετικοί παράγοντες καθορίζουν
την επιτυχία διαφορετικών δράσεων.
Κατά γενική ομολογία, ωστόσο, η εξέταση συγκεκριμένων βασικών ικανοτήτων
στους υποψηφίους είναι το καλύτερο που
μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί ο υποψήφιος να μιλήσει Γαλλικά; Μπορεί να εκτελέσει απλές προγραμματιστικές δράσεις;
Και ούτω καθεξής. Απλά όμως η διεξαγωγή αυτών των ελέγχων δεν είναι αρκετή.
Οι οικονομολόγοι Mitchell Hoffman, Lisa
B. Kahn, και Danielle Li ανακάλυψαν πως
ακόμα και όταν οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν αυτά τα τεστ, οι διευθυντές των
προσλήψεων συχνά τα αγνοούν, και όταν
το κάνουν καταλήγουν με χειρότερες
προσλήψεις, από τις αναμενόμενες. Ο ψυχολόγος Nathan Kuncel και οι συνεργάτες
του ανακάλυψαν πως ακόμα και όταν οι
διευθυντές προσλήψεων χρησιμοποιούν
αντικειμενικά κριτήρια και τεστ, συχνά
παρασύρονται από τις απόψεις τους και
την κρίση τους, και καταλήγουν να διαλέγουν χειρότερους υποψηφίους απ’ ότι
αν είχαν απλώς ακολουθήσει την τυπική
διαδικασία. Εντούτοις μόνο ένα 40% των
εργοδοτών πραγματοποιεί οποιοδήποτε
τεστ ικανοτήτων ή γενικών δεξιοτήτων,
όπως το τεστ IQ. Τι κάνουν αντί για αυτό;
Το 74% διεξάγει τοξικολογικές εξετάσεις,
συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου
για τη χρήση μαριχουάνας, μια πρακτική
που φαίνεται να ακολουθούν ακόμα και
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε χώρες
όπου η χρήση της κάνναβης είναι νόμιμη.
Φοβού τους παρόχους και (high-tech)
δώρα φέροντας
Εν ελλείψει διαδικασιών αξιολόγησης, έχει
αναδυθεί μια καινούργια κατηγορία επιχειρηματιών, που είτε είναι data scientists,
είτε συνεργάζονται μαζί τους. Φέρνουν
μια νέα προσέγγιση στην διαδικασία προ-

σλήψεων, συχνά όμως με μικρή κατανόηση της λειτουργίας των προσλήψεων.
Ο John Sumser της HRExaminer, ένα διαδικτυακό newsletter που επικεντρώνεται στις τεχνολογίες HR, εκτιμά πως κατά
μέσο όρο, οι επιχειρήσεις δέχονται πέντε
με εφτά προτάσεις κάθε μέρα, εκ των
οποίων οι περισσότερες είναι σχετικές με
τη διαδικασία προσλήψεων, από παρόχους που χρησιμοποιούν το data science
για την επίλυση προβλημάτων του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού. Οι πάροχοι προσφέρουν διαφόρων ειδών πρωτότυπα εργαλεία, όπως ψηφιακά παιχνίδια
που μπορούν, μέσω των βαθμολογιών, να
προβλέψουν τις καλύτερες προσλήψεις.
Δεν είναι γνωστό αν κάποια εξ αυτών
όντως οδηγούν σε καλύτερες προσλήψεις, γιατί λίγα από αυτά τα εργαλεία είναι
όντως ελεγμένα σε σχέση με την απόδοση στον χώρο εργασίας. Ως απάντηση σε
αυτό έχει έρθει η ενεργοποίηση ενός νέου
κύματος προμηθευτών που προσπαθεί να
βοηθήσει τους υποψήφιους να επιτύχουν
υψηλότερη βαθμολογία σε αυτά τα τεστ.
Η Lloyds Bank, για παράδειγμα, ανέπτυξε
μια αξιολόγηση που βασίζεται στο virtual
reality, για την επιλογή υποψηφίων και η
JobTestPrep προσφέρεται να εκπαιδεύσει
τους ενδιαφερόμενους, ώστε να πετυχαίνουν υψηλότερη βαθμολογία στο συγκεκριμένο τεστ.
Αναδομήστε την διαδικασία της
συνέντευξης
Ο χρόνος που αφιερώνουν οι εργοδότες
στις συνεντεύξεις έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2009, σύμφωνα με έρευνα της
Glassdoor. Η ορθή διεκπεραίωση των συνεντεύξεων έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας,
επειδή αυτοί που τις διεξάγουν πρέπει να
παραμείνουν πιστοί σε ερωτήσεις που
έχουν να κάνουν με την πρότερη συμπε-

...έχει αναδυθεί μια καινούργια κατηγορία
επιχειρηματιών, που είτε είναι data scientists,
είτε συνεργάζονται μαζί τους
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ριφορά ή την απόδοση σε δράσεις σχετικές με αυτές που απαιτεί η δουλειά, και να
θέτουν τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους τους
υποψηφίους. Ο αυτοσχεδιασμός στην
συγκεκριμένη περίπτωση είναι σχεδόν
άχρηστος.
Πιο σημαντικό είναι το γεγονός πως στις
συνεντεύξεις αναδεικνύονται πιο εύκολα
οι προκαταλήψεις, επειδή αυτοί που πραγματοποιούν την συνέντευξη συνήθως
αποφασίζουν επιτόπου τι να ρωτήσουν
τον κάθε υποψήφιο και πως να μεταφράσουν την κάθε απάντηση.
Οι συνεντεύξεις είναι πιο χρήσιμες για
να καθορίσουν αν ο υποψήφιος «ταιριάζει στην κουλτούρα», το οποίο αποτελεί
και το νούμερο ένα κριτήριο πρόσληψης
υπαλλήλων σύμφωνα με έρευνα από το
Rockefeller Foundation. Είναι όμως συγχρόνως και ένα από τα πιο δύσκολα, στη
μέτρηση τους, χαρακτηριστικά, καθώς
ελάχιστοι οργανισμοί έχουν μια ακριβή και ξεκάθαρη εικόνα της ίδιας τους
της κουλτούρας. Και ακόμα και αν έχουν
βαθιά γνώση της κουλτούρας τους, η
κατανόηση των χαρακτηριστικών που
θα επιβεβαιώσουν πως ένας υποψήφιος
ταιριάζει με αυτή την κουλτούρα δεν είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, το γεγονός πως ένας υποψήφιος ήταν μέλος μιας
αδελφότητας υποδεικνύει την ικανότητα
συνεργασίας με άλλους, ελιτισμό ή κακή
συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες;
Η μήπως δεν έχει καμία σχέση με τίποτα
από αυτά;
Αναγνωρίστε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των μοντέλων μηχανικής μάθησης
Ο εντοπισμό ατόμων που να ταιριάζουν
στην κουλτούρα της επιχείρησης αποτε-

λεί έναν ακόμα χώρο στον οποίο επίσης
πληθαίνουν οι νέοι πάροχοι. Συνήθως
συλλέγουν δεδομένα από τους υπάρχοντες υπαλλήλους, δημιουργούν ένα
μοντέλο μηχανικής μάθησης(machine
learning), το οποίο να μπορεί να προβλέψει τα χαρακτηριστικά των καταλληλότερων, και χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο
για να προσλάβουν υποψηφίους, που να
έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς αυτής της βιομηχανίας, η συγκεκριμένη
δράση ακούγεται καλή μέχρι να την παρατηρήσετε διεξοδικότερα, γιατί μετά
γίνεται φανερό πως είναι γεμάτη προβλήματα. Λαμβάνοντας τις καλύτερες πρότερες αποδόσεις, ο αλγόριθμος κατά πάσα
πιθανότητα θα συμπεριλάβει τα χαρακτηριστικά «καυκάσιος και άνδρας» ως στοιχεία κλειδιά. Αν αποτραπεί από το να χρησιμοποιήσει τέτοιες κατηγορίες, θα βρει
χαρακτηριστικά που να σχετίζονται με
έναν λευκό άνδρα, όπως παίκτης rugby.
Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης, βέβαια,
έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν σημαντικούς συσχετισμούς που προηγουμένως
περνούσαν απαρατήρητοι. Οι ψυχολόγοι
που εξειδικεύονται στις προσλήψεις, προτιμούν τη μελέτη χαρακτηριστικών που
σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου, παρά να θέτουν γενικές ερωτήσεις όπως: «Τι προσδιορίζει μια καλή πρόσληψη;». Σε αντίθεση, η μηχανική μάθηση,
μπορεί να εντοπίσει πολύ πιο καθοριστικούς παράγοντες πρόβλεψης. Σύμφωνα με
έρευνα της Evolv, που αποτελεί πρωτοπόρο στα workforce analytics (πλέον μέρος
της Cornerstone OnDemand), βρήκε πως
η απόσταση του τόπου διαμονής, από τον
χώρο εργασίας είναι ένας καθοριστικός

Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης έχουν τη
δυνατότητα να εντοπίσουν σημαντικούς
συσχετισμούς που προηγουμένως περνούσαν
απαρατήρητοι

παράγοντας που δείχνει αν ο εργαζόμενος
θα παραμείνει στην δουλειά. Αλλά αυτό
είναι μια ερώτηση που τα ψυχολογικά μοντέλα δεν θα σκεφτούν να ρωτήσουν.
Η συμβουλή για την επιλογή είναι ξεκάθαρη: Εξετάστε τις ικανότητες του υποψηφίου. Ζητήστε από τους παρόχους αξιολογήσεων να σας παραθέσουν αποδείξεις
και στοιχεία σχετικά με το ποιοι υποψήφιοι θα εξελιχτούν σε άξιους υπαλλήλους.
Κάντε λιγότερος, αλλά πιο συνεπείς, συνεντεύξεις.

