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Ηγεσία στον VUCA* κόσμο των ανέπαφων επαφών

Μ

πορεί να είναι στερεότυπη η διαπίστωση πως σήμερα αντιμετωπίζουμε
ζητήματα πρωτοφανούς πολυπλοκότητας λόγω Covid-19, όμως ο κόσμος ήταν πολύπλοκος ήδη πριν την πανδημία και θα συνεχίσει να είναι.
Με τον Covid - 19 επιβεβαιώσαμε ότι το να επιχειρείς σ’ ένα περιβάλλον
αστάθειας, αβεβαιότητας, πολυπλοκότητας και ασάφειας είναι ένα διαρκές τεστ αντοχής αλλά και δημιουργικής σκέψης.
Δεν θα σχολιάσω εδώ εάν η πανδημία ήταν ένα γεγονός απολύτως αναπάντεχο, αν ήταν
δηλαδή ένας «Μαύρος Κύκνος» ή όχι. Αντιθέτως, θα σταθώ στην πανδημία ως γεγονός
που ήρθε να συγκλονίσει και να μας αναγκάσει να δούμε τις προκλήσεις του VUCA κόσμου με άλλη ματιά… Ως μια ευκαιρία να κατακτήσουμε αυτό που ο Nicholas Taleb αποκαλεί «Antifragillity» - δηλαδή όχι μόνο να γίνουμε ανθεκτικοί αρκετά για να αντέχουμε
τους κραδασμούς στο σύστημα, αλλά ικανοί να βελτιωνόμαστε · όχι μόνο να μπορούμε να
μετριάζουμε τα αρνητικά αποτελέσματα, αλλά να τα αξιοποιούμε.
Πάντα πίστευα ότι πρέπει να βάζεις τη λύση εμπρός από το πρόβλημα, όχι το αντίστροφο.
Κι επειδή ο ρυθμός των αλλαγών, των ακραίων σοκ και ξαφνικών ανατρεπτικών γεγονότων ολοένα αυξάνει και θα αυξάνει συνεχώς, τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να αντιληφθούμε πόσο καταλυτικό ρόλο παίζει η ικανότητα να καταφέρνουμε να προσαρμοζόμαστε στην αυξημένη πολυπλοκότητα των καιρών. Όχι απλώς να επιβιώνουμε, αλλά να
δημιουργούμε, να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από αντίξοες συνθήκες και ισχυρά σοκ!
«I’d rather be dumb and antifragile than extremely smart and fragile, any time» προτρέπει
εμφαντικά ο Taleb στο βιβλίο του. Αυτό σημαίνει ότι η εξυπνάδα, η εμπειρία και οι γνώσεις
δεν θα είναι πλέον επαρκή εφόδια για την επιτυχία. Ο ηγέτης που κερδίζει την επόμενη
ημέρα είναι εκείνος / εκείνη που «συμπορεύεται» με την αβεβαιότητα, «συμφιλιώνεται»
με το σφάλμα, που διαθέτει πολυπρισματική κρίση, αποφασιστικότητα κι ενσυναίσθηση,
που αποδέχεται ότι δεν γνωρίζει τα πάντα, που ανταποκρίνεται με ταχύτητα στις συνεχείς
αλλαγές. Εκείνος / εκείνη που είναι περίεργος/η ώστε να μάθει και να αξιοποιεί το καινούριο – διαδικασία αρκετά επίπονη για πολλούς, καθώς προϋποθέτει να απαλλαγείς από
παλιές συνήθειες.
Η Ηγεσία στο κόσμο των ανέπαφων επαφών επαναφέρει τον άνθρωπο και τις αξίες της
αλληλεγγύης και συνεργασίας σε πρώτο πλάνο. Καιρός ήταν …
* Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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AGILE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ:
ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Ή ΓΙΝΕΤΑΙ;

26

Παγκοσμίως ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις
καταφεύγουν στην λύση του agility για να
βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Από ποια
στοιχεία απαρτίζεται όμως και τι θα πρέπει να
προσέξουν οι οργανισμοί κατά τη διαμόρφωση
ενός agile mindset λειτουργίας;

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ!
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«Και τώρα που πάμε; Προς τα πού κατευθυνόμαστε;».
Ερωτήματα και προβληματισμοί που προκύπτουν επί
καθημερινής βάσεως στα γραφεία των C-level στελεχών.
Ζητούμενο η επίγνωση του timing, η ρεαλιστική αποτύπωση
της κατάστασης που θα στηρίζεται σε δεδομένα, η τόλμη
της παραδοχής και η αμεσότητα στην λήψη των κατάλληλων
αποφάσεων.

DIVERSITY & INCLUSION:
ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
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Η ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας προάγει την
καινοτομία, την δημιουργικότητα και το resilience
με τρόπους που δεν συναντώνται σε περιβάλλοντα
που παρουσιάζουν ομοιογένεια. Ωστόσο απαιτούνται
προσεκτικά βήματα για να καλλιεργηθεί και να
απελευθερώσει τη δύναμή του.
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Το Βήμα του Προέδρου

Leadership
for Antifragility

Η

περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας εξαιτίας
των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αλλαγών, η Ηγεσία οφείλει να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας και πηγή
έμπνευσης τόσο για την επιχείρηση, όσο
και για την κοινωνία, εξελίσσοντας διαρκώς τον εαυτό της και δημιουργώντας
η ίδια τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις όχι μόνο να
επιβιώσουν, αλλά και να αναπτυχθούν
περαιτέρω.
Η οικοδόμηση ανθεκτικών επιχειρήσεων και οργανισμών ικανών να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις συνέπειες
της κρίσης, να αξιοποιούν την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο νέο
περιβάλλον, βρίσκεται στο επίκεντρο
των συζητήσεών μας και ως κεντρικό
θέμα του 31ου συνεδρίου Ηγεσίας της
ΕΑΣΕ «Terra Incognita: Leadership for
Antifragility» το οποίο σχεδιάστηκε
και οργανώθηκε για πρώτη φόρα σε
ψηφιακή μορφή, μέσω μιας εικονικής,

