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Προετοιμάσου για το αναπάντεχο

Στη σκιά του ιού, θριαμβεύει η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά

Ο

ι προσδοκίες είναι μια ευθεία διαδρομή που χτίζουμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον μας, ενώ ζούμε στο παρόν.
Ώσπου να συμβεί αυτό που δεν περιμέναμε, ώσπου να τύχει το αναπάντεχο.
Και τότε οι προσδοκίες αλλάζουν …
Ο COVID-19 έγινε το τελευταίο διάστημα ο εφιάλτης μας. Ανέτρεψε εν μία νυκτί τα δεδομένα. Ποιος περίμενε έναν παγκόσμιο πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό;
Ο ιός και η απειλή του θανάτου μεταμόρφωσαν τον τρόπο που ενεργούμε και αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας. Ένα είναι σίγουρο: τίποτε δεν θα είναι ποτέ ίδιο με πριν. Και μέσα
σε όλη αυτή τη δίνη, αγωνιζόμαστε να βγούμε νικητές.
Η επόμενη ημέρα πρέπει να μας βρει όλους πρωτίστως υγιείς. Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η επόμενη ημέρα πρέπει να μας βρει όμως και
οικονομικά δραστήριους, να συνεχίζουμε να δημιουργούμε και να παράγουμε. Είναι πολύ
σημαντικό η οικονομία - που δέχεται και θα δεχθεί ακόμη περισσότερους κλυδωνισμούς
από την όλη κατάσταση - να εξακολουθεί να λειτουργεί.
Ψυχραιμία, διορατικότητα, στρατηγική και σχεδιασμός, συνεργασία, βαθιά ατομική και
κοινωνική ευθύνη και υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης είναι το ‘αντίδοτο’ να αντιμετωπίσουμε μια τέτοιας κλίμακας κρίση και τα ‘απόνερά’ της.
Σιγή, ως φόρος τιμής στους νεκρούς συμπολίτες μας, στους νεκρούς του πλανήτη όλου.
Μια ζεστή αγκαλιά παρηγοριάς, σε όσους έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους.
Ευγνωμοσύνη για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων μας για
τις ηρωικές προσπάθειές τους.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν άξιο επιστήμονα, έναν κανονικό άνθρωπο, τον Σωτήρη
Τσιόδρα, που μπήκε στη ζωή μας και τη φώτισε.
Αυτούς τους μήνες του 2020 θα τους θυμόμαστε για πάντα. Ας μείνουν εφεξής στο DNA
μας, στην καθημερινότητά μας ως μάθημα ζωής μας ο σεβασμός, η συνεργασία και η αλληλεγγύη. Είναι μια ευκαιρία να αναθεωρήσουμε στάση ζωής, όσα νομίζαμε ως δεδομένα
στο παρελθόν και να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες και τις προτεραιότητές μας.
Γιατί δεν υπάρχει καμιά γομολάστιχα να σβήσεις το παρελθόν, αλλά πάντα θα υπάρχει ένα
μολύβι για να γράψεις το μέλλον.

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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Με την πανδημία του κορονοϊού να έχει ήδη δραματικές
επιπτώσεις στην κοινωνία και να απειλεί με νέα ύφεση
την παγκόσμια οικονομία, οι ηγέτες των επιχειρήσεων
καλούνται να διαχειριστούν μία κρίση χωρίς προηγούμενο.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ 2030:
9 ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Ποιες είναι οι σημαντικότερες τάσεις τις οποίες θα πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη στις σημαντικές αποφάσεις οι
επιχειρηματικοί ηγέτες;

24
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Πρακτικές και δεξιότητες που συμβάλλουν στην ενίσχυση
της καλής κρίσης των ηγετών – ένα στοιχείο που τελικά
καθορίζει την επιτυχημένη ηγεσία.
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Το Βήμα του Προέδρου

Ηγεσία απέναντι στην πανδημία

Σ

τις
πρωτοφανείς
συνθήκες πανδημίας που όλοι/ες
αντιμετωπίζουμε και δεν θα
μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει, ο ρόλος μας γίνεται ακόμη πιο
απαιτητικός. Δεν είμαστε στην πρώτη
γραμμή αυτής της μάχης απέναντι στον
COVID-19 όπως οι γιατροί, οι υπηρεσίες
υγείας και το νοσηλευτικό προσωπικό
τους οποίους ευγνωμονούμε για την
προσπάθεια που κάνουν.

Με το δικό μας τρόπο βέβαια ο καθένας
και η καθεμία από εμάς βρισκόμαστε
ήδη στο μέτωπο. Σε προσωπικό και ανθρώπινο επίπεδο διαχειριζόμαστε την
ίδια αγωνία και συμμεριζόμαστε την
ανησυχία για τις ευπαθείς ομάδες στις
οποίες πιθανώς ανήκουν κάποιοι/ες από
εμάς ή εμείς οι ίδιοι.
Ως Ανώτατη Διοίκηση είμαστε επιφορτισμένοι με την προστασία, φροντίδα
και υποστήριξη του προσωπικού των
επιχειρήσεων των οποίων ηγούμαστε,
διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια
των δραστηριοτήτων μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πολύ βασικό
να διατηρήσουμε θετική των ψυχολογία
των ανθρώπων μας και κατά συνέπεια
της αγοράς όπου αυτό είναι εφικτό, καθότι όπως είχε πει ο Αριστοτέλης “Πόλε-

μος γαρ σχολείον αρετής εστί”.
Σε δεύτερο επίπεδο αντιλαμβανόμαστε
όλοι ότι η επίδραση αυτών των έκτακτων
συνθηκών στην οικονομία και στις επιχειρήσεις δεν θα είναι αμελητέα. Ειδικοί ανά
τον κόσμο έχουν ξεκινήσει από σήμερα
την εκτίμηση του μεγέθους του πλήγματος.
Κατά τη Goldman Sachs, η κρίση αυτή δεν
θα είναι ανάλογη με το οικονομικό τσουνάμι
του 2008 αλλά θα θυμίζει περισσότερο τις
συνθήκες μετά την 11η Σεπτεμβρίου με τη
σταθεροποίηση και ανάκαμψη να υπολογίζονται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Για την Ελλάδα είναι πολύ νωρίς να αποτιμήσουμε την κατάσταση, καθότι προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Μολαταύτα, πιθανώς να βρεθούμε σε μία
παρατεταμένη αστάθεια και αβεβαιότητα
με δεδομένο ότι νευραλγικοί κλάδοι της
οικονομίας όπως ο τουρισμός μετράνε
πολύ σημαντικές απώλειες. Έχει σημασία
να δούμε τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση
για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη συγκυρία, ήδη το
πάγωμα των δόσεων των δανείων που ανακοινώθηκε είναι ένα σημαντικό και άμεσο
μέτρο ανακούφισης.
Μας απασχολεί η επόμενη μέρα ως ΕΑΣΕ και
θα είμαστε δίπλα σας για δούμε την ηγεσία
κάτω από το πρίσμα αυτής της νέας πραγ-
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ματικότητας. Άλλωστε έχει γίνει μέρος της
κουλτούρας μας και της ζωής μας τα τελευταία χρόνια, η πλοήγηση σε αχαρτογράφητα νερά. Πρέπει να καταδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε επανεκκίνηση απέναντι
στον πανικό, τον φόβο και την απραξία. Αν
κάτι μας διδάσκει η προσπάθεια της φύσης
να επικρατήσει έναντι του ανθρώπου με τη
μετάλλαξη ιών σύμφωνα με τη Βιολογία,
αυτό είναι διαχρονικά η επικράτηση του
πιο ικανού και του πιο ευέλικτου.
Στο τέλος θα νικήσουμε και θα επιβιώσουμε αρκεί να προσαρμοστούμε επιτυχώς
στα νέα δεδομένα, που αποτελούν για
όλους μας μία αναμέτρηση με την ψυχραιμία, την ενσυναίσθηση, τη διορατικότητα
και την ευελιξία μας. Αυτό είναι άλλωστε
και το θέμα του 31ου Συνεδρίου της ΕΑΣΕ
στο οποίο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε:
Εγκάρδια Ηγεσία. Να είμαστε καλά και να
συναντηθούμε σύντομα σοφότεροι και
δυνατότεροι!

Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

Μας απασχολεί η επόμενη μέρα ως ΕΑΣΕ και θα είμαστε δίπλα
σας για δούμε την ηγεσία κάτω από το πρίσμα αυτής της νέας
πραγματικότητας.
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Διεθνή Νέα

PwC: Ρεκόρ απαισιοδοξίας των CEO για την παγκόσμια ανάπτυξη
Βάσει της 23ης ετήσιας έκθεσης CEO της PwC, επίπεδα ρεκόρ σημειώνει
η απαισιοδοξία των CEO για την παγκόσμια οικονομία. Το 53% προβλέπει
επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης για το 2020, με το δείκτη
για την Ελλάδα να κινείται στα αντίστοιχα επίπεδα. Η απαισιοδοξία των CEO
για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα υψηλή στη Βόρεια
Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή με 63%, 59% και 57%
αντίστοιχα των CEO από τις περιοχές αυτές να προβλέπουν χαμηλότερη
παγκόσμια ανάπτυξη για τη φετινή χρονιά. Αντίθετα με τις εκτιμήσεις για
το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, οι CEO είναι θετικοί για την προοπτική της δικής τους εταιρείας. H αλλαγή στη διάθεση των CEO σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με την προοπτική αύξησης των εσόδων τους,
αποδεικνύεται εξαιρετικός δείκτης πρόβλεψης για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι προβλέψεις των CEO από το
2008 και μετά, και ο συσχετισμός μεταξύ της εμπιστοσύνης των CEO στην
αύξηση εσόδων 12μήνου και της πραγματικής ανάπτυξης που σημείωσε η
παγκόσμια οικονομία υπήρξε μεγάλη. Εφόσον αυτή η σχέση εξακολουθεί
να ισχύει, η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να επιβραδυνθεί στο 2,4% το
2020, χαμηλότερα από πολλές εκτιμήσεις, όπως για παράδειγμα η πρόβλεψη για ανάπτυξη 3,4% τον Οκτώβριο, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ρυθμιστικές αλλαγές στον κυβερνοχώρο
Ενώ οι CEO ανά τον κόσμο εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την υπερβολική επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων, προβλέπουν επίσης σημαντικές
ρυθμιστικές αλλαγές στον τομέα της τεχνολογίας. Παγκοσμίως, πάνω από
τα δύο τρίτα των CEO πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις θα θεσπίσουν νέους
νόμους για τη ρύθμιση του περιεχομένου του διαδικτύου και των μέσων

κοινωνικής δικτύωσης αλλά και για τη διάσπαση των κυρίαρχων εταιρειών
τεχνολογίας. Επίσης, η πλειοψηφία των CEO (51%) προβλέπει ότι οι κυβερνήσεις θα επιβάλλουν ολοένα και περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, την
απόδοση ατομικής οικονομικής αποζημίωσης για τη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων. Οι CEO ωστόσο εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με
το βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία
μεταξύ της αύξησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από το σχεδιασμό
ρυθμίσεων για τα προσωπικά δεδομένα. Ως προς αυτό, το 41% δηλώνει
θετικό προς την επίτευξη της σωστής ισορροπίας και το 42% εκφράζει
αντίθετη άποψη.

Κλιματική αλλαγή - πρόκληση ή ευκαιρία;
Σε παγκόσμιο επίπεδο η κλιματική αλλαγή δεν έχει κάνει την εμφάνισή της
ανάμεσα στις δέκα μεγαλύτερες απειλές, σε αντίθεση με την Ελλάδα που
έχει καταλάβει την τέταρτη θέση. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο οι CEO
αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο τα πλεονεκτήματα της ανάληψης δράσης για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους. Σε
σύγκριση με μια δεκαετία πριν, οι CEO παγκοσμίως είναι πλέον δύο φορές
πιθανότερο να «συμφωνήσουν απόλυτα» ότι η επένδυση σε πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή θα δώσει ώθηση στη φήμη τους. Παράλληλα,
αναγνωρίζουν ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες οδηγούν στη δημιουργία νέων
ευκαιριών για προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησής τους. Για την ανάδειξη των ευκαιριών αυτών σε success story, απαιτείται η υιοθέτηση των
αρχών της κλιματικής αλλαγής σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας
και της εμπειρίας του πελάτη μιας επιχείρησης.
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ΕΕ: Ελάχιστοι εθνικοί
μισθοί για 21 κράτη
μέλη
Τα 21 από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν ελάχιστους εθνικούς μισθούς από την 1η
Ιανουαρίου του 2020, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Eurostat. Αναλυτικότερα,
τον Ιανουάριο του 2020, η Βουλγαρία
είχε τον χαμηλότερο ακαθάριστο κατώτατο μισθό (312 ευρώ) σε ολόκληρη την ΕΕ, με εννέα κράτη μέλη, που
βρίσκονται κυρίως στην ανατολική
πλευρά της ΕΕ, να ακολουθούν έχοντας κατώτατους μισθούς που κυμαίνονται μεταξύ 400 και 600 ευρώ το
μήνα. Πρόκειται για τις Λετονία (430
ευρώ), Ρουμανία (466 ευρώ), Ουγγαρία (487 ευρώ), Κροατία (546 ευρώ),
Τσεχία (575 ευρώ), Σλοβακία (580
ευρώ), Εσθονία (584 ευρώ), Λιθουανία
(607 ευρώ) και Πολωνία (611 ευρώ).
Η Ελλάδα (758 ευρώ) βρίσκεται στην
επόμενη κατηγορία, μαζί με 4 άλλα
κράτη μέλη, κυρίως του νότου της
ΕΕ, στην οποία οι ελάχιστοι μισθοί
κυμαίνονται μεταξύ 700 ευρώ και λίγο
περισσότερο από 1.000 ευρώ. Στην
κατηγορία αυτή, πλην της χώρας μας,
βρίσκονται η Πορτογαλία (741 ευρώ),
η Μάλτα (777 ευρώ), η Σλοβενία (941)
και η Ισπανία (1050). Στα υπόλοιπα
επτά κράτη μέλη, οι ελάχιστοι μισθοί
υπερέβαιναν τα 1.500 ευρώ ανά μήνα.
Συγκεκριμένα, τα κράτη αυτά είναι
η Γαλλία (1.539 ευρώ), η Γερμανία
(1.584 ευρώ), το Βέλγιο (1.594 ευρώ),
η Ολλανδία (1.636 ευρώ), η Ιρλανδία
(1.656 ευρώ) και το Λουξεμβούργο
(2.142 ευρώ). Τέλος, επισημαίνεται ότι
οι χώρες που δεν έχουν ελάχιστους
εθνικούς μισθούς είναι η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, ενώ στα 21 κράτη
μέλη, ο υψηλότερος ελάχιστος μισθός
στην ΕΕ ήταν σχεδόν 7 φορές υψηλότερος από τον χαμηλότερο.

ManpowerGroup: Τι αναζητούν οι εργαζόμενοι ανάλογα
με την γενιά που ανήκουν
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της ManpowerGroup που δημοσιεύτηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός στις 21-24 Ιανουαρίου 2020, οι ανάγκες των εργαζομένων ποικίλουν ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, το φύλο και τα διαφορετικά στάδια καριέρας, με τις πιο σημαντικές που καταγράφονται να είναι η αυτονομία ως προς το χρονικό διάστημα και τον χώρο υλοποίησης της εργασίας,
η ευεξία μέσω της ισορροπίας μεταξύ εργασίας - προσωπικής ζωής και η επαγγελματική εξέλιξη που
οδηγεί σε ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αναλυτικότερα, η Gen Z (ηλικία 18-24) είναι φιλόδοξη, αναζητά τις
οικονομικές απολαβές και την επαγγελματική εξέλιξη, με τις ανάγκες μεταξύ γυναικών και ανδρών να
διαφέρουν. Έτσι, για τις γυναίκες, οι οικονομικές απολαβές είναι δύο φορές πιο σημαντικές από την
ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ για τους άντρες, οι οικονομικές απολαβές είναι εξίσου σημαντικές με την
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη. Από την πλευρά τους, οι Millennials (ηλικία 2534) επιθυμούν ευελιξία και μια εργασία με προκλήσεις, με τις γυναίκες να αναφέρουν πως η ευελιξία
είναι απαραίτητη και τους άντρες να τη θεωρούν λιγότερο σημαντική, ενώ οι Younger Xers (ηλικία 3544) αναζητούν την ισορροπία με τους άνδρες και τις γυναίκες να δίνουν εξίσου προτεραιότητα στην ευελιξία και να προτιμούν την εργασία εξ αποστάσεως, αναζητώντας δικαίωμα σε γονικές άδειες καθώς
και ευέλικτο ωράριο εργασίας. Αναφορικά με τους Older Xers (ηλικία 45-54), φαίνεται ότι αναζητούν,
κυρίως, τις ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές, ενώ σημαντικός παράγοντας προσέλκυσης αποτελεί
ένα εργασιακό περιβάλλον με προκλήσεις, με τους άνδρες να δίνουν προτεραιότητα στην ευέλικτη
εργασία, και τις γυναίκες στην ομάδα συνεργασίας. Τέλος, οι Boomers (ηλικία 55-64 και 65+) κινητοποιούνται από οικονομικές απολαβές, εργασία με προκλήσεις και ευελιξία, δίνοντας όμως μεγαλύτερη
προτεραιότητα στην ηγεσία και στη διαχείριση ομάδας, με τους άνω των 65 ετών να ενεργοποιούνται
από το όραμα με στόχο.
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Διεθνή Νέα

Η τεχνολογία αρωγός για την πληρωμή των φόρων από πλευράς επιχειρήσεων
ανά τον κόσμο
Η 14η ετήσια έκθεση «Paying Taxes 2020» της PwC και της Παγκόσμιας
Τράπεζας για το 2020, αποτυπώνει τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρέχουν στους φορολογούμενους οι φορολογικές αρχές, ανά τον κόσμο,
μέσω της υιοθέτησης των τεχνολογικών λύσεων. Τόσο στη Βραζιλία όσο
και στο Βιετνάμ, ο χρόνος που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις ήταν κατά 23% συντομότερος το 2018 σε σύγκριση
με το 2017 ενώ στην Ακτή του Ελεφαντοστού, την Κιργιζία και το Ισραήλ
καταγράφηκαν μεγάλες μειώσεις στον αριθμό των φορολογικών πληρωμών, όπως υπολογίστηκαν από την έρευνα. Σε γενικές γραμμές, το παγκόσμιο μέσο κόστος της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων
παρέμεινε σχετικά σταθερό με βάση τέσσερα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ευκολίας στην πληρωμή των φόρων
από τις επιχειρήσεις: χρόνος συμμόρφωσης (234 ώρες), αριθμός πληρωμών (23,1), συνολικός συντελεστής φόρων και συνεισφορών (40,5%) και
τις διαδικασίες που απαιτούνται σε συνέχεια της υποβολής φορολογικής
δήλωσης (60,9 στα 100).
Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος του συνολικού συντελεστή φόρων και συνεισφορών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές
πολιτικών σε επιμέρους οικονομίες. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα καθιέρωσαν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), καθώς
και οι δύο οικονομίες επιζητούν τη διεύρυνση της φορολογικής τους βάσης και τη μείωση της στήριξής τους από τα έσοδα των φυσικών πόρων.
Η Γκάνα έχει κάνει μερική στροφή από το ΦΠΑ σε φόρους πωλήσεων
ενώ παράλληλα έγιναν σημαντικές μειώσεις στους φόρους επί των κερδών στη Γκάμπια, τις ΗΠΑ, την Κίνα και το Μαρόκο. Επιπλέον, η αυξημένη

πρόσβαση σε επιστροφές ΦΠΑ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των
διαδικασιών που ακολουθούν την υποβολή δήλωσης στην Αρμενία και
την Αίγυπτο. Από το 2012, ο μέσος χρόνος συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις είναι κατά 27 ώρες συντομότερος ενώ ο αριθμός των
πληρωμών έχει μειωθεί κατά 4,4 πληρωμές. Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι
αυτές που οδήγησαν και στις δύο αυτές βελτιώσεις. Το συνολικό ποσοστό
φόρων και συνεισφορών μειώθηκε ελαφρά στο 40,5%, από 41,9% κατά
την ίδια περίοδο. Ο μετά την υποβολή δήλωσης δείκτης, ο οποίος υπολογίζεται από το 2014, έχει ανέλθει στο 60,9 το 2018, από 58,9 πριν πέντε
χρόνια. Η ήπια, σε γενικές γραμμές, αύξηση κρύβει σημαντικές βελτιώσεις
σε αρκετές οικονομίες. Η πιο σημαντική είναι η εφαρμογή επιστροφής
ΦΠΑ σε περιπτώσεις όπως της Αιγύπτου και της Αρμενίας, ενώ η Τουρκία έχει εξαιρέσει τις αγορές επενδυτικών αγαθών από τον ΦΠΑ. Οι διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ έχουν καταστεί πολύ πιο αποτελεσματικές στο
Ισραήλ και την Ακτή Ελεφαντοστού. Η διόρθωση των δηλώσεων φόρου
εισοδήματος εταιρειών έχει εξορθολογιστεί ουσιαστικά στο Ελ Σαλβαδόρ,
την Ουγγαρία, την Ταϊλάνδη και την Τυνησία. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες στις φορολογικές διοικήσεις για να καταστήσουν τη διαδικασία πληρωμής φόρων πιο αποδοτική, ενώ εξελίσσονται
συνεχώς. Είναι σημαντικό για τις φορολογικές διοικήσεις να παραμένουν
ενήμερες σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να τις εκμεταλλεύονται
προς όφελος δικό τους αλλά και των φορολογούμενων. Οι επιχειρήσεις,
από την πλευρά τους, θα έπρεπε να ενσωματώσουν τις νέες φορολογικές
τεχνολογίες στις λειτουργίες τους για να καταφέρουν να ανταποκριθούν
στην αυξανόμενη ζήτηση των φορολογικών διοικήσεων για δεδομένα.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Αύξηση της ανεργίας παγκοσμίως από το 2021
Αμετάβλητο στο 5,4% παρέμεινε το 2019 το ποσοστό της ανεργίας, πλήττοντας 188 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, με το ποσοστό να αναμένεται να παραμένει αμετάβλητο το 2020, αλλά να αυξηθεί στο 5,5% το 2021. Σύμφωνα με στοιχεία
της ΔΟΕ, περίπου 470 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται, αλλά χωρίς επαρκή αμοιβή, ενώ πάνω από 630 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε διεθνές επίπεδο,
δηλαδή ο ένας στους πέντε ανθρώπους στον ενεργό πληθυσμό, βιώνει ακραία ή λιγότερο ακραία φτώχεια, έχοντας έσοδα κάτω από 3,2 δολάρια την
ημέρα. Όπως καταγράφεται στην εν λόγω ετήσια έκθεση, το 22% των νέων 15-24 ετών φαίνεται να μην έχει θέση εργασίας, θέση στο σύστημα παιδείας ή
θέση εκπαιδευόμενου. Τέλος, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό παραμένει στο 47%.
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GLASSDOOR: Έρευνα για τις
διακρίσεις σε τέσσερις χώρες

ΔΟΕ: Μέχρι και 25 εκατ. Θέσεις εργασίας θα
χαθούν λόγω κορωνοϊού
Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας του ΟΗΕ, η πανδημία του
Κορωνοϊού υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να συντελέσει στο να χαθούν μέχρι και 25
εκατ. θέσεις εργασίας, οδηγώντας σε ανεργία υψηλότερη από αυτήν της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης του 2008. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι θα χαθούν περίπου 5,3
εκατ. θέσεις εργασίας, με το χειρότερο σενάριο να προβλέπει 24,7 εκατ. θέσεις, ενώ
αναμένεται να αυξηθείκαι ο αριθμός των εργαζομένων που ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας αγγίζοντας στην καλύτερη περίπτωση τους 8,8 εκατ. και στην χειρότερη
τα 35 εκατ. άτομα. Σημειώνεται ότι ο ΔΟΕ επισημαίνει την ανάγκη για σεβασμό των
δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενίσχυση της οικονομίας και υποστήριξη τόσο των
εισοδημάτων όσο και των θέσεων εργασίας, προκειμένου να περιοριστεί η ανεργία
που θα προκληθεί από την πανδημία.

EUROSTAT: Τι ισχύει με τις γυναίκες managers
στην Ευρώπη
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 37% των managers των εταιρειών στις χώρες
της Ε.Ε. το 2019 ήταν γυναίκες. Αναλυτικότερα, από τους 6,7 εκατομ¬μύρια managers
των χωρών της ΕΕ το 2019, το 63% (4,3 εκατομμύρια) ήταν άνδρες και το 37% (2,5
εκατομμύρια) ήταν γυναίκες, ενώ η Λετονία αποτελεί τη μοναδική χώρα στην οποία ο
αριθμός των γυναικών managers (53%) ήταν μεγαλύτερος από αυτός των ανδρών, με
τις Βουλγαρία (49%), Πολωνία (48%) και Εσθονία (46%) να ακολουθούν, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση της λίστας (32%). Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά
γυναικών managers καταγράφονται στην Κύπρο (19%), στο Λουξεμβούργο (23%) και
στην Δανία (27%). Αναφορικά με τα υψηλόβαθμα στελέχη το 2019, οι γυναίκες αποτελούσαν μόνο το 18%, με το ποσοστό για την χώρα μας να είναι το ίδιο με τον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 28% των board
members, όταν στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 10%.

Σύμφωνα με το «Diversity & Inclusion Study 2019»
της Glassdoor, το 49% των εργαζομένων στις ΗΠΑ,
Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν βιώσει
ή έχουν υπάρξει μάρτυρες ρατσιστικών, φυλετικών,
ηλικιακών ή και άλλου είδους διακρίσεων στον εργασιακό χώρο. Αναλυτικότερα, το 34% των εργαζομένων στις εν λόγω χώρες έχει αντιμετωπίσει ή έχει γίνει
μάρτυρας ηλικιακών διακρίσεωνστην εργασία του, το
33% φυλετικών διακρίσεων, το 30% ρατσισμού και το
24% διακρίσεων ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Επιπροσθέτως,, το 71% των εργαζομένων
σε αυτές τις τέσσερις χώρες αναφέρει ότι η εταιρεία
του απασχολεί ένα diverse ανθρώπινο δυναμικό, ενώ
το 56% πιστεύει πως η εταιρεία του επενδύει σήμερα
περισσότερο στον τομέα του Diversity & Inclusion, σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, η εν λόγω
μελέτη έδειξε ότι οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ είναι πιο
πιθανό να έχουν βιώσει ή δει κάποιου είδους διάκριση (61%), συγκριτικά με το Ηνωμένο Βασίλειο (55%),
την Γαλλία (43%) και την Γερμανία (37%), ενώ το 42%
των ερωτηθέντων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
έχει βιώσει ή έχει δει ρατσισμό στον εργασιακό χώρο,
όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το Ηνωμένο Βασίλειο
είναι στο 37%, την Γαλλία στο 30% και την Γερμανία
στο 24%. Αναφορικά με την ηλικιακή διάκριση, φαίνεται να είναι επικρατέστερη μεταξύ των εργαζομένων
σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο (45% και 39% αντίστοιχα) σε σχέση με τις Γαλλία (29%) και Γερμανία (22%).
Σημειώνεται, τέλος, ότι το 50% των ερωτηθέντων και
από τις τέσσερις χώρες θεωρεί ότι ο εργοδότης του
θα πρέπει να κάνει περισσότερα προς την κατσσσεύθυν¬ση του Diversity & Inclusion.

Grant Thornton: Έρευνα για τα ποσοστά των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις
Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Grant Thornton για το 2020, το 78% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποιεί δράσεις για την
εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ανέλιξή τους σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση αναπτυξιακών ευκαιριών στις γυναίκες (34%), τη δημιουργία μιας κουλ¬τούρας χωρίς
αποκλεισμούς (34%) και την ευέλικτη εργασία (31%) παρουσίασε αύξηση, αλλά το ποσοστό των γυναικών σε ανώτε¬ρες διοικητικές θέσεις ανέρχεται στο 29%, το ίδιο ακριβώς με πέρυσι. Στην Ελλάδα, το συνολικό ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις αυξήθηκε από το 22% το
2019 στο 24% το 2020, όμως το ποσοστό των επιχειρήσεων με καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση αυξήθηκε εξίσου. Τέλος, οι επιχειρήσεις
στην Ελλάδα αναφέρουν πως οι δράσεις που υλοποιούν για να βελτιώσουν την ισότητα των φύλων είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς
αποκλεισμούς (32%), η δυνατότητα ευέλικτης εργασίας (20%), η εξασφάλιση πρόσβασης σε επαγγελματικές ευκαιρίες (17%) και τα εκπαιδευτικά
προγράμματα και coaching (14%).
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ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Σταθερός, σε υψηλό επίπεδο, ο Δείκτης Οικονομικού
Κλίματος στο Δ’ τρίμηνο 2019
Στις 186 μονάδες παρέμεινε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General
Index) το 4ο 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 16/12/2019 – 03/01/2020.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ, saspiotis@boussias.com

Τ

ο τέταρτο τρίμηνο του 2019 ο
γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General
Index) παρουσίασε στασιμότητα στις 186 μονάδες. Η διαμόρφωση του
δείκτη στο ίδιο ύψος με το προηγούμενο
τρίμηνο αποδίδεται στην σταθεροποίηση της αισιοδοξίας μεταξύ των CEOs σε
υψηλό επίπεδο με παράλληλη ωστόσο
εμφάνιση γεγονότων έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που είναι
σε εξέλιξη και αξιολογούνται προς το παρόν ότι θα έχουν μικρής έντασης αρνητική επίδραση στην Ελληνική οικονομία. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει μικρή βελτίωση
του δείκτη στις μικρές, μεσαίες και πολύ
μεγάλες ενώ αντίθετα κάμψη στις μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status
Index) καθώς και ο δείκτης προσδοκιών
(ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) σημείωσαν οριακή άνοδο κατά μία μονάδα έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Μικρή άνοδος στον δείκτη οικονομικής κατάστασης της χώρας
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε άνοδο στις 267
μονάδες έναντι 264 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν

ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική
κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε
77%. Πολύ πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε
ποσοστό 89% δηλώνουν ότι η τρέχουσα
οικονομική κατάσταση της χώρας είναι
καλύτερη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν. Ο
δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά αυξήθηκε
στις 263 μονάδες έναντι 254 μονάδων το
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των
CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο
επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 94%, ενώ
για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι αυξημένο σε 97%. Ο δείκτης
της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι
επιχειρήσεις σημείωσε οριακή κάμψη στις
199 μονάδες έναντι 201 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 42%, ποσοστό που αυξάνεται
σε 57% για τους CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για
την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρέμεινε στάσιμος στις
222 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που
θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που

δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη
οικονομική κατάσταση σε σχέση με την
τωρινή διαμορφώθηκε σε 72%, ποσοστό
που είναι αυξημένο σε 77% για τους CEOs
των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης
τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των
εταιρειών σημείωσε κάμψη στις 135 μονάδες έναντι 137 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 60%,
ποσοστό που αυξάνεται σε 69% για τους
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο
δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το
επόμενο έτος σημείωσε μικρή άνοδο στις
180 μονάδες έναντι 178 το προηγούμενο
τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε
σε 84%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται
οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων
σε ποσοστό 86%. Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
παρουσίασε άνοδο στις 148 μονάδες έναντι
138 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα
επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που
διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
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προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 46%,
ποσοστό που αυξάνεται σε 57% για τους
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο
δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε μικρή μείωση στις 166 μονάδες έναντι
169 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική
δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα
είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο,
διαμορφώθηκε σε 52%, ποσοστό που αυξάνεται σε 60% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

2ο τρίμηνο
2019

Μικρή πτώση στον δείκτη
απασχόλησης
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε κάμψη στις 123 μονάδες έναντι 126
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 50%, ποσοστό το
οποίο ανήλθε σε 60% στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης
σημείωσε πτώση στις 162 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
Απαντήσεις (ποσοστά %)
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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 4ο τρίμηνο του 2019 παρέμεινε
στάσιμος στις 186 μονάδες μετά
από την έντονα ανοδική τάση των
προηγούμενων τριμήνων. Η εξέλιξη
του δείκτη εκφράζει την διατήρηση
μεταξύ των CEOs των αισιόδοξων
προσδοκιών για την πορεία της
Ελληνικής οικονομίας. Οι CEOs
είναι πεπεισμένοι ότι η Ελληνική
οικονομία κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση και υποστηρίζεται θετικά
από νομοθετικές παρεμβάσεις όπως
το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το
οικονομικό κλίμα και η εικόνα της
χώρας διεθνώς έχουν βελτιωθεί
σημαντικά, παρά την εμφάνιση
στον ορίζοντα περιφερειακών
εντάσεων με αιχμή ενεργειακά
ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή
της ανατολικής Μεσογείου, τα οποία
ωστόσο αξιολογούνται ότι θα έχουν
μικρή αρνητική επίδραση και δεν
θα ανακόψουν την αναπτυξιακή
δυναμική της Ελληνικής οικονομίας.»

λάδας ποσοστό που αυξάνεται σε 60% για
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Υπάρχει ωστόσο και ένα αξιόλογο ποσοστό
των CEOs (44%) που εκφράζει τις αμφιβολίες
του δηλώνοντας ότι από το συνολικό φορολογικό πλαίσιο ένα μέρος μόνο υπηρετεί την
οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα ένα μικρό
ποσοστό των CEOs το 4% θεωρεί ότι το νέο
φορολογικό νομοσχέδιο δεν βρίσκεται στη
σωστή κατεύθυνση υποστήριξης της αναπτυξιακής προοπτικής. Οι CEOs ερωτήθηκαν
επίσης για τις εντάσεις που προκλήθηκαν
μεταξύ χωρών της Ανατολικής Μεσογείου

λόγω των ευκαιριών και δυνατοτήτων που
προέκυψαν από την εκμετάλλευση των
ενεργειακών αποθεμάτων της γεωγραφικής
ζώνης. Επτά στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι
τα γεγονότα αυτά θα έχουν μακροπρόθεσμα
αρνητική επίδραση στην Ελληνική Οικονομία αλλά μικρής έντασης. Μόνο το 11% των
CEOs δηλώνει σαφώς ότι τα αποτελέσματα
των εντάσεων στην περιοχή θα έχουν πολύ
αρνητική επίδραση την Ελληνική Οικονομία.
Ωστόσο δύο στους δέκα CEOs θεωρούν ότι
οι εντάσεις αυτές δεν θα έχουν καμία επίδραση στην οικονομία.

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Πιστεύετε ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο βρίσκεται στη

σωστή κατεύθυνση υποστηρίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική της
Ελλάδας;
4%
52%

Ναι
Κατά ένα μέρος
Όχι

44%
169 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 53%, ποσοστό που αυξάνεται σε 69% για
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων
και 62% για τους CEOs των επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών. Εκτός των βασικών
ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο
στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη
τους για το φορολογικό νομοσχέδιο και την
επίδραση του στην αναπτυξιακή προοπτική
της Ελλάδας. Το 52% των CEOs δίνει θετική
απάντηση ότι το φορολογικό νομοσχέδιο
είναι στη σωστή κατεύθυνση και υποστηρίζει την αναπτυξιακή προσπάθεια της Ελ-

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Πώς πιστεύετε ότι οι εξελίξεις διαμόρφωσης του ενεργειακού
χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και οι εντάσεις μεταξύ των χωρών της
γεωγραφικής ζώνης θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα της Ελληνική Οικονομία;

11%
20%
Καμία επίδραση
Μικρής έντασης αρνητική επίδραση
Πολύ αρνητική επίδραση

69%
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Γενική Συνέλευση ΕΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΑΣΕ
Με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του
Οικονομικού Απολογισμού 2019, καθώς και του Προϋπολογισμού αλλά και του
Προγράμματος Δράσης 2020, το οποίο προβλέπει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας, της επιχειρηματικότητας και του θεσμικού ρόλου της, η Εταιρία Ανωτάτων
Στελεχών Επιχειρήσεων πραγματοποίησε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, την Ετήσια
Γενική Συνέλευσή της στο αμφιθέατρο της OTE Academy.