Ο δρόμος μπροστά
Είναι αδύνατο να βελτιώσετε την διαδικασία προσλήψεων, ενώ δεν μπορείτε να
γνωρίζετε αν οι υποψήφιοι που επιλέγετε
θα εξελιχτούν σε ικανούς υπαλλήλους. Αν
δεν ξέρετε που πηγαίνετε, κάθε δρόμος θα
σας οδηγήσει εκεί. Πρέπει να έχετε έναν
τρόπο να μετρήστε ποιοι είναι οι καλύτεροι υπάλληλοι.
Γιατί αυτό δεν γίνεται κατανοητό στις επιχειρήσεις; Οι εργοδότες που έχουν ερωτηθεί σε έρευνες λένε πως ο βασικός λόγος
που δεν εξετάζουν αν οι πρακτικές τους
οδηγούν σε καλύτερες προσλήψεις, είναι
το γεγονός πως η μέτρηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων είναι δύσκολη.
Σίγουρα αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου το καλύτερο
είναι εχθρός του καλού. Μερικές πτυχές
της απόδοσης όμως δεν είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να μετρηθούν: Παραιτούνται οι
εργαζόμενοι; Απουσιάζουν; Πρακτικά όλοι
οι εργοδότες πραγματοποιούν κάποιες
εκτιμήσεις παραγωγικότητας. Αν δεν τις
εμπιστεύεστε δοκιμάστε κάτι πιο απλό.
Ρωτήστε τους προϊσταμένους, «Μετανιώνετε για την πρόσληψη αυτού του ατόμου;
Θα τον προσλαμβάνατε ξανά;».
Οι οργανισμοί που δεν ελέγχουν την επιτυχία των πρακτικών τους σχετικά με την
ποιότητα των προσλήψεων, υστερούν σε
μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της σύγχρονης επιχείρησης..
Πηγή
«Your Approach to Hiring Is All Wrong»
Harvard Business Review May-June 2019

παρουσίαση
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MINI Cooper Countryman:
Ζήστε την έντασή του με την άνεσή σας
Αποκτήστε το δυναμικό μοντέλο της ΜΙΝΙ με το πακέτο εξοπλισμού
Executive με €28.178 και προνομιακό επιτόκιο 4,9% με το ALL IN MINI.

Τ

ο MINI Countryman απευθύνεται
σε εκείνους που επιλέγουν να ζήσουν τη ζωή χωρίς συμβιβασμούς,
που ξέρουν να δημιουργούν αναμνήσεις,
μόνοι ή με φίλους και που πάντα παραμένουν θετικοί στις προκλήσεις. Οι δυναμικές αναλογίες χαρίζουν στο MINI
Countryman μία άκρως χαρακτηριστική
εμφάνιση, ενώ οι εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης επισφραγίζουν τη
μοναδικότητά του. Στο εσωτερικό, η υψηλή κατασκευαστική ποιότητα συναντά
την εργονομία, τη χρηστικότητα και την
άνεση. Οι γενναιόδωροι χώροι για επιβάτες και αποσκευές καθιστούν το MINI
Countryman ως το ιδανικό οικογενειακό
αυτοκίνητο.
Στο πιλοτήριο ξεχωρίζει το Κεντρικό Κυκλικό Όργανο MINI, το οποίο φιλοξενεί

την έγχρωμη οθόνη μεγέθους έως και
8,8 ιντσών. Με το πακέτο Executive στον
βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο αυτόματος
διζωνικός κλιματισμός, το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης MINI, οι αισθητήρες
παρκαρίσματος, οι ζάντες αλουμινίου 17
ιντσών, οι προβολείς ομίχλης καθώς και
το Apple Car Play, το οποίο διασφαλίζει
ότι ο έλεγχος των εφαρμογών του κινητού τηλεφώνου θα γίνεται με ασφάλεια
και ευκολία.
Ωστόσο, τα μοναδικά χαρακτηριστικά του
MINI Cooper Countryman δεν σταματούν
εδώ μιας και ο υπερτροδοφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης των 1.498 κ.εκ.
συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο
διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, μεταφέροντας με τον πλέον αποδοτικό και

δυναμικό τρόπο τους 136 ίππους στους
μπροστινούς τροχούς.
Παρά την αυξημένη απόσταση από το
έδαφος και την ικανότητα κίνησης μακριά
από την άσφαλτο που αυτή υπόσχεται,
το MINI Countryman εξακολουθεί να
προσφέρει τη μοναδική go-kart οδηγική
αίσθηση, μεταμορφώνοντας την καθημερινή οδήγηση σε μια διασκεδαστική
εμπειρία.
Αποκτήστε τώρα το MINI Cooper
Countryman με το πακέτο εξοπλισμού
Executive με €28.178 (ΛΤΠΦ: €19.900)
και με προνομιακό επιτόκιο 4,9%* με
το πρόγραμμα ALL IN MINI.
*Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4,9% (πλέον εισφοράς
0,6% Ν. 128/75).

INFO

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το
Τμήμα Εταιρικών Πωλήσεων της ΜΙΝΙ στο email
minihellas.corporatesales@
bmw.gr ή στο τηλέφωνο
210 9118018
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Η επιχειρηματική ευκαιρία
των δρόμων του Μεταξιού
Αυτό που αποκαλείται «Δρόμος του Μεταξιού» στην πραγματικότητα είναι τρεις
διαφορετικές εμπορικοί δίοδοι οι οποίοι συμπτύσσονται σε έναν κύριο δρόμο που
περιλαμβάνει κα τους επιμέρους τρεις, περιλαμβάνει στην ουσία μία εμπορική στρατηγική
της Κίνας προς τον υπόλοιπο κόσμο («One Belt, One Road» (OΒΟR).
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΠΕΛΑΓΙΔΗ, Καθηγητή οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο

ένας Δρόμος του Μεταξιού είναι ο χερσαίος (land), ο οποίος
αναβιώνει κατά ένα μέρος το
πανάρχαιο δρόμο του μεταξιού από το Σιάν της Κίνας μέχρι την Ρώμη.
Ο βόρειος χερσαίος Δρόμος του Μεταξιού
φθάνει από την Κίνα στην Ρωσία και ο νότιος
χερσαίος Δρόμος φθάνει από την Κίνα μέσω
Ιράν στην Ευρώπη. Ο χερσαίος δρόμος του
μεταξιού περνάει μέσω της ηπειρωτικής Ασίας της Ευρώπης και της Αφρικής συνδέοντας
την Ανατολική Ασία με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Ρωσίας.
Ο δεύτερος Δρόμος του Μεταξιού είναι ο
θαλάσσιος (maritime), ο οποίος ενώνει τις
Θάλασσες της Κίνας με τις Ινδικές Θάλασσες,
την Αραβική Θάλασσα την Ερυθρά Θάλασσα και την Μεσόγειο Θάλασσα.
Ο τρίτος Δρόμος του Μεταξιού (θα) είναι ο
ψηφιακός (digital or e-Silk Road) Δρόμος
του Μεταξιού, ο οποίος θα συνδέσει σε κοινή ψηφιακή πλατφόρμα, τα μέλη, και όλες
τις περιοχές παγκοσμίως που ενδιαφέρονται, για τις ευκαιρίες στις επενδύσεις και
στο εμπόριο που ο Δρόμος του Μεταξιού
δημιουργεί (Σχεδιάγραμμα 1).
Επί πλέον των παραπάνω Δρόμων του Μεταξιού η Κίνα έχει αναπτύξει την τελευταία
δεκαετία μια στρατηγική που την ονομάζει
στρατηγική των «Μαργαριταρένιων κολιέ»
(String of Pearls). Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην απόκτηση πρόσβασης και ελέγχου σε σημαντικά διεθνή
λιμάνια όπως αυτό του Πειραιά τα οποία

χρησιμοποιεί τόσο για την εξαγωγή των
εμπορευμάτων της όσο και για εισαγωγή
πρώτων υλών και ενέργειας.
Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 μπορεί κανείς να δει τις σημερινές εμπορευματικές
συναλλαγές της Κίνας με την Ευρώπη, τον
βασικότερο εμπορικό στόχο το Δρόμου του
Μεταξιού. Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα 3
παρουσιάζεται επίσης η υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την επενδυτική διείσδυση της Κίνας στην Ευρώπη. Τονίζεται ότι
μόλις πριν λίγες εβδομάδες η Γερμανία αποφάσισε να δώσει στην κινεζική HUWAI την

Σχεδιάγραμμα 1

κατασκευή των 5G δικτύων στη Γερμανική
επικράτεια. Οι αρχαίοι Δρόμοι του Μεταξιού
ανέδειξαν εντυπωσιακές δυνάμεις που είχαν
οδηγήσει στην άνοδο και την πτώση αυτοκρατοριών, είχαν καθορίσει την ροή των
ιδεών και των προϊόντων μεταξύ Ανατολής
και Δύσης. Σήμερα οι μοντέρνοι Δρόμοι του
Μεταξιού προαναγγέλλουν μια νέα εποχή
στις διεθνείς υποθέσεις. Σήμερα οι σύγχρονοι Δρόμοι του Μεταξιού έχουν ως στόχο να
αναζωογονήσουν και να επεκτείνουν τους
Δρόμους του Μεταξιού μέσα από σημαντικές επενδύσεις του δημόσιου και ιδιωτικού
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Σχεδιάγραμμα 2

Σχεδιάγραμμα 3

Most Traded goods EU-28 and China, top 20 of SITC level 3 products, 2018

Since 2005, EU countries have received
billions of investment dollars from China

Cover
ratio

764 Telecommunication equipment

4

752 Automatic data processing machines

2

781 Motor cars and motor vehicles
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Chinese investment by country 2005-2018 (billions, US$)

4490

778 Electrical machinery and apparatus

26

772 Electrical apparatus for electrical circuits

84

784 Motor vehicle parts

264

894 Baby carriages

3

792 Aircraft and associated equipment

2322

821 Furniture and parts thereof

14

775 Household-type equipment

6

776 Electronic tubes, valves and related articles

99

874 Measuring and other instruments

214

845 Articles of apparel of textile fabrics

6

699 Manufactures of base metal

29

728 Other machinery

303

851 Footwear

6

893 Articels n.e.s. of plastics

17

759 Parts and accessories for office machines

4

542 Medicaments

961

842 Women’s clothes

UK

$85.3
$41.7

Germany
France

$25.5

Italy

$25.0

Netherlands

$14.1
$12.0

Sweden
Greece
Spain

$9.9
$7.1

Hungary

$4.0

Poland

$1.9

8
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Note: While the trade balance provides information on the absolute value of trading positions, the cover ratio provides a relative
measure that is based on the ratio (expressed in percentage terms) between the value of exports and the value of imports; if
exports are higher than imports then the cover ratio will be above 100. Source: Eurostat (online data code: DS-018995)

τομέα και την ενίσχυση των διπλωματικών
και οικονομικών δεσμών μεταξύ των χωρών
κατά μήκος και πέρα του αρχαίου Δρόμου
του Μεταξιού. Με τη δε χρήση ψηφιακής τεχνολογίας θα ανοιχθούν νέοι δρόμοι για το
εμπόριο και την ανάπτυξη.
Αυτό το τεραστίων διαστάσεων έργο αναπτύσσεται μέσω χερσαίων και θαλάσσιων
Δρόμων του Μεταξιού για την μεταφορά
των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών
μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Οι χερσαίοι
Δρόμοι επικεντρώνονται στην δημιουργία
υποδομών για μεταφορές και για ενέργεια
και οι θαλάσσιοι σε επενδύσεις σε στρατηγικής σημασίας λιμάνια, όπως ο Πειραιάς. Και
οι δύο Δρόμοι αναμφίβολα θα επηρεάσουν
την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει πολλά να κερδίσει από την δημιουργία των μεταφορικών
υποδομών, αφού το κόστος κατασκευής
επωμίζονται οι χώρες του Δρόμου του Με-

ταξιού, οπότε θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις
υποδομές αυτές για εξαγωγές χωρίς να έχει
επενδύσει για το κόστος κατασκευής τους.
Το εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί
να αυξηθεί κατά 6% και στις χώρες του Δρόμου του Μεταξιού κατά 3%.

Ο ρόλος της Ελλάδας
Οι νέοι δρόμοι του μεταξιού με την διασύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας,
δίνουν την δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να διαφοροποιήσουν τους εξαγωγικούς προορισμούς των προϊόντων τους
και να αυξήσουν τις εξαγωγές προς τις χώρες
κατά μήκος των δρόμων του Μεταξιού και
κυρίως προς την Κεντρική Ασία. Ταυτόχρονα
μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες από
τις χώρες αυτές. Οι Έλληνες παραγωγοί προϊόντων και οι ελληνικές επιχειρήσεις γενικότερα θα έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν

Source: American Enterprise Institute and Heritage Foundation,
China Global Investment Tracker, January 2019 update. Accessed
March 1, 2019. Investment figures only shown for the 10 European
countries also surveyed in the Spring 2018 Global Attitudes Survey.
PEW RESEARCH CENTER

εξαγωγές και έσοδα. Τα δε οφέλη από την
ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά, η οποία
ήδη συντελείται με τις επενδύσεις της Cosco,
είναι περιττό να τονιστούν.
Από την Μινωική εποχή, η χώρας μας ήταν
βασικός διακινητής εμπορευμάτων και
υπηρεσιών στην Μεσόγειο. Ο δρόμος του
Μεταξιού είναι ευκαιρία να ανακτηθεί και
πάλι ο ρόλος αυτός. Η χώρα μας διαθέτει
περισσότερα από 50 προϊόντα τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση ΠΟΠ (Προστατευόμενη
Ονομασία Προελεύσεως) είτε ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη). Τα προϊόντα
αυτά παρέχουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, που μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω
εξαγωγών προς τις χώρες του Δρόμου του
Μεταξιού, όπου μπορούν να πωλούνται σε
υψηλές τιμές. Ας αδράξουν οι επιχειρήσεις
μας λοιπόν την ευκαιρία!
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Η ευθύνη των Ελλήνων CEOs
για την ευημερία των Εργαζομένων
Οι Έλληνες CEOs είναι υψηλού επιπέδου και με τεράστιες εμπειρίες τις οποίες
αποκόμισαν ξεπερνώντας τις πολλαπλές αντιξοότητες κατά τη διάρκεια της 10ετούς
βαθιάς κρίσης. Είναι δε έτοιμοι να οδηγήσουν επιτυχώς τις εταιρείες τους στην
αναπτυξιακή φάση της Ελλάδας.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου, ICAP Α.Ε., Επίτιμο Μέλος ΕΑΣΕ

Κ

ατά τη διάρκεια της κρίσης,
έχοντας ως προτεραιότητα την
επιβίωση της εταιρείας τους και
λαμβάνοντας συχνά επώδυνα
μέτρα περικοπών εξόδων, πιθανόν, να μην
έδιναν την ανάλογη προσοχή στο ευ ζην
των εργαζομένων τους. Τώρα όμως, που τα
πολύ δύσκολα είναι πίσω μας, πιστεύω ότι
οι CEOs πρέπει ξανά να βάλουν μπροστά
στην ατζέντα τους, τα θέματα βελτίωσης της
κουλτούρας, της παρακίνησης και της πολύπλευρης ικανοποίησης των εργαζομένων.
Με την κατάρρευση πολλών θεσμών μέσα
στην κρίση, την μεγάλη ανεργία που μειώνεται μεν, αλλά παραμένει σε απαράδεκτα
υψηλά επίπεδα, καθώς και με την επιμήκυνση του εργασιακού βίου μας, ο θεσμός
των επιχειρήσεων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Πρέπει όμως οι CEOs
να βοηθήσουν τις εταιρείες τους να μετασχηματιστούν, να αλλάξουν νοοτροπία και
να διευρύνουν τους στόχους τους, ώστε να
καλύπτονται οι ευρύτερες ανάγκες όλων