Π

αρουσιάζοντας την έκθεση πεπραγμένων για το 2019 ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX ,
κ. Βασίλης Ραμπάτ, αναφέρθηκε στο έργο
των 8 Ομάδων Δράσης και στα περισσότερα
από 100 μέλη της ΕΑΣΕ που συμμετέχουν σε
αυτές, ενώ κάλεσε όλα τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά αξιοποιώντας τις ευκαιρίες συνεργασίας για ενδιαφέρουσες δράσεις του

οργανισμού. Στη συνέχεια παρουσιάζοντας
το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης για το
2020, επεσήμανε ότι στρατηγικοί στόχοι της
ΕΑΣΕ για το τρέχον έτος είναι η στήριξη και
η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της ΕΑΣΕ,
η έμφαση στις ανάγκες των μελών, η εξωστρέφεια και η προσφορά προς το κοινωνικό
σύνολο. Ο Ταμίας ΔΣ, κ. Γιάννης Κολοβός,
Διευθύνων Σύμβουλος, EDENRED, παρουσί-
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ασε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2019
καθώς και τον Προτεινόμενο Προϋπολογισμό για το 2020, υπογραμμίζοντας ότι με σωστό προγραμματισμό για ακόμη μία χρονιά
η ΕΑΣΕ διατήρησε την οικονομική ευρωστία
της, ώστε να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στα μέλη της.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων στη
Γενική Συνέλευση της ΕΑΣΕ
Επίσημος καλεσμένος ομιλητής στη Γενική
Συνέλευση ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων,
κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, μίλησε για τον άτυπο παγκόσμιο
αγώνα δρόμου στον οποίο συμμετέχει η
Αθήνα ώστε να προσελκύσει τις κατάλληλες
επενδύσεις, τεχνολογίες και ταλέντο με σκοπό να αναβαθμίσει τον πολιτισμό της καθη-

μερινότητας της πόλης, δηλαδή τους τομείς
της ασφάλειας, της καθαριότητας, του φωτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου», ένα
μοντέλο σύμπραξης του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα με στόχο τη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας ώστε να
αποκτήσει ένα φιλικότερο προφίλ προς τους
κατοίκους και τους επισκέπτες ενώ επεσήμανε ότι η πόλη διαθέτει δυναμική ανάπτυξης
μετά τα χρόνια της κρίσης και κάλεσε τους
παρευρισκόμενους να πιστέψουν σε μια διαφορετική Αθήνα. Κλείνοντας αναφέρθηκε
στο απόφθεγμα του Κωνσταντίνου Τσάτσου:
«Υπάρχουν πόλεις πλούσιες, υπάρχουν πόλεις ισχυρές αλλά υπάρχουν και πόλεις ιδέες
και η Αθήνα είναι πόλη ιδέα».
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Πρόεδρος της Γ.Σ. ήταν η κα. Άννυ Τρύφων, Διευθύνουσα
Σύμβουλος, ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες και Γραμματέας ο κ.
Σπύρος Νέστορας, Διευθυντής Ανάπτυξης, Iron Mountain. Η
Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το φετινό Πρόγραμμα
Δράσης και τον Προϋπολογισμό και εξέλεξε τακτικά μέλη της
Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2020 τους κ.κ. Άγγελο Μοχλούλη,
Δημήτρη Παπανικητόπουλο και Κανέλλο Τσουμπό.
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COVID-19: επιπτώσεις και πλάνο δράσης
για τις επιχειρήσεις
Με την πανδημία του κορονοϊού να έχει ήδη δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνία και να
απειλεί με νέα ύφεση την παγκόσμια οικονομία, οι ηγέτες των επιχειρήσεων καλούνται να
διαχειριστούν μία κρίση χωρίς προηγούμενο. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητα,
υπάρχουν κάποιες ενέργειες που μπορούν να εφαρμόσουν για να συνεισφέρουν όσο
καλύτερα μπορούν στη βιωσιμότητα της επιχείρησης και των ανθρώπων της.
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
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Σ

τις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε τον κορονοϊό
(COVID-19) ως πανδημία. Δέκα
ημέρες αργότερα, ο ιός έχει εξαπλωθεί
σε 185 χώρες και έχουν καταγραφεί πάνω
από 267.000 κρούσματα και 11.201 θάνατοι παγκοσμίως. Η γεωγραφική εξάπλωση
του ιού σε όλο τον κόσμο φαίνεται αναπόφευκτη και όλα τα κράτη και οι φορείς
της πολιτείας μάχονται να περιορίσουν
όσο το δυνατόν τις επιπτώσεις του σε ανθρώπινο κεφάλαιο πρωταρχικά και έπειτα
στην παγκόσμια οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Τα σενάρια και οι επιπτώσεις
για την οικονομία
Ο νέος κορονοϊός θα αποτελέσει τροχοπέδη για την παγκόσμια οικονομία φέτος,
σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
ο οποίος αναθεώρησε προς τα κάτω
την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη,
στο 2,4% (από 2,9%) και προειδοποίησε
ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη
χειρότερη αν η επιδημία εξαπλωθεί περαιτέρω. Αντίστοιχα, για την Ευρωζώνη
προβλέπεται μεγέθυνση της τάξης του
0,8%, μειωμένη κατά 0,3 π.μ. συγκριτικά
με την πρόβλεψη του Νοεμβρίου. Στο πιο
απαισιόδοξο σενάριο, η παγκόσμια μεγέθυνση υπολογίζεται στο 1,5 %, μειωμένη
κατά 1,4 π.μ. συγκριτικά με την πρόβλεψη
του Νοεμβρίου, ενώ για την Ευρώπη η
αντίστοιχη μείωση υπερβαίνει τη μία π.μ.
Σύμφωνα με την ανάλυση του Κέντρου Προγραμματισμού & Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τις επιπτώσεις
του COVID-19 στην ελληνική οικονομία
(11/3/2020), υπάρχουν 3 σενάρια για το
μέλλον της οικονομίας:
1. Ήπιο σενάριο: Η επιδημία περιορίζεται και ελέγχεται εντός του Μαρτίου.
Το σενάριο αυτό, το οποίο όπως όλα
δείχνουν δυστυχώς δεν θα ισχύσει, προβλέπει μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά

0,1%-0,3% για το 2020 σε σχέση με την
ισχύουσα πρόβλεψη και προβλέπει ήπιες
επιπτώσεις στον τουρισμό, το εμπόριο και
τις μεταφορές, καθώς και οριακή επίδραση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις.
2. Μετριοπαθές σενάριο: Η επιδημία περιορίζεται και ελέγχεται εντός του δευτέρου τριμήνου του 2020.
Στο σενάριο αυτό, η μείωση του ετήσιου
ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ
ανέρχεται στο 0,4%-0,6% για το 2020 σε
σχέση με την ισχύουσα πρόβλεψη και
προβλέπει:
•αυξημένες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη,
•μέτριες επιπτώσεις στον τουρισμό, το
εμπόριο και τις μεταφορές (επηρεάζεται
η τουριστική κίνηση κατά την περίοδο
του Πάσχα, τον Μάιο και κατά τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα, ενώ εντονότερες
είναι οι επιπτώσεις στις εισαγωγές και
τις εξαγωγές),
•μέτριες επιπτώσεις στη βιομηχανία
λόγω των διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες,
•μέτρια επίδραση στην κατανάλωση και
τις επενδύσεις, και
•επιπτώσεις περιορισμένης κλίμακας στα
βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας.
3. Δυσμενές σενάριο: Η επιδημία επεκτείνεται και στο τρίτο τρίμηνο του 2020.
Το σενάριο αυτό προβλέπει μείωση του
ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,7%-0,9% για το 2020 σε
σχέση με την ισχύουσα πρόβλεψη και ραγδαίες επιπτώσεις στην οικονομία και την
αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα:

•σημαντική δημοσιονομική δαπάνη για
ιατρική περίθαλψη και αντιμετώπιση
του φαινομένου,
•σημαντικές επιπτώσεις στον τουρισμό,
το εμπόριο και τις μεταφορές (επηρεάζεται η τουριστική κίνηση κατά τη
θερινή περίοδο και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και πλήττονται δραστικά οι
εισαγωγές και οι εξαγωγές),
•σημαντικές επιπτώσεις στη βιομηχανία
λόγω των διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες,
•βαθύτερη επίδραση στην κατανάλωση
και τις επενδύσεις με σημαντική επιδείνωση των προσδοκιών και του οικονομικού κλίματος,
• επιπτώσεις μεγαλύτερης κλίμακας στα
βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας.
Το ποιο σενάριο θα ισχύσει τελικά εξαρτάται από τον συνδυασμό της εξάπλωσης
του ιού και της έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης της κοινωνίας. Ήδη
λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα από
ευρωπαϊκούς φορείς και από τις κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα,
τα οποία αναπροσαρμόζονται διαρκώς
ανάλογα με τις εξελίξεις.
Και πράγματι διαπιστώνουμε διαφοροποίηση ανάμεσα σε χώρες που ανταποκρίθηκαν άμεσα με εξαιρετικά δραστικά
μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης
του ιού και τη διαχείρισή του (βλ. Κίνα, η
οποία επέβαλε «εγκλεισμό» σε περισσότερους από 60 εκατομμύρια ανθρώπους
και περιορισμούς σε εκατοντάδες εκατομμύρια ή τη Ν. Κορέα που αξιοποίησε
την τεχνολογία στα παραδοσιακά μέτρα

Η κρίση που δημιούργησε η παγκόσμια
εξάπλωση του κορονοϊού είναι μια ιστορία με άγνωστο τέλος. Είναι επιτακτική
ανάγκη οι επιχειρήσεις να ενεργήσουν
άμεσα με στόχο να βοηθήσουν ώστε να
μετριαστεί ο αντίκτυπος της
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δημόσιας υγείας για τον εντοπισμό του
ιού) και σε άλλες που έχασαν τον αρχικό
έλεγχο με δραματικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές, λόγω της κατάρρευσης του
συστήματος υγείας (βλ. Ιταλία).
Σε κάθε περίπτωση, ήδη διαφαίνονται οι
βασικές άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας στους ακόλουθους επιχειρηματικούς
τομείς δραστηριότητας: α) ανθρώπινο
δυναμικό, β) διεθνές εμπόριο και εφοδιαστικές αλυσίδες, γ) καταναλωτική ζήτηση, δ) διαχείριση εταιρικών κεφαλαίων,
ε) νομικές προεκτάσεις και τήρηση των
συμβατικών υποχρεώσεων, στ) επίδραση
από τις κυβερνητικές αποφάσεις, η) χρηματαγορές.

Μέτρα στην Ελλάδα για να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της εξάπλωσης του ιού
Με το μήνυμα #μένουμεσπίτι, κυβέρνηση,
επιχειρήσεις και φορείς της πολιτείας συνασπίστηκαν για να επικοινωνήσουν στους
πολίτες την επιτακτική ανάγκη να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις και να
τηρήσουν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής
για να προστατεύσουν τους ίδιους και τους
οικείους τους. Διακοπή λειτουργίας σχολείων, γυμναστηρίων, εστιατορίων, εμπορικών επιχειρήσεων, κινηματογράφων,
θεάτρων και μουσείων και ακύρωση όλων
των εκδηλώσεων, ακολούθησαν. Επιπλέον,
ανακοινώθηκε μια σειρά μέτρων, τα οποία
διαρκώς αναπροσαρμόζονται ανάλογα με
τις εξελίξεις, με στόχο την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, την τόνωση της
ρευστότητας και τη διαφύλαξη της απασχόλησης, ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές

συνέπειες της εξάπλωσης του ιού στην κοινωνία και την οικονομία. Μεταξύ αυτών:
•Ενισχύθηκαν οι χρηματοδοτήσεις για
την προμήθεια υγειονομικού υλικού
και για νέες προσλήψεις επαγγελματιών
υγείας.
•Νομοθετήθηκαν διευκολύνσεις πρόσβασης στην εργασία, ειδικά για τους
εργαζόμενους γονείς με παιδιά μέχρι 15
ετών.
•Δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που
διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του
κορονοϊού, καθώς και σε κλάδους που
πλήττονται.
•Επιπλέον, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που
λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική
ενίσχυση των €800 έχουν τη δυνατότητα αναστολής δόσεων των τραπεζικών
τους δανείων για διάστημα 3 μηνών.

Τι μπορούν να
κάνουν οι επιχειρήσεις
Όλες οι επιχειρήσεις βιώνουν την τεράστια
πρόκληση να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους και να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα στις εξωτερικές πιέσεις που ασκεί η
εξάπλωση του κορονοϊού. Προκειμένου να
εξασφαλίσουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προτείνεται να αναλάβουν
άμεσα δράση (αν δεν το έχουν ήδη κάνει)
στους ακόλουθους άξονες:
1. Θέσπιση μίας κεντρικής ομάδας διαχείρισης κρίσεων που θα αναφέρεται στον

CEO, η οποία θα απεμπλακεί σε μεγάλο
βαθμό από τα business as usual καθήκοντά της, ώστε να συγκεντρώνει διαρκώς
πληροφόρηση και βάσει αυτής να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις. Είναι πολύ
σημαντικό αυτή η ομάδα να είναι διατμηματική, ώστε ο οργανισμός να αξιοποιεί
εξειδικευμένη γνώση από διαφορετικούς
τομείς, καθώς και να της δοθεί η δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις και να τις
υλοποιεί άμεσα.
Η υπερ-ομάδα αυτή μπορεί να αποτελείται από ένα δίκτυο ομάδων, με βασικά workstreams, όπως: α) το ανθρώπινο
δυναμικό (υγεία, ασφάλεια, δυνατότητα
εργασίας εξ’ αποστάσεως), β) η παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και
η αναζήτηση εναλλακτικών μοντέλων για
βιωσιμότητα, γ) η εκπόνηση οικονομικών
stress-test με σενάρια βασισμένα στα
τελευταία επιδημιολογικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και η διαμόρφωση
εναλλακτικού στρατηγικού πλάνου, δ) οι
ενέργειες μάρκετινγκ και πωλήσεων για
τη διαχείριση της μειωμένης ζήτησης
και ε) η εγκαθίδρυση μηχανισμού για
αμφίδρομη και έγκαιρη επικοινωνία και
ενημέρωση όλων των τμημάτων της επιχείρησης. Ο ρόλος των ηγετών των επιχειρήσεων είναι να ενισχύσουν τη στενή
συνεργασία και τη διαφάνεια μεταξύ των
μελών της ομάδας διαχείρισης κρίσεων.
2. Διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού. Βασικές ενέργειες είναι η ευρεία υιοθέτηση τηλεργασίας, όταν αυτό είναι δυνατόν, και η
παροχή όλων των αναγκαίων υποδομών

Ο νέος κορονοϊός θα αποτελέσει τροχοπέδη για την παγκόσμια
οικονομία φέτος, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ο οποίος αναθεώρησε προς τα
κάτω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη, στο 2,4% (από 2,9%) και
προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερη αν
η επιδημία εξαπλωθεί περαιτέρω
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τους και την επόμενη ημέρα της κρίσης
και την αυξημένη ζήτηση που θα κληθούν
να διαχειριστούν τότε.

(laptops, απομακρυσμένη πρόσβαση,
δυνατότητα teleconferences και ανταλλαγής αρχείων μέσα από διαδικτυακές
πλατφόρμες συνεργασίας), ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να εργαστούν αποτελεσματικά από το σπίτι. Σε περιπτώσεις
που αυτό δεν είναι δυνατόν και απαιτείται
η φυσική παρουσία, η επιχείρηση θα πρέπει να παράσχει όλα τα αναγκαία μέσα για
τη διαφύλαξη της υγείας του απασχολουμενου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές του ΕΟΔΥ.
Η τακτική επικοινωνία και ενημέρωση του
ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητη, όχι μόνο από το HR αλλά και από τον
ηγέτη της επιχείρησης.
3. Αξιολόγηση των συστημάτων κυβερνοασφάλειας και διασφάλιση τoυ μέγιστου βαθμού θωράκισης έναντι των
κυβερνοεπιθέσεων, με έμφαση στους
μηχανισμούς προστασίας δεδομένων, καθώς η αυξημένη εξάρτηση στις ψηφιακές

τεχνολογίες και την τηλεργασία αποτελεί
πεδίο δυνητικών απειλών.
4. Αξιολόγηση του business plan και διασφάλιση της ρευστότητας της επιχείρησης. Η διατάραξη της εφοδιαστικής
αλυσίδας, οι περιορισμένες παραγωγικές
δυνατότητες και η κατακόρυφη πτώση
της ζήτησης σε συγκεκριμένους κλάδους
δημιουργούν σημαντικές κεφαλαιακές
απαιτήσεις και ζητήματα ρευστότητας. Οι
επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προβούν σε
συνεχείς αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις
της στρατηγικής τους ως προς τα κεφάλαια κίνησης, αλλά και την τιμολογιακή
πολιτική τους, σε μία προσπάθεια προσαρμογής στα νέα δεδομένα της αγοράς.
Θα πρέπει να αξιολογήσουν πώς η κρίση
επηρεάζει τα budgets και το επιχειρηματικό τους σχέδιο και να σκεφτούν εναλλακτικές λύσεις για την εφοδιαστική τους
αλυσίδα (ιδίως αν χρησιμοποιούν προμηθευτές από τις άμεσα πληγείσες περιοχές).
Μάλιστα, καλό είναι να λάβουν υπόψη

5. Συστηματική, διαφανής επικοινωνία
με όλους τους stakeholders. Σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο, είναι κρίσιμο οι επιχειρήσεις να δίνουν το παρόν σε όλα τα
σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη που
εξαρτώνται ή επηρεάζονται άμεσα από
την επιχείρηση: πελάτες, εργαζομένους,
προμηθευτές/συνεργάτες, μετόχους. Είναι σημαντικό να επικοινωνούν στους
πελάτες τους αλλαγές που προκύπτουν
στα προϊόντα και στην παράδοσή τους,
καθώς και να λειτουργούν ευέλικτα για
να καλύψουν τις ανάγκες τους (π.χ. διαθέτοντας τα προϊόντα τους online). Αντίστοιχα, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα
τους προμηθευτές τους για αλλαγές στη
συνεργασία τους και στην ικανότητά τους
για έγκαιρη παράδοση προϊόντων.
Η τακτική αυτή επικοινωνία έχει διττό
στόχο, την ενημέρωση και την προφύλαξη των ενδιαφερόμενων μερών αλλά και
την αίσθηση μίας κανονικότητας και συνέχισης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, έστω και με διαφορετικό τρόπο.
Η κρίση που δημιούργησε η παγκόσμια
εξάπλωση του κορονοϊού είναι μια ιστορία με άγνωστο τέλος.
Αυτό που ήδη γνωρίζουμε, όμως, είναι
ότι το κόστος της σε ανθρώπινες ζωές
είναι τραγικό και είναι επιτακτική ανάγκη
οι επιχειρήσεις να ενεργήσουν άμεσα με
στόχο να προστατεύσουν τους εργαζομένους τους, να διαχειριστούν τις επιχειρηματικές προκλήσεις και τους κινδύνους
και να βοηθήσουν ώστε να μετριαστεί ο
αντίκτυπος της κρίσης.
ΠΗΓΕΣ:
1. “How companies can reshape results and plan for a
COVID-19 recovery”, EY, 2020
2. “Leadership in a crisis: Responding to the coronavirus
outbreak ad future challenges”, McKinsey & Company,
Μάρτιος 2020
3. “COVID-19: Implications for business”, McKinsey &
Company, Μάρτιος 2020
4. «Επιπτώσεις του νέου κορωνοϊού (2019-nCoV) στην
ελληνική οικονομία: πιθανά σενάρια», ΚΕΠΕ, 11
Μαρτίου 2020
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ 2030:
9 τάσεις και οι επιπτώσεις τους στο επιχειρείν
Οι κατευθύνσεις που ακολουθούμε και οι επιλογές που κάνουμε θα έχουν τεράστια
επίδραση στη ζωή μας, την επαγγελματική μας σταδιοδρομία, στις επιχειρήσεις μας και
τον κόσμο. Ποιες είναι όμως οι σημαντικότερες τάσεις τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη στις σημαντικές αποφάσεις οι επιχειρηματικοί ηγέτες;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ*, akorre@boussias.com

Π

ροφανώς και ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον δεν
μπορούν να γίνουν, ωστόσο
με δεδομένο ότι τίποτα δεν
συμβαίνει «ξαφνικά» και τα όσα ζούμε
σήμερα θα επηρεάσουν σημαντικά και τα
επόμενα χρόνια, είναι χρήσιμο να εξετάσουμε ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις που
αναμένεται να καθορίσουν τον κόσμο
στην επόμενη δεκαετία.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
Θα είμαστε περισσότεροι περίπου
κατά 1 δισεκατομμύριο και θα ζούμε
περισσότερο
Ο πληθυσμός της γης αναμένεται να φτάσει τα 8,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους
μέχρι το 2030, σημαντική αύξηση από τα
7,3 δις που ήταν το 2015. Η ταχύτερα αυξανόμενη δημογραφική ομάδα θα είναι
οι ηλικιωμένοι, καθώς ο πληθυσμός των
ανθρώπων άνω των 65 ετών θα είναι 1 δις
μέχρι το 2030. Οι περισσότεροι εξ αυτών
θα ανήκουν στη μεσαία τάξη οικονομικά,
καθώς ο αριθμός των πολιτών που θα
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας θα
συνεχίσει να μειώνεται. Ωστόσο, και παρά
την αύξηση της μεσαίας τάξης, το ποσοστό του νέου πλούτου που θα συγκεντρώνεται στην κορυφή της πυραμίδας
θα συνεχίσει να αποτελεί ένα σημαντικό
και αποσταθεροποιητικό ζήτημα. Τούτου
λεχθέντος, άλλες σημαντικές τάσεις, και
ειδικά η κλιματική αλλαγή, θα μπορού-

σαν να επιβραδύνουν ή και να αλλάξουν
τις συνέπειες σε αυτό τον τομέα.

ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Τα δύο τρίτα από εμάς θα ζούμε σε πόλεις
Η αστικοποίηση του πληθυσμού θα αυξηθεί, δημιουργώντας περισσότερες
μεγαλουπόλεις καθώς και μικρές και μεσαίες μητροπόλεις. Οι αντισταθμιστικές
δυνάμεις θα περιλαμβάνουν ένα διαρκώς
αυξανόμενο κόστος ζωής, κυρίως για τις
πιο δημοφιλείς και «επιθυμητές» πόλεις.
Οι επιπτώσεις αυτής της τάσης περιλαμβάνουν την ανάγκη για περισσότερα κτήρια με καλύτερες τεχνολογίες διαχείρισης
(big data και τεχνητή νοημοσύνη που θα
κάνουν τα κτήρια περισσότερο αποδοτικά) καθώς και μεταφορά μεγαλύτερων
όγκων τροφίμων από τα σημεία καλλιέργειας στα σημεία κατανάλωσης – ή εναλλακτικά ταχύτατη ανάπτυξη της αστικής
γεωργίας.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Ο κόσμος μας θα γίνει ακόμα πιο ανοιχτός – και λιγότερο ιδιωτικός
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι
η τάση για εντοπισμό/ παρακολούθηση
των πάντων θα οδηγήσει οπουδήποτε
εκτός από μία κατεύθυνση: έναν ριζικά πιο «ανοιχτό» κόσμο. Ο όγκος των
πληροφοριών που συλλέγονται για ένα
άτομο, προϊόν και εταιρεία θα αυξάνεται
εκθετικά και η πίεση για διαμοιρασμό

αυτών των πληροφοριών -με πελάτες και
καταναλωτές ιδιαίτερα- θα επεκταθεί. Τα
εργαλεία για την ανάλυση των πληροφοριών θα είναι περισσότερο εξελιγμένα
και θα διευκολύνουν την λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, θα είναι πιο εύκολο
να επιλέξει κανείς προϊόντα με βάση το
χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, τους
υψηλότερους μισθούς για τους εργαζόμενους και τα λιγότερο τοξικά συστατικά.
Αλλά όλα αυτά τα εργαλεία ως αποτέλεσμα θα καταρρίψουν την ιδιωτικότητα
στη διαδικασία.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Το κλίμα θα συνεχίσει να αλλάζει γρήγορα και θα χαρακτηρίζεται από τακτικά ακραία καιρικά φαινόμενα
Ναι, υπάρχει ακόμα μεγάλη αβεβαιότητα
για το πώς θα εξελιχθούν όλα ακριβώς,
όμως όχι για το κατά πόσο το κλίμα αλλάζει δραματικά και επικίνδυνα. Η σημαντική αδράνεια τόσο στο ατμοσφαιρικό
όσο και στα οικονομικά/ ανθρώπινα συστήματα μάς επιτρέπει μία πιο σίγουρη
πρόβλεψη για το τι θα συμβεί σε μόλις
10 χρόνια. Οι ειδικοί έχουν καταστήσει
σαφές για το πόσο κρίσιμο είναι να αλλάξει η πορεία των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα προκειμένου να αποτραπεί
η αύξηση της θερμοκρασίας περισσότερο από 1,5 βαθμούς κελσίου. Ωστόσο
αυτό δεν είναι πολύ πιθανό να συμβεί
με τα σημερινά επίπεδα δέσμευσης των
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κυβερνήσεων. Η συμφωνία του Παρισιού
για την κλιματική αλλαγή του 2015, θεωρητικά συμφωνεί ότι πρέπει να κρατηθεί
η υπερθέρμανση στους 2 βαθμούς κελσίου. Στην πράξη όμως, αυτά στα οποία
οι χώρες έχουν δεσμευτεί μέχρι στιγμής
αρκούν μόνο για να μην ξεπεράσει η άνοδος της θερμοκρασίας τους 3 βαθμούς
κελσίου. Μέχρι το 2030, είναι πολύ πιθανό να πλησιάζουμε τον 1,5 βαθμό.
Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής θα είναι αμείλικτα. Πολλές ιδιαίτερα
πυκνοκατοικημένες παράκτιες περιοχές
θα αντιμετωπίζουν συνεχείς δυσκολίες,
καθώς θα αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας. Ο φυσικός κόσμος θα είναι ση-

μαντικά φτωχότερος, με δραστικές έως
καταστροφικές μειώσεις του πληθυσμού
πολλών ειδών και μείζονες έως ολοκληρωτικές απώλειες σε οικοσυστήματα
όπως τα κοράλλια. Οι ξηρασίες και οι
πλημμύρες θα πλήξουν πολλές καλλιέρ-

γειες, ενώ θα αλλάξουν και οι περιοχές
σημαντικών σπορών. Η Αρκτική θα είναι
απαλλαγμένη από παγετό το καλοκαίρι
(αυτό θα επιτρέψει στα πλοία να κινούνται στην περιοχή αυτή, κάτι που ευνοεί
τις ταχύτερες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι
η τάση για εντοπισμό/ παρακολούθηση
των πάντων θα οδηγήσει οπουδήποτε
εκτός από μία κατεύθυνση: έναν ριζικά πιο «ανοιχτό» κόσμο
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Τάσεις

Ωστόσο πρόκειται για μία, στην καλύτερη
περίπτωση, πύρρειο νίκη). Ανάμεσα στην
άνοδο της στάθμης του νερού, την υπερθέρμανση και τις αλλαγές στη διαθεσιμότητα νερού, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών.
Μέχρι το 2030 θα έχουμε μία πολύ καλύτερη εικόνα για το πόσο άσχημες θα είναι
οι επόμενες δεκαετίες. Θα ξέρουμε κατά
πόσο το λιώσιμο των πάγων θα πλημμυρίσει κυριολεκτικά τις περισσότερες
παράκτιες περιοχές και για το αν πραγματικά πλησιάζουμε το σενάριο μίας «μη
βιώσιμης για τους ανθρώπους» γης.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΡΩΝ
Θα αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε πιο ενεργητικά την έλλειψη πόρων
Για να διατηρήσουμε τους όγκους των
βασικών αγαθών (όπως τα μέταλλα) ευθυγραμμισμένα με την οικονομική ανάπτυξη, θα πρέπει να υιοθετήσουμε πιο
γρήγορα κυκλικά μοντέλα: να προμηθευόμαστε πολύ λιγότερο παρθένα υλικά
και να χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα
υλικά και ανακατασκευασμένα προϊόντα,
επανεξετάζοντας και αναθεωρώντας συνολικά την υλική οικονομία. Το νερό θα
είναι ένα σημαντικό θέμα και φαίνεται ότι
πολλές πόλεις θα είναι διαρκώς σε κατάσταση έλλειψης νερού. Θα χρειαστούμε
περισσότερες επενδύσεις σε τεχνολογίες
υδάτων και αφαλάτωσης προκειμένου να
βοηθηθούμε.

CLEAN TECH –
ΚΑΘΑΡΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Η μετατροπή των δικτύων, των δρόμων και των κτηρίων μας με τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών άνθρακα θα
έχει προχωρήσει εντυπωσιακά
Τα καλά νέα είναι ότι χάρη στη μείωση
του κόστους των καθαρών τεχνολογιών,
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνονται σημαντικά, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο απότο ήμισυ της παγκόσμιας
παραγωγής νέας ενέργειας κάθε χρόνο
από το 2015. Μέχρι το 2030, ουσιαστικά
δεν θα υπάρξει επιπρόσθετη παραγωγή

ενέργειας που θα βασίζεται σε ορυκτά
καύσιμα. Τα ηλεκτρικά οχήματα θα αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των μεταφορών: Αν και οι εκτιμήσεις για το ποσοστό
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στους
δρόμους έως το 2030 κυμαίνονται από το
10% έως σχεδόν 100% (αν ληφθεί υπόψη
η πρόωρη συνταξιοδότηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης), σχεδόν όλες
οι πωλήσεις νέων οχημάτων θα αφορά
σε ηλεκτροκίνητα. Η τάση αυτή θα ενισχυθεί από την δραματική μείωση στο
κόστος των μπαταριών και από τις αυστηρές νομοθεσίες που θα απαγορεύουν
τους κινητήρες που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Θα παρατηρήσουμε επίσης
μία έκρηξη τεχνολογιών που βασίζονται
στα δεδομένα για να κάνουμε τα δίκτυα,
τα κτήρια, τους αυτοκινητόδρομους και
τα συστήματα νερού σημαντικά πιο αποδοτικά.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Το Internet of Things θα έχει «κερδίσει» και κάθε νέα συσκευή θα είναι
συνδεδεμένη
Οι ειδικοί έχουν από καιρό προβλέψει
ότι γύρω στο 2030 οικονομικά προσιτή
τεχνητή νοημοσύνη θα επιτυγχάνει επίπεδα ανθρώπινης ευφυίας. Το ΑΙ και το
machine learning θα σχεδιάζει μεγάλο
μέρος της ζωής μας και θα μας κάνει πιο
αποδοτικούς – πολύ πέρα από την επιλογή διαδρομών για τη βελτιστοποίηση
της κυκλοφορίας. Η τεχνολογία θα μας
χειρίζεται ακόμα περισσότερο από ότι
σήμερα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα δημι-

ουργεί νέα είδη θέσεων εργασίας αλλά
ταυτόχρονα θα οδηγήσει στην εξάλειψη
ολόκληρων κλάδων εργασίας, από τους
οδηγούς φορτηγών και ταξί μέχρι και κάποιες υψηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας
όπως επαγγέλματα σχετικά με τα νομικά
και μηχανικοί.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υπάρχει μια ανοιχτή ερώτηση για
το πώς θα υλοποιήσουμε σημαντικά
πράγματα
Ο προβληματισμός έγκειται στο κατά
πόσο οι κυβερνήσεις και τα θεσμικά
όργανα σε παγκόσμιο επίπεδο θα εργαστούν συγχρονισμένα για να καταπολεμήσουν δυναμικά την κλιματική αλλαγή
και την έλλειψη πόρων και να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ανισότητες και την
φτώχεια – ή κατά πόσο κάθε περιοχή και
εθνική ομάδα θα λειτουργεί για τον εαυτό της. Το να κάνει κανείς προβλέψεις
που αφορούν την πολιτική είναι σχεδόν
αδύνατο και είναι δύσκολο να φανταστεί
κανείς πώς οι δράσεις της παγκόσμιας
πολιτικής σκηνής θα επηρεάσουν την
κλιματική αλλαγή και τις άλλες κυρίαρχες
τάσεις.
Η συμφωνία του Παρισιού αποτέλεσε
μνημειώδη αρχή, αλλά πολλές χώρες, και
κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αποχώρησαν πρόσφατα από την
παγκόσμια συνεργασία γενικά. Φαίνεται
ότι, ακόμα περισσότερο από ότι σήμερα,
θα εξαρτηθεί από τις ίδιες τις εταιρείες
να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο στην
προώθηση της βιωσιμότητας.

Οι επιχειρήσεις έχουν οικονομικό κίνητρο
καθώς και ηθική υποχρέωση να εργαστούν
σκληρά για τη μείωση της ζημιάς από την
κλιματική αλλαγή και την προώθηση της
βιωσιμότητας
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φή των ανθρώπων σε λαϊκιστές ηγέτες
που υπόσχονται λύσεις.
Οι ηγέτες των επιχειρήσεων πρέπει να
σκεφτούν τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές
για τους ανθρώπους που απαρτίζουν τις
εταιρείες τους, τις αλυσίδες αξίας και τις
κοινότητες.
Αποδοχή της διαφάνειας. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει και άλλη επιλογή. Κάθε επόμενη γενιά θα αναμένει
περισσότερη διαφάνεια από τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται και από τις
οποίες αγοράζουν.
Εστίαση στην επόμενη γενιά. Μέχρι το
2030 οι περισσότεροι millennials θα πλησιάζουν τα 50 και μαζί με την γενιά Ζ θα
αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία
του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι σημαντικό οι εταιρείες και οι ηγέτες τους να
αρχίσουν από τώρα να «ακούν» τις προτεραιότητές τους και τις αξίες τους.

ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ
Η άνοδος του εθνικισμού και του ριζοσπαστισμού μπορεί να αυξηθεί
Ακόμα λιγότερο σίγουρη και από την πολιτική είναι η υποστήριξη, ή η έλλειψη
υποστήριξης, της κρίσιμης μάζας των
ανθρώπων σε διαφορετικές φιλοσοφίες
διακυβέρνησης.
Τα τελευταία χρόνια, λαϊκιστές έχουν
εκλεγεί ή έχουν εδραιώσει τη δύναμή
τους σε διάφορες χώρες όπως οι ΗΠΑ,
η Βραζιλία και η Ουγγαρία. Ταυτόχρονα,
πολίτες σε χώρες όπως την Τουρκία, την
Αλγερία και το Σουδάν φαίνεται να αντιστέκονται στην απολυταρχία. Θα συνεχιστεί αυτή η τάση;

Πώς μπορούν να προετοιμαστούν οι εταιρείες
Η χάραξη στρατηγικών για τις εταιρείες
προκειμένου να πορευτούν στο μέλλον
προφανώς είναι πολύπλοκη και δύσκολη.
Ας δούμε ωστόσο κάποιες δράσεις που
είναι χρήσιμο να εξεταστούν από τους
επιχειρηματικούς ηγέτες.
Η εμπλοκή του επιχειρηματικού κό-

σμου για την κλιματική αλλαγή. Ένα
επικίνδυνα μεταβαλλόμενο κλίμα είναι
η μεγαλύτερη απειλή που η ανθρωπότητα έχει ποτέ αντιμετωπίσει. Ωστόσο
δεν έχουν κριθεί όλα, τουλάχιστον όχι
ακόμα. Οι επιχειρήσεις έχουν οικονομικό κίνητρο καθώς και ηθική υποχρέωση
να εργαστούν σκληρά για τη μείωση της
ζημιάς όσο το δυνατόν περισσότερο.
Εμπλέξτε του εργαζόμενους σας, μιλήστε
στους καταναλωτές και τους πελάτες σας
για τα περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα
από τα προϊόντα σας και αλλάξτε τους
εσωτερικούς κανόνες στα οικονομικά της
εταιρείας ώστε να ληφθούν επενδυτικές
αποφάσεις με άξονα την προστασία του
περιβάλλοντος. Επίσης, αξιοποιείστε την
επιρροή σας για να απαιτήσετε από τις
κυβερνήσεις αλλά και από τις άλλες εταιρείες να λάβουν όλοι τις απαιτούμενες
δράσεις.
Εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα.
Καθώς οι νέες τεχνολογίες σαρώνουν την
κοινωνία και τις επιχειρήσεις, η αλλαγή
θα είναι δύσκολη. Σε αυτές τις αλλαγές
και πιέσεις οφείλεται εν μέρει και η στρο-

Η πρόβλεψη του μέλλοντος σημαίνει και
την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη
προβολή των όσων συμβαίνουν σήμερα,
συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης αδράνειας των ανθρώπινων και φυσικών συστημάτων.
Οι επιλογές μας έχουν μεγάλη σημασία,
τόσο ως άτομα όσο και μέσω των οργανισμών μας και των θεσμών. Ιδιαίτερα οι
επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο προς τα ποια κατεύθυνση
πάει ο κόσμος. Οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και ακόμα και οι επενδυτές ολοένα
και περισσότερο απαιτούν ο ρόλος του
επιχειρείν να είναι θετικός.
Προφανώς και μπορούμε να περιμένουμε όλοι να δούμε πού θα μας πάνε τα
ιστορικά κύματα. Είναι όμως προτιμότερο να εργαστούμε όλοι προδραστικά για
να διασφαλίσουμε ένα πιο αισιόδοξο και
καλύτερο μέλλον.

* Βασισμένο σε άρθρα και απόψεις του Andrew Winston,
συγγραφέα των «Green to Gold» και «The Big Pivot:
Radically Practical Strategies for a Hotter, Scarcer, and
More Open World» και σύμβουλο επιχειρήσεων.
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Ανθρώπινο Δυναμικό

Μία μέλισσα μέλι ου ποιεί!
«Μία μέλισσα μόνη της δεν παράγει μέλι», λέει η αρχαιοελληνική παροιμία,
αναδεικνύοντας και υπογραμμίζοντας σε πέντε μόνο λέξεις τη σημασία των ομάδων και
της ομαδικότητας. Οι εταιρείες από καιρό έχουν πλέον συνειδητοποιήσει τη δύναμη της
ομάδας τόσο για την επιβίωσή τους όσο και για την επιτυχία τους. Η ύπαρξη, ωστόσο,
ομάδων από μόνη της δεν αρκεί. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία ομάδων υψηλής
αποδοτικότητας που επιφέρουν πραγματικό αντίκτυπο στο επιχειρείν.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, akorre@boussias.com

Σ

τη σύγχρονη, διαρκώς μεταβαλλόμενη και άκρως ανταγωνιστική
εποχή, όπου η ανάγκη και η πίεση
για τη βέλτιστη δυνατή απόδοση
είναι μεγαλύτερη από ποτέ και όπου ταυτόχρονα οι οργανωτικές δομές τείνουν να
βασίζονται περισσότερο στις ομάδες, η δημιουργία ομάδων υψηλής αποδοτικότητας
αναδεικνύεται σε μία απόλυτη προτεραιότητα. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε
ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία
αυτά που διακρίνουν τις ομάδες που επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας.
Όπως και σε οτιδήποτε άλλο, η κουλτούρα
είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας. Η
κουλτούρα μας καθορίζει ως μονάδες, οικογένειες και επιχειρήσεις. Είναι αυτό που
καθορίζει και διακρίνει το ποιοι είμαστε και
πώς προσδιοριζόμαστε. Οι εργαζόμενοι
μπορούν εύκολα να περιγράψουν την εταιρική κουλτούρα, χρησιμοποιώντας λέξεις
όπως «υποστηρικτική», «ανοιχτή», «εστιασμένη στα αποτελέσματα» κ.λπ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κουλτούρας έχει
αναπτυχθεί και καθιερωθεί μέσα από μία πορεία χρόνων ή ακόμα και δεκαετιών. Σε ό,τι
αφορά όμως στις ομάδες, δεν υπάρχει αυτή
η δυνατότητα του χρόνου για την οικοδόμηση μίας επιτυχημένης ομαδικής κουλτούρας.
Στην καλύτερη των περιπτώσεων, managers
και στελέχη προσπαθούν να χτίσουν μία
ισχυρή ομαδική κουλτούρα μέσα σε ένα ή
δύο -το πολύ- χρόνια. Ο στόχος έχει επιτευχθεί όταν τα μέλη της ομάδας αρχίσουν να
ταυτίζονται με την ομάδα. Τότε η κουλτούρα
της ομάδας έχει εμπεδωθεί.

Ποια είναι όμως τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά αυτά μίας κουλτούρας υψηλής ομαδικής αποδοτικότητας; Ποια είναι τα συστατικά
αυτά τα οποία δημιουργούν μία πραγματικά
σπουδαία ομάδα η οποία εκπληρώνει την
αποστολή της και υλοποιεί το όραμα;
Όραμα (αποστολή): Οι υψηλής αποδοτικότητας ομάδες -High-Performance Teams- ξέρουν πού πηγαίνουν και έχουν έντονη την
αίσθηση της κατεύθυνσης. Το όραμα της
ομάδας συγχρονίζεται με το συνολικό όραμα
της εταιρείας, ωστόσο είναι ξεχωριστό για
την ομάδα.
Ταυτότητα (identity): Τα μέλη των ομάδων
υψηλής αποδοτικότητας ταυτίζονται με την
ομάδα και είναι περήφανα για αυτήν. Η ταυτότητα τοποθετεί πρώτα την ομάδα και ξέρει
ότι η ομαδική προσπάθεια είναι το κλειδί για
τη συνολική επιτυχία.
Αξίες: Οι High-Performance ομάδες ξέρουν
τι είναι σημαντικό για εκείνες. Έχουν καθορίσει πώς θέλουν να εμφανίζονται, να αλληλεπιδρούν και να είναι μαζί. Οι αξίες δεν είναι
μόνο λέξεις στον τοίχο. Είναι εμποτισμένες
με συναίσθημα και γεμάτες νόημα. Οι αξίες
καθορίζουν τις συμπεριφορές και όλα τα
μέλη της ομάδας αναμένεται να συμπεριφέρονται και να δρουν σύμφωνα με τις αξίες
της ομάδας.
Αποτελέσματα (results): Οι ομάδες υψηλής
απόδοσης επιτυγχάνουν αποτελέσματα με
συνέπεια. Είναι σαφείς σχετικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και δεσμεύονται
για αυτά. Συνειδητοποιούν ότι η «εστίαση στα
αποτελέσματα» θα πρέπει να συνδέεται με
τον καθορισμό της ομαδικής επιτυχίας.

Αποτελεσματικότητα: Οι υψηλής απόδοσης ομάδες γνωρίζουν ότι χρειάζονται περισσότερα από μία μαχητική εστίαση στα
αποτελέσματα. Γνωρίζουν ότι θα πρέπει να
αριστεύσουν στους παράγοντες και στις διαδικασίες αυτές που θα επιφέρουν τα αποτελέσματα. Μαθαίνουν διαρκώς και βελτιώνονται συνεχώς.
Διασκέδαση: Οι υψηλής απόδοσης ομάδες
ξέρουν ότι τα βιώσιμα κίνητρα έρχονται από
την αγάπη για αυτό που κάνουμε. Τα μέλη αυτών των ομάδων απολαμβάνουν να είναι μαζί
και να αλληλοεπιδρούν με πολλαπλούς τρόπους. Επίσης, γιορτάζουν τις επιτυχίες συχνά.
Ευθυγράμμιση: Οι ομάδες υψηλών επιδόσεων ευθυγραμμίζονται με το τι πρέπει να
κάνουν και πώς το κάνουν. Επιλύουν γρήγορα
τις συγκρούσεις και προχωρούν μπροστά. Η
ευθυγράμμιση είναι ίσως η μισή επιτυχία μίας
πρωτοβουλίας.
Εμπιστοσύνη: Οι High-Performance ομάδες
αντιλαμβάνονται ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί
ένα βασικό συστατικό. Επικοινωνούν ανοιχτά
και με διαφάνεια. Τα μέλη της ομάδας «προσέχουν ο ένας τον άλλο». Είναι γεγονός ότι η
εμπιστοσύνη είναι το δυσκολότερο στοιχείο,
ωστόσο είναι και το πλέον σημαντικό και επιδραστικό.

Xτίζοντας ομάδες υψηλής
απόδοσης
Η δημιουργία των κατάλληλων θεμελίων για
την οικοδόμηση ομάδων υψηλών επιδόσεων είναι προφανές ότι καθίσταται ολοένα και
περισσότερο σημαντική για τα εταιρικά περιβάλλοντα, όπου η συνεργασία αντιμετωπίζε-
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ται πλέον ως το κλειδί για την επίτευξη των
βέλτιστων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.
Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη της μία εταιρεία για τη δημιουργία high-performance
ομάδων;
1. Μέγεθος. Ένα κλασικό λάθος κατά τη δημιουργία μίας ομάδας είναι η συμπερίληψη
πολλών μελών. Οι ομάδες με περισσότερα
από οχτώ άτομα συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά
στον συντονισμό, στην αυξημένη ένταση
και στη μειωμένη παραγωγικότητα. Έρευνες
δείχνουν ότι οι αποδοτικές ομάδες περιλαμβάνουν το πολύ μέχρι 6-7 μέλη -το ιδανικό
μέγεθος για τη διαχείριση των διαφορετικών
απόψεων.
2. Αόρατη ποικιλομορφία. Τα τελευταία
χρόνια, οι περισσότερες εταιρείες έχουν αρχίσει να δίνουν όλο και περισσότερη προσοχή στα θέματα diversity και inclusion. Και
ενώ η ορατή ποικιλομορφία είναι κρίσιμης
σημασίας (φύλο, ηλικία, εθνικό background
κ.λπ.),υπάρχει ο κίνδυνος να παραλειφθεί η
σημασία της μη προφανής ποικιλομορφίας
σε μία ομάδα. Καθώς οι ηγέτες μίας ομάδας
τη διαμορφώνουν, θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ιστορία ζωής κάθε μέλους καθώς και
τις διαφορές στις προσωπικότητες. Όλα αυτά
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των εργαζομένων και οι πιο καινοτό-

μες ιδέες συνήθως προκύπτουν από ομάδες
που χαρακτηρίζονται από «ποικιλομορφία
στον τρόπο σκέψης».
3. Συμπληρωματικότητα. Παρόλο που
η εξειδίκευση ενός εργαζόμενου για μία
δουλειά είναι ιδιαίτερα σημαντική, πολλοί
managers υποτιμούν τη σημασία της συμπληρωματικότητας του με τα υπόλοιπα
μέλη της ομάδας. Ποια είναι η προσωπικότητά τους; Ποια τα επίπεδα αυτογνωσίας
τους; Πόσο καλοί είναι στο να εκφράζονται
και να επιλύουν πιθανές συγκρούσεις με
άλλους;
4. Peer recruitment. Ένα βασικό συστατικό για τη δημιουργία επιτυχημένων και
αλληλοσυμπληρούμενων ομάδων είναι η
εμπλοκή των δυνητικών συνεργατών των
υποψηφίων στη φάση του recruitment.
Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα
στην ομάδα να εκφράσει ή να αποσύρει την
υποστήριξή της από έναν υποψήφιο, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να βοηθήσουν
αυτό τον άνθρωπο αν επιλεχτεί να επιτύχει
αργότερα.

Δημιουργώντας
υγιείς δυναμικές στην ομάδα
Οι πλέον αποδοτικοί ηγέτες στις σύγχρονες
επιχειρήσεις είναι εκείνοι που ενδυναμώνουν
την ομάδα και οι οποίοι είναι σε θέση να εστι-

άζουν στις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και τις δυναμικές της ομάδας. Μία υγιής
δυναμική μέσα στην ομάδα είναι κρίσιμης
σημασίας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου
επιδόσεων. Και αυτό γιατί επιτρέπει στις ομάδες να αξιοποιούν αποτελεσματικά τον χρόνο τους, να είναι πραγματικά δεσμευμένες
δημιουργικά και κατ’ επέκταση να βρίσκουν
τις βέλτιστες λύσεις στα προβλήματα.
Πώς οι αποτελεσματικοί ηγέτες ενισχύουν
τόσο την αυτογνωσία των μελών της ομάδας
όσο και τη γνώση τους για τις δυναμικές της
ομάδας;
1. Κουλτούρα ανατροφοδότησης. Μία από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην παροχή
feedback προς άλλους είναι ότι συχνά εισπράττεται ως ανεπιθύμητο - ο παραλήπτης
δεν το ζήτησε πραγματικά και η συνέπεια
αυτού είναι διττή: α) αισθανόμαστε άβολα
να το μοιραστούμε και β) ο παραλήπτης είναι αμυντικός. Όταν οι ομάδες καθιερώσουν
τακτικά, εβδομαδιαία ή μηνιαία feedback
sessions, τα μέλη αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερη άνεση στη διαμόρφωση αλλά και
στην αποδοχή ανατροφοδότησης.
2. Team check-in και check-out. Οι ομάδες υψηλού επιπέδου επιδόσεων ξεκινούν
και τελειώνουν τις συναντήσεις τους με μία
συζήτηση για τις σχέσεις τους. Ένα «checkin» είναι μία σύντομη ανταλλαγή συναισθημάτων, με κάθε μέλος να μοιράζεται θετικά
ή αρνητικά αισθήματα όπως «ανησυχώ για
αυτή την συμφωνία γιατί...», ή «είχα άγχος
την περασμένη εβδομάδα γιατί...», «αισθάνομαι ανακουφισμένος γιατί...». Το «check-out»
μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ερωτήματα όπως «Πόσο ικανοποιημένοι είμαστε
από αυτή τη συνάντηση;», «Σε ποιο βαθμό
ακούσαμε ο ένας τον άλλο;» «Σε ποιο βαθμό
επιλύσαμε τις εντάσεις μας στην αίθουσα;».
Είναι αρμοδιότητα και καθήκον του ηγέτη
της ομάδας να δείξει ότι είναι ασφαλές να
μοιράζονται τέτοια αισθήματα, εφόσον είναι εποικοδομητικά διατυπωμένα. Τόσο τα
check-in όσο και τα check-out παρέχουν την
ευκαιρία στα μέλη της ομάδας να μοιράζονται θετικά συναισθήματα και να ξεφορτώνονται κάποιες απογοητεύσεις. Όταν τα
αρνητικά συναισθήματα δεν εκφράζονται,
τείνουν να κλιμακώνονται και ως εκ τούτου
να μεγεθύνουν τις εντάσεις στην ομάδα και
να μειώνουν την παραγωγικότητα.
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Γέφυρες Συνεργασίας
για μία Σύγχρονη Διακυβέρνηση της Χώρας

3η Ημερίδα διαλόγου στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και του
ιδιωτικού τομέα με την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας
Η συνεργασία και η ομαδικότητα είναι καίρια συστατικά προόδου, τόσο σε εθνικό, όσο
και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό ήταν το μήνυμα της 3ης Ημερίδας Διαλόγου στελεχών της
Δημόσιας Διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα που διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, η ΕΑΣΕ.
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Μ

ε τη συμμετοχή 250 και πλέον στελεχών της Δημόσιας
Διοίκησης και των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, στο
αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, η
ειδική ημερίδα της ΕΑΣΕ για τα στελέχη
του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με θέμα
«Γέφυρες Συνεργασίας για μία Σύγχρονη
Διακυβέρνηση της χώρας».
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ
άρχισε το 2018 με στόχο να αναδειχθούν
βέλτιστες πρακτικές και να δοθεί το βήμα
να συζητηθούν οι απόψεις, προτάσεις και
τα προβλήματα που απασχολούν τα στελέχη στις επιχειρήσεις και τον δημόσιο
τομέα, προκειμένου να «γεφυρωθεί» το
χάσμα δύο, φαινομενικά αντίθετων, κόσμων των οποίων η συμπόρευση αποτελεί
εθνική αναγκαιότητα.
Η Ημερίδα τέλεσε για τρίτη συνεχή χρονιά
υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου
της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου
Παυλοπούλου, ο οποίος τίμησε με την
παρουσία και ομιλία του την εκδήλωση.
Η δράση αυτή της ΕΑΣΕ, η οποία είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με τον στρατηγικό στόχο της για ανάπτυξη ευκαιριών
παραγωγικού διαλόγου, ξεκίνησε ως μία
φιλόδοξη προσπάθεια σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα και μετασχηματίστηκε σε
έναν θεσμό που μπορεί να συμβάλει στις
προσπάθειες ανάκαμψης, αλληλεγγύης

και συνεργασίας για την πρόοδο και την
ευημερία , έχοντας τη στήριξη της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Κατά την ομιλία
του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε
την πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους συνεργασίες και
διάλογοι πρέπει να είναι διαρκείς. Με δεδομένη δε την εκλογή νέας Προέδρου της
Δημοκρατίας (σ.σ. διαδικασία η οποία συνέπεσε χρονικά με την ημέρα πραγματοποίησης της ημερίδας) ο κ Παυλόπουλος
εξέφρασε την άποψη ότι « …η Προεδρία
της Δημοκρατίας και στη συνέχεια θα έχει
υπό την αιγίδα της αυτό το θεσμό, γιατί ο
διάλογος αυτός είναι κατ’ εξοχήν θεσμικός,
καθώς είναι πολιτικός ή διοικητικός στην
πράξη. «Να θυμάστε δε ότι θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας γιατί πίστεψα σ’ αυτή
την πρωτοβουλία και η πρωτοβουλία αυτή
δεν πρέπει μόνο να συνεχιστεί αλλά πρέπει να έχει και συνεχιστές» υπογράμμισε ο
κ. Παυλόπουλος.
Αναφερόμενος στην αξία του διαλόγου
μεταξύ των στελεχών, με αφορμή την
πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας τόνισε ότι: « [...] Η ανταλλαγή
των απόψεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι πολύ σημαντική και για
τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Ναι μεν τα
στελέχη του δημόσιου τομέα μαθαίνουν
από εσάς, εκείνους που δουλεύετε με τόσες ικανότητες και τέτοιες επιδόσεις στον
ιδιωτικό τομέα, μαθαίνουν και τις βέλτι-
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στες πρακτικές και τον τρόπο που πρέπει
να τις εφαρμόσουν. Όμως, από αυτόν τον
διάλογο προκύπτει και κάτι άλλο: Τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα, αντιλαμβάνονται
και εκείνα τι σημαίνει αρχή της νομιμότητας, τι σημαίνει κράτος δικαίου, τι σημαίνει
δημόσιο συμφέρον. Και είναι πάρα πολύ
σημαντικό, για να είναι σωστός ο διάλογος
αυτός, να υπάρχει αλληλοκατανόηση [...].
Αυτό είναι η παιδεία του πολίτη, η οποία
είναι απαραίτητη σε μια πραγματική δημοκρατία, αλλά δεν έχουμε κατανοήσει στον
τόπο μας πολλές φορές, ίσως γιατί δεν
έχουμε εμβαθύνει.»
Τα θέματα που συζητήθηκαν στην Ημε-

ρίδα αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στις
ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο Δημόσιο, στη διαχείριση και την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
στο επιτελικό κράτος, στη χρηστή διακυβέρνηση, στην εξωστρέφεια κατά τη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων και στη
θετική ψυχολογία. Στην ομιλία του, ο κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας
Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης
Διαδικασιών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε στη στρατηγική και
στα επιμέρους βήματα αυτής για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του

κράτους - μιας διαρκούς πρόκλησης, όπως
τόνισε. Στη συνέχεια οι κ.κ. Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Γενική
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Υπουργείο Εσωτερικών, Στέλλα
Βουλγαράκη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, INTRASOFT INTERNATIONAL
και Δημήτρης Παπανικητόπουλος, Πρόεδρος, LINKAGE GREECE & CYPRUS, μίλησαν
για το σημαντικό θέμα της διαχείρισης και
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στο
δημόσιο και συζήτησαν για τις διαδικασίες
εκείνες και τις αλλαγές στην οργανωσιακή
δομή και κουλτούρα των δημόσιων οργανισμών ώστε να αξιοποιείται αποδοτικότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΣΕ
O Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX HELLAS,
κ. Βασίλης Ραμπάτ παρουσίασε έρευνα που διενήργησε η ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την
ICAP σε περισσότερα από 500 ανώτερα στελέχη του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματά της, η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών βλέπει θετικά τις αλλαγές
και νέες ιδέες. Μάλιστα, σε ποσοστό 84% παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράμματα
είτε σχετικά με τεχνικά ζητήματα της εκάστοτε ειδικότητας, είτε με τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ωστόσο όταν πρόκειται για την εφαρμογή καινοτομιών, σχεδόν το
50% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε απαισιόδοξο. Κατά την ολοκλήρωση της παρουσίασης της έρευνας ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ επεσήμανε: «Υπάρχει ευρύ πλαίσιο συνεργασίας
και ορίζοντας για ώριμο διάλογο μεταξύ των στελεχών του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα για το καλό της χώρας. Ας προχωρήσουμε μαζί, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας,
στην εφαρμογή των αλλαγών βελτιστοποίησης».
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Η ΕΑΣΕ ΤΊΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ Κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
Στο πλαίσιο της ημερίδας «Γέφυρες Συνεργασίας για μία Σύγχρονη Διακυβέρνηση της Χώρας», η ΕΑΣΕ τίμησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της XEROX HELLAS, κ. Βασίλης Ραμπάτ και ο Σύμβουλος Διοίκησης κ. Γιάννης Αναστασόπουλος προσέφεραν, εκ μέρους της
ΕΑΣΕ, έργο φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη Γιάννη Μόραλη με θέμα
«Συνάντηση», αποδίδοντας σημειολογικά τη «συνάντηση» δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα σε αυτήν ημερίδα που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση
της συνεργασίας, του διαλόγου και της σύμπραξης μεταξύ των δύο αλληλοσυμπληρούμενων κόσμων και ως ένδειξη αναγνώρισης της πολύτιμης
βοήθειας και συμβολής του στην πραγμάτωση αυτής της πρωτοβουλίας.
«Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος από τη θέση του στο ανώτατο πολιτειακό
αξίωμα της χώρας, στήριξε από την πρώτη στιγμή αυτή την πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ και το όραμά μας για τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με
τον δημόσιο. Τον ευχαριστούμε θερμά!» τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ.
Βασίλης Ραμπάτ. Από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Αναστασόπουλος επεσήμανε: «Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή τους ελκυστικούς
ορίζοντες δράσης που μπορεί να ανοίξει η ώσμωση μεταξύ ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα και την ανάγκη προόδου των μεταρρυθμίσεων.»

το ανθρώπινο κεφάλαιό τους. Ο Υπουργός
Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος
από το βήμα της εκδήλωσης της ΕΑΣΕ, επικεντρώθηκε στη σημασία της αξιοκρατίας
κατά τον εξορθολογισμό του Δημοσίου τονίζοντας: «Όλα τα στελέχη σε θέσεις ευθύνης
οφείλουν να λειτουργούν σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, τόσο σε σχέση με την
εσωτερική λειτουργία της υπηρεσίας όσο και
με την αλληλεπίδραση με την κοινωνία και να
στοχεύουν σε συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των εργαζομένων μέσω της επιμόρφωσης, της αξιολόγησης και της επιβράβευσης,
βασιζόμενοι στις αρχές της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης». Ιδιαίτε-

ρα ενδιαφέρουσα ήταν και η ομιλία του κ.
Αλκιβιάδη Στεφανή, Υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας για την εξωστρέφεια των Ενόπλων
Δυνάμεων με δεδομένη την κρίσιμη περίοδο
που διανύουμε σε επίπεδο διπλωματίας και
διεθνών σχέσεων. Στην επόμενη ενότητα της
ημερίδας, ο κ. Αναστάσιος Σταλίκας, Καθηγητής Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών, εστίασε
στο θέμα της θετικής οργανωσιακής κουλτούρας, στην αξία των ανθρώπινων σχέσεων ως βασικό παράγοντα που επηρεάζει τη
μακροζωία και την ευτυχία και στη σημασία
της καλλιέργειας της ομαδικότητας καθώς
και της επίτευξης στόχων. Τον ρόλο του συ-

ντονιστή της εκδήλωσης είχε ο γνωστός δημοσιογράφος κ. Πάσχος Μανδραβέλης, Αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Η
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του
Συμβούλου Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννη
Αναστασόπουλου, ο οποίος αναφερόμενος
στην αξία του διαλόγου και της συνεργασίας
υπογράμμισε: «Υπήρξαν περίοδοι της ιστορίας μας που δεν αναπτύξαμε την αρετή της
συνεργατικότητας. Πλέον είναι επιταγή των
καιρών, την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αν θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας, της οικονομίας και
επιχειρηματικότητας, αλλά και τις ιδέες και
τον πολιτισμό.»
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
θα πρέπει να ξεκινάει
από τους πελάτες
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πια «επιλογή»
για καμία εταιρεία. Αναμφίβολα ωστόσο, πρόκειται για
ένα τεράστιο έργο που απαιτεί πόρους και για αυτό συχνά
οι εταιρείες θα πρέπει να επιλέξουν σε ποιες περιοχές θα
εστιάσουν τις προσπάθειες και τις δράσεις τους. Η πλέον
ενδεδειγμένη λύση φαίνεται ότι είναι αυτή που έχει να κάνει
με τους πελάτες και τη βελτίωση του customer experience.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, akorre@boussias.com

Τ

α στοιχεία ολοένα και περισσότερο δείχνουν ότι οι μεγάλοι ψηφιακοί μετασχηματισμοί είναι
μία τεράστια πρόκληση για τους
περισσότερους οργανισμούς.
Οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει να αναφέρουν υψηλά ποσοστά αποτυχίας για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό, ανάλογα με
τα ποσοστά αποτυχίας για τους μεγάλης
κλίμακας εταιρικούς μετασχηματισμούς
γενικά. Υπάρχουν πάρα πολλά legacy συστήματα, πολύ «τεχνικό χρέος» και πάρα
πολλά λειτουργικά και επιχειρηματικά silos
δεδομένων που πρέπει να ξεπεραστούν.
Στις αρχικές μέρες της συζήτησης για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό, ήταν σύνηθες
να σκιαγραφείται μία ευρεία εικόνα σχετικά με το τι ο ψηφιακός μετασχηματισμός
μπορεί να επιτύχει. Για παράδειγμα, μελέτη
της Capgemini που δημοσιεύτηκε το 2011

ΕΑΣΕ | LEADING

υποστήριζε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να μετασχηματίσει τις λειτουργικές διαδικασίες, τα επιχειρηματικά
μοντέλα και την εμπειρία του πελάτη. Όλα
αυτά είναι αξιόλογες επιδιώξεις και είναι
λογικό ότι για πολλές εταιρείες κάθε μία
από αυτές τις περιοχές θα μπορούσε να είναι τόσο προβληματικές που η επιχείρηση
δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς την
πλήρη μετατροπή τους.
Ωστόσο, λίγες εταιρείες έχουν τους απαραίτητους πόρους -οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς- ώστε να είναι σε
θέση να προβούν στον μετασχηματισμό
τόσων πολλών ταυτόχρονα. Επομένως,
απαιτείται να τεθούν προτεραιότητες για
τις σχετικές επενδύσεις.
Το σημαντικό ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι από που να αρχίσει μία εταιρεία. Εάν οι τρεις βασικές επιλογές είναι
τα operations, τα επιχειρηματικά μοντέλα
και η εμπειρία πελάτη, γιατί να πρέπει οι
εταιρείες να ασχοληθούν με τις εσωτερικές διαδικασίες αν αυτές είναι τουλάχιστον επαρκείς; Και ενώ η αλλαγή των
επιχειρηματικών μοντέλων μπορεί να
οδηγήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις στην
αξία της εταιρείας, είναι ωστόσο ένα δύσκολο βήμα να αλλάξει εξ’ ολοκλήρου
ένα επιχειρηματικό μοντέλο με το οποίο
οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες είναι εξοικειωμένοι. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό που μένει είναι η εμπειρία
του πελάτη.

Η εμπειρία του πελάτη στην
ψηφιακή εποχή
Σύμφωνα με μελέτη του MIT Sloan
Management Review, μία πολύ καλή
εναλλακτική λύση στην αντιμετώπιση
ενός εκτεταμένου οργανωτικού μετασχηματισμού με άξονα τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι η εστίαση στον μετασχηματισμό της εμπειρίας του πελάτη, των
σχέσεων και των σχετικών διαδικασιών.
Και αυτό όχι γιατί ο μετασχηματισμός
του customer experience είναι ευκολότερη διαδικασία, αλλά γιατί προβαίνοντας
σε αυτό το βήμα είναι πολύ πιο πιθανό
να επιτευχθεί η βιωσιμότητα της επιχεί-

ρησης σε σχέση με τις άλλες πτυχές που
αναφέρθηκαν παραπάνω. Αν ένας οργανισμός έχει χαρούμενους πελάτες, μπορεί
κατά πάσα πιθανότητα να επιβιώσει παρά
τις όποιες αναποτελεσματικότητες σε άλλες επιμέρους λειτουργίες.
Πολλοί ψηφιακοί μετασχηματισμοί μέχρι
στιγμής δεν έχουν επικεντρωθεί σε εφαρμογές προσανατολισμένες στον πελάτη,
τουλάχιστον όχι με τρόπο που θα αναγνώριζαν οι πελάτες. Η μελέτη “Kony Digital
Experience 2019 Index Survey”, για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι παρά τα 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν σε
επενδύσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό
μόλις το 19% των πελατών των εταιρειών
που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει
σημαντική βελτίωση στην εμπειρία που βιώνουν από την επαφή τους με τις εταιρείες. Μελέτη της Accenture για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό στην παγκόσμια τραπεζική διαπίστωσε ότι οι πιο «δραστήριες»
τράπεζες εστίασαν κυρίως στη μείωση των
δαπανών. Αυτό βελτίωσε την κερδοφορία
βέβαια, αλλά είναι απίθανο να έκανε τους
πελάτες περισσότερο αφοσιωμένους ή
ικανοποιημένους. Πολλές καθιερωμένες
επιχειρήσεις ανησυχούν για την είσοδο
νέων τεχνολογικών startups στις αγορές
τους. Παρόλο που οι νέες εταιρείες μπορεί να έχουν βελτιστοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες, αυτό που τις καθιστά
συνήθως ελκυστικές στους πελάτες είναι
το customer experience που προσφέρουν. Εάν οι παραδοσιακές εταιρείες προχωρούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους
νέους «παίκτες» της αγοράς, οι ψηφιακές τους καινοτομίες θα πρέπει να επικεντρώνονται σε εφαρμογές που είναι αφενός ωφέλιμες για τους πελάτες αφετέρου
ορατές σε αυτούς. Αυτό σημαίνει όχι μόνο

εσωτερικές διαδικασίες με επίκεντρο τον
πελάτη αλλά και δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών για τους
πελάτες. O εσωτερικός μετασχηματισμός
που εστιάζει στον πελάτη ξεκινά από την
θεώρηση της επιχείρησης από έξω προς
τα μέσα, δηλαδή από την πλευρά του πελάτη. Η δυνατότητα να γίνει αυτό έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες,
εν πολλοίς χάρη στην ολοένα και μεγαλύτερη γνώση που αναπτύσσεται γύρω από
την χαρτογράφηση του customer journey
και στην αυξανόμενη σημασία που δίνεται στις από άκρο σε άκρο διαδικασίες για
τη δημιουργία αξίας. Η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού θα σχετίζεται
με τη δημιουργία αξίας για τον πελάτη και
με την κατανόηση της σημασίας του να
βελτιώνονται οι διαδικασίες πριν αυτοματοποιηθούν.