των Stakeholders. Ειδικότερα για τους
εργαζόμενους τους, οι επιχειρήσεις έχουν
την υποχρέωση να φροντίζουν για την συνεχή βελτίωση τους, την αξιοποίηση των
πραγματικών τους δυνατοτήτων, αλλά και
για να περνούν καλά όσο βρίσκονται στο
εργασιακό τους χώρο.
Ο ρεαλισμός πρέπει να διακατέχει όλους
τους stakeholders μιας επιχείρησης και
είναι καθήκον του CEO να εξηγεί και να
πείθει κάθε ομάδα συμφερόντων τόσο
για την συνεισφορά των υπολοίπων
stakeholders όσο και για την σημασία να
υπάρχουν win-win σχέσεις και αποφάσεις.
Ο ρεαλισμός για κάθε εργαζόμενο σημαίνει συνειδητοποίηση του ότι αφ’ ενός
κάθε εργασία έχει δυσκολίες, υποχρεώσεις και είναι κοπιαστική και γι’ αυτό άλλωστε ανταμείβεται τόσο υλικά όσο και
με άλλους τρόπους, αφετέρου πρέπει να
στοχεύει στην άντληση όσο το δυνατόν
μεγαλύτερης ικανοποίησης όταν βρίσκεται στον εργασιακό χώρο. Ρεαλισμός επί-
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«Η επιρροή των CEOs στους εργαζόμενους
είναι μεγάλη και με το προσωπικό τους
παράδειγμα, μπορούν να παρακινήσουν
πολλούς σε μία αλλαγή αντίληψης που θα τους
οδηγήσει στο ευ ζην»
σης σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ότι η δυνατότητα της Διοίκησης
να επενδύει περισσότερα χρήματα και να
λαμβάνει πρωτοβουλίες για το ευ ζην των
ανθρώπων της εξαρτάται άμεσα από την
ικανότητα της να επιτυγχάνει ικανοποιητικά κέρδη. Γι’ αυτό το λόγο οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να προσπαθούν να
διατηρούν συνεχώς την απόδοσή τους
σε υψηλά επίπεδα, το οποίο και οδηγεί
αναπόφευκτα την εταιρεία στην βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.
Ο CEO λοιπόν, πρέπει να έχει Όραμα και
να εμπνεύσει τους ανθρώπους του να κτίσουν μια εταιρεία υπόδειγμα, που:
• να είναι υγιής, βιώσιμη, να αναπτύσσεται
συνεχώς και να παράγει ικανοποιητικά
κέρδη ώστε όλοι οι stakeholders να είναι ευχαριστημένοι και για να έχει τη δυνατότητα να επενδύει περισσότερα για
την ικανοποίηση των εργαζομένων της.
• να έχει μια υποστηρικτική και ανθρώπινη κουλτούρα που μεταξύ άλλων θα
προάγει:
• την ηθική, την ακεραιότητα, το σεβασμό,
τον ευγενή σκοπό με νόημα για όλους,
τον πολιτισμό και την προσφορά στην
κοινωνία

• τις ανθρώπινες σχέσεις, την ψυχική, σωματική και συναισθηματική υγεία των
εργαζομένων
• την ευχαρίστηση, την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και την ενασχόληση
των ανθρώπων της με τα hobbies τους
• μια Εταιρεία που οι εργαζόμενοι αισθάνονται υπερήφανοι που εργάζονται σε
αυτή και έρχονται κάθε μέρα με χαρά
για να δουλέψουν παραγωγικά, αλλά
και για να περάσουν καλά.
Τέλος και με το προσωπικό τους παράδειγμα, οι CEOs πρέπει να προάγουν την
αλλαγή νοοτροπίας. Είναι γεγονός, ότι
τα περισσότερα ανώτατα στελέχη εργάζονται έντονα πολλές ώρες και έχοντας
στο μυαλό τους συνεχώς τις εταιρείες
τους, συχνά παραμελούν την υγεία τους
και δεν απολαμβάνουν το ευ ζην που αξίζουν. Αυτό όμως πρέπει να το αλλάξουν.
Το οφείλουν στον εαυτό τους, στην οικογένειά τους αλλά και σε όλους τους εργαζομένους στην εταιρεία τους.
Η επιρροή τους στους τελευταίους είναι
μεγάλη και με το προσωπικό τους παράδειγμα, μπορούν να παρακινήσουν πολλούς σε μία αλλαγή αντίληψης που θα
τους οδηγήσει στο ευ ζην.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, πρώην Πρόεδρος
της ΕΑΣΕ , συμμετείχε, για τέταρτη συνεχή
χρονιά, στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Παλαίμαχων Μπάσκετ στην Φινλανδία.
Η Ελληνική Ομάδα, που έπαιξε 7 αγώνες σε 8
ημέρες είχε πολύ καλή παρουσία με θετικά
αποτελέσματα. Ο Νικήτας συστηματικά δείχνει
τον δρόμο προς το ευ ζην, συνδυάζοντας
επαγγελματικές επιτυχίες με αθλητισμό και
υγιεινή ζωή.
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Data Governance & Data Quality:
Τα σωστά δομημένα δεδομένα
ως «εργαλείο» για την παραγωγή
επιχειρηματικής αξίας
Η γνώση είναι δύναμη. Αυτή η δύναμη για τις σύγχρονες επιχειρήσεις βρίσκεται στα
δεδομένα (data) που επεξεργάζονται και αποτελεί τη βαθιά νόησή τους: για την ίδια
την επιχείρηση, τους συνεργάτες της, αλλά και τους πελάτες που εξυπηρετεί. Υπό αυτό
το πρίσμα, η διακυβέρνηση δεδομένων (Data Governance) μοιάζει ως μια νέα έννοια,
που ωστόσο έχει καταλυτικό ρόλο στις διαδικασίες μιας επιχείρησης στην εποχή
του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Είναι ένας όρος που ακούμε συχνά και σε πολλά
διαφορετικά πλαίσια, χωρίς να είναι σαφής ο ορισμός του και η σημασία του για
τη λειτουργία μιας επιχείρησης.
ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, Αντιπροέδρου ΔΣ της Priority Quality Consultants SA

Γ

ια να δούμε λοιπόν τι σημαίνει: Η
διακυβέρνηση δεδομένων ορίζεται
ως ένα σύνολο διαδικασιών και πολιτικών που εξασφαλίζουν την ορθή
διαχείριση και προστασία των δεδομένων
μιας επιχείρησης, διασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιούνται αξιόπιστες πληροφορίες για τις
κρίσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες και για
τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, που οδηγούν στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας
Η διακυβέρνηση δεδομένων υλοποιείται
μέσω κανόνων και διαδικασιών εισαγωγής,
διατήρησης και διαχείρισης των δεδομένων
(master data, data rules, κανόνες διαβίβασης,
data security, data dictionary, data lineage,
data quality), καθώς και της παρακολούθησης της εφαρμογής τους μέσω κατάλληλων
ρόλων και δικαιοδοσιών. Για να υλοποιηθεί

απαιτεί τη συνεργασία των κατάλληλων ομάδων εντός της εταιρείας, καθώς και την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου πλάνου και σωστών
εργαλείων υλοποίησής του.
Πολύ συχνά, η κρίσιμη διεργασία της διακυβέρνησης των δεδομένων δεν εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις, επειδή προτιμώνται προσεγγίσεις, οι οποίες σε πρώτη
ανάγνωση παράγουν γρήγορα αποτελέσματα, αμφίβολης όμως αποτελεσματικότητας. Μια επιπόλαιη αντιμετώπιση ωστόσο, μπορεί να αποβεί ολέθρια.
Γι’ αυτό και η ύπαρξη προγράμματος διακυβέρνησης δεδομένων θεωρείται θεμελιώδους σημασίας καθώς:
α) εξοικονομεί χρήματα αυξάνοντας
την αποτελεσματικότητα μέσω της αποφυγής λαθών στη βάση δεδομένων και
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μοσύνη) και προφανώς των Big Data.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν τον τεράστιο
όγκο δεδομένων, μέσω του οποίου μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και ευφυΐα,
που εν συνεχεία θα μετατρέψουν σε επιχειρηματική αξία.

της εξοικονόμησης πολύτιμου χρόνου
που διαφορετικά έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση των υφιστάμενων
δεδομένων. Επιπλέον, ωθεί την επιχείρηση να καθορίσει με σαφήνεια τα βασικά
δεδομένα και τους κανόνες που τα διέπουν. Η υλοποίηση ενός έργου διακυβέρνησης δεδομένων είναι η καταλληλότερη
ευκαιρία για να υπάρξει κοινή αναφορά
ορισμών σε σημαντικά δεδομένα στην
επιχείρηση συμβάλλοντας στην μεγαλύτερη επιχειρησιακή απόδοση.
β) εξασφαλίζει καλές πρακτικές κανονιστικής συμμόρφωσης αποφεύγοντας
τόσο τους κινδύνους εμπλοκής με ενδιαφερόμενα μέρη όσο και την αρνητική
δημοσιότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος
παρέχει στους πολίτες της ΕΕ μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του
περίφημου «δικαιώματος στη λήθη», το
οποίο επιτρέπει τη διαγραφή όλων των
δεδομένων ενός φυσικού προσώπου από
την βάση δεδομένων της επιχείρησης. Η
έλλειψη ιχνηλάσιμων (traceable), ελεγμένων και προστατευμένων δεδομένων
δεν διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα
που αφορούν ένα συγκεκριμένο άτομο
θα μπορούν να εντοπιστούν και να διαγραφούν όταν ζητηθεί, εκθέτοντας την
επιχείρησή σε κίνδυνους και δυνητικά
υψηλά πρόστιμα.
γ) εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την
ακεραιότητα των δεδομένων, διασφαλίζει
την ορθότητα των πληροφοριών και της
ανάλυσης τους για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ποιότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων εξασφαλίζεται
μέσω των κανόνων διαχείρισης και ασφάλειας τους και της πιστοποιημένης εφαρμογής εργαλείων ανάλυσης.
Στον αντίποδα, η έλλειψη αποτελεσματι-

Ωστόσο, η εισροή δεδομένων αυξάνει
την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διακυβέρνησης δεδομένων προκειμένου τα data που θα συλλέγονται να
μην συσσωρεύονται απλά, αλλά να επιτρέπουν την άντληση συμπερασμάτων
μέσω της ανάλυσης δομημένων και ορθά
διαχειριζόμενων δεδομένων.

κής διαχείρισης δεδομένων σε μια εταιρεία εγγυάται μόνο την ύπαρξη χαμηλής
ποιότητας δεδομένων. Η χαμηλή ποιότητα δεδομένων (δυστυχώς) εκδηλώνεται
με πολλούς τρόπους όπως:
• ασυνεπείς ορισμοί,
• διπλές και πολλαπλές εγγραφές,
• κενά πεδία,
• ευπάθειες των δεδομένων σχετικά με
την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και
διαθεσιμότητά τους,
• έλλειψη κανονιστικής συμμόρφωσης.
Όπως προαναφέρθηκε, οι συνέπειες
μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για
τις επιχειρήσεις, καθώς επηρεάζουν τόσο
την ορθότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται, όσο και το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, απειλώντας
την αναπτυξιακή πορεία τους.
H διακυβέρνηση δεδομένων θα διαδραματίσει στο πολύ άμεσο μέλλον κομβικό
ρόλο, καθώς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο
του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital
Transformation), του Internet of Things,
του Artificial Intelligence (Τεχνητή Νοη-

Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων συνιστά μεγάλη πρόκληση, καθώς θα πρέπει
να μην επιβαρύνει με γραφειοκρατία τη
λειτουργία της επιχείρησης, αλλά άμεσα
και αποτελεσματικά να ενταχθεί στην καθημερινή της λειτουργία. Όσες εταιρείες,
κυρίως από τον ασφαλιστικό και τραπεζικό κλάδο έχουν ξεκινήσει έργα data
governance, διαπίστωσαν την αναγκαιότητα της συνεισφοράς ενός έμπειρου
εξωτερικού συμβούλου.
Ο σύμβουλος αυτός πρέπει να έχει ήδη
υλοποιήσει έργα διακυβέρνησης δεδομένων, ώστε να αποκτά κατανόηση των
εξειδικευμένων αναγκών κάθε επιχείρησης και να συνεισφέρει στην εφαρμογή
βέλτιστων διεθνών πρακτικών και πρότυπων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται
εξοικονόμηση πόρων και ταχεία επίτευξη
αποτελεσμάτων.
Συνοψίζοντας, η διακυβέρνηση δεδομένων αποτελεί ήδη έναν εκ των θεμέλιων λίθων επί του οποίου (οφείλει να)
λειτουργεί κάθε εύρωστη, σύγχρονη
επιχείρηση, που επιθυμεί να παραμένει
στιβαρή και ανταγωνιστική σε ένα «datadriven» επιχειρησιακό περιβάλλον.
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Συνάντηση Κορυφής στην IWG

Στο business lounge των νέων γραφείων της IWG στο Μαρούσι, καλωσόρισε τα μέλη της ΕΑΣΕ ο CEO- Asia Pacific & Middle East της
εταιρίας, κ. Χρήστος Μισαηλίδης. Το θέμα της ομιλίας του ήταν το μέλλον των ευέλικτων χώρων εργασίας και κατά την παρουσίασή
του μίλησε για την εξέλιξη των χώρων εργασίας παγκοσμίως με τέτοιον τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στους ταχύτατους ρυθμούς
ανάπτυξης επιχειρηματικών κέντρων αλλά και την ανάδειξη της ευελιξίας ως βασικό κριτήριο επιλογής για χιλιάδες επαγγελματίες,
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Συνάντηση Κορυφής στην τράπεζα EUROBANK
Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, τα μέλη
της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων επισκέφθηκαν την τράπεζα EUROBANK
και συνάντησαν τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Καλαντώνη. Τα
μέλη της ΕΑΣΕ χαιρέτισε ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της EUROBANK,
ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για την
αισιόδοξη τάση της οικονομίας το τελευταίο
διάστημα ενώ στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ.
Θεόδωρος Σταματίου, Senior Economist της
τράπεζας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά
την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών
της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Καλαντώνης μίλησε για τις προσπάθειες ενίσχυσης της ανάπτυξης της χώρας
αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα όπως η
φορολογία, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι επενδύσεις. Ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη.
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ΕΑΣΕ Summer Event 2019

Η καλοκαιρινή εκδήλωση της ΕΑΣΕ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2019 στη βεράντα πάνω στο κύμα του εστιατορίου Mythos
by Divani στο Καβούρι. Τα μέλη και οι φίλοι της ΕΑΣΕ απόλαυσαν το ηλιοβασίλεμα και ένα δείπνο fine dining με έντονο άρωμα Μεσογείου.
Στη συνέχεια της βραδιάς ακολούθησε party με χορό κάτω από το καλοκαιρινό φεγγάρι. Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ, κατά το
χαιρετισμό του, παρουσίασε τις σχεδιαζόμενες δράσεις του οργανισμού για το επόμενο διάστημα και ανανέωσε το ραντεβού της ΕΑΣΕ και των
μελών της για το φθινόπωρο.
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EUROLIFE ERB
FRANK & FAME
LEASEPLAN
TRENKWALDER
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΚYΡΟΣ

Ένας εναλλακτικός
φθινοπωρινός προορισμός
Το Σκυριανό άλογο και τα μονοπάτια του νησιού αποτελούν δύο καλούς λόγους για
να επισκεφτεί κανείς την Σκύρο ακόμα και εκτός της τουριστικής σεζόν.
ΠΗΓH: VISITSKYROS.GR, ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, zampetaki@boussias.com
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Η

Χώρα της Σκύρου αντικρίζει το
Αιγαίο κτισμένη πάνω στο λόφο
του Κάστρου, με το μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου στην κορυφή της. Τα στενά της μοσχοβολάνε γιασεμιά
ενώ τα σαλόνια των σπιτιών είναι στολισμένα
με τα περίφημα σκυριανά σκαλιστά έπιπλα.
Από την πλατεία με το άγαλμα του Βρετανού
φιλέλληνα Ρούπερτ Μπρουκ απολαμβάνει
κανείς ένα αληθινό υπερθέαμα. Από τέτοιου
είδους βίγλες παρατηρούσαν άλλοτε το πέλαγος και εντόπιζαν τους πειρατές.