Πελατοκεντρικός ψηφιακός
μετασχηματισμός στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, συχνά
η κινητήριος δύναμη στον χρηματοοικονομικό τομέα είναι η μείωση του κόστους
– μειώνοντας το κόστος των back office
συναλλαγών και οδηγώντας τους πελάτες
στη χρήση περισσότερο αποτελεσματικών
οικονομικά ψηφιακών καναλιών σε σχέση
με τις κοστοβόρες συναλλαγές στα καταστήματα. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι
ακριβώς «outside-in thinking». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μείωση των δαπανών
είναι σημαντική για τους περισσότερους
οργανισμούς. Ωστόσο, η παροχή απλών
υπηρεσιών στους πελάτες και η εστίαση
αποκλειστικά στη μείωση των δαπανών
είναι μία μάλλον επικίνδυνη προσέγγιση.
Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και στους περισσότερους κλάδους,

Αν ένας οργανισμός έχει χαρούμενους πελάτες
μπορεί κατά πάσα πιθανότητα να επιβιώσει
παρά τις όποιες αναποτελεσματικότητες σε
άλλες επιμέρους λειτουργίες
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η έμφαση στην εμπειρία του πελάτη είναι
πιθανόν να προσδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα σε επίπεδο εσόδων, κερδών και
τιμή μετοχής.
Για παράδειγμα, η παγκόσμια τράπεζα
BBVA έχει δώσει ισχυρή ώθηση στις ψηφιακές δυνατότητες που επικεντρώνονται
κυρίως στους πελάτες. Περισσότεροι από
τους μισούς εκ των περίπου 40 εκατομμυρίων πελατών της αλληλοεπιδρούν με
την τράπεζα ψηφιακά, ενώ σχεδόν οι μισοί
χρησιμοποιούν τα mobile κανάλια. Η BBVA
μπορεί να εγγράψει πελάτες χωρίς επίσκεψη σε κάποιο υποκατάστημα, χρησιμοποιώντας βιομετρική επαλήθευση ταυτότητας,
και η εφαρμογής της -Bconomy- παρέχει
παρακολούθηση των προγραμματισμένων δαπανών, εισοδημάτων και αποταμιεύσεων, κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ
ομοτίμων και παρέχοντας συστάσεις για
την οικονομική ευρωστία των πελατών
της. Το «AI Factory» της τράπεζας εστιάζει
σε μεγάλο βαθμό στην προσωποποίηση
των χρηματοοικονομικών συμβουλών και
την δημιουργία του «self-driving τραπεζικού λογαριασμού». Ένα παγκόσμιο τμήμα
«Customer Solution» επιβλέπει τις προτάσεις προς τους πελάτες.
Η ανταμοιβή για την BBVA είναι εντυπωσιακή: ακόμη και με τα κόστη των επενδύσεων αυτών, η BBVA προηγείται σε κερδοφορία των άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Ομάδες και εργαλεία για τον πελατοκεντρικό μετασχηματισμό
Το γεγονός ότι τα λειτουργικά silos βλάπτουν τις επιχειρήσεις είναι πλέον ευρέως αποδεκτό, και όταν πρόκειται για την
ανάληψη δράσεων που απαιτούνται για
το μετασχηματισμό της εμπειρίας του πελάτη, αποτελούν τεράστια τροχοπέδη. Τα
silos εμποδίζουν το είδος της συνεργασί-

ας που απαιτείται για τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες. Τα silos δεδομένων
τεχνολογίας επίσης τροχοπεδούν την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι
διαδικασίες διακυβέρνησης δεδομένων
(data governance) μπορεί να στην αποφυγή δημιουργίας των data silos, ενώ οι
επιστήμονες των δεδομένων μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
ενοποίηση των δεδομένων. Υπάρχουν
πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης
τα οποία επίσης μπορούν να βοηθήσουν
στην ενοποίηση των δεδομένων των διαφορετικών τμημάτων. Η αρχική εστίαση
θα πρέπει να είναι προφανώς στα δεδομένα που σχετίζονται με τους πελάτες.
Η αξιοποίηση διατμηματικών ομάδων για
την κατανόηση και την εφαρμογή πελατοκεντρικής συνεργατικότητας μπορεί,
επίσης, να αποτελέσει πολύτιμο καύσιμο
για την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες
πρέπει να ακολουθήσουν μία από άκρη
σε άκρη διαδικασία θεώρησης για την
κατανόηση της εμπειρίας του πελάτη από
τη στιγμή της παραγγελίας μέχρι την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας
καθώς και την εξέταση της ροής εργασίας, αφού κάθε τμήμα επηρεάζεται από
τη διαδικασία. Ακόμα και μεγάλοι, πολύπλοκοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα
λεγόμενα «process mining» εργαλεία τα
οποία εύκολα εντοπίζουν πληροφορίες
από τα εταιρικά συστήματα συναλλαγών
για να παρέχουν λεπτομερή, με βάση τα
δεδομένα πληροφορία σχετικά με το πώς
οι κρίσιμες διαδικασίες λειτουργούν και
αποδίδουν.
Η αμερικανική ασφαλιστική εταιρεία
Liberty Mutual, έχει δώσει έμφαση τόσο
στον πελάτη όσο και στα επιχειρηματικά
αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια και

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει
να ωφελεί τους πελάτες και μάλιστα
με τρόπο εμφανή προκειμένου να αλλάξει την
απόδοση της εταιρείας

εργοδοτεί μία cross-functional ομάδα για
το μετασχηματισμό των διαδικασιών που
σχετίζονται με τον πελάτη. Σύμφωνα με
τον CIO της εταιρείας η ομάδα αυτή εστιάζει στην ανεύρεση, τη δέσμευση, την
τιμολόγηση, τις πληρωμές, τη διαχείριση
των αιτημάτων και σε όλα όσα συνεπάγονται με ένα μάτι προς το customer journey
σε κάθε βήμα. Το πολύπλευρο ψηφιακό
πρόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει
τη χρήση chat bot που ελέγχεται από τη
φωνή και συνδυάζεται με την Alexa της
Amazon για να επιτρέπει στους πελάτες
να πλοηγηθούν στη διαδικασία της ασφάλισης απλώς και μόνο μιλώντας. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η Liberty Mutual
έλαβε το βραβείο Digital Workplace της
χρονιάς για το 2018 για την στρατηγική
προσέγγισή της στην απλοποίηση της
ζωής των εργαζομένων. Η αναγνώριση
του «χαρούμενοι εργαζόμενοι κάνουν
περισσότερο χαρούμενους τους πελάτες»
έχει συμβάλει στην επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας.

Εν κατακλείδι
Ο δρόμος για έναν επιτυχημένο ψηφιακό
μετασχηματισμό απαιτεί εστίαση και μία
νοοτροπία η οποία αντιμετωπίζει την αλλαγή σαν μία ευκαιρία για τη δέσμευση
των πελατών με νέους τρόπους. Η έλλειψη εστίασης οδηγεί σε «τυχαίες δράσεις
ψηφιοποίησης» οι οποίες δεν οδηγούν
σε ενίσχυση της απόδοσης της εταιρείας
ούτε σε οφέλη για τους πελάτες.
Τα ανώτερα ηγετικά στελέχη θα πρέπει να
διασφαλίσουν ότι οι πόροι και οι προσπάθειες που αφιερώνονται στον ψηφιακό
μετασχηματισμό ωφελούν εκείνους που
αγοράζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας αλλά και ότι οι αυτές οι
προσπάθειες είναι εμφανείς στους πελάτες. Διαφορετικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απίθανο ότι θα καταφέρει
να αλλάξει την απόδοση της εταιρείας και
την επιτυχία της στην αγορά.
ΠΗΓΕΣ: ΜΙΤ Sloan Management Review, Accenture
“Digital Transformation: A Road-Map for Billion-Dollar
Organizations”, 2011, Capgemini
“Kony Digital Experience 2019 Index Survey”,
Temenos | Kony
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Κορυφαίες επιλογές BMW Plug-in Hybrid
Η νέα BMW X1 και η νέα BMW Σειρά 3 «εξηλεκτρίζονται» και
αποτελούν τις κορυφαίες επιλογές στην κατηγορία τους.

Νέα BMW X1 xDrive25e
Ηλεκτροκίνητη και τετρακίνητη.
Το δημοφιλέστερο premium compact SAV της
ελληνικής αγοράς συμπληρώνει τη γκάμα των
διαθέσιμων εκδόσεων του με την plug-in υβριδική εκδοχή, εφοδιασμένη με την τελευταίας
γενιάς τεχνολογία eDrive. Η BMW X1 xDrive25e
διατηρεί τα κορυφαία χαρακτηριστικά της και
τα συνδυάζει με τις αρετές της ηλεκτροκίνησης.
Το υβριδικό συγκρότημα κίνησης αποτελείται
από έναν 3κύλινδρο κινητήρα βενζίνης, που
σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα αποδίδουν συνολική ισχύ 220 ίππων (ροπή 385
Nm). Οι επιδόσεις είναι εξαιρετικές, καθώς για
την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα χρειάζονται 6,9
δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 193 χλμ./
ώρα. Η BMW X1 xDrive25e είναι τετρακίνητη,
καθώς ο κινητήρας βενζίνης δίνει την κίνηση
στον εμπρόσθιο άξονα, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω.Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει
τα 52 χλμ. (WLTP) μέσω της μπαταρίας υψηλής
τάσης μικτής χωρητικότητας 10 kWh. Συνεπώς,
οι καθημερινές διαδρομές μπορούν να πραγματοποιούνται απόλυτα οικονομικά, αθόρυβα
και με μηδενικούς ρύπους, με ταχύτητες έως
και 135 χλμ./ώρα. Και στο υβριδικό πρόγραμμα
λειτουργίας η κίνηση μπορεί να πραγματοποιείται με χρήση αποκλειστικά της ηλεκτρικής
ενέργειας, με τη διαφορά ότι από ένα επίπεδο
ταχύτητας και πάνω (περίπου 80 χλμ./ώρα),
ενεργοποιείται και ο βενζινοκινητήρας.
Η πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε 5 ώρες σε απλή οικιακή
πρίζα ή σε 3,2 ώρες σε φορτιστή AC ισχύος 3,7
kW. H φόρτιση της μπαταρίας μπορεί φυσικά να
πραγματοποιηθεί και εν κινήσει από τον κινη-

τήρα βενζίνης. Η μέση κατανάλωση καυσίμου
σε περίπτωση υβριδικής λειτουργίας είναι 1,7
λ./100 χλμ. και οι εκπομπές ρύπων CO2 περιορίζονται στα 39 γρ./χλμ. (WLTP).
H BMW X1 xDrive25e απαλλάσσεται από το
φόρο εταιρικής χρήσης καθώς η Λιανική Τιμή
προ φόρων είναι σημαντικά χαμηλότερη από
το θεσμοθετημένο όριο των 40.000€, με πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Με μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης διατίθενται και τo προνομιακό
πακέτο εξοπλισμού “Business Advanced”, το
οποίο προσφέρει κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Νέα BMW 330e
Το απόλυτο ηλεκτροκίνητο
sport sedan
Η νέα Σειρά 3 αποτελεί την κορυφαία επιλογή
στην κατηγορία της. Η plug-in υβριδική της
έκδοση, δεν θα μπορούσε παρά να ενισχύσει
περαιτέρω αυτή την υπεροχή. Εφοδιασμένη
με την πλέον προηγμένη τεχνολογία eDrive, η
BMW 330e εντυπωσιάζει με τα χαρακτηριστικά
της. Ο συνδυασμός του 4κύλινδρου κινητήρα
βενζίνης 2 λίτρων με τον ηλεκτροκινητήρα,
δημιουργούν ένα σύνολο συνολικής ισχύος

252 ίππων (και ροπής 420 Nm) και η λειτουργία
XtraBoost εκτοξεύει την ιπποδύναμη στους 292
ίππους. Ανάλογες της εντυπωσιακής ισχύος
είναι και οι επιδόσεις, καθώς για την επιτάχυνση
0-100 χλμ./ώρα απαιτούνται μόλις 5,9 δλ. και η
τελική ταχύτητα αγγίζει τα 235 χλμ./ώρα.
Η BMW 330e είναι ένα μοναδικά αποδοτικό
αυτοκίνητο, καθώς ο οδηγός της μπορεί να εκμεταλλευτεί και να απολαύσει την ηλεκτρική
της διάσταση. Στις καθημερινές διαδρομές, η
BMW 330e μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά
για έως και 56 χλμ. (WLTP) απόλυτα αθόρυβα,
με ταχύτητα έως 140 χλμ./ώρα και φυσικά με
μηδενικές εκπομπές ρύπων. Η μπαταρία υψηλής τάσης με μικτή χωρητικότητα 12 kWh,
εξασφαλίζει τη μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία
και μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 3,4 ώρες
σε φορτιστή AC ισχύος 3,7 kW ή σε 5,7 ώρες
σε απλή οικιακή πρίζα.Και στην περίπτωση της
υβριδικής λειτουργίας, η BMW 330e μπορεί
να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά με ταχύτητα έως
110 χλμ./ώρα, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης
μπορεί να φορτιστεί εν κινήσει έως το 100%
της χωρητικότητάς της. Η μέση κατανάλωση
καυσίμου σε περίπτωση υβριδικής λειτουργίας
είναι 1,4 λ./100 χλμ. και οι εκπομπές ρύπων περιορίζονται στα 32 γρ./χλμ. (WLTP).H BMW 330e
απαλλάσσεται από το φόρο εταιρικής χρήσης
καθώς η Λιανική Τιμή προ φόρων είναι κάτω
από το θεσμοθετημένο όριο των 40.000€, με
πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Με μηδενικό φόρο
εταιρικής χρήσης διατίθενται και τα δύο προνομιακά πακέτα εξοπλισμού “Business Advanced”
και “M Sport Advanced”, με πιο πολυτελή ή πιο
δυναμικό χαρακτήρα αντίστοιχα, τα οποία
προσφέρουν κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού
άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

INFO

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο
Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων
BMW και στο www.bmw.gr.
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CEC European Managers –

“Διευθυντές στην Ευρώπη: σήμερα και αύριο” 2019
Δύσκολες οι τρέχουσες συνθήκες για τα διευθυντικά στελέχη στην ΕΕ,
θα χρειαστούν αλλαγές και ευελιξία.
ΠΗΓΗ: CEC EUROPEAN MANAGERS

Η

έκθεση που δημοσιεύτηκε από την CEC European
Managers αναφορικά με τα
δημογραφικά στοιχεία των διευθυντών, τις συνθήκες εργασίας και την
επαγγελματική βιωσιμότητα, προσφέρει
ολοκληρωμένα και νέα ευρήματα για τα
διευθυντικά στελέχη τόσο στην ΕΕ, όσο
και πέρα από αυτήν. «Οι Ευρωπαίοι διευθυντές είναι καινοτόμοι, ικανοί και κάνουν την αλλαγή να συμβεί. Για πολλούς
όμως το επάγγελμα έχει χάσει την ελκυστικότητά του. Για να προσελκύσουμε νέα
στελέχη και να επιλύσουμε τις σύγχρονες
προκλήσεις, χρειαζόμαστε ένα νέο πρότυπο διαχείρισης για τον εικοστό πρώτο
αιώνα », λέει ο Ludger Ramme, Πρόεδρος
της CEC.

Ολοένα και λιγότεροι διευθυντές
Το πρώτο μέρος της έκθεσης «Διευθυντές στην Ευρώπη: σήμερα και αύριο» για
το 2019 καταγράφει την κατάσταση των
διευθυντικών στελεχών στην Ευρώπη. Ο
μειούμενος αριθμός διευθυντικών στελεχών αντιμετωπίζει όλο και πιο περίπλοκες
προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
προσδοκιών των μετόχων, του άγχους και
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ενώ ο
20ός αιώνας αφορούσε τη γραμμική ανάπτυξη με βάση το πετρέλαιο, ο 21ος αφορά την αλληλεξάρτηση και την πληροφόρηση. Για να επιτύχουμε την οικοδόμηση
μιας οικονομίας με προσανατολισμό την

παγκόσμια ευημερία, πρέπει να επενδύσουμε σε βιώσιμες δεξιότητες ηγεσίας,
καλύτερες συνθήκες εργασίας και επαγγελματικό μάνατζμεντ. Το διαφαινόμενο
κενό στην αγορά εργασίας για τους διευθυντές, καθιστά ακόμη μεγαλύτερη την
ανάγκη για πιο περιεκτικό, ελκυστικό και
βιώσιμό μάνατζμεντ.

Διαφορετικότητα, εργασία
στο εξωτερικό και συμμετοχή
γυναικών και μεγαλύτερων
ηλικιακά στελεχών στην ηγεσία, «λύση» σε ένα ενδεχόμενο
μελλοντικό κενό στην αγορά
εργασίας
Συνολικά, υπάρχουν μόνο 13,6 εκατομμύρια διευθυντικά στελέχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας το 6%
του απασχολούμενου πληθυσμού. Αξίζει
να σημειωθεί πως το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά 20% από το 2005. Το 35% των
διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες,
εμφανίζοντας μια μικρή αύξηση κατά την
ίδια περίοδο. Οι γυναίκες στελέχη στην
ΕΕ αντιμετωπίζουν μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων κατά 30%,
πολύ πάνω από το μέσο όρο του 16%. Για
να αντιμετωπιστεί μελλοντικά το πιθανό
κενό από διευθυντικά στελέχη στην αγορά εργασίας, θα χρειαστεί μεγαλύτερη
συμμετοχή των γυναικών και των μεγαλύτερων ηλικιακά ενεργών στελεχών
στην ηγεσία, εργασία στο εξωτερικό, κα-

θώς επίσης και καλύτερη διαχείριση της
διαφορετικότητας.

Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις
απαιτούν άμεση λύση
Αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας των
διευθυντικών στελεχών, η ομάδα των
Ευρωπαίων Διευθυντών της CEC 2019
παρέχει εκ των έσω πληροφορίες σχετικά. Περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων είδαν τις συνθήκες εργασίας τους,
την ικανοποίηση από την εργασία και τις
προοπτικές σταδιοδρομίας να δυσχεραίνουν κατά το τελευταίο έτος. Δεδομένου
ότι το 80% των διευθυντικών στελεχών
αγχώνεται σημαντικά, είναι επιτακτική
ανάγκη να βρεθεί μια αποτελεσματική
λύση για να αποφευχθεί η επιδείνωση
της κατάστασης. Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν θα λυθούν
με ένα εξουθενωμένο επαγγελματικά εργατικό δυναμικό.

Ελλιπής η κατάρτιση γύρω από
την βιωσιμότητα
Η έρευνα αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για
την CEC να αξιολογήσει τις ικανότητες
και τις απόψεις των διευθυντών στους
τομείς της βιωσιμότητας. Στην πραγματικότητα, μόνο το 17% των διευθυντών
που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν λάβει κατάρτιση ή εκπαίδευση σχετικά με
τη βιωσιμότητα. Αυτό αντιτίθεται στο
77% των διευθυντών που επιθυμούν την
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ενσωμάτωση αυτής στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση. Επιπλέον, η πλειοψηφία
των διευθυντικών στελεχών βελτιώνει
ενεργά το περιβαλλοντικό και κοινωνικό
αποτύπωμα τους, παρότι υπάρχει ακόμη
μεγάλη πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τις
εκπομπές και τα απόβλητα.

Η μελλοντική εξέλιξη του επαγγέλματος, ζωτικής σημασίας
για την ευρωπαϊκή οικονομία
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ευρωπαίοι
διευθυντές βρίσκονται σήμερα σε μια
όλο και πιο δύσκολη κατάσταση. Από
τη μια πλευρά, πρέπει να διαχειριστούν
περισσότερα με λιγότερους πόρους.
Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν όλα τα

διευθυντικά στελέχη τις απαραίτητες δεξιότητες για τις μεγάλες μεταβάσεις που
έρχονται. Η επένδυση σε δεξιότητες, η
δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργα-

σίας και η βελτίωση της ελκυστικότητας
του επαγγέλματος θα αποδειχθεί ζωτικής
σημασίας για το μέλλον της οικονομίας
της ΕΕ.

Για να αντιμετωπιστεί μελλοντικά το πιθανό
κενό από διευθυντικά στελέχη στην αγορά
εργασίας, θα χρειαστεί μεγαλύτερη συμμετοχή
των γυναικών και των μεγαλύτερων ηλικιακά
ενεργών στελεχών στην ηγεσία, εργασία
στο εξωτερικό, καθώς επίσης και καλύτερη
διαχείριση της διαφορετικότητας
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10 βήματα προς την ανάπτυξη
μιας επιχειρηματικής κουλτούρας με βάση
τα δεδομένα
Καθώς ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται ραγδαία, μια νέα εποχή καινοτομίας
αναδύεται για τον επιχειρηματικό κόσμο, στην οποία θα κυριαρχήσουν οι ιδέες που
είναι θεμελιωμένες σε ισχυρά δομημένες αποδείξεις. Υποκινούμενες από τις προσδοκίες
για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, βελτιστοποίηση των διαδικασιών και ανάπτυξη
στρατηγικών υψηλότερης διαύγειας, οι επιχειρήσεις έχουν εστιάσει τα τελευταία
χρόνια σε προσπάθειες αξιοποίησης των δεδομένων. Εντούτοις πολλές επιχειρήσεις
δυσκολεύονται να αποκομίσουν τα βέλτιστα αποτελέσματα από την προσπάθειά τους
αυτή. Γιατί είναι όμως τόσο δύσκολο;
ΠΗΓΗ: Harvard Business Review, Φεβρουάριος 2020, ΑΠΟΔΟΣΗ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Μ

έσα από παραδείγματα επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων γίνεται εμφανές πως τα
σημαντικότερα εμπόδια που
παρουσιάζονται στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής λειτουργίας που βασίζεται στα
δεδομένα, δεν αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, αλλά την υιοθέτηση της κατάλληλης κουλτούρας. Οι μέθοδοι εισαγωγής
των δεδομένων σε μια διαδικασία λήψης
αποφάσεων μπορούν να αποτυπωθούν αρκετά απλά. Η δυσκολία έγκειται στην αυτοματοποίηση αυτών των νέων διαδικασιών,
ώστε να αποτελέσουν μέρος της καθημερινότητας των εργαζομένων. Για να επιτευχθεί
αυτό χρειάζεται μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης, γεγονός που μερικές φορές αποδεικνύεται ως μια ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση.
Ποιες είναι οι 10 βασικότερες αρχές για τη
δημιουργία μιας βιώσιμης κουλτούρας η
οποία θα έχει τα δεδομένα στον πυρήνα της;

1. Η διαμόρφωση

της κατάλληλης κουλτούρας
ξεκινάει από την κορυφή
Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από
κουλτούρες άρρηκτα συνδεδεμένες με την

αξία των δεδομένων τείνουν να έχουν διευθυντικά στελέχη που θέτουν τις αντίστοιχες
προσδοκίες. Προσδοκίες όπως το γεγονός
ότι η λήψη των αποφάσεων οφείλει, κατά
κανόνα, να καθορίζεται από τα δεδομένα,
και όχι καθ’ εξαίρεση. Αυτά τα διευθυντικά
στελέχη καθοδηγούν μέσω των δράσεων τους και το υπόλοιπο προσωπικό της
επιχείρησης. Υπάρχει το παράδειγμα ενός
γνωστού χρηματοπιστωτικού οργανισμού
στον οποίο όταν τα στελέχη κλήθηκαν να
αποφασίσουν τις κατάλληλες στρατηγικές
για την ανάπτυξη και την προώθηση των
νέων προϊόντων επέλεξαν να εξετάσουν
ενδελεχώς τα στοιχεία από τις ελεγχόμενες
αγοραστικές δοκιμές. Επίσης σε μια από τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις τεχνολογίας τα
ανώτερα στελέχη αφιερώνουν μισή ώρα
στην αρχή κάθε meeting διαβάζοντας λεπτομερείς περιγραφές των προτάσεων, στις
οποίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που χρησιμοποιούν, ώστε να προάγεται
η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Αυτή η
πρακτική μεταλαμπαδεύεται και στα στελέχη του υπόλοιπου οργανισμού, καθώς όσοι
υπάλληλοι θέλουν να ληφθούν σοβαρά υπόψη, οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσ-

σα των δεδομένων όταν συνδιαλέγονται με
τους ανωτέρους τους. Το παράδειγμα που
θα θέσουν ορισμένα ανώτερα στελέχη μπορεί να αποτελέσει καταλύτη σημαντικών αλλαγών στους κανόνες δια μήκος ολόκληρου
του οργανισμού.

2. Επιλέξτε τις μετρικές

με προσοχή – και εξυπνάδα

Μέσω της επιλογής των μετρικών αλλά και
του τι τελικά θα μετρηθεί, οι διευθυντές μπορούν να ασκήσουν μια ισχυρή επιρροή στη
συμπεριφορά του προσωπικού. Ας φανταστούμε μια επιχείρηση που επωφελείται από
την πρόβλεψη των αυξομειώσεων στις τιμές
των ανταγωνιστών. Υπάρχει μια μετρική που
είναι η πλέον κατάλληλη για αυτή την έρευνα:
Το μακροπρόθεσμο επίπεδο ακρίβειας των
προβλέψεων. Συνεπώς μια ομάδα πρέπει να
διενεργεί συνεχώς ακριβείς προβλέψεις σχετικά με το εύρος και την ανοδική η καθοδική
πορεία των τιμών. Επίσης οφείλει να επιτηρεί
την ποιότητα αυτών τον προβλέψεων, ώστε
σταδιακά να βελτιώνεται. Για παράδειγμα
μια μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών ήθελε
να εξασφαλίσει πως το δίκτυο της παρείχε σε
συγκεκριμένους σημαντικούς πελάτες την
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καλύτερη δυνατή εμπειρία. Είχε όμως συλλέξει μόνο στατιστικά στοιχεία σχετικά με
την απόδοση του δικτύου, οπότε είχε περιορισμένη γνώση αναφορικά με τις υπηρεσίες
που δεχόταν ο κάθε πελάτης, καθώς και την
ποιότητα αυτών. Δημιουργώντας πιο ακριβείς μετρικές, σχετικές με την εμπειρία των
πελατών, η επιχείρηση κατάφερε να διεξάγει
ποσοτικές αναλύσεις προσδιορίζοντας τον
αντίκτυπο που είχαν οι αναβαθμίσεις του δικτύου στους καταναλωτές. Για να το επιτύχει
αυτό η επιχείρηση χρειάστηκε να βελτιώσει
τη γνώση της σχετικά με την προέλευση και
τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων της.

3. Μην απομονώνετε τους data
scientists

Οι data scientists συχνά απομονώνονται
εντός της επιχείρησης, γεγονός που έχει ως
αποτέλεσμα να αποξενώνονται από τους
διευθυντές των επιχειρηματικών τμημάτων. Η ομάδα ανάλυσης δεν μπορεί να επιβιώσει ή να προσφέρει αξία, αν λειτουργεί
ξεχωριστά από την υπόλοιπη επιχείρηση.
Όσοι οργανισμοί έχουν καταφέρει να αντα-

πεξέλθουν επιτυχώς σε αυτή την πρόκληση
έχουν εφαρμόσει μια από τις δύο ακόλουθες
μεθόδους. Η πρώτη τακτική προτείνει τα
όρια μεταξύ της επιχείρησης και των data
scientists να εξαλειφθούν. Ένας από τους
πιο γνωστούς ασφαλιστικούς φορείς παγκόσμιας εμβέλειας μεταφέρει ειδικούς των
δεδομένων από τα «centers of excellence»
στη γραμμή παραγωγής, όπου έχουν τη
δυνατότητα να αναπτύξουν στην πράξη θεωρητικές ιδέες. Εν συνεχεία μπορούν να επιστρέψουν στο κέντρο αριστείας. Επίσης, μια
εταιρεία διακίνησης εμπορευμάτων παγκοσμίου βεληνεκούς έχει σχεδιάσει νέους ρόλους σε διάφορες λειτουργικές περιοχές και
τομείς της επιχείρησης, ώστε να αυξηθούν
τα επίπεδα ανάλυσης, ενώ παράλληλα αυτοί
οι ρόλοι συνδέονται άμεσα και με τα κέντρα
αριστείας. Η βασική αρχή είναι να βρεθούν
τρόποι συγχώνευσης της τομεακής γνώσης
με την υπάρχουσα τεχνογνωσία. Επίσης οι
επιχειρήσεις που ηγούνται του αντικειμένου
χρησιμοποιούν και μια άλλη τακτική. Δεν αρκούνται στο να βοηθήσουν το data science
να πλησιάσει την επιχειρησιακή δομή, αλλά

βοηθάνε και την υπόλοιπη επιχείρηση να
αγκαλιάσει το data science, κυρίως εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό στις βασικές γνώσεις προγραμματισμού και στις εννοιολογικές αρχές των ποσοτικών μελετών.
Ο στόχος δεν είναι να γίνουν όλα τα ανώτερα
στελέχη ειδικοί στη μηχανική μάθηση. Όμως
οι διευθυντές των οργανισμών που έχουν ως
βασικό άξονα τα δεδομένα δεν μπορούν να
έχουν άγνοια της γλώσσας των δεδομένων.

4. Ταχεία διόρθωση των βασικών

προβλημάτων που αφορούν την
πρόσβαση στα δεδομένα

Το παράπονο που συναντάται πιο συχνά είναι πως οι άνθρωποι διαφορετικών παραρτημάτων εντός της επιχείρησης δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση ακόμα και
στα πιο θεμελιώδη δεδομένα. Παραδόξως
αυτή η κατάσταση συνεχίζεται παρά τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού της πρόσβασης
στα δεδομένα εντός των επιχειρήσεων. Βιώνοντας αυτή την στέρηση πληροφοριών
οι αναλυτές δεν μπορούν να επιτύχουν τα
επιθυμητά επίπεδα ανάλυσης, καθιστώντας
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ανέφικτη την εδραίωση, και πόσο μάλλον
την άνθιση, μιας κουλτούρας που θέτει ως
βάση της την αξιοποίηση των δεδομένων.
Οι κορυφαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν
μια απλή στρατηγική για να λύσουν αυτό
το περίπλοκο πρόβλημα. Αντί να αναπτύσσουν μεγαλεπήβολα και αργά προγράμματα ανακατάταξης όλων των δεδομένων,
προσφέρουν πλήρη πρόσβαση σε μερικές
μόνο, αλλά κρίσιμες, μετρικές τη φορά. Για
παράδειγμα μια πρωτοπόρα τράπεζα παγκόσμιου βεληνεκούς, που προσπαθούσε να
προβλέψει καλύτερα τις ανάγκες αναχρηματοδότησης των δανείων, δημιούργησε ένα
βασικό επίπεδο δεδομένων για το τμήμα του
marketing, εστιάζοντας στις πιο σχετικές μετρήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτές
οι μετρήσεις αφορούσαν δεδομένα σχετικά
με τους κανονισμούς των δανείων, τους ισολογισμούς και τις πληροφορίες σχετικά με τις
ιδιοκτησίες, όπως επίσης και δεδομένα από
το κανάλι του marketing σχετικά με την προέλευση των δανείων, αλλά και δεδομένα που
χαρακτηρίζουν την ευρύτερη σχέση των πελατών με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

5. Ποσοτικοποίηση της
αβεβαιότητας

Το γεγονός πως η απόλυτη βεβαιότητα είναι
αδύνατη είναι κοινώς αποδεκτό. Εντούτοις
πολλοί διευθυντές συνεχίζουν να θέτουν
ερωτήματα στις ομάδες τους, χωρίς να ζητούν οι απαντήσεις να συνοδεύονται από
προσδιορισμό του επιπέδου της βεβαιότητας. Τους διαφεύγει ένα βασικό συστατικό.
Ζητώντας από τις ομάδες να εκφράσουν ποσοτικά και με σαφήνεια τα επίπεδα αβεβαιότητας τους, προκύπτουν τρία πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πρώτον, οι υπεύθυνοι
για τη λήψη των αποφάσεων αναγκάζονται
να κοιτάξουν κατάματα τις πιθανές πηγές
αβεβαιότητας: Είναι τα δεδομένα αξιόπιστα;
Μήπως τα διαθέσιμα παραδείγματα για την
ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μοντέλου είναι
λίγα; Πώς μπορούν να ενσωματωθούν μεταβλητές για τις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα, όπως οι αναδυόμενες ανταγωνιστικές
δυναμικές; Μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου εντόπισε πως η αισθητή υποβάθμιση του
ρυθμού εξαργύρωσης των εμπορικών μο-

ντέλων που εφάρμοζε οφειλόταν στην παλαιότητα των δεδομένων που αφορούσαν
τις διευθύνσεις του πελατολογίου. Συνεπώς
μια αναβάθμιση, συνδυασμένη με μια διαδικασία συνεχούς ανανέωσης των δεδομένων,
έλυσε το πρόβλημα. Δεύτερον, οι αναλυτές
αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση των
μοντέλων τους όταν πρέπει να εκτιμήσουν
ενδελεχώς τον βαθμό αβεβαιότητας. Για παράδειγμα, τα μοντέλα ανάλυσης ρίσκου, που
χρησιμοποιούσε μια ασφαλιστική επιχείρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτύγχαναν
συνεχώς να προσαρμοστούν στις τάσεις της
αγοράς. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος αναπτύχθηκε ένα σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης που συνυπολογίζει τις τάσεις και εντοπίζει συγκεκριμένες περιπτώσεις που αλλιώς θα περνούσαν απαρατήρητες. Ως αποτέλεσμα επιτεύχθηκε η αποφυγή
οικονομικών απωλειών που οφείλονται σε
απότομες μεταβολές των κινήσεων της
αγοράς. Τελικά, όταν δίνεται έμφαση στον
εντοπισμό της αβεβαιότητας ο οργανισμός
ωθείται στη διεξαγωγή πειραμάτων. «Στους
περισσότερους οργανισμούς, τα ‘εκπαιδευτικά πειράματα’ τείνουν να σημαίνουν ‘τυφλές δοκιμές’» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο διευθυντής πωλήσεων μιας επιχείρησης
λιανικού εμπορίου. Στην επιχείρηση του, η
ομάδα ποσοτικών αναλύσεων συνεργάζεται
στενά με τους διευθυντές των διαφόρων τομέων με στόχο τη διεξαγωγή σχολαστικών
δοκιμών κάθε ιδέας πριν περάσουν στην
υλοποίηση εκτενών αλλαγών.

6. Κάντε την ανάπτυξη

των δοκιμαστικών εφαρμογών
απλή και στιβαρή

Στην ανάλυση δεδομένων συνήθως συναντώνται πολύ περισσότερες ευφάνταστες
ιδέες, αντί για πρακτικές λύσεις. Συχνά,
χρειάζεται οι επιχειρήσεις να φτάσουν στο
σημείο υλοποίησης της λύσης για να εντοπιστούν οι διαφορές. Μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία διοργάνωσε ένα εσωτερικό
hackathon επιβραβεύοντας την καλύτερη
ιδέα, μια κομψή βελτίωση μιας online διαδικασίας, την οποία όμως στη συνέχεια
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει καθώς έγινε
αντιληπτό πως η υλοποίηση της προϋπέθε-

τε πολυέξοδες αλλαγές των υπαρχόντων συστημάτων. Όταν καλές ιδέες σβήνουν τόσο
άδοξα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το πλήγμα
στο ηθικό του οργανισμού να είναι σοβαρό.
Μια καλύτερη προσέγγιση στην ανάπτυξη
νέων ιδεών αφορά την εστίαση στην υλοποίηση και τη βιωσιμότητα της εκάστοτε λύσης.
Η ανάπτυξη, αρχικά, απλών λύσεων σε μεγάλη κλίμακα και η σταδιακή αύξηση της πολυπλοκότητάς τους, στη συνέχεια, αποτελεί μια
χρήσιμη συμβουλή. Για παράδειγμα για την
εφαρμογή ενός νέου μοντέλου εντοπισμού
του ρίσκου σε ένα μεγάλο διαμοιρασμένο
υπολογιστικό σύστημα, μια επιχείρηση με
προϊόντα διαχείρισης δεδομένων, άρχισε να
εφαρμόζει μια υπερβολικά απλή διαδικασία
που μπορούσε όμως να δράσει εντός της
επιχείρησης από άκρη σε άκρη: Ένα μικρό
set δεδομένων έρρεε ομαλά από τα κεντρικά συστήματα, μέσω ενός απλού μοντέλου,
ώσπου κατέληγε στον τελικό χρήστη. Αφού
αυτή η διαδικασία είχε εγκατασταθεί και
γνωρίζοντας πως το σύνολο του συστήματος είχε συνοχή, η επιχείρηση μπορούσε να
βελτιώσει κάθε στοιχείο του ανεξάρτητα: μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, πιο εξελιγμένα
μοντέλα, και καλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης.

7. Η εξειδικευμένη εκπαίδευση

πρέπει να παρέχεται την
κατάλληλη στιγμή

Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν σε μεγάλες
εκπαιδευτικές προσπάθειες, όμως οι εργαζόμενοι δεν συγκρατούν τις νέες γνώσεις
αν δεν τις εφαρμόσουν κάπου άμεσα. Συνεπώς αν και βασικές γνώσεις, όπως η ικανότητα προγραμματισμού, πρέπει να είναι
μέρος της θεμελιώδους εκπαίδευσης, είναι
πιο αποδοτικό να εκπαιδεύεται το προσωπικό σε εξειδικευμένες αναλυτικές έννοιες
λίγο πριν χρειαστεί να τις εφαρμόσουν στην
υλοποίηση κάποιας νέας λύσης. Μια επιχείρηση λιανικού εμπορείου εκπαίδευσε τους
αναλυτές της στα πιο ουσιαστικά σημεία του
πειραματικού σχεδιασμού λίγο πριν από την
πρώτη δοκιμή του προϊόντος στην αγορά.
Το αποτέλεσμα ήταν η γνώση να εδραιωθεί
καλύτερα και έννοιες που παλιά φάνταζαν
ξένες, πλέον αποτελούν μέρος του ρεπερτορίου των αναλυτών.
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8. Χρησιμοποιείστε τις στατιστικές αναλύσεις για να βοηθήσετε
και τους εργαζόμενους

Εύκολα παραλείπεται το πιθανό αντίκτυπο
που έχουν οι βασικές γνώσεις ανάλυσης
δεδομένων στην ευτυχία των εργαζομένων.
Προσφέροντας όμως στους εργαζόμενους
τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα δεδομένα, όντως τους παρέχεται και η ευκαιρία να
αναβαθμίσουν και τις συνθήκες εργασίας
τους, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να
ακολουθήσουν τη συμβουλή ενός γνωστού
βιβλίου πληροφορικής με τον αξιομνημόνευτο τίτλο: «Αυτοματοποιείστε βαρετές
διαδικασίες με τη βοήθεια της Python». Αν
προταθεί αόριστα η ιδέα της ανάπτυξης
νέων ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων, λίγοι εργαζομενοι θα
ενθουσιαστούν τόσο ώστε να κινητοποιηθούν και να προσπαθήσουν να αναβαθμίσουν την εργασία τους. Αν όμως τους παρουσιαστούν άμεσοι στόχοι οι οποίοι τους
επηρεάζουν προσωπικά, γλιτώνοντας τους
χρόνο, βοηθώντας τους να αποφύγουν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ή παρέχοντας
τους χρήσιμες πληροφορίες που αναζητούν
συχνά, τότε τα κίνητρα γίνονται πιο θελκτικά. Πριν από χρόνια η ομάδα αναλυτών
μιας γνωστής ασφαλιστικής εταιρείας έμαθε
από μόνη της τις βασικές γνώσεις του cloud
computing, για να μπορεί να πειραματιστεί
με νέα μοντέλα μεγάλων datasets χωρίς
να χρειάζεται να περιμένει το τμήμα IT να
ανταποκριθεί στις ανάγκες της. Το πείραμα
αποδείχτηκε θεμελιώδους αξίας, όταν πλέον
το τμήμα IT ανανέωσε την τεχνική υποδομή
της επιχείρησης. Όταν έφτασε η στιγμή σχεδιασμού της πλατφόρμας και τέθηκαν ερωτήματα στην ομάδα αναλυτών, τότε τα μέλη
της ομάδας ήταν ικανά όχι μόνο να δώσουν
μια εμπεριστατωμένη απάντηση, αλλά και
να αναπτύξουν μια λειτουργική λύση.

9. Να είστε διατεθειμένοι να

ανταλλάξετε την ευελιξία με τη
συνέπεια

Πολλές επιχειρήσεις που βασίζονται στα
δεδομένα αποτελούνται από διαφορετικές
«φυλές δεδομένων». Κάθε μια έχει τις δικές
της προτιμήσεις σε πηγές πληροφοριών,

Η εισαγωγή των δεδομένων στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι απλή.
Η δυσκολία έγκειται στην αυτοματοποίηση
αυτών των νέων διαδικασιών,ώστε να
αποτελέσουν μέρος της καθημερινότητας
των εργαζομένων
μετρικών και αγαπημένων γλωσσών προγραμματισμού. Στο σύνολο ενός οργανισμού αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό.
Οι επιχειρήσεις μπορεί να δαπανήσουν
ατελείωτες ώρες προσπαθώνταςνα ταυτοποιήσουν ελαφρώς διαφορετικές μορφές
μιας μετρικής που θα μπορούσε να είναι
καθολική. Επίσης πιθανές ασυνέπειες στον
τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί των
μοντέλων κάνουν τη δουλειά τους έχουν
ένα σημαντικό αντίκτυπο. Αν τα πρωτόκολλα και οι γλώσσες προγραμματισμού
ποικίλουν εντός μιας επιχείρησης κάθε
μετακίνηση των αναλυτών από το ένα πόστο στο επόμενο εμπεριέχει επανεκπαίδευση, δυσκολεύοντας τη διαδικασία. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει συνεπώς να επιλέγουν συγκεκριμένες μετρικές και γλώσσες
προγραμματισμού. Μια μεγάλη τράπεζα
παγκοσμίου βεληνεκούς υλοποίησε τέτοιες δράσεις, απαιτώντας οι νέες προσλήψεις στο investment banking και το asset
management να γνωρίζουν την προγραμματιστική γλώσσα Python.

10. Αναπτύξτε τη συνήθεια της
επεξήγησης των αναλυτικών
επιλογών

Τα περισσότερα αναλυτικά προβλήματα σπάνια επιλύονται από μια μοναδική
σωστή προσέγγιση. Αντιθέτως οι data
scientists πρέπει να κάνουν επιλογές που
εμπεριέχουν διαφορετικούς συμβιβασμούς. Οπότε είναι μια καλή ιδέα να ερωτώνται οι ομάδες σχετικά με την προσέγγιση ενός προβλήματος, τις εναλλακτικές
που προτείνουν, τους συμβιβασμούς που
πιστεύουν πως θα χρειαστούν, και τον
λόγο που επιλέγουν τη συγκεκριμένη προ-

σέγγιση σε σχέση με κάποια άλλη. Πραγματοποιώντας αυτή τη διαδικασία οι ομάδες αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση
των προσεγγίσεων και αναλογίζονται το
ευρύτερο φάσμα πιθανών εναλλακτικών ή
αναθεωρούν θεμελιώδεις υποθέσεις. Μια
παγκόσμια επιχείρηση οικονομικών υπηρεσιών αρχικά υπέθεσε πως ένα συμβατικό μοντέλο εντοπισμού απάτης με τη χρήση μηχανικής μάθησης δεν θα μπορούσε
να λειτουργήσει αρκετά γρήγορα ώστε
να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή. Στη
συνέχεια όμως συνειδητοποίησε πως το
μοντέλο μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορο
με μερικές μικρές προσαρμογές. Όταν η
επιχείρηση άρχισε να αξιοποιεί το μοντέλο διαπίστωσε μια εντυπωσιακή βελτίωση
στην ακρίβεια των προβλέψεων.
Οι επιχειρήσεις, τα τμήματα και τα άτομα
που τις αποτελούν, συχνά βασίζονται στις
δράσεις που έχουν συνηθίσει, καθώς οι
εναλλακτικές ενέχουν μεγάλο ρίσκο. Τα
δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν ένα
είδος τεκμηρίωσης για την υποστήριξη των
υποθέσεων, προσφέροντας στους διευθυντές την αυτοπεποίθηση να κινηθούν σε
νέες περιοχές και διαδικασίες, χωρίς να κινούνται στο σκοτάδι. Δεν αρκεί όμως μόνο
η φιλοδοξία για να βασιστεί μια επιχείρηση πραγματικά στην ισχύ των δεδομένων.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν μια
κατάλληλη κουλτούρα στην οποία ένας
τέτοιος τρόπος σκέψης μπορεί να ανθίσει.
Οι διευθυντές μπορούν να προάγουν αυτή
την αλλαγή εκ του παραδείγματος, με την
εφαρμογή νέων συνηθειών, και τη δημιουργία προσδοκιών σχετικά με την πραγματική
σημασία του να είναι οι αποφάσεις βαθιά
ριζωμένες στη δύναμη των δεδομένων.
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Τα στοιχεία της καλής κρίσης
Μία απόφαση πρέπει να ληφθεί. Τα στοιχεία έχουν παρουσιαστεί, και τα επιχειρήματα υπέρ
και κατά των διάφορων επιλογών έχουν διατυπωθεί αλλά δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα
που να υποστηρίζουν κάποια συγκεκριμένη επιλογή. Τώρα, όλοι στρέφονται στον CEO για
την απάντηση. Αυτό που αναζητούν είναι σωστή κρίση – μία ερμηνεία των στοιχείων που
οδηγούν στην σωστή επιλογή.
ΠΗΓΗ: Ηarvard Business Review/ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, akorre@boussias.com

ΕΑΣΕ | LEADING

Π

ολύ μελάνι έχει καταναλωθεί
σε μία προσπάθεια να κατανοηθεί από τι αποτελείται η
καλή κρίση. Κάποιοι ειδικοί
την ορίζουν ως το «ένστικτο» που με κάποιο τρόπο συνδυάζει βαθιά εμπειρία και
αναλυτικές ικανότητες σε κάποιο ασυνείδητο επίπεδο προκειμένου να αναδειχθεί
κάποια γνώση ή ένα μοτίβο που άλλοι δεν
βλέπουν.
Και παρόλο που σε ένα επίπεδο αυτός ο
ορισμός έχει νόημα, είναι ωστόσο δύσκολο να πάμε από την κατανόηση του
τι σημαίνει «κρίση» στην γνώση του πώς
μπορεί αυτή να αποκτηθεί ή ακόμα και να
αναγνωριστεί.
Σύμφωνα με μελέτη του Harvard Business
Review, οι ηγέτες με καλή κρίση τείνουν
να είναι καλοί ακροατές και αναγνώστες
– ικανοί να ακούν τι οι άλλοι άνθρωποι
πραγματικά εννοούν και κατ’ επέκταση
ικανοί να αναγνωρίσουν μοτίβα που άλλοι δεν μπορούν. Διαθέτουν, επίσης, διευρυμένες εμπειρίες και σχέσεις που τους
επιτρέπουν να αναγνωρίζουν αναλογίες ή
παραλληλισμούς που άλλοι χάνουν – και
αν δεν ξέρουν κάτι, γνωρίζουν κάποιον
που το ξέρει και απευθύνονται σε εκείνου
την κρίση. Είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα δικά τους αισθήματα και προκαταλήψεις και τα συμπεριλαμβάνουν στην
εξίσωση. Παράλληλα, είναι πρόθυμοι να
επεκτείνουν το εύρος των επιλογών που
εξετάζουν. Τέλος, παραμένουν προσγειωμένοι στον πραγματικό κόσμο: κάνουν
επιλογές εξετάζοντας και την εφαρμογή
τους.
Σύμφωνα με άρθρο του Harvard Business
Review, υπάρχουν πρακτικές που οι ηγέτες μπορούν να υιοθετήσουν, δεξιότητες
που μπορούν να καλλιεργήσουν και σχέσεις που μπορούν να χτίσουν, προκειμένου να βελτιώσουν την κρίση τους. Πιο
συγκεκριμένα, έξι είναι τα βασικά στοιχεία της καλής κρίσης: μάθηση, εμπιστοσύνη, εμπειρία, αντικειμενικότητα, επιλογές και παράδοση (delivery).

#ΜΑΘΗΣΗ
Ακούστε προσεκτικά και
διαβάστε με κριτική προσέγγιση
Η καλή κρίση απαιτεί κανείς να μετατρέπει
τη γνώση σε κατανόηση. Αυτό ακούγεται
προφανές, αλλά όπως πάντα σημασία έχει
η λεπτομέρεια – και σε αυτή την περίπτωση η προσέγγιση κάποιου στην μάθηση.
Πολλοί ηγέτες βιάζονται και παίρνουν κακές αποφάσεις γιατί ασυνείδητα φιλτράτουν τις πληροφορίες ή δεν αντιμετωπίζουν με κριτική προσέγγιση όσα ακούν ή
διαβάζουν.
Η αλήθεια, δυστυχώς, είναι ότι λίγοι από
εμάς πραγματικά απορροφούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Φιλτράρουμε
και αφήνουμε απ’ έξω αυτά που δεν περιμένουμε ή δεν θέλουμε να ακούσουμε, και
αυτή η τάση δεν είναι κάτι που απαραίτητα
βελτιώνεται με την ηλικία. Το αποτέλεσμα
είναι ότι οι ηγέτες απλώς «χάνουν» ένα μεγάλο μέρος της διαθέσιμης πληροφορίας
– μία αδυναμία στην οποία είναι ιδιαίτερα
ευάλωτοι οι κορυφαίοι εξαιτίας της υπερβολικής αυτοπεποίθησης που έρχεται συχνά με την επιτυχία.
Ο μεγάλος όγκος της πληροφορίας είναι ένα ακόμα πρόβλημα. Δεν αποτελεί
έκπληξη ότι οι CEOs με μεγάλες απαιτήσεις στον χρόνο και την προσοχή τους
παλεύουν να ανταπεξέλθουν στον όγκο
των emails τους και των αναφορών που
λαμβάνουν. Αντιμετωπίζοντας ένα τέτοιο
κατακλυσμό, είναι δελεαστικό να εστιάζει
κανείς μόνο στο υλικό που επιβεβαιώνει
τις πεποιθήσεις του.
Ο υπερβολικός όγκος δεν είναι η μόνη
πρόκληση σε ό,τι αφορά το διάβασμα.
Ένας πιο «αόρατος» κίνδυνος είναι η από-

λυτη αποδοχή των γραπτών λέξεων. Όταν
ακούμε ανθρώπους να μιλάνε, αναζητούμε (συνειδητά ή ασυνείδητα) και μη λεκτικά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των
όσων ακούμε. Όταν όμως διαβάζουμε, δεν
έχουμε το πλαίσιο αυτό, και σε μία εποχή
που ο όρος «fake news» είναι δημοφιλής,
όσοι λαμβάνουν αποφάσεις θα πρέπει να
δίνουν περισσότερη προσοχή στην ποιότητα της πληροφορίας που βλέπουν ή
ακούν, ειδικά σε υλικό που έχει φιλτραριστεί από συνεργάτες ή αποκτήθηκε μέσω
μηχανών αναζήτησης και ανταλλαγών στα
social media. Αν κανείς πιστεύει ότι είναι
όσο πρέπει προσεκτικός στην αξιολόγηση και το φιλτράρισμα και ότι ποτέ δεν
απορρίπτει ασυνείδητα πληροφορίες, τότε
ίσως θα πρέπει να αναλογιστεί κατά πόσο
η εφημερίδα που επιλέγει συμφωνεί με ότι
ήδη πιστεύει.
Πώς μπορεί ένας ηγέτης να βελτιώσει
αυτή τη δεξιότητα; Η ενεργητική ακρόαση, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης αυτών που «δεν» λέγονται και της
ερμηνείας της γλώσσας του σώματος, είναι μία πολύτιμη δεξιότητα που πρέπει να
αναπτυχθεί και υπάρχουν πολλές συμβουλές για το πώς. Θα πρέπει κανείς να έχει
αίσθηση των προσωπικών του φίλτρων
και των αμυνών ή της επιθετικότητας που
μπορεί να αποθαρρύνει εναλλακτικά επιχειρήματα. Αν βαριέστε ή είστε ανυπόμονοι όταν ακούτε, θέστε ερωτήματα και
ελέγξτε συμπεράσματα. Αν κατακλύζεστε
από το γραπτό υλικό, εστιάστε στα κομμάτια που αναλύουν ερωτήματα και ζητήματα και όχι σε αυτά που συνοψίζουν τις
παρουσιάσεις που θα ακούσετε σε μία σύσκεψη. Αναζητείστε τα κενά ή αποκλίσεις

Οι ηγέτες με καλή κρίση τείνουν
να είναι καλοί ακροατές και αναγνώστες,
διαθέτουν διευρυμένη εμπειρία και μπορούν
να είναι αμερόληπτοι
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σε όσα λέγονται ή γράφονται. Σκεφτείτε προσεκτικά σχετικά με το από πού τα
υποκείμενα δεδομένα προέρχονται και τα
πιθανά συμφέροντα των ανθρώπων που
τα παρέχουν. Αν μπορείτε, ζητήστε πληροφορίες και δεδομένα από περισσότερες
πλευρές, και ιδιαίτερα από ανθρώπους με
τους οποίους δεν συμφωνείτε. Τέλος, διασφαλίστε ότι τα κριτήρια μέτρησης και
τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίζεστε
είναι υγιή – αναζητείστε ασυμφωνίες στις
μετρικές και προσπαθήστε να τις καταλάβετε.

#ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Αναζητήστε την ποικιλομορφία,
όχι την επιβεβαίωση
Η ηγεσία δεν χρειάζεται, και δεν πρέπει να
είναι, μία μοναχική προσπάθεια. Οι ηγέτες
μπορούν να αξιοποιήσουν τις ικανότητες
και τις εμπειρίες άλλων καθώς και τις δικές τους όταν προσεγγίζουν μία απόφαση.
Ποιοι θα είναι αυτοί οι σύμβουλοι και πόσο
θα τους εμπιστεύονται οι ηγέτες είναι κρίσιμης σημασίας για την ποιότητα της κρίσης ενός ηγέτη.
Δυστυχώς, πολλοί CEOs και επιχειρηματίες
φέρνουν στους οργανισμούς ανθρώπους
που είναι απλώς η ηχώ τους και τους επικυρώνουν. Τα ντροπιασμένα στελέχη της
νεοφυούς εταιρείας, Theranos -Elizabeth
Holmes και Sunny Balwani- θεωρούσαν
όλους όσοι διαφωνούσαν κυνικούς και
αρνητικούς. Οι εργαζόμενοι που συνέχιζαν να το κάνουν περιθωριοποιούνταν
ή απολύονταν, σύμφωνα με ρεπορτάζ
των Financial Times. Ο προσφάτως καταδικασμένος σε 18 χρόνια φυλάκιση, Wu
Xiaohui, ιδρυτής και ηγέτης της κινεζικής
ασφαλιστικής Anbang, έχτισε μία διεθνή

αυτοκρατορία, εξαγοράζοντας σημαντικά
assets, συμπεριλαμβανομένου του ξενοδοχείου Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης.
Ήταν επίσης περιτριγυρισμένος από «μη
ικανούς ανθρώπους που θα ακολουθούσαν τις εντολές του χωρίς να τους αμφισβητούν, σύμφωνα πάλι με ρεπορτάζ των
FT. H ιστορικός, Doris Kearns Goodwin,
στο βιβλίο της «Team of Rivals» αναφέρει
ότι ο Abraham Lincoln είχε συνθέσει ένα
συμβούλιο ειδικών με τους οποίους δεν
συμφωνούσε πάντα. Η McKinsey εδώ και
καιρό συμπεριλαμβάνει την υποχρέωση
στη διαφωνία ως κεντρικό κομμάτι της
λειτουργίας της. Οι Αρχές Ηγεσίας της
Amazon ορίζουν ότι οι ηγέτες θα πρέπει
να «αναζητούν διαφορετικές οπτικές γωνίες και να εργάζονται προκειμένου να διαψεύδουν τις πεποιθήσεις τους».
Είναι προφανές ότι οι ηγέτες θα πρέπει να
καλλιεργήσουν πηγές παροχής συμβουλών εμπιστοσύνης: ανθρώπους που θα
τους λένε αυτό που πρέπει να ξέρουν και
όχι αυτό που θέλουν να ακούσουν. Όταν
προσλαμβάνετε ανθρώπους στις συμβουλές των οποίων θα βασίζεστε, μην θεωρείται τα αποτελέσματα ως επιβεβαίωση της
καλής τους κρίσης. Κάντε την κρίση τον
απόλυτο παράγοντα για την επιβράβευση
και τις προαγωγές.

#ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σχετική αλλά όχι περιορισμένη
Πέρα από τα δεδομένα και τις αποδείξεις
που σχετίζονται με μία απόφαση, οι ηγέτες αξιοποιούν την εμπειρία τους όταν
προβαίνουν σε κρίσεις. Η εμπειρία δίνει το
πλαίσιο και μας βοηθάει να εντοπίσουμε
πιθανές λύσεις και να αναγνωρίσουμε τις
προκλήσεις. Αν έχουν αντιμετωπίσει στο

Οι ηγέτες θα πρέπει να
αναζητούν συμβούλους που
θα τους λένε αυτό που πρέπει να ξέρουν και
όχι αυτό που θέλουν να ακούσουν

παρελθόν κάτι παρόμοιο, οι ηγέτες μπορούν να εντοπίσουν άμεσα τις περιοχές
στις οποίες χρειάζεται να εστιάσουν την
ενέργεια και τους πόρους τους.
Υπάρχει ωστόσο ένα μεγάλο αλλά – αν οι
εμπειρίες είναι περιορισμένες, η εξοικείωση μπορεί να είναι επικίνδυνη. Αν μία εταιρεία σχεδιάζει να μπει στην ινδική αγορά,
ίσως δεν είναι καλή ιδέα να εμπιστευτεί
κανείς την κρίση κάποιου που η εμπειρία του στο λανσάρισμα προϊόντων είναι
αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής. Πιθανότατα είναι καλύτερη η
επιλογή κάποιου που έχει λανσάρει προϊόντα, για παράδειγμα στην Κίνα ή στη Νότιο
Αφρική, γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος είναι
λιγότερο πιθανό να αγνοήσει σημαντικά
σημάδια.
Επιπλέον, οι ηγέτες με σημαντική εμπειρία
σε ένα συγκεκριμένο τομέα μπορεί να πέσουν στην παγίδα να προβούν σε κρίσεις
από συνήθεια, εφησυχασμό ή υπερβολική
αυτοπεποίθηση. Συνήθως απαιτείται μία
εξωτερική κρίση για να εκθέσει αυτή την
αποτυχία, για την οποία η έλλειψη σωστικών λέμβων στον Τιτανικό θα είναι το αιώνιο σύμβολο και η οικονομική κρίση του
2008 η στιγμή της αλήθειας για πολλούς,
φαινομενικά απρόσβλητους, τιτάνες. Το
ισοδύναμο σήμερα είναι εκείνοι οι ηγέτες
που έχουν υποτιμήσει την ταχύτητα με την
οποία τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα
θα έρθουν στην κεντρική σκηνή και θα
απαιτήσουν απάντηση.
Για να βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα ένας
ηγέτης θα πρέπει να αξιολογήσει πόσο
καλά αξιοποιεί τις εμπειρίες του στη λήψη
αποφάσεων. Ξεκινήστε ανατρέχοντας στις
σημαντικές σας αποφάσεις όπου χρειάστηκε η κρίση σας για να αναγνωρίσετε
τι πήγε καλά και τι όχι, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο αξιοποιήσατε τη
σωστή εμπειρία και αν οι αναλογίες που
κάνατε ήταν οι κατάλληλες . Καταγράψτε
τόσο τα σωστά όσο και τα λάθη. Πρόκειται για μία δύσκολη διαδικασία και είναι
δελεαστικό να ξαναγράψει κανείς την
ιστορία, και για αυτό είναι ίσως χρήσιμο
να μοιραστείτε τα συμπεράσματά σας με
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έναν coach ή συνεργάτες, οι οποίοι μπορεί
να έχουν άλλη οπτική γωνία για την ίδια
εμπειρία. Προσπαθήστε επίσης να έχετε
έναν έξυπνο φίλο ο οποίος μπορεί να είναι
ουδέτερος στην κριτική του.

#ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Αναγνωρίστε και
εξαλείψτε τις προκαταλήψεις
Καθώς επεξεργάζεστε πληροφορίες και
αξιοποιείτε την ποικιλία στις δικές σας
γνώσεις και αυτές των άλλων ανθρώπων,
είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να διαχειριστείτε τις δικές σας προκαταλήψεις.
Παρόλο που το πάθος για τους στόχους και
τις αξίες είναι ένα υπέροχο χαρακτηριστικό ηγεσίας το οποίο μπορεί να εμπνεύσει
τους ανθρώπους να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, μπορεί επίσης να
επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται ένας ηγέτης την πληροφορία,
μαθαίνει από την εμπειρία και επιλέγει
συμβούλους.
Η ικανότητα «αποστασιοποίησης», τόσο
νοητικά όσο και συναισθηματικά, είναι κατ’
επέκταση ένα ζωτικής σημασίας κομμάτι
της καλής κρίσης. Αλλά είναι μία δύσκολη
δεξιότητα. Όπως έχουν δείξει έρευνες στα
behavioral economics, την ψυχολογία και
τις επιστήμες των αποφάσεων τα τελευταία χρόνια, οι γνωστικές προκαταλήψεις
όπως η αγκύρωση, η επιβεβαίωση και η
αποφυγή κινδύνου -ή αντίθετα η υπερβολική όρεξη για ανάληψη ρίσκου- είναι σημαντικές επιρροές στις αποφάσεις και τις
επιλογές των ανθρώπων.
Είναι ακριβώς εξαιτίας της ικανότητάς
τους να αντισταθούν στις γνωστικές προκαταλήψεις και να αποστασιοποιούνται
κατά τη λήψη αποφάσεων που βλέπουμε
συχνά CFOs ή δικηγόρους να ανέρχονται
στη θέση του CEO, ειδικά όταν ένας οργανισμός διανύει περίοδο κρίσης και οι δουλειές των ανθρώπων απειλούνται.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες θα πρέπει να κατανοούν, να αποσαφηνίζουν και
να αποδέχονται τις διαφορετικές απόψεις.
Θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να προβαίνουν σε παιχνίδια ρόλων

και προσομοιώσεις, που τους οδηγούν να
αναγνωρίζουν την ατζέντα άλλων αλλά
και παρέχουν με ασφαλή τρόπο τη δυνατότητα να εκφράσουν διαφωνία. Αν οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να παίξουν για
παράδειγμα τον ρόλο ενός ανταγωνιστή,
μπορούν να πειραματιστούν με μία ιδέα
που ίσως θα δίσταζαν να προτείνουν στον
προϊστάμενό τους. Ακόμα, οι άνθρωποι με
καλή κρίση διασφαλίζουν ότι έχουν αναπτύξει τις διαδικασίες που τους κρατάνε σε
εγρήγορση για τις προκαταλήψεις.

#ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αμφισβητείστε
τις προσφερόμενες λύσεις
Στην λήψη μίας απόφασης, ένας ηγέτης
αναμένεται πολλές φορές να επιλέξει
ανάμεσα σε δύο τουλάχιστον επιλογές,
διαμορφωμένες και παρουσιασμένες από
τους συνεργάτες του. Αλλά οι έξυπνοι ηγέτες δεν δέχονται ότι υπάρχουν μόνο αυτές
οι επιλογές.
Εκ των υστέρων πολλές κακές επιλογές
αποδείχτηκαν αναπόφευκτες μόνο και
μόνο επειδή σημαντικές εναλλακτικές -και
ο κίνδυνος των απρόβλεπτων συνεπειώνδεν εξετάστηκαν καν. Αυτό συμβαίνει για
μία σειρά από λόγους, συμπεριλαμβανομένων των προκαταλήψεων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο η διεξοδική διερεύνηση όλων
των δυνατών λύσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την εξάσκηση της κρίσης ενός
ηγέτη. Δεν είναι η δουλειά του CEO να
βρει όλες τις επιλογές. Αλλά είναι εκείνος ή
εκείνη που πρέπει να διασφαλίσει ότι η διοικητική ομάδα παρέχει το πλήρες φάσμα
των δυνατοτήτων, έχοντας εξαλείψει φόβους και προκαταλήψεις που προκαλούν
την «αυτό-λογοκρισία» της ομάδας. Όταν
όλες οι επιλογές μπορούν να συζητηθούν,
η κρίση του ηγέτη είναι πιο πιθανό να είναι
η σωστή.
Για την βελτίωση αυτής της δεξιότητας, οι
ηγέτες των επιχειρήσεων θα πρέπει να πιέζουν για αποσαφήνιση των φτωχά παρουσιασμένων πληροφοριών και να αμφισβητούν τους ανθρώπους τους αν πιστεύουν

ότι λείπουν σημαντικά στοιχεία. Οι ηγέτες
θα πρέπει να αμφισβητούν το κατά πόσο
έχουν σταθμιστεί όλες οι μεταβλητές από
τις οποίες εξαρτώνται τα επιχειρήματά
τους. Αν το timing εμφανίζεται ως βασικό
στοιχείο, ο ηγέτης είναι αυτός που θα πρέπει να καθορίσει αν είναι επαρκής λόγος.
Συνυπολογίστε τους κινδύνους που σχετίζονται με καινοτόμες λύσεις -άγχος και
υπερβολική αυτοπεποίθηση- και αναζητήστε ευκαιρίες να μειώσετε αυτούς τους
κινδύνους μέσω πιλοτικής εφαρμογής της
λύσης. Αξιοποιείστε το modeling και τις
ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Ακολουθήστε την τακτική του
Σολομώντα και ανακαλύψτε τα συμφέροντα των ανθρώπων. Ένα προειδοποιητικό
σημάδι είναι όταν κάποιοι υπερασπίζονται
υπερβολικά μία συγκεκριμένη λύση. Ποιες
είναι οι προσωπικές συνέπειες για αυτούς
(και για εσάς) αν η πρότασή τους λειτουργήσει ή αποτύχει; Συμβουλευτείτε όσους
εμπιστεύεστε. Αν δεν υπάρχει κανείς, ή
δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, προσπαθήστε να φανταστείτε τι θα έκανε κάποιος
που εμπιστεύεστε. Θα πρέπει ακόμα να είστε σαφείς με τους κανόνες που αφορούν
ηθικά ζητήματα γιατί θα σας βοηθήσουν
να φιλτράρεται τις επιλογές σας. Τέλος,
μην φοβάστε να εξετάσετε ριζοσπαστικές
λύσεις.

Συμπέρασμα
Οι ηγέτες χρειάζεται να έχουν πολλές δεξιότητες, αλλά κάτω από όλες αυτές είναι
η καλή κρίση. Όσοι έχουν φιλοδοξίες αλλά
όχι καλή κρίση, γρήγορα θα ξεμείνουν
από χρήματα. Όσοι έχουν χάρισμα αλλά
όχι καλή κρίση θα οδηγήσουν τους ανθρώπους τους στην λάθος κατεύθυνση.
Όσοι έχουν πάθος αλλά όχι καλή κρίση θα
βρεθούν σε λάθος μονοπάτια. Όσοι έχουν
κίνητρο αλλά όχι καλή κρίση θα βρεθούν
γρήγορα να κάνουν τα λάθος πράγματα.
Η τεράστια τύχη και παράγοντες πέρα από
τον έλεγχο κάποιου μπορεί να καθορίσουν
την τελική επιτυχία, αλλά η καλή κρίση είναι αυτή που θα φέρει τα πράγματα προς
όφελός σας.
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Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης:
σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε
Το 2018, το 76% των Αμερικανών δήλωσε ότι το χρόνιο εργασιακό στρες
επηρέασε αρνητικά τις προσωπικές σχέσεις, με τις γυναίκες να εμφανίζουν
διπλάσιες πιθανότητες για αίτηση διαζυγίου. Ποια τα πραγματικά αίτια
και πώς αντιμετωπίζεται τελικά το burnout; Αναλυτικά, οι ψυχικές, πνευματικές
και σωματικές επιπτώσεις του συνδρόμου που τείνει να μετατραπεί σε μάστιγα,
απειλώντας εκατομμύρια υπαλλήλους παγκοσμίως.
ΠΗΓΗ: Harvard Business Review, Δεκέμβριος 2019 και Ιανουάριος 2020, ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΚΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ, mkontorousi@boussias.com
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υξημένες υποχρεώσεις, πίεση, άγχος, στρες. Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον,
εκατομμύρια
εργαζόμενοι
έρχονται αντιμέτωποι με έντονες περιόδους εργασίας, ποικίλα deadlines, σημαντικές συμφωνίες που πρέπει να κλείσουν και εν γένει, με περιόδους που είναι
πολυάσχολοι και μάλιστα για μεγάλα
χρονικά διαστήματα. Κατά τη διάρκεια
αυτών των μηνών, αρκετοί εργαζόμενους δύνανται να κάνουν θυσίες και να
δουλέψουν υπό συνθήκες πίεσης, δηλαδή πολλές ώρες ανά ημέρα, ωστόσο γνωρίζουν ότι αυτή η κατάσταση είναι απλά
προσωρινή. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι
να διατηρηθεί η προοπτική στην καθημερινή εργασία τους.
Αντίθετα, περίπου το 10% των Αμερικανών εντάσσεται στην κατηγορία των
«workaholics». Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα
καθορίζεται από την «σταθερή τάση για
υπερβολικές και συνήθως, καταναγκαστικές ώρες εργασίας».
Πώς ορίζουν τελικά το burnout οι ειδικοί; Πρόκειται για ψυχική και σωματική
εξάντληση που προκαλείται όταν η εργασία απαιτεί τη συστηματική υπέρβαση της διαθέσιμης ενέργειας του κάθε
υποκειμένου. Πολλοί παρομοιάζουν το
burnout με επιδημία στον σύγχρονο εργασιακό χώρο. «Δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι διατρέχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο
για burnout από ότι 10 χρόνια πριν»,
αναφέρει άλλωστε χαρακτηριστικά ο
Ron Friedman, ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας ignite80 και συγγραφέας του βιβλίου «The Best Place to Work:
The Art and the Science of Creating an
Extraordinary Workplace». «Και αυτό
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό επειδή περιβαλλόμαστε από συσκευές που είναι
σχεδιασμένες να προσελκύουν την προσοχή μας, κάνοντας να πάντα να φαίνονται επείγοντα», εξηγεί ο ίδιος.
Από την πλευρά της, η κοινωνική ψυχο-

λόγος και συγγραφέας του βιβλίου «No
One Understands You and What to Do
About It» συμφωνεί στο ότι: «Η πίεση είναι αρκετή στον κύκλο των 24 ωρών το
24ωρο και των επτά ημερών την εβδομάδα. Και αυτό μπορεί να οδηγεί αρκετούς εργαζόμενους να αισθάνονται ότι
βρίσκονται σε λήθαργο, σε σταθερή
εξάντληση ή απλά ότι είναι υπερβολικά αγχωμένοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις
πρέπει να αναζητούμε το σωστό αέριο,
προκειμένου να γεμίζει η προσωπική
μας δεξαμενή».
Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού,
περίπου οι μισοί από τους εργαζομένους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απασχολούνται σε μονότονες εργασίες,
συνθήκη που από μόνη της εντείνει το
στρες.
Η μονοτονία και η επανάληψη στην
εργασία είναι φαινόμενα που παρατηρούνται περισσότερο σε χώρες της Ε.Ε.,
όπως Γαλλία, Ελλάδα και Ισπανία.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη στη Δανία, το 14% της πρώιμης
καρδιαγγειακής θνησιμότητας στις γυναίκες οφείλεται στις επιδράσεις της μονοτονίας και της επαναλαμβανόμενης
εργασίας, 7% στην εργασιακή πίεση και
μόλις 2% στο παθητικό κάπνισμα στον
εργασιακό χώρο.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι, είτε βρίσκεστε στη μέση μιας προσωρινής κρίσης εργασίας, είτε εργάζεστε συνεχώς
στα «κόκκινα», με την πεποίθηση ότι
αυτό αποτελεί κανονικότητα, υπάρχουν
σημάδια που αποδεικνύουν ότι πιέζετε

πολύ σκληρά τον εαυτό σας και τον εξωθείτε στα άκρα.
Σύμφωνα με το Harvard Business
Review, αυτά περιλαμβάνουν τις παρακάτω συνήθειες, τις οποίες δεν πρέπει
από εδώ και στο εξής να αγνοείτε, ως
πιθανά σημάδια εξόντωσης:
Δεν παίρνετε συχνά άδεια. Η συνεχής
αναβολή των απαραίτητων διακοπών
(ή ακόμη χειρότερα, της εργασίας κατά
τη διάρκεια των διακοπών), η τακτική
εργασία όλο το σαββατοκύριακο ή η
απόρριψη της προοπτικής ενός dayoff, αποτελεί αναμφίβολο σημάδι ότι «η
αρχή του τέλους καραδοκεί» ή ακόμη
πιο απλά, ότι το κερί καίγεται και από τις
δύο άκρες. Πρόσφατα ευρήματα ερευνών απέδειξαν ότι, μόλις το 23% των
υπαλλήλων στις Ηνωμένες Πολιτείες
καταναλώνει όλες τις ημέρες που δικαιούται ως ετήσια άδεια. Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές και αμερικανικοί οργανισμοί
αγνοούν στατιστικές έρευνες που ισχυρίζονται το εντελώς αντίθετο: σε ομάδες πρωταθλητών έχει αποδειχτεί ότι
οι περίοδοι ανάπαυσης είναι ιδιαίτερα
σημαντικές και αυτές που τελικά τους
βοηθούν να πατούν το «γκάζι», όταν και
όπου αυτό απαιτείται στο μέλλον.
Συνεπώς, ακόμη και εάν οι μακροσκελείς διακοπές είναι πολύ χρήσιμες, πρέπει να έχετε κατά νου ότι, μικρότερα
διαλείμματα, όπως ένα σαββατοκύριακο για να επαναφορτιστούν οι προσωπικές σας μπαταρίες, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (το βράδυ ή