Το κάστρο και
το βυζαντινό παρελθόν
Η Σκύρος ήταν ιδιοκτησία των Βενετών μετά
την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης
από τους Σταυροφόρους και χορηγήθηκε
μαζί με άλλα νησιά της οικογένειας Γκίζι. Στο
τέλος του 14ου αιώνα κατελήφθησαν από
τους Τούρκους και παρέμειναν υπό την κυριαρχία τους μέχρι το 1402, όταν ο Σουλτάνος
Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής το απέδωσε στο
Βυζάντιο μαζί με τη Σκιάθο και τη Σκόπελο.
Κατά τη διάρκεια της πρώιμης βυζαντινής
περιόδου το νησί δεν άνθισε, αλλά κατά τη
διάρκεια της μεσοβυζαντινής περιόδου το
νησί επωφελήθηκε από την οικονομική ευημερία των νότιων επαρχιών της Ελλάδας. Το
Κάστρο της Σκύρου, χτισμένο στο ψηλότερο
σημείο της πόλης και με θέα ολόκληρη την
περιοχή, έχει μακρά ιστορία. Παρόλο που
δεν είναι τόσο καλά διατηρημένο όσο άλλα
κάστρα στην Ελλάδα, αυτό το πέτρινο φρούριο χτίστηκε στους Βυζαντινούς χρόνους για
να προστατεύσει το νησί από εχθρούς και
πειρατές που συχνά λυμαίνονταν τα νησιά

του Αιγαίου. Η αρχιτεκτονική του Κάστρου
είναι απλή αλλά ισχυρή. Μέσα στο Κάστρο
υπάρχει μια μεγάλη εκκλησία, η ένδοξη
Μονή του Αγίου Γεωργίου, η οποία υπάγεται στη Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου
Όρους. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η
οποία πιθανότατα ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα,
έχει αξιοσημείωτες αγιογραφίες.

Το σκυριανό άλογο
Το άλογο της Σκύρου είναι μια από τις πιο
σπάνιες φυλές αλόγων στον κόσμο και ζει
μόνο στη Σκύρο. Οι ρίζες του φτάνουν στην
αρχαιότητα, όπου ήταν η κυριάρχη ράτσα
σε όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι πιθανό να έχει κοινές ρίζες με το άλογο της Πίνδου. Θεωρείται απόγονος των αλόγων του
Αχιλλέα, ο οποίος τα πήρε μαζί του και τα
χρησιμοποιήσε στον Τρωικό πόλεμο. Αυτή
η ανθεκτική φυλή απεικονίζεται στη ζωφό-

ρο του Παρθενώνα. Μια άλλη σημαντική
στιγμή κατά τη διάρκεια των αιώνων είναι η
χρήση τους στις εκστρατείες του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Χαρακτηριστικό τους είναι το
μικρό ύψος τους τους, μόλις 110 εκ. Το ισχυρό και ανθεκτικό σώμα τους είναι ιδανικό
για το αλώνισμα και το όργωμα της γης. Στο
παρελθόν, κατά τη διάρκεια της συγκομιδής,
γινόντουσαν και ιπποδρομίες στις οποίες οι
αναβάτες έτρεχαν χωρίς σέλα και χαλινάρι.
Μετά την ολοκλήρωση της γιορτής τα άλογα
παρέμεναν ελεύθερα στο βουνό του Κόχυλα
μέχρι τον Μάιο. Τη δεκαετία του ‘60 αυτά τα
έθιμα εγκαταλείφθηκαν. Η χρήση γεωργικών μηχανημάτων οδήγησε σε μείωση του
πληθυσμού των αλόγων και έτσι χαρακτηρίστηκαν ως απειλούμενο είδος. Μέχρι σήμερα οι Σκύριοι αγωνίζονται να εξαλείψουν
τον κίνδυνο της εξαφάνισης του Σκυριανού
αλόγου.
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Μονοπάτια με πλούσια πανίδα
Το Πρόγραμμα LIFE Σκύρου σηματοδότησε
και χαρτογράφησε 8 διαδρομές με ενδιαφέροντα στοιχεία φύσης και πολιτισμού με
στόχο την ανάδειξη του πλούτου του νησιού.
Κάποιες διαδρομές ακολουθούν παλιά μονοπάτια που χρησιμοποιούσαν για χρόνια οι
σκυριανοί τσοπάνηδες για τα αιγοπρόβατά
τους και κάποιες άλλες οδηγούν σε ιστορικά
εξωκλήσια που γιορτάζονται μέχρι τις μέρες
μας από τους κατοίκους του νησιού. Δύο
από τις διαδρομές βρίσκονται στους πιο σημαντικούς υγροτόπους του νησιού, στην Καλαμίτσα και στο Παλαμάρι, που αποτελούν
σταθμούς για πολλά μεταναστευτικά πουλιά. Ξεχωριστή είναι η διαδρομή που αρχίζει
από το οροπέδιο του Άρι, σε ένα όμορφο
τοπίο με αριές (βελανιδιές), σφενδάμια και
φυλλίκια. Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί το
φυσικό βιότοπο του Σκυριανού αλόγου, το
οποίο συχνάζει εκεί σε αγέλες και ξεδιψά στη
Λούστρια, έναν χωμάτινο λάκκο με βρόχινο
στάσιμο νερό. Αλογα συναντά κανείς και στη
διαδρομή που ξεκινάει από τον όρμο Ρένες
και διασχίζει το πλάτωμα στη θέση Αραγάδε
για να καταλήξει στο νοτιοανατολικό άκρο
της Σκύρου, στο ακρωτήρι Λιθάρι. Εκεί βρίσκεται πετρόχτιστος διώροφος φάρος που
κατασκευάστηκε το 1894 και είναι ο μοναδι-

κός φάρος στην Ελλάδα με διώροφο κτίσμα
από κατασκευής του στη βάση του πύργου.
Το παλιό περιστροφικό σύστημα των κατόπτρων του χρειαζόταν «κούρδισμα» κάθε
πενήντα λεπτά. Σήμερα δεν επιτηρείται και
έχει εφοδιαστεί με αυτόματο μηχάνημα.
Στο πλάτωμα Αραγαδέ συχνάζουν αγέλες
με καθαρόαιμα ή ημίαιαμα Σκυριανά άλογα. Το τοπίο είναι επιβλητικό με απότομα
βράχια να καταλήγουν σε γαλαζοπράσινα
νερά. Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβρη
συνοδοιπόροι στη διαδρομή προς το φάρο
είναι οι Μαυροπετρίτες, ένα απειλούμενο γε-

ράκι που φωλιάζει στα απόκρημνα βράχια.
Η Σκύρος φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία
του παγκοσμίως. Το τελευταίο τμήμα της διαδρομής είναι σε μία απότομη πλαγιά όπου
υπάρχει ακόμα σε καλή κατάσταση το παλιό
μονοπάτι. Ο φάρος το 2012 χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Τουρισμού και Πολιτισμού ως μνημείο τόσο για την αρχιτεκτονική
του κατασκευή όσο και για τον αρχικό μηχανισμό του φάρου, διότι αποτελεί σημαντική
τεχνική και επιστημονική μαρτυρία για τα
φωτιστικά συστήματα των φάρων στο τέλος
του 19ου αιώνα.