Η στέρηση ύπνου βλάπτει σοβαρά
τις ανώτατες γνωστικές λειτουργίες,
συμπεριλαμβανομένης της κρίσης ή της
κριτικής σκέψης, της λήψης αποφάσεων,
αλλά και της οργάνωσης
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περιστασιακά μέσα στην ημέρα), ακόμη
και ένα day-off χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερα σημαντικός λόγος, μπορεί να βοηθήσουν στην ανάκτηση ενέργειας, αλλά
και στο να αποφύγετε να λειτουργείτε
διαρκώς «στα κόκκινα».
Δεν ασχολείστε αρκετά με τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Σε ένα μεγάλο
ποσοστό ανθρώπων πολύ συχνά συμβαίνει το εξής φαινόμενο: όταν η δουλειά βρίσκεται στο peak, πολλοί εστιάζουν για παρατεταμένη περίοδο στο
άγχος, τα βάρη και την πίεση που ένα
project απαιτεί και όλα αυτά, λειτουργούν συνεπώς εις βάρος των προσωπικών σχέσεων κάθε τύπου.
Για παράδειγμα, κατά το 2018, το 76%
των αμερικανών εργαζόμενων δήλωσε
ότι το χρόνιο εργασιακό στρες επηρέασε αρνητικά τις προσωπικές σχέσεις, με
τις γυναίκες να εμφανίζουν διπλάσιες
πιθανότητες για αίτηση διαζυγίου. Το να
αποφεύγετε να βρίσκετε τον απαραίτητο χρόνο μέσα στην ημέρα, προκειμένου να συνδεθείτε με τους φίλους ή την
οικογένειά σας, μπορεί να αποδειχτεί
όχι απλά άσχημο για τις σχέσεις που έχετε αναπτύξει, αλλά και επιζήμιο για την
ίδια την υγεία σας.
Για του λόγου το αληθές, ποικίλες έρευνες ισχυρίζονται ότι οι προσωπικοί
δεσμοί με συνανθρώπους μας επιμηκύνουν το προσδόκιμο ζωής, ενώ η έλλειψη κοινωνικών σχέσεων και επαφών
έχει τα ίδια επιζήμια αποτελέσματα με
15 τσιγάρα ανά ημέρα. Εάν δεν καταφέρνετε να βρίσκετε χρόνο εκτός δουλειάς για να έρθετε σε επαφή με φίλους
και οικογένεια ή έχετε την τάση ολοένα
και περισσότερο να απομονώνεστε, με
τις κοινωνικές προσκλήσεις να σπανίζουν (καθώς ο περίγυρός σας πιστεύει
ότι πλέον δεν είστε διαθέσιμοι), πιθανότατα είστε αποκλειστικά αφοσιωμένοι
στη δουλειά και επιβάλλεται άμεσα να
αναθεωρήσετε τη στάση ζωής που έχετε επιλέξει.
Δεν είστε ουσιαστικά παρόντες σε
κοινωνικές συναναστροφές, εκτός
γραφείου. Ένα επιπρόσθετο σημάδι

Αρχές που πρέπει να θυμάστε
Πρέπει να:
•Θέσετε προσωπικά όρια στη χρήση
ψηφιακών συσκευών, κατά τις ώρες
εκτός δουλειάς
•Ενσωματώσετε τακτικά διαλείμματα
κατά τις εργάσιμες ώρες
•Εστιάσετε στο λόγο, για τον οποίο η
δουλειά σας έχει σημασία
Δεν πρέπει να:
•Ελέγχετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, όταν κάνετε διακοπές ή διάγετε ένα ελεύθερο σαββατοκύριακο
•Αφήσετε το χρόνο των διακοπών
σας να περάσει άσκοπα. Αντιθέτως,
προσπαθήστε να συμμετέχετε σε
δραστηριότητες που σας ενδιαφέρουν
•Θεωρήσετε ότι η συνεχής κόπωση και απάθεια είναι προσωρινό
burnout. Αν αισθάνεστε αναποτελεσματικοί σε καθημερινή βάση, ίσως
είναι καιρός να ψάξετε για μία νέα
θέση εργασίας

επαγγελματικής εξουθένωσης και αποτελμάτωσης έρχεται, αφού κλείσετε
την πόρτα του γραφείου. Ακόμη και αν
επιλέξετε να συντροφεύσετε φίλους σε
μία έξοδο, διαπιστώνετε πολύ συχνά
ότι, δεν είστε σε θέση να εγκαταλείψετε νοητικά το αντικείμενο της εργασίας
σας ή ακόμη χειρότερα, ότι δεν είστε
πραγματικά παρόντες στη συζήτηση
που αναπτύσσεται γύρω σας. Το 2017,
το 66% των αμερικανών εργαζομένων
απάντησε σε σχετική έρευνα, ότι εργάστηκε κανονικά κατά τη διάρκεια της
νόμιμης άδειας. Ένα εξίσου όμοιο (και
άρα υψηλό) ποσοστό, ισχυρίστηκε ότι
ποτέ σχεδόν δεν έχει κάνει διακοπές
χωρίς laptop, προκειμένου να απαντά
έστω σε επείγοντα e-mail.
Σε παρόμοιο ποσοστό, αμερικανοί εργαζόμενοι παραδέχτηκαν ότι ενώ είχαν

αποφασίσει να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο αποκλειστικά με τα παιδιά
τους, τελικά δεν κατάφεραν να ξεχάσουν τη δουλειά και ήλεγχαν κάθε λίγα
λεπτά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
μέσω κινητού τηλεφώνου. Παρ’ όλο που
είναι φυσιολογικό κανείς να σκέφτεται
τη δουλειά –ακόμη και σε περιόδους
διακοπών– καθίσταται εξαιρετικά προβληματικό, το να μην είμαστε σε θέση
να διαχειριστούμε βασικές επιθυμίες
μας, να μην βλέπουμε ουσιαστικές ανάγκες μας ή να επιτρέπουμε να βαλτώνουν σημαντικές σχέσεις μας.
Στο βιβλίο του, υπό τον τίτλο «Indistractable»,
ο συγγραφέας Nir Eyal επισημαίνει
πολύ ορθά ότι, τα συχνά distractions
σε ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν
πραγματικά, τους καθιστούν αυτομάτως
«υπολειμματικούς δικαιούχους της
προσοχής μας», δηλαδή τα υποκείμενα
εκείνα που λαμβάνουν αυτό που μάς έχει
απομείνει, το οποίο συνήθως, δεν είναι πολύ.
Δυστυχώς.
Παραβλέπετε την προσωπική σας
φροντίδα. Το άρθρο του Harvard
Business Review δεν αναφέρεται στην
παράλειψη ενός καυτού ντους όταν
κατ’ εξαίρεση, δουλεύετε από το σπίτι,
φορώντας πυτζάμες. Αντιθέτως, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα κινδύνου όταν
για παρατεταμένη περίοδο, αποτυγχάνετε να κοιμηθείτε επαρκώς, παραλείπετε σημαντικά γεύματα, στηρίζετε τη
διατροφή σας σε καφέ ή ενεργειακές
μπάρες, εγκαταλείπετε τη σωματική
άσκηση ή την προσωπική υγιεινή. «Όλα
αυτά», διαπιστώνουν οι ειδικοί «αποτελούν ανθυγιεινό πρότυπο εργασιακής
συμπεριφοράς».
Συγκεκριμένα, όταν θυσιάζουμε τον
ύπνο μας για τη δουλειά και εργαζόμαστε ενάντια στην ψυχική και σωματική
μας υγεία, πρακτικά δεν επιτρέπουμε
στον ίδιο τον εγκέφαλό μας να λειτουργήσει σωστά. Η στέρηση ύπνου βλάπτει σοβαρά τις ανώτατες γνωστικές
λειτουργίες,
συμπεριλαμβανομένης
της κρίσης ή της κριτικής σκέψης, της
λήψης αποφάσεων, αλλά και της οργά-
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νωσης. Παρόμοιες αρνητικές συνέπειες
απορρέουν από την έλλειψη σωματικής
άσκησης.
Η εκγύμναση έχει αποδειχτεί ότι μειώνει
το στρες, βελτιώνει τα επίπεδα διάθεσης
και ενέργειας, αλλά και ενισχύει γνωστικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, η συγκέντρωση, η μάθηση, η ψυχική αντοχή και
η δημιουργικότητα.
Αυτοπροσδιορίζεστε αποκλειστικά
και μόνο μέσα από τη δουλειά. Σε
πολλές περιπτώσεις, ταυτίζετε την προσωπική σας αξία μόνο ως ένα άτομο που
ορίζεται πλήρως από το αντικείμενο
εργασίας του. Συνεπώς, η αποτυχία να
ανιχνεύσετε μία ευρύτερη προοπτική,
τόσο ως προς τον τρόπο που βλέπετε
την αξία σας ως άτομο, όσο και ως προς
τον τρόπο που βλέπετε τη σημασία της
εργασίας σε σχέση με το υπόλοιπο της
ζωής σας, αποτελεί αναμφίβολα, σημάδι ότι πιέζετε τον εαυτό σας εξαιρετικά
έντονα. Αυτή η απώλεια ενσυναίσθησης
ή η «ενδόμυχη μυωπία» προκαλείται
συνήθως από βαθιές πεποιθήσεις που
δημιουργούν μια συγκεκριμένη κοσμοθεωρία. Η Elisa, η προϊσταμένη Μηχανικών σε εταιρεία τεχνολογίας, ώθησε τον
εαυτό της και την ομάδα της σε απίστευτα σκληρά ωράρια εργασίας.
Η συμπεριφορά της προήλθε από την
πεποίθηση ότι «η αξία μου είναι αυτό
που παράγω». Για να διευρύνει την προοπτική της, ζήτησε από τους υπαλλήλους
της να αξιολογήσουν την ίδια, αλλά και
το αποτέλεσμα της δικής τους προσωπικής εργασίας ο καθένας ξεχωριστά και
να κάνουν ένα συνολικό απολογισμό. Το
αποτέλεσμα ήταν η Elisa να λάβει απαντήσεις που δεν αφορούσαν μόνο στη

δουλειά της, αλλά σε βαθμολογία σχετικά με το πόσο καλή φίλη είναι, πόσο
επίμονη αλλά και υπομονετική, ενώ και
οι ίδιοι οι υπάλληλοι με τη σειρά τους
αξιολόγησαν τους ίδιους τους εαυτούς
τους συνολικά ως ανθρώπινα υποκείμενα με αδυναμίες και ευαισθησίες και όχι
μόνο ως «μηχανές παραγωγής».
Πολλές φορές απαιτείται ένα σημαντικό
γεγονός στη ζωή, όπως η γέννηση ενός
παιδιού, ο αιφνίδιος θάνατος ενός συναδέλφου ή ενός αγαπημένου προσώπου
για να «απογαλακτιστούμε» από ανάλογες νοοτροπίες. Άλλη εναλλακτική είναι
να αποκτήσετε ενδιαφέροντα εκτός
δουλειάς, γεγονός που μπορεί εύκολα
(και αναίμακτα) να σας υπενθυμίζει το
άκρως αυτονόητο, δηλαδή ότι «δουλειά
δεν είναι το παν».
Εν κατακλείδι, για την επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας σε προσωπικό και
επαγγελματικό επίπεδο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την εναρμόνιση της εργασίας με την υπόλοιπη ζωή, δίνοντας
έμφαση στη φροντίδα απέναντι στον
εαυτό σας και τις προσωπικές σχέσεις.
Και όλα αυτά, ακόμη και αν οι ρυθμοί
της ζωής αυξάνονται διαρκώς.

Πιθανές λύσεις
Εστιάστε στο πραγματικό νόημα.
Εκτός από τις προφανείς λύσεις, όπως
το να πάρετε άδεια για μία σύντομη
–έστω- εκδρομή, να δοκιμάζετε ανά
τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην
ημέρα να παίρνετε μικρές ανάσες σε
επίπεδο διαλείμματος, να απομακρύνετε τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας από
το δωμάτιο κατά τη διάρκεια του ύπνου
σας, αλλά και να δίνετε έμφαση στη σω-

στή διατροφή και τη συχνή σωματική
άσκηση, οι ειδικοί επιμένουν στο εξής:
«Εστιάστε στο γιατί η δουλειά είναι σημαντική για εσάς». Για παράδειγμα, συνδέοντας την ολοκλήρωση ενός project
με ένα ακόμη μεγαλύτερο προσωπικό
στόχο, όπως η προαγωγή ή η χρηματική
αύξηση, σάς βοηθά στο να αποκτήσετε
έξτρα ενέργεια. «Να γνωρίζετε πάντως
ότι αυτή η μέθοδος είναι προσωρινή.
Εάν δηλαδή έχετε ήδη υποστεί burnout
σε τέτοιο βαθμό ώστε ακόμη και ο προσωπικός στόχος είναι πλέον αόρατος,
τότε σταματήστε και κάντε ένα πραγματικό διάλειμμα από όλους και από όλα»,
προσθέτουν οι αρμόδιοι επιστήμονες.
Βεβαιωθείτε ότι πράγματι πρόκειται
για burnout. Εάν δεν λειτουργεί καμία
από τις προβλεπόμενες μεθόδους, τότε
ίσως αντιμετωπίζετε κάτι πιο σοβαρό.
«Εάν απλά νιώθετε καταβεβλημένοι,
αλλά αποτελεσματικοί στο σύνολο της
ζωής σας γενικά, τότε πρόκειται για
burnout.
Εάν όμως αισθάνεστε ανεπαρκή πρόοδο, ενώ και το project που έχετε αναλάβει σάς φαίνεται εξίσου ανούσιο,
τότε το πρόβλημα είναι διαφορετικό
και σίγουρα πιο σοβαρό», κρούουν τον
κώδωνα κινδύνου οι ειδικοί και συνεχίζουν: «Μην σταματάτε συχνά να αναρωτιόσαστε: Σάς παρέχει ο διευθυντής σας
ό, τι χρειάζεστε για να εργαστείτε με τον
αποδοτικότερο δυνατό τρόπο; Εάν όχι,
τότε χρειάζεται να αλλάξετε θέση εργασίας.
Η ίδια η φύση της δουλειάς, υποβαθμίζει ή όχι την ενέργειά σας; Εάν ναι, τότε
ίσως χρειαστεί να επανεξετάσετε την
καριέρα σας».

Για την επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας
σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο,
δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την εναρμόνιση
της εργασίας με την υπόλοιπη ζωή
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Το επόμενο κεφάλαιο
στην εκπαίδευση των στελεχών
Οι σύγχρονες ανάγκες επιτάσσουν την απεμπλοκή από τις παραδοσιακές μεθόδους
εκπαίδευσης, με τις εταιρείες και τα στελέχη να αξιοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο, το
PLC, αλλά και το δίκτυο των επαφών τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι
προκλήσεις του σημερινού επιχειρησιακού κόσμου.
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ, chpavlakis@boussias.com
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το σύγχρονο επιχειρείν, η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων
αποτελεί προτεραιότητα με τις
εταιρείες να συνειδητοποιούν
όλο και περισσότερο ότι, προκειμένου
να επιβιώσουν στο σημερινό περίπλοκο
και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον,
έχουν ανάγκη από ηγετικές, αλλά και οργανωτικές δεξιότητες, οι οποίες διαφέρουν
παρασάγγας από αυτές που τις οδηγούσαν
παλαιότερα στην επιτυχία. Επιπροσθέτως,
η επικρατούσα τάση σήμερα θέλει την
ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων να
μην περιορίζεται αποκλειστικά σε όσους
ανήκουν ή βρίσκονται κοντά στα ανώτερα
ηγετικά στελέχη.
Αντιθέτως, λόγω και της ραγδαίας εξάπλωσης των συνεργατικών συστημάτων
για την επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων, αλλά και των ψηφιακών ευελιξιών
που δίνουν έμφαση στην ατομική πρωτοβουλία, οι εργαζόμενοι αναμένεται όλο
και περισσότερο να παίρνουν σημαντικές
αποφάσεις, οι οποίες θα συνάδουν με την
εταιρική στρατηγική και κουλτούρα. Ως εκ
τούτου, η κατάρτιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων με τις
σχετικές τεχνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελεί ένα εκ των ων ουκ άνευ
στοιχείο για την επιτυχία. Εντούτοις, παρά
το γεγονός ότι ο αριθμός των φορέων που
προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης
και ανάπτυξης των εν λόγω δεξιοτήτων
εμφανίζεται σημαντικά αυξημένος, οι
εταιρείες εμφανίζονται επιφυλακτικές σε
σχέση με την αποτελεσματικότητά τους,
ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν υπόψη το ότι,
συλλογικά, ξοδεύουν δισεκατομμύρια
δολάρια ετησίως για την εκπαίδευση των
υπαρχόντων ή των μελλοντικών διευθυντικών στελεχών τους. Όπως καταδεικνύουν
αρκετές, μεγάλης κλίμακας, έρευνες, σε
συνδυασμό με αναλυτικές συνεντεύξεις,
πάνω από το 50% των ανώτερων ηγετικών
στελεχών πιστεύει ότι οι προσπάθειές του
για την ανάπτυξη των ταλέντων του δεν
αναπτύσσουν, σε ικανοποιητικό βαθμό,
τις δεξιότητες που απαιτούνται και που
αποτελούν τον ουσιαστικό στόχο της εκπαίδευσης. Γιατί, ωστόσο, συμβαίνει αυτό;

Τα προβλήματα που
εντοπίζονται
Οι CLOs (Chief Learning Officers) συνειδητοποιούν, πλέον, ότι τα παραδοσιακά
προγράμματα δεν προετοιμάζουν ικανοποιητικά τα στελέχη αφενός για τις
προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα και αφετέρου για αυτές
που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Αυτό
συμβαίνει διότι, ενώ οι εταιρείες κατά
βάση αναζητούν μια σειρά από soft skills,
τα οποία είναι απαραίτητα για να δομηθεί μια αγαστή συνεργασία, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
είτε εστιάζει σε άλλου είδους δεξιότητες,
όπως είναι η ανάπτυξη στρατηγικής και
η οικονομική ανάλυση, υποβαθμίζοντας
σημαντικά τα soft skills, είτε είναι σχεδιασμένη ως επέκταση ή υποκατάστατο των
μεταπτυχιακών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά προγράμματα φαίνεται να αποτυγχάνουν ως προς την υλοποίηση της
δικής τους στοχοθεσίας, αφού η δια βίου
μάθηση, η οποία αποτελεί σημαντικό
θέμα συζήτησης στους επιχειρηματικούς
και ακαδημαϊκούς κύκλους για δεκαετίες,
απέχει αρκετά από το να γίνει πραγματικότητα, μιας και οι παραδοσιακές μορφές
εκπαίδευσης συνήθως έχουν υψηλό κόστος και περιορισμένη διάρκεια. Εξάλλου,
δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως κορυφαίες επιχειρηματικές σχολές παρατηρούν
σημαντική αύξηση της ζήτησης για προσαρμοσμένα, ομαδικά προγράμματα, τα
οποία είναι σε θέση να ανταποκριθούν
στις εκάστοτε αναπτυξιακές εταιρικές
ανάγκες. Κοντολογίς, μπορούν να αναγνωριστούν τρεις βασικοί λόγοι για τα

προβλήματα που εντοπίζονται στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά προγράμματα:
• Η απόσταση στα κίνητρα.
Οι εταιρείες επενδύουν στην ανάπτυξη
των στελεχών τους, με στόχο το δικό τους
μακροπρόθεσμο όφελος, ενώ τα στελέχη
συμμετέχουν προκειμένου να εμπλουτίσουν τις δικές τους ικανότητές, με απώτερο σκοπό την εξέλιξη της καριέρας τους.
• Η απόσταση στις δεξιότητες.
Οι παραδοσιακοί φορείς εκπαίδευσης
είναι, συνήθως, εξειδικευμένοι στη διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και
στην καταγραφή της ανάπτυξής τους, ενώ
φαίνεται να υστερούν σε ό,τι αφορά την
ανάπτυξη των soft skills, την επικοινωνία
μεταξύ των στελεχών και την ομαδική
εργασία. Ωστόσο, οι εταιρείες, βάσει των
σύγχρονων αναγκών, χρειάζονται ακριβώς τα εν λόγω soft skills καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ευημερίας και της αγαστής, αλλά
και αποτελεσματικής, συνεργασίας.
• Η απόσταση στη μεταβίβαση των δεξιοτήτων.
Μόνο λίγα στελέχη φαίνεται να εφαρμόζουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις και
δεξιότητες στον εργασιακό τους χώρο,
ενώ το πρόβλημα εντείνεται αφενός όταν
παρέλθει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στον χρόνο εκπαίδευσης
και στον χρόνο εφαρμογής και αφετέρου
όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ
του πεδίου εφαρμογής και του πεδίου της
εκμάθησης. Συνεπώς, για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων,
άρα και ικανότερων ηγετικών στελεχών,
οι επιχειρήσεις οφείλουν να γεφυρώσουν
αυτές τις αποστάσεις.

Έρευνες δείχνουν ότι οι προσπάθειες των
εταιρειων για την ανάπτυξη των ηγετικών
ταλέντων τους δεν αναπτύσσουν σε
ικανοποιητικό βαθμό τις δεξιότητες που
απαιτούνται και αποτελούν τον στόχο τους
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Οι τάσεις που επικρατούν
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ορισμένες τάσεις που επαναπροσδιορίζουν
την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των
ηγετικών στελεχών. Σύμφωνα με μελέτη
της Unicon, ο αριθμός των πανεπιστημίων
που παρέχουν εκπαίδευση κατ’ οίκον, on
demand, και, συχνά, στον εργασιακό χώρο,
έχουν εκτοξευθεί σε πάνω από 4000 στις
ΗΠΑ, ενώ έχουν διπλασιαστεί παγκοσμίως.
Και αυτό διότι έχει αυξηθεί κατά κόρον η
ζήτηση για περισσότερη agile εκπαίδευση.
Απόρροια της ζήτησης αυτής αποτελεί και
ο περιορισμός των παραδοσιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης των στελεχών,
τα οποία έχουν ως βάση τη διδασκαλία
σε αίθουσες, τουτέστιν, τα προγράμματα
που, συνήθως, προσφέρουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, η πλειοψηφία των
εταιρειών απαιτεί, πλέον, να υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης του βαθμού κτήσης
και εφαρμογής των σχετικών δεξιοτήτων,
τόσο πριν όσο και μετά από την εκπαιδευτική διαδικασία, κάτι που, όμως, τα παραδοσιακά προγράμματα δεν είχαν ποτέ σχεδιαστεί να προσφέρουν. Μία ακόμη τάση
που παρατηρείται είναι η αύξηση των agile
μαθησιακών περιβαλλόντων, μέσα από
πλατφόρμες και εφαρμογές που εξατομικεύουν το περιεχόμενο με βάση τους ρόλους των εκπαιδευόμενων, αλλά και βάσει
των εταιρικών αναγκών, αξιοποιώντας και
το gamification, με τις κυρίαρχες πλατφόρμες να αριθμούν, ήδη, εκατομμύρια εγγεγραμμένων σε εξατομικευμένα μαθήματα
και δεκάδες εκατομμύρια συνολικών χρηστών. Επομένως, όσο η εκμάθηση γίνεται
όλο και πιο εξατομικευμένη, αλλά και agile,
και όσο οι εταιρείες συνειδητοποιούν σε
μεγαλύτερη έκταση την σημασία που έχει
το ROI στην ανάπτυξη των ταλέντων, τόσο
η βιομηχανία θα απομακρύνεται από κάθε
τυποποιημένο και γενικευμένο υλικό και
θα υιοθετεί προγράμματα με περισσότερη
ευελιξία και χαμηλότερο κόστος.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα πως η ραγδαία ψηφιοποίηση του
περιεχομένου, αλλά και της ανθρώπινης
επικοινωνίας, έχει επιφέρει τις εξής τρεις
αλλαγές, όσον αφορά την εκπαίδευση και

To PLC χαρακτηρίζεται από τέσσερις σημαντικές παραμέτρους:
1. Η μάθηση είναι εξατομικευμένη
Τα στελέχη είναι σε θέση να αναζητήσουν το πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων ή/και
την πρακτική που είναι συμβατά με τις ανάγκες τους, χρησιμοποιώντας εκείνα τα μέσα
που είναι κατάλληλα για το δικό τους εργασιακό περιβάλλον και ρυθμό.
2. Η μάθηση είναι κοινωνικοποιημένη
Όπως έχουν δείξει οι εμπειρίες του HBX του Harvard και της McKinsey Academy series,
η μάθηση επιτυγχάνεται καλύτερα όταν οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται και βοηθούν ο ένας τον άλλον. Αυτό συμβαίνει διότι η γνώση, τόσο του know-what όσο και
του know-how, είναι κοινωνική από την φύση της, μιας και διαμοιράζεται μέσα, αλλά
και μεταξύ ομάδων ατόμων, οι οποίες την χρησιμοποιούν για την από κοινού επίλυση
των προβλημάτων τους. Το PLC επιτρέπει την δημιουργία ομάδων, καθώς και κύκλων
εκπαιδευόμενων, οι οποίες από κοινού εμπλέκονται στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και
δυνατοτήτων.
3. Η μάθηση τοποθετείται μέσα σε κατάλληλο πλαίσιο
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από το LinkedIn Learning, η πλειοψηφία των διοικητικών στελεχών εκτιμούν την ευκαιρία για επαγγελματική ανάπτυξη, με τρόπους που σχετίζονται άμεσα με το εργασιακό τους περιβάλλον. Το PLC προσφέρει αυτή τη δυνατότητα
στα άτομα, καθώς επιτρέπει τη μάθηση σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο, βοηθώντας ταυτόχρονα στο να διασφαλιστεί το ότι, πράγματι, εφαρμόζουν τη γνώση και τις ικανότητες
που αποκτούν.
4. Τα αποτελέσματα της μάθησης μπορούν να πιστοποιηθούν
Η άνοδος του PLC δεν συνεπάγεται τον παραγκωνισμό των πιστοποιήσεων ή την απαξίωση των εκάστοτε πτυχίων και διπλωμάτων. Τουναντίον, οδηγεί σε μια νέα εποχή πιστοποίησης, η οποία βασίζεται στις δεξιότητες και στις ικανότητες. Εξάλλου, σε όλο και
περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι, πλέον, απαραίτητο να ξοδευτεί χρόνος και πόροι
για την ολοκλήρωση ενός πτυχίου, μιας και οι εταιρίες υποστηρίζουν πιστοποιήσεις και
μικρο-πιστοποιήσεις, οι οποίες επικυρώνουν απλώς την εκπαίδευση σε συγκεκριμένες
ικανότητες.

την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων:
• Επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην
οργάνωση και διαμόρφωση του περιεχομένου του εκάστοτε εκπαιδευτικού
προγράμματος. Με απλά λόγια, η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος
έγκειται στον σωστό συνδυασμό μεταξύ
εκπαιδευτικών παρόχων «φθηνού κόστους», όπως είναι οι διαλέξεις, η συζήτηση περιπτώσεων κ.ά., και «πλουσιότερων» εμπειριών, όπως εξατομικευμένη
καθοδήγηση και ομαδικές συνεδρίες
εντατικής ανατροφοδότησης. Χάρις στην
ψηφιοποίηση που υπάρχει, καθίσταται
δυνατή η εύρεση του κατάλληλου συνδυασμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται

στις ανάγκες της επιχείρησης.
• Διευκολύνει την αποτελεσματικότερη μετάδοση αξίας. Για παράδειγμα,
οι ομαδικές διαλέξεις που πιθανώς να
συμπεριλαμβάνονται σε κάποιο πρόγραμμα, μπορούν να βιντεοσκοπηθούν
και στη συνέχεια να καταστούν διαθέσιμες διαδικτυακά για μεγαλύτερο αριθμό
εκπαιδευόμενων. Με παρόμοιο τρόπο,
υπάρχει η δυνατότητα να οργανωθούν
ομάδες συζήτησης ή/και φόρουμ εμβάθυνσης - κατανόησης των εννοιών της
διάλεξης, μέσω διαδικτύου και, συχνά,
με τη χρήση πλατφόρμων όπως Zoom,
Skype και Google Hangouts. Έτσι, επιτρέπεται σε πολύ περισσότερα άτομα

ΕΑΣΕ | LEADING

να συμμετάσχουν, με μικρότερο κόστος,
ενώ οι Millennials είναι ήδη εξοικειωμένοι να επικοινωνούν μέσω των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, οπότε θα είναι σε
θέση να αξιοποιήσουν άμεσα τέτοιου είδους παροχές.
• Οδηγεί στην αποδιαμεσολάβηση. Τις
προηγούμενες δεκαετίες, οι διάφοροι
φορείς εκπαίδευσης διαδραμάτιζαν το
ρόλο των διαμεσολαβητών, συνδέοντας
ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενούς τους, με διαθέσιμους εκπαιδευτές, ακαδημαϊκούς, συμβούλους και
Coaches. Εντούτοις, οι εταιρείες σήμερα
μπορούν, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, να
αναζητήσουν αφεαυτού τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες, περιεχόμενο, μαθησιακές εμπειρίες, κοντολογίς προγράμματα
που να απαντούν στις ανάγκες τους. Παράλληλα, και οι ίδιοι οι φορείς απολαμβάνουν μεγαλύτερη ευκολία κινήσεων,
ως προς την ανεύρεση ικανοποιητικότερων απολαβών και προκλήσεων.

Η άνοδος του PLC
Μια απάντηση στα προβλήματα που εμφανίζονται, έρχεται να δώσει το Personal
Learning Cloud (PLC), το οποίο αποτελεί
έναν συνδυασμό διαδικτυακών μαθημάτων, πλατφορμών και μαθησιακών εργαλείων. Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενά του
περιλαμβάνουν:
• μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα
και πλατφόρμες, όπως οι Coursera, edX
και 2U για την μετάδοση διαδραστικού
περιεχομένου
• συνεργατική εξάσκηση και ανάπτυξη
συστημάτων από τα LinkedIn Learning,
Skillsoft Degreed και Salesforce Trailhead,
που στοχεύουν στην γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων σε διαδραστικά περιβάλλοντα on
demand
• προσεγγίσεις με πυρήνα την λύση στην
ανάπτυξη των ηγετικών στελεχών,
όπως οι McKinsey Solutions, McKinsey
Academy, BCG Enablement και Digital
BCG
• πλατφόρμες διαχειριστικού ταλέντου
όπως οι SmashFly, Yello και Phenom

People, οι οποίες καθιστούν δυνατή τη
σύνδεση των εκπαιδευτικών αναγκών
με τα αποτελέσματα των εκπαιδευόμενων σε αποφάσεις που αφορούν
το recruitment, το retainment και το
promotion.
Η αξιοποίηση ενός PLC συνοδεύεται με μια
σειρά από οφέλη. Αρχικά, το PLC παρέχει
στους CLOs και τους CHROs τη δυνατότητα
να είναι συγκεκριμένοι, τόσο για τις ικανότητες που επιθυμούν να καλλιεργήσουν,
όσο και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τους εκπαιδευτές και τις μαθησιακές
εμπειρίες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν, αφού καλύπτεται μια ευρεία γκάμα
δεξιοτήτων. Έτσι, από την μία πλευρά βρίσκονται διάφορες λειτουργικές δεξιότητες, όπως τα data analytics, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αφενός γνωστική σκέψη
(αιτιολόγηση, υπολογισμό) και αφετέρου
αλγοριθμικές πρακτικές (πρώτα κάνε αυτό,
μετά αυτό). Από την άλλη πλευρά, συναντώνται δεξιότητες, οι οποίες είναι δύσκολο να διδαχτούν, να μετρηθούν ή ακόμα
και να διατυπωθούν, αφού χαρακτηρίζονται από σημαντικό συναισθηματικό περιεχόμενο και, ως επί των πλείστων, δεν
είναι αλγοριθμικές. Οι εν λόγω δεξιότητες
περιλαμβάνουν την ηγεσία, την επικοινωνία, το compassion καθώς και την ενθάρρυνση ομάδων, με την ανάπτυξή τους να
έχει άμεση συνάρτηση με την εξάσκηση
και την ανατροφοδότηση.
Επιπροσθέτως, το PLC αποτελεί μια λύση
και για την αντιμετώπιση του χάσματος
μεταβίβασης των δεξιοτήτων, αφού προσφέρει μια σειρά από δεξιότητες, οι οποίες
δίνουν έμφαση στην αμοιβαία ανατροφοδότηση και επιτρέπουν την μάθηση
στο εργασιακό περιβάλλον, παράλληλα
με την συνηθισμένη εργασία. Επιτρέπει,
ακόμη, στα στελέχη, αλλά και στις ομάδες
να εισαχθούν σε αναπτυξιακές σχέσεις με
συνεργάτες, προκειμένου να είναι σε θέση
να δομήσουν ένα συνεργατικό κεφάλαιο,
απαραίτητο τόσο για τους ίδιους όσο και
για τις εταιρείες τους.
Επιπλέον, η πολύπλευρη παρουσία του
διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού επι-

τρέπει στους CLOs να επιλέγουν ανάμεσα
στα περιεχόμενα της εκπαίδευσης με λεπτομερή επίπεδα, που δεν μπορούσαν, μέχρι σήμερα, να είναι εφικτά. Ως εκ τούτου,
είναι σε θέση να αξιοποιήσουν μόνο τις
εμπειρίες εκείνες που είναι πολυτιμότερες
για αυτούς, συνήθως σε χαμηλότερο κόστος από αυτό των τυποποιημένων εναλλακτικών, μέσα από μια πληθώρα παρόχων, συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτών
και συμβούλων. Ωστόσο, και τα ίδια τα
στελέχη μπορούν να αποκτήσουν εμπειρίες που εστιάζουν σε συγκεκριμένους
στόχους.
Επίσης, το PLC δεν αποτελεί απλώς μία
διαδραστική διαδικασία μάθησης, αλλά
και μια πλατφόρμα μικρο-πιστοποίησης,
αφού μικρό-πτυχία που απονέμονται για
μαθήματα βασισμένα σε ικανότητες, και
όχι θεματικές, επιτρέπουν στα άτομα να
πιστοποιήσουν, τόσο στις επιχειρήσεις
όσο και στην αγορά, ότι είναι ικανά σε
μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Συν τοις άλλοις, το PLC απαντά και στο χάσμα των
κινήτρων, επιτρέποντας στις εταιρείες και
στους επικεφαλής τους να γνωρίζουν τι
ακριβώς υλοποιούν και να πληρώσουν
μόνο για αυτό που έχουν ανάγκη, όποτε το
χρειαστούν. Τέλος, το PLC μειώνει δραματικά τις δαπάνες της ανάπτυξης των στελεχών. Για τα παραδοσιακά προγράμματα, οι
εταιρείες ξοδεύουν συνήθως 1,500 – 5000
δολάρια την ημέρα για κάθε άτομο, χωρίς
να συμπεριλαμβάνεται το κόστος επιλογής
των συμμετεχόντων, ούτε οι τυχόν απώλειες στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες
αποχωρήσουν. Εκτιμώντας, μάλιστα, ότι
τα έξοδα προ και μετά της εκπαίδευσης
ανέρχονται στο 30% περίπου του κόστους
των προγραμμάτων, η ανάπτυξη των στελεχών, που παρέχεται εξωτερικά, μπορεί
να κοστίσει σε μια εταιρεία από 1 έως 10
εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, αναλόγως
την βιομηχανία, την εταιρική κουλτούρα
και δομή, καθώς και την φύση των προγραμμάτων στα οποία η εταιρεία επενδύει.
Εν αντιθέσει, το PLC είναι σε θέση να παρέχει εκπαίδευση δεξιοτήτων σε οποιοδήποτε άτομο, οποιαδήποτε στιγμή για μερικές
εκατοντάδες δολάρια το χρόνο, επιτρέ-
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ποντας στις εταιρείες να ισοσκελίσουν το
κόστος με την αξία. Συνεπώς, μια επιχείρηση των 10.000 ατόμων θα μπορούσε να
προσφέρει στους εργαζόμενούς της ένα
εντατικό, ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης
δεξιοτήτων, προσαρμοσμένο από την ίδια,
βάσει των αναγκών της, με πολύ μικρότερο κόστος.