Το Σκυριανό άλογο στο Κτήμα Μουριές
Ο Μανώλης Τραχανάς από το Κτήμα Μουριές μιλά για το Σκυριανό άλογο και την
προστασία του.
Από παιδί είχα το όνειρο να φτιάξω μια φάρμα με άλογα. Είχα την τύχη να μεγαλώσω με
ένα άλογο και αυτό ενίσχυσε το ενδιαφέρον μου για την ντόπια ράτσα. Γύρω στο 2008
δημιουργήθηκε το Κτήμα Μουριές με δέκα Σκυριανά άλογα και σήμερα πλέον, μαζί με
τη Μάριον Οφρέ και μια ομάδα εθελοντών απ’ όλο τον κόσμο, φροντίζουμε 45 αλογάκια.
Βασική μας δράση είναι η ελεγχόμενη αναπαραγωγή, ώστε να διαφυλάσσεται καθαρή η
ράτσα. Ενώ στο νησί υπήρχαν κάποτε χιλιάδες ημιάγρια Σκυριανά άλογα που ζούσαν τον
χειμώνα ελεύθερα στο βουνό και το καλοκαίρι βοηθούσαν με τις αγροτικές εργασίες, η
Σκύρος σήμερα αριθμεί μόνο έχουμε ξεπεράσει τα 200, χάρη στην αναπαραγωγή. Αντίστοιχα με το ντόπιο αλογάκι, στη Σκύρο υπήρχαν και μικρόσωμες αγελάδες -που δυστυχώς χάθηκαν- ενώ υπάρχουν ακόμα Σκυριανά γαϊδουράκια και το Σκυριανό σκυλί, ο κορδολούρης. Το Σκυριανό άλογο θεωρείται μια από τις πιο αρχαίες ράτσες ενώ εικάζεται ότι ζούσε και
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκτός από την αναπαραγωγή, κεντρικό μας μέλημα είναι να παρέχουμε καλές συνθήκες διαβίωσης στα
άλογα τα οποία και έχουν την ελευθερία να καλπάζουν σε μεγάλες εκτάσεις. Δεχόμαστε επισκέπτες και κάνουμε βόλτες με άλογα για τα
παιδιά ενώ, από πέρσι, ξεκινήσαμε μαθήματα ιππασίας και ιπποκομίας. Μας ενδιαφέρουν οι δραστηριότητες που απευθύνονται σε όσους
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μια σχέση με τα άλογα και όχι σε βιαστικούς επισκέπτες που θέλουν να βγάλουν απλά μια φωτογραφία
του παιδιού τους πριν πάνε στην παραλία. Και η καλύτερη εποχή για να επισκεφτεί κανείς το Κτήμα μας είναι το φθινόπωρο και η άνοιξη.
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ
Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, Διευθύνων σύμβουλος, ‘Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
Ο κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος είναι ο Διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Είναι
Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ με Executive MBA από το ALBA και εμπειρία άνω των 20 ετών σε θέσεις πωλήσεων
και γενικής διεύθυνσης. Από το 2010 εργάζεται στην Εταιρία και ήταν Γενικός Διευθυντής του τομέα ΟΣΤΡΕΑ, με
αντικείμενο την πώληση λιπαντικών Shell, συσσωρευτών και ελαστικών καθώς και του τομέα αγροτικών μηχανημάτων
Kubota. Από το 2013 είναι και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Εταιρίας και από τον Ιανουάριο 2018 εκτελούσε
καθήκοντα αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Υπηρέτησε στη Shell από το 1996 έως το 2010 αποκτώντας
μεγάλη εμπειρία σε πολυεθνικό περιβάλλον, ξεκινώντας σαν επιθεωρητής πωλήσεων και αργότερα διευθυντής
πωλήσεων. Το 2007 έγινε μέλος του country coordination team της Shell Hellas εκπροσωπώντας τον τομέα των
λιπαντικών. Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα, είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Λάμπρος Γιαννούχος, Γενικός Διευθυντής, ΕΤΕΜ ΑΕ
Ο Λάμπρος Γιαννούχος κατέχει, από τον Φεβρουάριο του 2019, τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΤΕΜ ΑΕ,
εταιρεία του ομίλου Βιοχάλκο, με έδρα την Ελλάδα και θυγατρικές σε Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία και Ουκρανία.
Είναι απόφοιτος του πολιτικού τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Vrije Universiteit Brussel. Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Επί μια δεκαετία διετέλεσε στέλεχος πωλήσεων σε Ιαπωνική πολυεθνική εταιρεία, στην εταιρεία
Decision του ομίλου Quest με έδρα τις Βρυξέλλες και αργότερα μεταπήδησε στο χώρο της βιομηχανίας όπου για 15
χρόνια υπήρξε εμπορικός διευθυντής με μεγάλη επιτυχία. Διετέλεσε πρόεδρος του Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας
για δύο τριετίες (2011- 2017). Είναι έγγαμος με δύο γιούς. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.

Αλέξανδρος Δανιηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας από τον Ιανουάριο του
2018. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία το 1992 από το Τμήμα Πωλήσεων. Το 2002 εισήλθε
στη Διοικητική Ομάδα ως Διευθυντής Πωλήσεων Χονδρικής - Horeca. Το 2008 έγινε Διευθυντής Πωλήσεων
στην Ελλάδα και το 2010 Εμπορικός Διευθυντής. Την περίοδο 2012-2017 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της
Heineken Σερβίας, οδηγώντας την εταιρεία στην κορυφή της αγοράς, τριπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών και
τον όγκο των πωλήσεων, επιτυγχάνοντας μεγάλη αύξηση κερδοφορίας.
Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Αθανάσιος Έξαρχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Nokia στην Ελλάδα
Ο κ. Αθανάσιος Έξαρχος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nokia στην Ελλάδα από τον Μάρτιο του
2009 και Strategy Manager για την ομάδα στρατηγικής των πωλήσεων στην Ευρώπη. Εντάχθηκε στη Nokia το 1998
και ανέλαβε μία σειρά ηγετικών θέσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Διευθυντή Πωλήσεων Μεσογείου και
Μαύρης Θάλασσας και του Strategy Manager για την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Ξεκίνησε την καριέρα του
το 1990 από το R&D της Siemens και ήταν ιδρυτικό στέλεχος του τμήματος που σήμερα είναι γνωστό σαν Nokia
Technology Center Athens. Είναι κάτοχος BSc in Computer Science και MSc in System Design από το πανεπιστήμιο
του Μάντσεστερ στη Μεγάλη Βρετανία. Τον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με τα ταξίδια, το τρέξιμο μεγάλων
αποστάσεων, τη φωτογραφία και τον εθελοντισμό. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.
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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 Ζαΐμης, Αντιπρόεδρος, MAS S.A
Με 20 χρόνια εμπειρίας στη διοίκηση της MAS S.A, ο Βασίλης Ζαΐμης ηγείται με επιτυχία ομάδες
που ξεχωρίζουν για την αποτελεσματικότητά τους σε όλα τα επίπεδα. Εξειδικεύεται στην κατάρτιση
προϋπολογισμών, τη διαχείριση προσωπικού καθώς και την επίλυση σύνθετων λειτουργικών θεμάτων της
επιχείρησης. Εστιάζει ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση και την προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων της εταιρίας,
ενώ αναζητά διαρκώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στους κλάδους της Βιομηχανίας και της Ναυτιλίας, τους
οποίους γνωρίζει σε βάθος.

Γιάννης Καλλιάς, Chief Executive Officer, TÜV AUSTRIA HELLAS
Ο Γιάννης Καλλιάς είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός/Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης με
μεταπτυχιακές σπουδές στο Quality Management (MSc Quality Management) από το Cranfield University της Μ.
Βρετανίας. Σήμερα, κατέχει τη θέση του Chief Executive Officer στις ακόλουθες εταιρείες του TÜV AUSTRIA GROUP:
TÜV AUSTRIA HELLAS (Ελλάδα), TÜV AUSTRIA CERT (Αυστρία) TUV AUSTRIA CYPRUS (Κύπρος), TUV AUSTRIA ALBANIA
(Αλβανία), ενώ, από το 2017 είναι Global Director of Business Unit “Certification” για το TÜV AUSTRIA GROUP. Το TÜV
AUSTRIA GROUP δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες στην Ευρώπη, Μέση και Άπω Ανατολή, Αφρική και
αποτελεί ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως στις υπηρεσίες ελέγχου, δοκιμών, επιθεώρησης και
πιστοποίησης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη Μπιστιόλα και έχει δύο γιούς.

Αλέξανδρος Κωστήρογλου, Διευθυντής Marketing και Δημοσίων Σχέσεων, Volvo Car Hellas
Ο Αλέξανδρος Κωστήρογλου έχει από το 2011 τη θέση του Διευθυντή Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Volvo Car
Hellas, έχοντας στην ευθύνη του το σύνολο της επικοινωνίας και τη στρατηγική ανάπτυξη του brand της Volvo στην
ελληνική αγορά. Στο παρελθόν έχει αναλάβει διάφορες θέσεις marketing με επιτεύγματα στην αύξηση των πωλήσεων
και της κερδοφορίας, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των
brands, μέσω ολοκληρωμένων ενεργειών marketing και της χρήσης νέων Μέσων. Έχει εργαστεί στην Toyota Ελλάς
ως Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών, καθώς και στο ALBA Graduate Business
School, στη Renault και στον Κλάδο Λιανικής του Ομίλου Σφακιανάκης ως Διευθυντής Marketing. Είναι πτυχιούχος του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School.