Για τις εταιρείες που αξιοποιούν
το PLC, τα σταθερά κόστη ανάπτυξης θα
μετατραπούν σε μεταβλητά κόστη,
με μετρήσιμα οφέλη

Τι φέρνει το μέλλον
Για τις εταιρείες που αξιοποιούν το PLC, τα
σταθερά κόστη ανάπτυξης θα μετατραπούν σε μεταβλητά κόστη, με μετρήσιμα
οφέλη. Με την μάθηση να γίνεται όλο και
πιο agile, τόσο θα μπορούν να διασφαλίζονται χαμηλά οριακά κόστη για κάθε εκπαιδευόμενο, ενώ η δυνατότητα σαφούς
καθορισμού των ικανοτήτων στις οποίες
θα γίνει επένδυση, καθώς και η μέτρηση
του ρυθμού εκμάθησης θα διασφαλίσει ότι
το μεταβλητό κόστος ενός προγράμματος
θα μπορεί να βελτιστοποιηθεί για να είναι
συμβατό με τις δυνατότητες της εταιρείας,
αλλά και να προσαρμοστεί εφόσον απαιτείται.
Όσον αφορά τους μεμονωμένους εκπαιδευόμενους, αυτοί θα επωφεληθούν αφενός από την ευρύτερη γκάμα στοχευμένων
προσφορών και αφετέρου από τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν την απόκτηση ικανοτήτων και την μετάδοση δεξιοτήτων. Τα
άτομα, επίσης, θα είναι σε θέση να χαρτογραφήσουν εξατομικευμένους εκπαιδευτικούς δρόμους, οι οποίοι να καλύπτουν
τόσο τις ανάγκες της εταιρείας τους, όσο
και τις προσωπικές αναπτυξιακές και,
σχετικές με την καριέρα τους, ανάγκες
και ενδιαφέροντα. Εφόσον το PLC μειώνει
το μεταβλητό και ευκαιριακό κόστος της
εκμάθησης μιας σημαντικής δεξιότητας,
διευκολύνοντας ταυτοχρόνως και την επίδειξη επαγγελματισμού, όλο και περισσότερα άτομα θα το θεωρήσουν προσιτό και
αξιόλογο, προκειμένου να επενδύσουν σε
αυτό, με στόχο την επαγγελματική τους
ανάπτυξη.
Αναφορικά με τους παραδοσιακούς φορείς εκπαίδευσης, θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουν και επανασχεδιάσουν τις
υπάρχουσες προσφορές τους, ισοσκελί-

ζοντας τις συγκεκριμένες τους δυνατότητες για δημιουργία περιεχομένου που να
διδάσκεται και να μαθαίνεται, καθώς και
για την ανίχνευση των εξατομικευμένων
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Επίσης,
χρειάζεται να καθιερωθούν ως ικανοί επιμελητές και σχεδιαστές περιεχομένου και
μαθησιακών εμπειριών, σε μια αγορά στην
οποία οι εταιρείες θα χρειαστούν καθοδήγηση για τους καλύτερος τρόπους να αναπτύξουν και να τεστάρουν νέες ικανότητες,
ενώ, με δεδομένο τα υψηλά μεταβλητά και
ευκαιριακά κόστη μιας εκπαίδευσης σε
«πραγματικές» κτηριακές εγκαταστάσεις,
οφείλουν να επαναδιαμορφώσουν τις
προσφορές τους σε agile προγράμματα
που θα αξιοποιούν την αίθουσα διδασκαλίας μόνο όταν πραγματικά θα είναι αναγκαία.
Στο παρελθόν, ήταν δύσκολο για τους παραδοσιακούς θεσμούς να παρέχουν επαρκές ROI στις επιχειρήσεις. Το PLC, όμως,
καθιστά εφικτή τη μέτρηση της πρόσληψης και της μετάδοσης δεξιοτήτων στον
συμμετέχοντα, την ομάδα, και τα εταιρικά
επίπεδα, κατά πρόγραμμα, κατά μάθημα ή
κατ’ αλληλεπίδραση. Το γεγονός αυτό θα
δημιουργήσει ένα νέο μικρό-τελειοποιημένο πρότυπο στην εκπαίδευση ηγετικών
ικανοτήτων, που καθιστά την εκμάθηση
και την εφαρμογή λιγότερο διακριτή. Ως
εκ τούτου, αν μια καινούργια ιδέα, μοντέλο ή μέθοδος πρόκειται να κάνει την διαφορά σε μια εταιρεία, τότε είναι σκόπιμο
να χρησιμοποιηθεί από τα στελέχη της,
και όχι απλώς να κατανοηθεί σε θεωρητικό επίπεδο. Τέλος, όσο οι πλατφόρμες
μεταβάλλουν τη φύση της ανάπτυξης των
ταλέντων, οι ηγέτες θα επιστρατεύουν τις
ικανότητές τους, σε συνδυασμό με μια

ρεαλιστική πρακτική εφαρμόγης, προκειμένου να κάνουν το σωστό, στο σωστό
χρόνο, για τη σωστή αιτία και με το σωστό
τρόπο.

Η σημασία της πρόσωπο με
πρόσωπο μάθησης
Αδιαμφισβήτητα, το διαδίκτυο έχει επανακαθορίσει τόσο την καθημερινότητα όσο
και τον επιχειρηματικό κόσμο. Έτσι, προκειμένου να συμβαδίσουν με την συνεχή
αλλαγή, αλλά και να αποφύγουν τους εκάστοτε αντιπερισπασμούς, τα στελέχη χρειάζεται να μετατραπούν σε αυτό που ονομάζεται δια βίου εκπαιδευόμενοι, δηλαδή
όχι μόνο να ευχαριστιούνται να μαθαίνουν,
αλλά και να αισθάνονται μια συνεχή ανάγκη για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
Με απλά λόγια, ανεξάρτητα από την ηλικία
ή τον κλάδο απασχόλησης, οι δια βίου εκπαιδευόμενοι αποτελούν το ακριβώς αντίθετο από όσους τρομοκρατούνται όταν
ξαφνικά παραστεί η ανάγκη για να μάθουν
κάτι καινούργιο, βρίσκοντας την εν λόγω
πρόκληση συναρπαστική.
Ωστόσο, αναφορικά με τα στελέχη, ελάχιστη εκμάθηση φαίνεται να λαμβάνει χώρα
σε επίσημες αίθουσες ή προγράμματα,
συμπεριλαμβανομένου και των διαδικτυακών. Ακόμα και αν τα μαθήματα γίνονται
εικονικά, η εκπαίδευση των στελεχών θα
δυσκολευτεί να ακολουθήσει τον ρυθμό, σε περίπτωση που το περιβάλλον της
εταιρείας αλλάζει συνεχώς. Αυτό συμβαίνει διότι το να επιλέγεις μαθήματα μέσα
από έναν κατάλογο, δεν είναι σε θέση να
παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την εκάστοτε προσαρμογή. Ως
εκ τούτου, τα γνωστότερα παραδείγματα
επιτυχημένων και αποτελεσματικών ηγε-
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τών προσλαμβάνουν τη γνώση με έναν
διαφορετικό τρόπο, στηριζόμενοι σε αυτό
που ονομάζεται «δικτυωμένη ευφυΐα».
Ένα παράδειγμα αποτελεί το πως ο Reid
έλυσε ένα μείζον επιχειρηματικό θέμα
στην PayPal με το να βασιστεί στην γνώση που κατείχε το δίκτυο των επαφών
του. Συγκεκριμένα, εκείνη την περίοδο η
Paypal ταλανιζόταν από καθυστερήσεις
στο λανσάρισμα της Paypal Japan, οι οποίες έμοιαζαν ατελείωτες. Κάθε βδομάδα οι
νομικοί εκπρόσωποι θα ανακάλυπταν νέα
ρυθμιστικά θέματα, τα οποία θα παρατείναν τη διαδικασία. Έτσι, ο Reid κάλεσε
οκτώ φίλους του, με καλές διασυνδέσεις
στην Ιαπωνία, και τους ρώτησε αν γνώριζαν κάποιον που θα μπορούσε να βοηθήσει. Οι τρείς από αυτούς ανέφεραν το ίδιο
όνομα: Joi Ito, ένας τολμηρός επιχειρηματίας. Ύστερα από τις απαραίτητες συστάσεις, ο Reid του εξήγησε τα πάντα σε σχέση
με την κατάσταση που επικρατούσε. Ο Ito
επικοινώνησε με έναν σύμβουλο, o οποίος
κατείχε ένα σημείωμα από το γραφείο των
ιαπωνικών οικονομικών υπηρεσιών, το

οποίο σημείωνε ότι η PayPal μπορούσε να
λανσάρει άμεσα την υπηρεσία της, εφόσον
το site δεν ήταν στην ιαπωνική γλώσσα.
Και αυτό διότι οι ιστότοποι που χρησιμοποιούσαν αγγλικά, δεν θεωρούνταν, βάσει
νόμου, ότι λειτουργούσαν στην Ιαπωνία.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η Paypal Japan να
κάνει το ντεμπούτο της λίγο αργότερα, με
τους Reid και Joi, ο οποίος διευθύνει τώρα
το MIT Media Lab, να συνδέονται με μια
φιλία και μια συνεργασία που είναι ακόμα
ισχυρή.
Σαφέστατα, είναι λογικό να υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στο να δημιουργηθεί ένα
δίκτυο επαφών όταν κάποιος εργάζεται
σε κάποιο μεγάλο brand ή διαθέτει ένα
σημαντικό υπόβαθρο που θα προδιαθέτει
θετικά τα άτομα στο να του απαντήσουν ή
να το βοηθήσουν. Εντούτοις, ακόμα και αν
δεν πληρούνται εξ ολοκλήρου τα παραπάνω, είναι σκόπιμο να αξιοποιείται το όποιο
δίκτυο επαφών, με δεδομένο ότι, στην
πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση, τα
άτομα συχνά προσφέρουν παρατηρήσεις
που ίσως δεν μοιράζονταν σε ένα μεγαλύτερο γκρουπ, διαδικτυακά ή γραπτά. Ένα
ακόμα παράδειγμα που καταδεικνύει την
αξία της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας, άρα και απόκτησης γνώσεων, είναι
αυτό του Brian Chesky, ενός πραγματικά
δια βίου εκπαιδευόμενου, ο οποίος όταν
δημιουργούσε την Airbnb, ζήτησε τη βοήθεια από ανθρώπους, όπως ο Warren
Buffett. «Εάν βρεις την κατάλληλη πηγή,
δεν χρειάζεται να διαβάσεις τα πάντα» είπε
ο Chesky στην αίθουσα που δίδασκε στο
Stanford. «Χρειάστηκε να μάθω να αναζητώ τους ειδικούς. Ήθελα να μάθω για
την ασφάλεια, οπότε πήγα στον George
Tenet, πρώην επικεφαλή της CIA». «Μίλα
με άλλους επιχειρηματίες, όχι μόνο με
διάσημους επιχειρηματίες» είπε ο Drew
Houston, συνιδρυτής του Dropbox στον
Reid σε μια μετάδοση του Masters of Scale.
«Ψάξε για ανθρώπους που είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια μπροστά από
σένα. Θα μάθεις πολλά διαφορετικά και
σημαντικά πράγματα».
Συνοψίζοντας, τα διαδικτυακά μαθήματα μπορούν να αποδειχτούν εξαιρετικά

χρήσιμα, ειδικά στην εκμάθηση μιας συγκεκριμένης τεχνικής δεξιότητας, όπως
η κωδικοποίηση, ή μιας διαχειριστικής
αποστολής, όπως η σύνταξη ενός report,
δεξιοτήτων, δηλαδή που να είναι αρκετά
γενικές και που σπάνια χρειάζονται προσαρμογή. Οι επίσημες αίθουσες διδασκαλίας, όμως, είναι χρήσιμο να θεωρηθούν
σαν μια πηγή και όχι την αποκλειστική
πηγή της μάθησης. Πριν από περίπου δυο
δεκαετίες, ο Bill Gates έγραψε : «Ο πιο ουσιαστικός τρόπος να διαφοροποιήσεις την
εταιρεία σου από τον ανταγωνισμό, ο καλύτερος τρόπος να θέσεις μια απόσταση
μεταξύ εσένα και της μάζας, είναι να κάνεις
καταπληκτική δουλειά με τις πληροφορίες. Το πώς συλλέγεις, οργανώνεις και χρησιμοποιείς τις πληροφορίες θα καθορίσει
το αν θα κερδίσεις ή θα χάσεις». Αυτό δεν
θα μπορούσε να είναι πιο αληθινό σήμερα,
αλλά η μέθοδος κοινωνικοποίησης για το
πως πρέπει τα άτομα να σκέφτονται σχετικά με τις πληροφορίες και την γνώση
φαίνεται να είναι ανεπαρκής. Ο λόγος είναι ότι το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα
μεταχειρίζεται τη γνώση ως ένα τυποποιημένο αγαθό, το οποίο αποκτιέται κατά
τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου
της ζωής του ατόμου, ενώ, στην πραγματικότητα, η γνώση είναι κάτι το μεταβλητό,
με τους αποτελεσματικούς ηγέτες να μην
σταματούν ποτέ να την αποκτούν και να
την αφομοιώνουν. Στην σύγχρονη πραγματικότητα, κάθε μέρα είναι γεμάτη από
νέες και απρόβλεπτες προκλήσεις. Συχνά,
ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κάποιος
το πώς να τις αντιμετωπίσει είναι, απλώς,
να μιλήσει με ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις, δηλαδή να ρωτήσει.

Πηγή:
Βασισμένο στα άρθρα: «Educating the next generation
of leaders» των Mihnea Moldoveanu και Das
Narayandas, Harvard Business Review, τεύχος ΜαρτίουΑπριλίου 2019.
«Learn from People, Not Classes» των Reid Hoffman,
Chris Yeh και Ben Casnocha, Harvard Business Review,
τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 2019.
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Επανεκπαίδευση των ανθρώπων
η λύση στην έλλειψη ταλέντων
Καθώς οι επικείμενες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό καραδοκούν, γίνεται αντιληπτό,
μέσω μιας νέας έρευνας, πως αρκετές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές
για να καλύψουν αυτό το κενό, ενώ παράλληλα παρατηρείται πως οι προσπάθειες
επανεκπαίδευσης του προσωπικού τελικά ανταμείβονται.
ΠΗΓΗ: McKinsey & Company Insights, ΑΠΟΔΟΣΗ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
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νώ οι νέες τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα συνεχίζουν να
εξελίσσονται ραγδαία, οι επιχειρήσεις βιώνουν μια απότομη μεταβολή στο φάσμα των ικανοτήτων που πρέπει να
κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό τους. Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει πως 375 εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως μπορεί να
χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους ενασχόληση, εντός της δεκαετίας που διανύουμε, ώστε να καλύψουν τις
ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα
ο αυτοματισμός θα απελευθερώσει ένα 30

τοις εκατό του χρόνου των εργαζομένων,
το οποίο μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί
παραγωγικά σε κάποια νέα εργασία. Πλέον,
σύμφωνα με μια νέα έρευνα της McKinsey
Global, σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες
του ανθρώπινου δυναμικού, σχεδόν εννέα
στους δέκα διευθυντές δηλώνουν πως οι
οργανισμοί τους είτε βιώνουν ήδη ελλείψεις
σε εξειδικευμένο προσωπικό, είτε αυτές οι
ελλείψεις αναμένεται να γίνουν αντιληπτές
εντός των επόμενων πέντε χρόνων.
Παρόλο που οι περισσότεροι ερωτηθέντες
κρίνουν ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση

αυτών των ελλείψεων, λίγοι πιστεύουν πως ο
οργανισμός τους γνωρίζει τους τρόπους με
τους οποίους θα αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες. Για την ακρίβεια, μόνο το ένα
τρίτο από τους ερωτηθέντες δήλωσε πως
οι επιχειρήσεις τους είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις αναταράξεις που θα δημιουργηθούν στο εργατικό δυναμικό λόγω των
ραγδαίων εξελίξεων στις τεχνολογικές και
αγοραστικές τάσεις. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν πως οι οργανισμοί τους
προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους σε μια
προσπάθεια να προετοιμαστούν για τις πιθα-
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νές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό,
ενώ ορισμένοι οργανισμοί έχουν επιχειρήσει
να εκπαιδεύσουν στις απαιτούμενες ικανότητες το ανθρώπινο δυναμικό τους. Περίπου
το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσε πως
οι οργανισμοί τους έχουν ξεκινήσει προσπάθειες επανεκπαίδευσης του προσωπικού.
Ανάμεσα τους, αρκετοί αναφέρουν πως παρατηρείται ήδη μια πρόοδος και παρέχουν
χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά
με τη μορφή αυτών των προγραμμάτων.

Οι ελλείψεις κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού γίνονται
εμφανείς
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι
επιχειρήσεις δεν έχουν στο δυναμικό τους τα
ταλέντα που θα χρειαστούν στο μέλλον. Το
44 τοις εκατό των ερωτηθέντων αναφέρει
πως οι οργανισμοί τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με κενά δεξιοτήτων στα επόμενα πέντε
χρόνια και ένα άλλο 43 τοις εκατό δηλώνει
πως αυτά τα κενά υπάρχουν ήδη. Με άλλα
λόγια, το 87 τοις εκατό δηλώνει πως είτε βιώνει ήδη τις ελλείψεις, είτε περιμένει να τις
βιώσει εντός των επόμενων πέντε χρόνων.
Οι ερωτηθέντες αναμένουν πως οι μεταβολές των αγοραστικών και των τεχνολογικών
τάσεων θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές. Τρείς στους δέκα δηλώνουν
πως τουλάχιστον το ένα τέταρτο των ρόλων
εντός των οργανισμών τους κινδυνεύουν να
βιώσουν αναταράξεις στα επόμενα πέντε
χρόνια, λόγω των αλλαγών που θα φέρουν
αυτές οι τάσεις. Κατατάσσοντας τους ερωτηθέντες ανά επιχειρηματικούς κλάδους, προκύπτει το συμπέρασμα πως οι κλάδοι των
οικονομικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και
των τηλεπικοινωνιών έχουν τις υψηλότερες
πιθανότητες να βιώσουν ένα ισχυρότερο
επίπεδο αναταράξεων, ενώ οι κλάδοι των
υγειονομικών υπηρεσιών και των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων βρίσκονται στο τέλος
της λίστας. Οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως
οι ανάγκες που θα προκύψουν εντός των
οργανισμών τους θα προέρθουν από ένα
ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων. Όταν
ερωτήθηκαν που βρίσκονται οι μεγαλύτερες
ανάγκες, οι περισσότεροι αναφέρθηκαν στο
data analytics, ακολουθούμενο από το IT
management και το executive management.

Αναφορικά με τις δεξιότητες στις οποίες
παρατηρείται η μεγαλύτερη αναντιστοιχία
μεταξύ της υπάρχουσας προσφοράς και των
αναγκών που θα προκύψουν στα επόμενα
πέντε χρόνια, οι ερωτηθέντες υπέδειξαν τις
μαθηματικές ικανότητες και τις δεξιότητες
στην ανάλυση δεδομένων. Σχεδόν όλοι οι
ερωτηθέντες σημείωσαν πως η κάλυψη των
πιθανών ελλείψεων εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα για τους οργανισμούς, και περίπου το ένα τρίτο δήλωσε
πως βρίσκεται μεταξύ των τριών βασικότερων προτεραιοτήτων. Ωστόσο, σχετικά λίγοι
ανέφεραν πως οι οργανισμοί τους είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν. Ένα τρίτο δηλώνει
πως οι οργανισμοί τους είναι έτοιμοι να διαχειριστούν τις πιθανές αναταράξεις, και ένα
μικρότερο ποσοστό (28 τοις εκατό) δήλωσε
πως οι οργανισμοί τους έχουν ξεκινήσει ήδη
τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων σχετικά με την κάλυψη των ελλείψεων. Μια πιθανή επιπλοκή, στην αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων, είναι η έλλειψη ορατότητας των
δεξιοτήτων του υφιστάμενου ανθρώπινου
δυναμικού και των επιπτώσεων που θα επιφέρουν οι ανακατατάξεις στους ρόλους των
εργαζομένων. Λιγότεροι από τους μισούς
εργαζομένους δήλωσαν πως έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα των τωρινών δεξιοτήτων του
προσωπικού, και μόνο ένα 41 τοις εκατό ανέφερε πως οι οργανισμοί έχουν μια ξεκάθαρη
κατανόηση των ρόλων που είναι πιθανό να
διαταραχθούν.

Αντιμετωπίζοντας την έλλειψη
Ωστόσο, οι περισσότεροι οργανισμοί για να
καλύψουν τις ανάγκες σε ταλέντα, συχνά
καταφεύγουν σε ένα συνδυασμό δράσεων,
όπως την πρόσληψη συμβασιούχων ή ελεύθερων επαγγελματιών και την μετακίνηση
του υφιστάμενου προσωπικού σε νέες θέσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, οι προσλήψεις
αποτελούν την πιο συνηθισμένη πρακτική

για την κάλυψη των ελλείψεων, όπως αναφέρθηκε από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων. Η δεύτερη πιο συνήθης τακτική, σύμφωνα με το 56 τοις εκατό των ερωτηθέντων,
είναι η εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε
να αναπτύξει τις απαιτούμενες δεξιότητες,
μέσω προγραμμάτων επανεκπαίδευσης και
άλλων δράσεων. Κατά μέσο όρο οι ερωτηθέντες δηλώνουν πως οι οργανισμοί τους
λαμβάνουν τουλάχιστον δύο δράσεις για να
καλύψουν τις πιθανές ελλείψεις.
Η διεξαγωγή προσλήψεων αποτελεί την πιο
συνήθη τακτική σε όλες τις περιοχές του
πλανήτη για την κάλυψη των επιθυμητών
δεξιοτήτων, ωστόσο η χρήση άλλων πρακτικών ποικίλει μεταξύ των διαφορετικών περιοχών. Για παράδειγμα στην Ευρώπη είναι
πιο πιθανό το υπάρχον προσωπικό να εκπαιδευτεί, ώστε να αποκτήσει τις απαιτούμενες
δεξιότητες, ενώ στην Βόρεια Αμερική είναι
πιο πιθανό το υπάρχον προσωπικό να αποδεσμευτεί, αν δεν κατέχει τις απαιτούμενες
δεξιότητες. Η ανεπτυγμένη Ασία και ο Ειρηνικός αποτελούν τις περιοχές όπου σπάνια οι
οργανισμοί θα θέσουν ως προτεραιότητα τις
δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων, σε αντίθεση
με τους οργανισμούς στην Ινδία που αποτελούν τους πιο πιθανούς υποψηφίους για την
πραγματοποίηση τέτοιων δράσεων.
Οι ερωτηθέντες που βρίσκονται σε οργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων είναι πιο πιθανό
να δηλώσουν πως οι οργανισμοί τους είναι
προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις ενδεχόμενες ανακατατάξεις των θέσεων εργασίας, σε αντίθεση με τους ερωτηθέντες των
οποίων οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τις
ελλείψεις με άλλες μεθόδους. Συγκεκριμένα από τους ερωτηθέντες που βρίσκονται
σε οργανισμούς οι οποίοι επενδύουν στην
ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων
το 44 τοις εκατό δηλώνει πως ο οργανισμός
τους είναι επαρκώς προετοιμασμένος για

Οι δεξιότητες στις οποίες παρατηρείται
η μεγαλύτερη έλλειψη αφορούν στα
μαθηματικά και την ανάλυση δεδομένων
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τις επερχόμενες αλλαγές, σε σύγκριση με
το 19 τοις εκατό αυτών που βρίσκονται σε
οργανισμούς που λαμβάνουν άλλου τύπου
δράσεις. Αναφερόμενοι στις μελλοντικές
δράσεις που θα λάβει ο οργανισμός τους,
οι ερωτηθέντες είναι πιο πιθανό να παραθέσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αντί για
τις προσλήψεις, ως την πιο αποτελεσματική
μέθοδο για την κάλυψη των ελλείψεων στα
επόμενα πέντε χρόνια. Οι μισοί από όσους
αναμένουν κενά δεξιοτήτων στα χρόνια που
ακολουθούν δηλώνουν πως η ανάπτυξη ταλέντων αποτελεί την πιο αποδοτική δράση
που μπορεί να λάβει ο οργανισμός τους, ενώ
το 31 τοις εκατό ανέφερε τις προσλήψεις ως
την πιο αποτελεσματική δράση.

Προσδιορίζοντας τα προγράμματα επανεκπαίδευσης
Για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών,
πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων
δήλωσαν πως οι οργανισμοί τους είτε έχουν
επανεκπαιδεύσει ήδη τουλάχιστον μια
ομάδα, είτε διεξάγουν αυτή τη στιγμή ένα
πιλοτικό ή πλήρες πρόγραμμα. Ένα άλλο
τρίτο δηλώνει πως οι οργανισμοί τους έχουν
σχεδιάσει τις δράσεις επανεκπαίδευσης που
σκοπεύουν να ακολουθήσουν. Η πιο συχνή
αιτία για αυτές τις προσπάθειες αφορά την
προοπτική υλοποίησης μιας νέας προσφοράς, ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου ή
μιας καινούργιας στρατηγικής.
Η αμέσως επόμενη πιο συνήθης αιτία σχετίζεται με την αντίδραση στις αναταράξεις
που προκαλούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι κλάδοι της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών αναφέρονται πιο συχνά ως αυτοί
που έχουν ήδη επανεκπαιδεύσει τμήμα του
εργατικού τους δυναμικού. Συγκεκριμένα το
23 τοις εκατό αυτών των κλάδων δηλώνει
πως οι επιχειρήσεις τους έχουν εκπαιδεύσει
τουλάχιστον μια ομάδα, σε σύγκριση με το

13 τοις εκατό των ερωτηθέντων από άλλους
επιχειρηματικούς κλάδους.
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, τα προγράμματα επανεκπαίδευσης συνήθως εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η
κριτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, οι ηγετικές ικανότητες και οι ικανότητες διαχείρισης
του προσωπικού, καθώς και οι προηγμένες
γνώσεις ανάλυση δεδομένων. Τα πορίσματα από παλαιότερες έρευνες συμπίπτουν
με τα σημερινά, δείχνοντας πως όλα αυτά
τα είδη των δεξιοτήτων προβλέπεται να
έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια.
Τα συγκεκριμένα προγράμματα εστιάζουν
παράλληλα στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων. Κατά μέσω όρο, οι ερωτηθέντες σε
οργανισμούς που διεξάγουν προγράμματα
επανεκπαίδευσης δηλώνουν πως αυτές οι
προσπάθειες έχουν ως προτεραιότητα την
παράλληλη ανάπτυξη πέντε βασικών δεξιοτήτων. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
που βρίσκονται σε οργανισμούς οι οποίοι
ήδη διεξάγουν, ή σκοπεύουν να διεξάγουν,
προγράμματα επανεκπαίδευσης έχουν πίστη στις ικανότητες του οργανισμού να επιλέξει τους κατάλληλους εργαζόμενους που
θα εντάξει στα εκπαιδευτικά προγράμματα
και να προσδιορίσει τις δεξιότητες που θα
διδαχθούν. Εντούτοις, αρκετοί δηλώνουν
πως οι οργανισμοί τους στερούνται των
δυνατοτήτων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό άλλων πτυχών των προγραμμάτων.
Σχεδόν έξι στους δέκα δηλώνουν πως οι οργανισμοί τους είναι καλοί στην επιλογή των
υπαλλήλων που χρήζουν επανεκπαίδευσης
και έχουν προτεραιοποιήσει σωστά τις δεξιότητες που θα διδαχθούν. Όμως, λιγότεροι
από τους μισούς δηλώνουν πως οι επιχειρήσεις τους έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες
σχεδιασμού της διδακτέας ύλης, και μόνο το
ένα τέταρτο δηλώνει πως οι οργανισμοί τους
σχεδίασαν σωστά τα κίνητρα των προγραμ-

Παρόλο που τα προγράμματα επανεκπαίδευσης
βρίσκονται γενικά σε ένα πρώιμο στάδιο, πολλοί
οργανισμοί έχουν ήδη αρχίσει να βλέπουν τα
θετικά αποτελέσματα που αποφέρουν

μάτων. Τέσσερεις στους δέκα δηλώνουν πως
η ανάπτυξη των επικοινωνιακών σχεδίων
των προγραμμάτων αποτελεί ένα ισχυρό
χαρτί των οργανισμών τους, όμως λιγότερο
από το ένα τέταρτο πιστεύει το ίδιο σχετικά
με τα προγράμματα που εμπλέκουν και εξωτερικούς ενδιαφερομένους.
Τα προγράμματα επανεκπαίδευσης αντιμετωπίζουν, όμως, και άλλα εμπόδια. Ανάμεσα
στους ερωτηθέντες που αναφέρθηκαν σε
υπάρχοντα ή επικείμενα προγράμματα επανεκπαίδευσης, το 53 τοις εκατό δήλωσε πως
η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η εξισορρόπηση των αναγκών του προγράμματος, με
τις απαιτήσεις που έχουν οι ήδη υπάρχουσες
λειτουργίες της επιχείρησης. Επίσης πρόκληση αποτελεί η μέτρηση του επιχειρηματικού
αντίκτυπου των προγραμμάτων, σύμφωνα
με το 41 τοις εκατό των ερωτηθέντων.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι ερωτηθέντες
αναμένουν την διεξαγωγή περισσότερων
δράσεων επανεκπαίδευσης στα επόμενα
πέντε χρόνια. Από τους ερωτηθέντες, των
οποίων οι επιχειρήσεις έχουν παραδώσει
ένα πρόγραμμα επανεκπαίδευσης, το 46 τοις
εκατό δηλώνει πως οι οργανισμοί τους θα
επανεκπαιδεύσουν άνω του ενός πέμπτου
του εργατικού τους δυναμικού στα χρόνια
που έρχονται. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των
ερωτηθέντων δήλωσαν πως αναμένουν ότι
οι οργανισμοί τους θα επενδύσουν περισσότερα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη
εντός των επόμενων πέντε χρόνων.

Οι έγκαιρες προσπάθειες επανεκπαίδευσης αποδίδουν
Παρόλο που τα προγράμματα επανεκπαίδευσης βρίσκονται γενικά σε ένα πρώιμο
στάδιο, πολλοί οργανισμοί έχουν ήδη αρχίσει να βλέπουν τα θετικά αποτελέσματα
που αποφέρουν. Σχεδόν εφτά από τους
δέκα ερωτηθέντες που ανέφεραν δράσεις
επανεκπαίδευσης, δήλωσαν πως ο επιχειρηματικός αντίκτυπος αυτών των προγραμμάτων είναι υψηλότερος ή ίσος των ποσών
που έχουν επενδυθεί σε αυτά. Επιπλέον, το
48 τοις εκατό δηλώνει πως τα προγράμματα
έχουν ήδη αρχίσει να ενισχύουν τη βασική
ανάπτυξη του οργανισμού. Οι ερωτηθέντες
επίσης παρατηρούν και άλλα οφέλη. Οι περισσότεροι δηλώνουν πως οι προσπάθειες

62

Ανθρώπινο Δυναμικό

επανεκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκαν
εντός των οργανισμών τους, έχουν βελτιώσει την απόδοση εφτά βασικών περιοχών
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της
ικανοποίησης των εργαζομένων και της
εμπειρίας των πελατών. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες που βρίσκονται σε οργανισμούς
οι οποίοι πραγματοποιούν δράσεις επανεκπαίδευσης είναι πολύ πιο πιθανό να νιώθουν
πως οι οργανισμοί τους είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις πιθανές ανακατατάξεις των ρόλων εργασίας, σε σχέση με
τους εκπροσώπους των άλλων οργανισμών
(κατά 53 τοις εκατό, έναντι του 24 τοις εκατό
των υπόλοιπων οργανισμών).
Οι ερωτηθέντες που δηλώνουν πως οι
οργανισμοί κατάφεραν επιτυχώς να επανεκπαιδεύσουν το προσωπικό (διότι διεκπεραίωσαν με επιτυχία τα προγράμματα
επανεκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας ένα
αντίκτυπο που συναντούσε ή ξεπερνούσε
τα επίπεδα των επενδύσεων τους) προσφέρουν συμβουλές που ίσως να φανούν χρήσιμες και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις κατά
την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Αυτοί οι ερωτηθέντες τείνουν
να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργή
συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών και
των εργαζομένων: το 48 τοις εκατό δηλώνει
πως η παρουσία ενός ανώτερου διευθυντικού στελέχους, ως σπόνσορα της ομάδας,
συνεισέφερε στην επιτυχία του προγράμματος, και ένα 43 τοις εκατό δηλώνει πως η
ενεργή συμμετοχή εκ μέρους των εργαζομένων αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα της
επιτυχίας του προγράμματος.
Οι ερωτηθέντες που δήλωσαν πως τα προγράμματα επανεκπαίδευσης του οργανισμού τους στέφθηκαν με επιτυχία, είναι πιο
πιθανό στατιστικά να βρίσκονται σε οργανισμούς οι οποίοι έχουν ως μέρος της κουλτούρας τους την λογική της δια βίου μάθησης. Το 84 τοις εκατό των ερωτηθέντων που
δήλωσαν πως τα προγράμματα του οργανισμού τους ήταν επιτυχημένα ανέφεραν πως
οι επιχειρήσεις τους έχουν μια τέτοια κουλτούρα, σε σύγκριση με το 58 τοις εκατό αυτών που δήλωσαν την ύπαρξη μιας τέτοιας
κουλτούρας, ενώ προέρχονται από οργανισμοί με μη επιτυχημένες προσπάθειες.
Επιπροσθέτως, οι ερωτηθέντες που προ-

έρχονται από οργανισμούς με επιτυχημένα
προγράμματα επανεκπαίδευσης είναι πιο
σύνηθες, σε σχέση με τους υπόλοιπους, να
δηλώσουν πως οι οργανισμοί τους εφαρμόζουν ισχυρές πρακτικές διαχείρισης των
δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, οι ερωτηθέντες
που αναφέρουν πως οι προσπάθειες τους
στέφθηκαν με επιτυχία, είναι τρεις φορές πιο
πιθανό, σε σχέση με αυτούς που δηλώνουν
πως οι προσπάθειες τους ήταν ανεπιτυχείς,
να νιώσουν πως οι οργανισμοί τους ήταν
αποτελεσματικοί στη λήψη των σωστών
αποφάσεων σχετικά με την κάλυψη των μελλοντικών ελλείψεων σε δεξιότητες.

Κοιτώντας μπροστά
Καθώς όλο και περισσότερες δράσεις αυτοματοποιούνται και οι επιχειρήσεις επανασχεδιάζουν τις θέσεις εργασίας, ώστε να
συμπεριλάβουν τις καινούργιες δραστηριότητες, κρίσιμο ρόλο θα παίξει η εφαρμογή
στρατηγικών που βοηθάνε τους εργαζόμενους στην ανάπτυξη των νέων ικανοτήτων.
Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο εγχείρημα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
οι περισσότερες επιχειρήσεις θέτουν ως
προτεραιότητα την εκπαίδευση του προσωπικού και την ανάπτυξη των απαιτούμενων
δεξιοτήτων καθώς προσπαθούν να καλύψουν τις ελλείψεις. Οι επιχειρήσεις που δεν
έχουν ξεκινήσει ακόμα την επανεκπαίδευση
του προσωπικού τους θα πρέπει να λάβουν
υπόψη τις παρακάτω δράσεις:
•Εντοπισμός των δεξιοτήτων που χρειάζεται να αναπτυχθούν. Οι επιχειρήσεις
μπορεί να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα κενά δεξιοτήτων στο ανθρώπινο
δυναμικό τους, αλλά πιθανότατα υπάρχουν
ήδη κάποια. Μια διαγνωστική διαδικασία
μπορεί να υποδείξει τις δεξιότητες που
κατέχει το προσωπικό, καθώς και αυτές
που θα φανούν χρήσιμες στο μέλλον. Η
κατανόηση των δεξιοτήτων που πρέπει να
αναπτύξει το ανθρώπινο δυναμικό απαιτεί
μια ενδελεχή, εμπειρική προσέγγιση, ώστε
να μπορούν να συγκριθούν καταλλήλως τα
οφέλη που προσφέρει η κάθε δεξιότητα, με
τις στρατηγικές ανάγκες της επιχείρησης.
•Στρατηγική κάλυψη των ελλείψεων. Οι
επιχειρήσεις πρέπει να αποφασίσουν τι
δράσεις θα λάβουν για να αντιμετωπίσουν

την κάθε έλλειψη. Η κάλυψη των κενών
απαιτεί ένα συνδυασμό προσεγγίσεων
όπως τη διεξαγωγή νέων προσλήψεων
και την επανεκπαίδευση του υφιστάμενου
προσωπικού. Για κάθε προσέγγιση, είναι
σημαντικό να προσδιοριστεί το κατάλληλο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί, ώστε
το ανθρώπινο δυναμικό να αποκτήσει τις
κατάλληλες δεξιότητες. Σε αυτή την απόφαση συμπεριλαμβάνεται και η επιλογή
των υποψηφίων. Ποιοι εργαζόμενοι πρέπει
να εκπαιδευτούν πρώτα; Εντωμεταξύ, οι
επιχειρήσεις οφείλουν να προετοιμάσουν
το ανθρώπινο δυναμικό για την αλλαγή,
αναλύοντας διεξοδικά τους στόχους της
επανεκπαίδευσης, διασαφηνίζοντας τον
μελλοντικό ρόλο του εργαζομένου και παρουσιάζοντας του τις επιλογές επανεκπαίδευσης που έχει.
•Διαμόρφωση των απαραίτητων εκπαιδευτικών ικανοτήτων. Η εφαρμογή της
κατάλληλης εκπαιδευτικής μεθόδου θα
βελτιώσει τα αποτελέσματα κάθε προσπάθειας επανεκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να δομήσουν κατάλληλα
το εκπαιδευτικό ταξίδι, ώστε να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αποκτήσουν
νέες δεξιότητες και να τις εφαρμόσουν
στην εργασία τους. Για να επιτευχθεί
αυτό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τη δυνατότητα
ψηφιακών, όσο και δια ζώσης μαθημάτων. Οι εργαζόμενοι όταν επιλέγονται
για εκπαίδευση πρέπει να τοποθετούνται
σε ομάδες που αποτελούνται από άτομα
που έχουν αντίστοιχες εμπειρίες, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευτικές δράσεις πρέπει να έχουν και πρακτική μορφή, ώστε
οι δεξιότητες να εξασκούνται έμπρακτα
για να γίνονται πιο κατανοητές. Επειδή
οι οργανισμοί θα αναγκαστούν να καλλιεργήσουν ένα ευρύ φάσμα εργασιακών
δεξιοτήτων, πιθανότατα θα χρειαστεί να
συγκεντρώσουν εκπαιδευτικό υλικό από
πολλαπλές πηγές, για παράδειγμα ψηφιακές πλατφόρμες, πανεπιστήμια, και
τεχνικούς οργανισμούς. Επίσης η υιοθέτηση μιας κουλτούρας δια βίου μάθησης
μπορεί να βοηθήσει στην ενθάρρυνση
των εργαζόμενων για την ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων.

2.000 CEOs &
decision makers
περιμένουν
τις προτάσεις σας

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

Για τη διαφημιστική σας προβολή καλέστε την Μαρίνα Καφέζα, Τ: 210 6617777 (εσωτερικό 252), Ε: mkafeza@boussias.com
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΑΣΕ 2020
Ευχές για μια παραγωγική και δημιουργική χρονιά αντάλλαξαν τα μέλη και οι φίλοι
της ΕΑΣΕ στην εκδήλωση για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας η οποία πραγματοποιήθηκε στο bar-restaurant Rock n’
Roll, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020. Το
ΔΣ, τα μέλη και οι φίλοι της ΕΑΣΕ διασκέδασαν σε μια βραδιά με ζεστή ατμόσφαιρα, καλή μουσική, κέφι και χορό.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ
και ο Σύμβουλος Διοίκησης κ. Γιάννης
Αναστασόπουλος υποδέχτηκαν τα μέλη,
μίλησαν σύντομα για τις δράσεις της ΕΑΣΕ
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
έτους και κάποιες από τις προγραμματισμένες δράσεις για το επόμενο διάστημα.
Η βραδιά είχε αρκετές εκπλήξεις για τους
παρευρισκόμενους. Το τυχερό νόμισμα
βρήκε το μέλος της ΕΑΣΕ, κ. Δημήτρης
Γκουρογιάννης ο οποίος κέρδισε ένα
press-papier από το Μουσείο Μπενάκη με
χαραγμένη τη φράση: «ΤΥΧΕΙΝ ΑΡΙΣΤΟΝ»
(δηλαδή να τύχει ό,τι καλύτερο), καθώς
και δύο δωροκάρτες Ticket Compliments
αξίας €300 (προσφορά της εταιρίας
EDENRED) αλλά και ένα πολυλειτουργικό μηχάνημα αξίας €350 (προσφορά της
εταιρίας XEROX). Μέσω κλήρωσης δώρα
κέρδισαν και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Βουτσινάς και Θανάσης Αβραμόπουλος.
Ο κ. Βουτσινάς κέρδισε ένα test drive διάρκειας 10 ημερών με αυτοκίνητο της επιλογής του μαζί με διάφορα αναμνηστικά
αξεσουάρ της εταιρίας (προσφορά της
εταιρίας VOLVO) και μια προπληρωμένη
κάρτα για αγορά καυσίμων αξίας €300
(προσφορά της εταιρίας AVIN MAKRAION/
AVIN). Ο κ. Αβραμόπουλος κέρδισε ένα
δείπνο 2 ατόμων στο Athénée Athens
(προσφορά της εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL
ESTATE).
Μια έκπληξη επεφύλασσαν όμως και τα
μέλη της ομάδας Μπάσκετ της ΕΑΣΕ στον
Πρόεδρο κ. Βασίλη Ραμπάτ, στον οποίο
απένειμαν τιμητική πλακέτα για την συμβολή του στην εξαιρετικά επιτυχημένη
αυτή πρωτοβουλία του οργανισμού.
Τύχειν άριστον – να τύχει ό,τι καλύτερο!
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12ο CEONERGIES BREAKFAST - «HOW TO [RE]BRAND YOURSELF- LINKEDIN»
Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, η Ομάδα Δράσης της ΕΑΣΕ για τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία διοργάνωσε το 12ο Business CEOnergies
Breakfast με θέμα: «How to [RE]brand yourself- LinkedIn» και ομιλητή τον κ. Γιώργο Αναγνωστόπουλο, Founder, Social Lab, σε μία
διαδραστική και σε βάθος παρουσίαση του LinkedIn, του «βασιλιά» των επαγγελματικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Την εκδήλωση
προλόγισε η κα Κωνσταντίνα Γρηγορίου, Hiring Solutions Manager της εταιρίας kariera.gr, στα γραφεία της οποίας φιλοξενήθηκε το
12ο CEOnergies Breakfast.

Η ΕΑΣΕ στηρίζει το «Σπίτι του Μωρού»
Τη νέα δράση του «Χαμόγελου του Παιδιού» στηρίζει η ΕΑΣΕ στο πλαίσιο του
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δυο οργανισμών.
Το «Σπίτι του Μωρού» αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία σκοπό την άμεση
παροχή φιλοξενίας σε βρέφη 0 έως 24 μηνών τα οποία βρίσκονται εγκαταλελειμμένα σε Νοσοκομεία και Μαιευτήρια ενώ κάποια από αυτά αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα υγείας, άλλα έχουν υποστεί κακοποίηση ή παραμέληση,
άλλα πάλι εγκαταλείφθηκαν λίγες ώρες μετά τη γέννησή τους.
Για την υποστήριξη της δράσης η ΕΑΣΕ προσέφερε το ποσό των πέντε χιλιάδων
ευρώ με αφορμή τον τηλεμαραθώνιο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30
Ιανουαρίου 2020 μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ.
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Συνάντηση
Κορυφής στην
Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 τα
μέλη της ΕΑΣΕ συνάντησαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, κ. Αλέξανδρο Δανιηλίδη ο οποίος
κατά την ομιλία του έκανε μια λεπτομερή
παρουσίαση του κλάδου της ζυθοποιίας
στην Ελλάδα αλλά και της δικής του προσωπικής επαγγελματικής διαδρομής. Η
εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα χώρο δημιουργικής ζυθοποιίας, Αθήνεο όπου τα μέλη της ΕΑΣΕ
είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο
μικρό μουσείο για την ιστορία της μπύρας
αλλά και να δουν το πρότυπο μικροζυθοποιείο. Μετά την ομιλία του κ. Δανιηλίδη,
ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη.

Συνάντηση Κορυφής στη ΝΟΚΙΑ

Τα μέλη της ΕΑΣΕ ενημερώθηκαν σχετικά με τον μεγάλο αριθμό εφαρμογών της καινοτόμας τεχνολογίας 5G και το πως εκείνη θα
αλλάξει την καθημερινή ζωή και το επιχειρείν σε διάφορους κλάδους κατά την συνάντησή και συζήτησή τους με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της NOKIA Hellas, κ. Σάκη Έξαρχο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 στο κτίριο γραφείων της NOKIA Hellas, Pyrna, στη Ν. Κηφισιά.
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Η ΕΑΣΕ βάζει καλάθι
Μία πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ
και της Ομάδας Προγραμμάτων & Ευ Ζην για «πολλούς πόντους»

Η

Ομάδα Προγραμμάτων & Ευ
Ζην, στο πλαίσιο υιοθέτησης
δράσεων για την ευδαιμονία
των μελών και την ενδυνάμωση των δεσμών, εισήγαγε το 2017 μπασκετικά Σαββατοαπογεύματα και… η ομάδα
Μπάσκετ ΕΑΣΕ αποτελεί για 3η συνεχόμενη
χρονιά μία εξαιρετικά επιτυχημένη αθλητική
πρωτοβουλία. Κάθε Σάββατο στο κλειστό
γήπεδο του Γυμνασίου Νέας Πεντέλης, με

τη χρήση του γηπέδου και τη συμμετοχή
στο Μπάσκετ να είναι μία Δωρεάν παροχή
της ΕΑΣΕ προς στα μέλη της, ξεκινάει ένα
“meeting” αθλητικής φύσεως.
Η Ομάδα Μπάσκετ ΕΑΣΕ αποτελεί για περισσότερα από 30 μέλη μας, αγαπημένη
συνήθεια αποφόρτισης από την πίεση της
καθημερινότητας. Παράλληλα με την ευκαιρία της άθλησης, όσοι συμμετέχουν έχουν
διαμορφώσει «ένα όμορφο παρεάκι», με

εφηβικό κλίμα χαλαρότητας, πειράγματος
και κόντρας, με ανταγωνιστικότητα , πάθος,
αλλά ταυτόχρονα χιούμορ, καλή διάθεση και
συντροφικότητα…
Βάζοντας στην άκρη τις υποχρεώσεις, παίζοντας σαν μία παρέα σχολείου που καταλήγει
για παγωτό και καφέ μετά το παιχνίδι διαμορφώνοντας «κυψέλες» αλληλεπίδρασης,
η ομάδα Μπάσκετ αποτελεί ένα ωραίο αποτοξινωτικό «μελίσσι».

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς:
Aσφαλιστική κάλυψη - GLOBALNET Insurance Brokers
Σε ένα εφηβικό παιχνίδι, που βγαίνουν οι γραβάτες και μπαίνουν τα αθλητικά, είναι σημαντικό να υπάρχει το «δίχτυ» ασφαλείας ενός επαγγελματία. Η ασφάλιση της ομάδας Μπάσκετ είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας GLOBALNET Insurance Brokers
και του μέλους μας, κας Ευγενίας Καφφετζή (η ασφαλιστική κάλυψη δημιουργήθηκε και παρέχεται μέσω του προγράμματος
ATHLETE’S PROTECTOR Gold, της ασφαλιστικής εταιρείας Metlife)
Εμφανίσεις – «362 grocery»
Οι γραβάτες βγαίνουν μεν, η επαγγελματική εμφάνιση παραμένει δε. Οι εμφανίσεις της ομάδας είναι μία χορηγία της εταιρείας
«362 grocery» και του μέλους μας, κου Ιωάννη Ντουσάκη.
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ΜΑΝΗ

Πέτρα, φως και ιστορία
Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό,
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα,
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο,
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκαιο…
ΠΗΓH: VISITGREECE.GR, ANATOLIKIMANI.GOV.GR,ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, akorre@boussias.com

…Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή,
σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του
λιθάρια,
σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του
και τ’ αμπέλια του,
σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό.
Μονάχα φως».

Ο

ι πρώτοι στίχοι της «Ρωμιοσύνης» του Γιάννη Ρίτσου
αποτελούν ίσως την ιδανική
περιγραφή για τη Μάνη. Ένας
τραχύς και απότομος τόπος, με επιβλητικά τοπία άγριας ομορφιάς, πέτρινους
πύργους, ονομαστά σπήλαια, φαράγγια
και πετρόχτιστα, σιωπηλά χωριά, ιστορία

και παράδοση, η Μάνη αποτελεί έναν μοναδικό, απαιτητικό ίσως, προορισμό που
σίγουρα όμως αποζημιώνει τον ταξιδιώτη, ενώ συνδυάζει ιδανικά βουνό και θάλασσα.
Εβδομήντα πέντε χιλιόμετρα το μήκος της
ιδιόμορφης και ξακουστής αυτής περιοχής, με τα βόρεια γεωγραφικά της σύνορα
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να ανιχνεύονται λίγο έξω από την Καλαμάτα και το νότιο άκρο της να συμπίπτει
με το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, το ακρωτήριο Ταίναρο. Το τελευταίο μπορεί και να ευθύνεται για το όνομα
Μάνη, αφού οι ναυτικοί που βρίσκονταν
αντιμέτωποι με τους ισχυρούς ανέμους
της περιοχής φώναζαν «Μάϊνα τα πανιά».

Μπορεί βέβαια «νονός» να είναι ο θεός
Μάνης (Ουρανός), πατέρας του Κρόνου
και παππούς του Δία, υπάρχει όμως και το
ενδεχόμενο η ονομασία Μάνη να προήλθε από το «Brazzo di Maina» των Ενετών
ναυτικών (από το λατινικό manus = χέρι)
ή από τη ρωμαϊκή φράση «Ιn Μanis», δηλαδή Πύλη του Αδη.

Οπως και να ‘χει, τα 1.800 τετραγωνικά
χιλιόμετρα της Μάνης χωρίζονται σε δύο
περιοχές: την Έξω Μάνη, που ανήκει στη
Μεσσηνία, και τη Μέσα Μάνη, τη Λακωνική. Η Μέσα Μάνη με τη σειρά της χωρίζεται στην Προσηλιακή, που βρίσκεται
στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου,
και την Αποσκιερή.
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Ευ Ζην

Λακωνική Μάνη
Πετρόχτιστα χωριά με εντυπωσιακά πυργόσπιτα μέσα στις φραγκοσυκιές, λαμπρές
καστροπολιτείες του παρελθόντος, εντυπωσιακά σπήλαια, βυζαντινές εκκλησίες,
πανέμορφες παραλίες και μοναδική γαστρονομία αποτελούν τα πλούσια θέλγητρα της Λακωνικής Μάνης. Ο επισκέπτης
εδώ καλείται να αφεθεί στη γοητεία που
ασκεί η άγρια ομορφιά του τοπίου, όπου
η πέτρα φλερτάρει με τη θάλασσα και χαρίζει αμέτρητες προκλήσεις και μοναδικές
προτάσεις περιήγησης.
Περιηγηθείτε στην γραφική, με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα επιβλητικά πυργόσπιτα, Αρεόπολη, η οποία μας προσκαλεί σε ένα νοερό ταξίδι πίσω στο χρόνο. Η
βόλτα στα στενά της είναι μοναδική. Αξίζει
να επισκεφθείτε το Ναό των Ταξιαρχών,
την πλατεία της 17ης Μαρτίου καθώς και
τους πύργους των οπλαρχηγών Καπετανάκου, Μπαρελάκου και Πικουλάκη. Εδώ θα
βρείτε επίσης ξενώνες, ταβέρνες, καφέ και
μπαρ που καθιστούν την Αρεόπολη ιδανι-

κό «ορμητήριο» για να ανακαλύψετε την
υπόλοιπη Λακωνική Μάνη.
Κατεβαίνοντας από την Αρεόπολη την
πλαγιά του βουνού, μέσα στο μικρό όρμο
με το βαθύ γαλάζιο χρώμα της θάλασσας
με τα παλιά πέτρινα σπίτια κρεμασμένα
στη βραχώδη πλαγιά ξεπροβάλει το μαγευτικό Λιμένι. Άλλοτε οικισμός και λιμάνι της οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων,
σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο γραφικούς οικισμούς της Ελλάδας που φημίζεται για τις ψαροταβέρνες δίπλα στο κύμα
σε ειδυλλιακό σκηνικό με φόντο τον πύργο
των Μαυρομιχαλαίων.
Μην παραλείψετε να περπατήσετε στο παραδοσιακό χωριό του Οιτύλου, με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα πλακόστρωτα καλντερίμια και τη γραφική πλατεία του χωριού
με τα παραδοσιακά καφενεία και νιώστε το
χρόνο να γυρίζει πίσω. Χτισμένο σε ύψωμα
αμφιθεατρικά με θέα προς τον εντυπωσιακό όρμο, το Οίτυλο αποτελεί ένα από
τα ιστορικότερα χωριά της Λακωνικής

Μάνης. Κατά τα μυκηναϊκά χρόνια ανήκε,
σύμφωνα με τον Όμηρο, στο Βασίλειο του
Μενελάου και έλαβε μέρος στον Τρωικό
πόλεμο προσφέροντας πλοία. Σήμερα
προσφέρει χάρη στα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής καταλύματα, μοναδικές στιγμές χαλάρωσης ατενίζοντας τη θάλασσα.

Από τον Πύργο Διρού
στο Ακρωτήρι Ταίναρο
Ένας μυστικός υπόγειος κόσμος, χωρισμένος σε τρία επιμέρους σπήλαια είναι
ο επόμενος σταθμός σας 4 χλμ. έξω από
το χωριό Πύργος Διρού. Πρόκειται για τα
Σπήλαια Γλυφάδα (ή Βλυχάδα), Αλεπότρυπα και Καταφύγι, το καθένα με τη δική του
ομορφιά και σπάνια αρχαιολογική αξία.
Στο Σπήλαιο Βλυχάδα θα απολαύσετε μια
διαδρομή συνολικού μήκους 3.100μ. εκ
των οποίων μόνο τα 300μ. είναι χερσαία.
Για το θαλάσσιο τμήμα θα επιβιβαστείτε σε
λέμβο και με οδηγό-ξεναγό του σπηλαίου
θα περάσετε μέσα από διάφορους θαλάμους και στοές με ευφάνταστα ονόματα
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όπως το Σταυροδρόμι με τις Νηρηίδες, τη
Λίμνη των Ωκεανίδων, τη Θάλασσα των
ναυαγίων, τη Χρυσή Βροχή και τον Μεγάλο Ωκεανό, με μήκος 160 μ. και ύψος 30.
Δίπλα από το Σπήλαιο μπορείτε να επισκεφθείτε το Νεολιθικό Μουσείο, με ανεκτίμητα, σε ιστορική αξία, ευρήματα των παλαιολιθικών χρόνων.
Κατεβαίνοντας ακόμα νοτιότερα προφυλαγμένος από το ακρωτήρι Κάβο Γκρόσο,
σάς καλωσορίζει ένας γραφικός παραθαλάσσιος μανιάτικος οικισμός συναρπαστικής άγριας ομορφιάς. Πρόκειται για τον
Γερολιμένα (“Ιερός Λιμήν”) που στο παρελθόν αποτέλεσε το σπουδαιότερο λιμάνι
της ευρύτερης περιοχής.
Με κατεύθυνση προς το Ακρωτήριο Ταίναρο, σκαρφαλωμένα πάνω σε πλαγιά σαν
carte postale ξεπροβάλουν τα παραμυθένια πυργόσπιτα της Βάθειας. Μοναδικά
δείγματα λαϊκής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, χτίστηκαν τον 18ο και τον 19ο αι.
και λειτούργησαν ως πολεμίστρες ενώ τη
δεκαετία του ‘80 πολλά από αυτά τα κτίσματα διασώθηκαν, αναστηλώθηκαν και
ανακαινίστηκαν. Επισκεφθείτε τον οικισμό,
χαθείτε μέσα στα σοκάκια και στο χρόνο
και μαγευτείτε από τη θέα της Μεσογείου!
Μην παραλείψετε ωστόσο και το ίδιο το
Ακρωτήρι Ταίναρο. Θα βρεθείτε στο νοτι-

Πετρόχτιστα χωριά με εντυπωσιακά πυργόσπιτα, λαμπρές καστροπολιτείες του
παρελθόντος, εντυπωσιακά σπήλαια και
πανέμορφες παραλίες αποτελούν τα πλούσια
θέλγητρα της Μάνης
ότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και
της βαλκανικής χερσονήσου, στο σημείο
που για τους αρχαίους Έλληνες σηματοδοτούσε το πέρασμα στον Κάτω Κόσμο.
Η διαδρομή ξεκινάει με τα πόδια από το
εκκλησάκι των Αγίων Ασωμάτων, χτισμένο με τις πέτρες του ιερού του Ταινάριου
Ποσειδώνα. Αν περπατήσετε ανατολικά
θα συναντήσετε λαξευμένο στο βράχο το
Ψυχοπομπείο καθώς και μια θαλασσινή
σπηλιά απ’ όπου πέρασε ο Ηρακλής για να
αντιμετωπίσει τον Κέρβερο. Περπατώντας
δυτικά θα συναντήσετε τα ίχνη από τον
αρχαίο και ρωμαϊκό οικισμό όπως το περίφημο ψηφιδωτό του 1ου μ.Χ αιώνα ενώ
μετά από μια εύκολη πεζοπορία 45 λεπτών
θα φτάσετε στο Φάρο του Ακροταίναρου
εκεί που το Ιόνιο πέλαγο συναντά το Αιγαίο. Κλείστε τα μάτια και αφεθείτε στη
δύναμη που ασκεί το μυθικό τοπίο!

Μεσσηνιακή Μάνη
Μοναδική γοητεία χαρακτηρίζει και τη
μεσσηνιακή Μάνη. Φύση πλούσια, καταπράσινοι ελαιώνες, πυκνή βλάστηση, τοπία ιδανικά για φυσιολάτρες και γαλήνεμα.
Περπατήστε στα Βυζαντινά, Φράγκικα και
Μανιάτικα Κάστρα, στα καλντερίμια και τα
λιθόστρωτα των παραδοσιακών οικισμών,
στα φαράγγια και τις χαράδρες. Μπορείτε να φιλοξενηθείτε στις παραθαλάσσιες
Στούπα και Καρδαμύλη ως ορμητήριό σας
για εκδρομές στα γύρω μέρη. Τα πλέον διασημότερα χωριά της περιοχής, τα οποία
χαρακτηρίζει ένα πιο ήπιο φυσικό τοπίο σε
σχέση με την Λακωνική Μάνη. Τα δυο αυτά
χωριά βρέχονται από το Μεσσηνιακό κόλπο και διαθέτουν μαγευτικές παραλίες για
όλες τις προτιμήσεις – με χρυσή άμμο και
ρηχά νερά ή με βότσαλο και πιο απότομο
βυθό.
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ
Όλγα Ίτσιου, Τεχνική Διευθύντρια, Αρχιτέκτων, RIBA, Dimand S.A.
Η Όλγα Ίτσιου ξεκίνησε την καριέρα της το 1998 στην HOK International Ltd στο Λονδίνο δουλεύοντας σε
μεγάλα commercial office projects στην πόλη του Λονδίνου. Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα το 2002,
εργάστηκε ως Design Manager στην REDS S.A. και αργότερα ως Design Manager στην IntraDevelopment S.A.,
για την για την ανάπτυξη του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Το 2005 εντάχθηκε στην Dimand Real Estate
Development S.A. ως Τεχνική Διευθύντρια, επιβλέποντας όλο το portfolio έργων, όπως το Karela Office Park (το
πρώτο έργο με πιστοποίηση LEED Gold στην Ελλάδα), το κτίριο γραφείων της Agemar και το έργο ανάπλασης
του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά. Ένας από τους βασικούς της στόχους είναι η προώθηση της ανάπτυξης
βιώσιμων ακινήτων στην Ελλάδα.

Τάσος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
Ο Τάσος Μάνος, γεννημένος στην Αθήνα, έχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από
το INSEAD στη Γαλλία με υποτροφία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και Εμπειρίκειο Ίδρυμα. Είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος σε Engineering Management (Πολυτεχνείο Κρήτης) και πτυχιούχος Ναυπηγός
Μηχανολόγος Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). Έχει διατελέσει Διευθυντής Προμηθειών (Βαλκάνια)
για τον όμιλο LafargeHolcim (2016 έως 2018). Από το 2010 έως 2016, κατείχε διευθυντικές θέσεις στην ΑΓΕΤ
Ηρακλής. Παράλληλα την ίδια περίοδο διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ναυτιλιακής θυγατρικής ΑΝΕΗ.
Έχει εργαστεί ως Διευθυντής Έργων - Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ως σύμβουλος
επιχειρήσεων στην Boston Consulting Group και Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της PQH.
Είναι συνιδρυτής νεοφυών επιχειρήσεων βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Τάσος Πανούσης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων
Λιανικής Τραπεζικής, Eurobank & Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank FPS.
Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank, ενώ συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια της
Eurobank FPS και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Παράλληλα, είναι Πρόεδρος της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης από
Δάνεια & Πιστώσεις και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Με περισσότερα από 26 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα, ξεκίνησε την
καριέρα του το 1994 στην ABN AMRO BANK και εν συνεχεία ανέλαβε διευθυντικές θέσεις στην AMERICAN
EXPRESS BANK & στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ . Στη Eurobank κατείχε από το 2006 διάφορες θέσεις ευθύνης, μέχρι
το 2014 όπου ανέλαβε Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Ιδιωτών & Διευθύνων Σύμβουλος
της Eurobank Household Lending ενώ από τoν Σεπτέμβριο του 2016 αναλαμβάνει την ευθύνη των
Προβληματικών Δανείων της Λιανικής Τραπεζικής & της Eurobank FPS. Είναι κάτοχος MBA από το ALBA και
πτυχίου στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (AUEB) καθώς επίσης
και απόφοιτος του INSEAD-Leadership Program.
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Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΑΣΕ και
δημοσιεύουμε σύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες τους που τέθηκαν στη διάθεσή μας.

Σπυρίδων Ρέτζεκας, Chief Operating Officer, QUALCO AE
Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου ‘MSc in Telecommunications’ από το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου (UCL), ο
Σπυρίδων Ρέτζεκας διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στη διαμόρφωση και επέκταση επιχειρήσεων στους
κλάδους της Πληροφορικής και του Financial Technology. Έχει ηγηθεί της ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων
αιχμής για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, αλλά και χρέους. Συνεργάζεται με κορυφαίες
τράπεζες και εταιρίες των κλάδων Ενέργειας και Εμπορίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άλκης Ρουγγέρης, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης, CPI AE
Ο Άλκης Ρουγγέρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και σπούδασε Οικονομικά και Στατιστική στο
Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι κάτοχος MBA από το Adam Smith Business School. Εργάζεται στο χώρο της
Τεχνολογίας από το 2001 σε θέσεις marketing και πωλήσεων. Ανήκει στο δυναμικό της CPI AE από το 2006
όπου ξεκίνησε ως Brand Manager και το 2012 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Marketing. Σε συνδυασμό με
την ευθύνη της διοίκησης της ομάδας Marketing, τα τελευταία χρόνια έχει, ως Γενικός Διευθυντής Τομέα
Ανάπτυξης, αντικείμενο το σχεδιασμό για την ανάπτυξη της εταιρίας και τη δραστηριότητα σε νέες αγορές.
Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με τη μουσική. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Τατιάνα Τούντα, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Hellas EAP
Η Τατιάνα Τούντα κατέχει την θέση της CEO στην Hellas ΕAP, την ηγέτιδα εταιρία στον τομέα των Employee
Assistance Programs & προαγωγής της Ψυχικής Υγείας στην εργασία. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε
υψηλόβαθμες Διοικητικές θέσεις στους τομείς Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εξυπηρέτησης
Πελατών/Πωλήσεων & σε θέσεις Γενικής Διεύθυνσης. Ξεκίνησε την καριέρα της στις Τηλεπικοινωνίες,
για να μετακινηθεί κατόπιν στον Τραπεζικό κλάδο. Από το 2019 έχει αναλάβει να οδηγήσει την Hellas
EAP σε περαιτέρω διείσδυση της αγοράς, με όραμα την φροντίδα των ανθρώπων & τη βιωσιμότητα
των οργανισμών. Είναι απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σε Business Communications & PR από το
European University (Montreaux).
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Λεξικό
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FACIAL RECOGNITION

Ο όρος facial recognition χρησιμοποιείται για τον ορισμό μίας εφαρμογής με απώτερο
σκοπό την αυτόματη αναγνώριση ενός ατόμου μέσω του «σάρωσης» του προσώπου
του. Παρά την προφανή καινοτομία του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και την
αναμφισβήτητη χρησιμότητά του στην παροχή υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, σε τράπεζες
ή άλλες επιχειρήσεις σε θέματα ταυτοποίησης, η εκτεταμένη χρησιμοποίησή της έχει
οδηγήσει και σε πολλές συζητήσεις, αναφορικά με το κατά πόσο παραβιάζονται ή όχι
τα προσωπικά δεδομένα των καταγραφόμενων ατόμων.

Τ

ο facial recognition, στην πραγματικότητα, είναι μια διαδικασία
σε τρία στάδια: την οπτική αναγνώριση ενός ανθρώπινου προσώπου εντός μίας εικόνας ή βίντεο, την
καταγραφή του συγκεκριμένου προσώπου, όπου το τελευταίο μετατρέπεται από
εικόνα σε δεδομένα που αντιστοιχούν στα
φυσικά χαρακτηριστικά του και, τέλος, την
ταυτοποίηση του προσώπου, διαδικασία
κατά την οποία ελέγχεται η ταυτότητά του
σε αντιστοίχιση με σχετικές βάσεις δεδομένων. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση,
ρόλο παίζει και η βιομετρία, με τη χρήση
2D και 3D αισθητήρων, η οποία επιτρέπει
την κατά το δυνατόν ακριβέστερη ταυτοποίηση ενός ατόμου, βάσει συγκεκριμένων
φυσικών χαρακτηριστικών του. Η συγκεκριμένη εφαρμογή λογισμικού έχει βρει αρκετούς υποστηρικτές, κυρίως λόγω της ταχύτητας με την οποία γίνεται, αλλά και της
απουσίας οποιασδήποτε «ζωντανής» αλληλεπίδρασης με το άτομο-στόχο, η οποία
διευκολύνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα
πράγματα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία,
λόγω της ιδιαιτερότητάς της, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, εταιρειών-κολοσσών όπως οι Google, Apple, Facebook,
Amazon και Microsoft, οι οποίες την έχουν
χρησιμοποιήσει σε ένα ή περισσότερα προϊόντα τους, προχωρώντας μάλιστα και στην
περαιτέρω ανάπτυξή της. Με την πάροδο
του χρόνου, η ακρίβεια και, ταυτόχρονα, η

αποτελεσματικότητα του facial recognition
έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό, όπως
καταδεικνύει σχετική έκθεση του National
Institute of Standards & Technology.
Αξιοποίηση και πρακτικές εφαρμογές
Το facial recognition μπορεί να έχει πολλές
και διαφορετικές χρήσεις. Συγκεκριμένα, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο
λήψης μέτρων ασφαλείας ή επιβολής του
νόμου (αποτελώντας μέρος της διαδικασίας
έκδοσης διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας,
σε συνοριακούς και αστυνομικούς ελέγχους),
καθώς και μέσω ενσωμάτωσης σε drones
ή κάμερες ασφαλείας που επιτρέπουν την
οπτική αναγνώριση και ταυτοποίηση ενός
ατόμου. Επίσης, από τη συγκεκριμένη εφαρμογή κερδισμένος μπορεί να βγει και ο τομέας της υγείας, μέσω της καλύτερης – εξ αποστάσεως – παρακολούθησης ενός ασθενούς,
ενδεχομένως και της διάγνωσης ασθενειών
μέσω συμπτωμάτων που ένας άνθρωπος δεν
θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει, αλλά
η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί. Ένας άλλος
τομέας είναι εκείνος του marketing και του
retail, όπου το facial recognition μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση
και καλύτερη καταγραφή κάθε πελάτη, βάσει
του αγοραστικού προφίλ και της συμπεριφοράς του, οδηγώντας στην καλύτερη «στοχοποίησή» του ως προς τις προσφερόμενες
υπηρεσίες ή προϊόντα. Η ευρύτερη χρήση
της συγκεκριμένης εφαρμογής περιορίζεται,

κυρίως, για την ώρα, στην Κίνα (με πολλά
ερωτηματικά, όσον αφορά το κοινωνικό και
ηθικό πλαίσιο), χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει πως χρήση δεν γίνεται και σε άλλες
χώρες ή περιοχές. Μεταξύ άλλων, πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των Θερινών
Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, για την καλύτερη ταυτοποίηση του φίλαθλου κοινού, ενώ,
ήδη χρησιμοποιείται πιλοτικά στο Σίδνεϋ της
Αυστραλίας για τη συντόμευση και απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου διαβατηρίων.
Τέλος, η Ινδία αναμένεται εντός του έτους να
θέσει σε εφαρμογή το ακριβότερο παγκοσμίως σύστημα facial recognition, με στόχο την
καλύτερη εφαρμογή του νόμου σ’ αυτή την
τεράστια χώρα. Βεβαίως, ως προς τη χρήση
της συγκεκριμένης τεχνολογίας υπάρχουν
και αρκετές αντίθετες «φωνές», κυρίως όσον
αφορά στους κινδύνους παραβίασης των
προσωπικών δεδομένων των πολιτών, που
πάντως προστατεύονται σε κοινωνίες όπως
οι ευρωπαϊκές, με σχετικούς κανονισμούς
όπως το GDPR ή, στις ΗΠΑ, το California
Consumer Privacy Act (CCPA). Το τελευταίο,
παρότι πολιτειακού επιπέδου, θα μπορούσε σταδιακά να βρει πεδίο εφαρμογής και
σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, παρά τις όποιες
αντιδράσεις ως προς τον τρόπο χρήσης, δεν
πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι
πρόκειται για σημαντική τεχνολογική πρόοδο, η οποία είναι δυνατό να απλοποιήσει και,
παράλληλα, να επιταχύνει διαδικασίες, στο
πλαίσιο της καθημερινότητας του πολίτη.