Γεωργία Μαλαματένιου, Διευθύντρια HR Ελλάδας και Κύπρου και μέλος του Δ.Σ., Schneider Electric Α.Ε.Β.Ε.
H Γεωργία Μαλαματένιου είναι Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδας και Κύπρου και μέλος του Δ.Σ. της
Schneider Electric Α.Ε.Β.Ε. από τον Ιανουάριο του 2018. Έχει συνολικά περισσότερα από έντεκα έτη εμπειρίας στη
Διοίκηση Προσωπικού σε θέσεις HR Generalist, HR Assistant και Recruitment Specialist στην Schneider Electric, AIG
και MELLON Group στην Αθήνα και Octagon Professionals στην Ολλανδία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απόφοιτη του τμήματος Επικοινωνίας
του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει λάβει πιστοποιημένη εκπαίδευση στο Personal & Executive Coaching (AC
Accredited) και έχει πάθος για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων. Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από
τη Νάξο. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και είναι κάτοχος MBA με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική από το ALBA Graduate Business School
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Ιωάννης Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, SPACE HELLAS
Ο Δρ. Μερτζάνης Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της SPACE HELLAS, είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος MSc και PhD από το
Πανεπιστήμιο Surrey της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών
και της Πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1999 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Space Hellas,
επί σειρά ετών αποτελεί ανώτατο διοικητικό στέλεχος του ομίλου, έχοντας υπό την ευθύνη του τις εμπορικές, τεχνικές
και αναπτυξιακές δραστηριότητες του ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παναγιώτης Μουτσόπουλος , Γενικός Διευθυντής, ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ
Γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα, είναι έγγαμος και έχει μια κόρη. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ναυπηγός
και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Τραπεζική διοίκηση και προώθηση τραπεζικών προϊόντων στην
Ναυτιλία. Το 1997 ξεκίνησε να εργάζεται στην City Bank ως Υπεύθυνος διαχείρισης εταιρικών καρτών Dinners
και ως Υπεύθυνος City Gold πελάτων έως το 2003. Από το 2006 έως και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής της
εταιρείας «ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ» και ασχολείται με δημόσια έργα , κυρίως ηλεκτρομηχανολογικά , με το
Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, τον Ελληνικό Στρατό και την Ναυτιλία.

Νικόλαος Ε. Νικολαΐδης, Γενικός Διευθυντής Radisson Blu Park Hotel, Athens
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1995 στην αλυσίδα Radisson Edwardian στο Λονδίνο. Από
το 2000-2012 διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος και Γενικός Διευθυντής στην Αθήνα, στις ξενοδοχειακές μονάδες
IHG (Crowne Plaza),Royal Olympic και Civitel.Την περίοδο 2012-2019 υπήρξε Γενικός Διευθυντής στο Euphoria
Club Hotel & Resort στη Βουλγαρία, μέλος του Ομίλου εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,ενώ από τον Ιούνιο του 2019 έως
σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και έχει πραγματοποιήσει Μάστερ στη Διοίκηση Τουρισμού. Παράλληλα με
την επαγγελματική του δραστηριότητα, από το 2005 έως σήμερα αναπτύσσει και διδακτική δραστηριότητα στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι έγγαμος και πατέρας 2 παιδιών.

Παναγιώτης Τσαντήλας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
Ο κ. Παναγιώτης Τσαντήλας είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Knauf πριν από 15 χρόνια, από τις θέσεις του Μηχανικού Πωλήσεων και
αργότερα Διευθυντή Marketing και υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Κέντρων σε Ν.Α. Ευρώπη, Μέση Ανατολή και
Αφρική. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Knauf, εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας Μηχανικός. Είναι
διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος MBA από το ALBA. Είναι παντρεμένος και έχει 2 κόρες.
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AUTONOMOUS VEHICLE
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ερευνητών, μέχρι το 2025, θα υπάρχουν στους
δρόμους περίπου 8 εκατομμύρια αυτόνομα ή ήμι-αυτόνομα οχήματα.

Α

υτόνομο όχημα ονομάζεται
ένα όχημα, το οποίο μπορεί
να κατευθύνει τον εαυτό
του, από ένα σημείο εκκίνησης, σε έναν προκαθορισμένο προορισμό, με την χρήση του αυτόματου
πιλότου, χάρη στην πληθώρα τεχνολογιών και αισθητήρων που υπάρχουν σε
αυτό.
Καθώς όμως ενσωματώνονται εντός
των οδικών δικτύων, τα αυτόνομα οχήματα θα πρέπει πρώτα να περάσουν
μέσω 6 εξελικτικών σταδίων.
Η SAE (Society of Aytonomotive
Engineers) προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά αυτών των 6 επιπέδων, όπως αποτυπώνονται στη συνέχεια. Συγχρόνως
το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ
υιοθέτησε αυτά τα επίπεδα.
Επίπεδο 0 – Κανένας αυτοματισμός.
Αναφέρεται στα αυτοκίνητα όπως τα
γνωρίζουμε σήμερα στην καθημερινότητα μας.
Επίπεδο 1 – Υποστήριξη οδηγού.
Συμπεριλαμβάνονται οι λειτουργίες cruise control και adaptive cruise
control, όπου το όχημα διατηρεί μια
ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο αμάξι.
Επίπεδο 2 – Μερικός αυτοματισμός.
Εδώ το όχημα έχει τον έλεγχο της πορείας και της ταχύτητας.
Επίπεδο 3 – Αυτοματισμός υπό όρους.
Ύπαρξη ανεπτυγμένων ικανοτήτων
αντίληψης του περιβάλλοντος.
Επίπεδο 4 – Υψηλός αυτοματισμός.

Πλέον τα οχήματα είναι ικανά να επέμβουν
αν κάτι πάει στραβά, δεν χρειάζονται σχεδόν καμία ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά ο
οδηγός έχει ακόμα τη δυνατότητα να πάρει
τον έλεγχο.
Επίπεδο 5 – Πλήρης αυτοματισμός. Δεν
χρειάζεται καμία ανθρώπινη παρέμβαση,
δεν θα υπάρχει καν τιμόνι.
Ποιοι κλάδοι επωφελούνται;
Λόγω της ραγδαίας προόδου των αυτόνομων οχημάτων προκύπτουν εύλογοι
προβληματισμοί σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης άνω των 4 εκατομμυρίων
θέσεων εργασίας. Συγχρόνως όμως υπάρχουν προβλέψεις για την δημιουργία μιας
βιομηχανίας 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τι αλλαγές θα φέρει η νέα αυτή τεχνολογία;
Δεν αρκεί να κατασκευαστούν τα αυτόνομα οχήματα σε μεγάλη κλίμακα, πρέπει να
εξασφαλιστεί η ορθή τους λειτουργία και η
βέλτιστη εμπειρία των πελατών. Συνεπώς
θα χρειαστεί να διατεθούν πόροι για την
διαχείριση του στόλου, την δημιουργία
της ιδανικής εμπειρίας του χρήστη, την
ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών, την
κατασκευή έξυπνων πόλεων με διασυνδεδεμένες οδικές υποδομές, την συντήρηση
και την επισκευή των οχημάτων και την
κατοχύρωση της ασφάλειας, με τη χρήση
απομακρυσμένων χειριστών και υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης. Αυτές είναι μόνο
μερικές από τις νέες εργασίες που θα δημιουργηθούν, όταν τα αυτόνομα οχήματα
καταλάβουν τους δρόμους.

Επίσης, η άνοδος των self-driving cars θα
κάνει τις απομακρυσμένες μετακινήσεις
πολύ πιο εύκολες. Για να αποφύγουν τις
υψηλές τιμές των ενοικίων στα αστικά
κέντρα, οι πολίτες θα μετακινηθούν στα
προάστια. Η ανάγκη για την δημιουργία
νέων σπιτιών, σχολείων, εστιατορίων και
εμπορικών καταστημάτων σύντομα θα
αρχίσει να ανθίζει σε αυτές τις περιοχές,
ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας στους
κατασκευαστικούς, εμπορικούς και διαχειριστικούς τομείς.
Ήδη αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις όπως
η Google, η Apple και η Mercedes Benz
δουλεύουν πυρετωδώς για την κατασκευή αυτόνομων οχημάτων. Το μοντέλο
S της Tesla περιλαμβάνει ήδη λειτουργία αυτόματου πιλότου, που προσφέρει
ημιαυτόνομες ικανότητες.
Είναι εμφανές πως οι κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας και της τεχνολογίας
μπορούν να αποκομίσουν μεγάλο κέρδος, συγχρόνως όμως υπάρχουν και
άλλες βιομηχανίες οι οποίες θα έρθουν
αντιμέτωπες με μεγάλα κύματα αλλαγών, τα οποία μπορούνμ, είτε να τα αξιοποιήσουν προς όφελος τους, είτε να τις
παρασύρουν με καταστρεπτική ορμή.
Συγκεκριμένα ο ασφαλιστικός κλάδος,
οι επισκευές οχημάτων, οι δημόσιες μεταφορές, οι αεροπορικές εταιρίες, αλλά
ακόμα και οι ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και οι επιχειρήσεις εστίασης πρέπει
να είναι σε εγρήγορση εν όψη των επερχόμενων αλλαγών που θα επιφέρουν τα
αυτόνομα οχήματα.