διαδραστικής πλατφόρμας. Η δημιουργία ανθεκτικών, «antifragile» οργανισμών
που διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις
επιπτώσεις μιας κρίσης (της πανδημίας
εν προκειμένω), που επενδύουν στις νέες
τεχνολογίες και προσαρμόζοντας παρά τις
αντίξοες συνθήκες, είναι κομβικής σημασίας ζήτημα. Τέτοιες επιχειρήσεις, μας λέει
ο ομιλητής μας, δημιουργός του concept
«Antifragility» και διάσημος συγγραφέας του best-seller «Black Swan» Nassim
Nicholas Taleb, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως «ατμομηχανή» για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Ο ίδιος γράφει ότι «η έννοια του antifragility
είναι πέρα από την ανθεκτικότητα και την
ευρωστία. Ο ανθεκτικός αντέχει τα σοκ και
παραμένει ίδιος. Ο antifragile γίνεται καλύτερος.»
Ο antifragile οργανισμός μεγαλώνει μέσα
από τη μεταβλητότητα και τη διαταραχή.
Όταν τα πράγματα καταρρέουν, δημιουργούνται ευκαιρίες μέσα από το αγεφύρωτο
χάσμα. Το ασύνηθες μπορεί να αποτελέσει
την αιτία για μια νέα τάξη- για έναν οργανισμό να ξεπεράσει τη φάση της αδράνειας
και να κινηθεί προς ένα άλλο επίπεδο- για

ΕΑΣΕ | LEADING

την ευκαιρία να επανεφεύρει τον εαυτό του. Σε αυτό το περιβάλλον η Ηγεσία
οφείλει να είναι οδηγός στην τροχιά του
μετασχηματισμού τους, εστιάζοντας όχι
μόνο στο «τώρα» αλλά και στο «αύριο»,
σε έναν κόσμο που το σύνολο σχεδόν των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται ψηφιακά.
Το Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, η κορυφαία εκδήλωση σε επίπεδο ανώτατου
management στη χώρα, αποτελεί, σταθερά, τα τελευταία 31 χρόνια πεδίο γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων,
ιδιαιτέρως εφέτος, σε μια τόσο κρίσιμη
στιγμή για τη χώρα μας όπου χρειάζεται
να αναδείξουμε best practices και πώς η
ηγεσία λειτουργεί ως καταλύτης θετικών
αλλαγών. Συνεχίζουμε όλοι μαζί την κοινή
προσπάθειά μας να σφυρηλατήσουμε το
μέλλον των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

Η Ηγεσία οφείλει να είναι οδηγός στην τροχιά του μετασχηματισμού
τους, εστιάζοντας όχι μόνο στο «τώρα» αλλά και στο «αύριο»,
σε έναν κόσμο που το σύνολο σχεδόν των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων πραγματοποιείται ψηφιακά
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Διεθνή νέα

KPMG: Ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική ευθύνη στην κορυφή των ανησυχιών των CEOs
Σύμφωνα με την έρευνα 2020 CEO Outlook της KPMG, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, η ατζέντα των ηγετών έχει μεταβληθεί δραστικά από την αρχή
της χρονιάς, καθώς προϋπάρχουσες τάσεις, όπως οι παράγοντες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), η ευέλικτη εργασία και ο ψηφιακός
μετασχηματισμός έχουν επιταχυνθεί. Αναλυτικότερα, το 32% των CEOs εκφράζει μικρότερη βεβαιότητα τώρα από ότι στην αρχή του χρόνου για την
παγκόσμια οικονομία, ενώ είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης των δικών τους χωρών (45% βεβαιότητα), ενώ από την αρχή
της πανδημίας, το ταλαντούχο δυναμικό κατονομάζεται πλέον ως η πιο σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις τους, πάνω από την εφοδιαστική
αλυσίδα και τον περιβαλλοντικό κίνδυνο. Επιπλέον, το 63% αναφέρει ότι τροποποίησε τις απολαβές του, το 80% είδε τον ψηφιακό μετασχηματισμό
των επιχειρήσεών του να επιταχύνεται και το 67% είναι πιθανό να επενδύσει περισσότερα κεφάλαια στην τεχνολογία από ότι στους ανθρώπους, ενώ
το 76% συμφωνεί πως, ως επικεφαλής, είναι προσωπικά υπεύθυνο για την αλλαγή σε κοινωνικά ζητήματα.
Επίσης, το 79% των CEOS δήλωσε ότι χρειάστηκε να επανεξετάσει το σκοπό της επιχείρησής του και ότι αισθάνεται μεγαλύτερη συναισθηματική
σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησής του από την έναρξη της κρίσης. Τέλος, το 63% των επικεφαλής έχει στρέψει την προσοχή του προς την
κοινωνική διάσταση των ESG, με το 65% να αναγνωρίζει ότι η διαχείριση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής θα αποτελέσει βασικό παράγοντα
της επιτυχίας του.

ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με έρευνα της ManpowerGroup, ένα «υβριδικό»
μοντέλο αναζητούν οι εργαζόμενοι, που ανησυχούν
πρωτίστως για την προσωπική τους υγεία και της οικογένειάς
τους, καθώς και για την επιστροφή τους στον παραδοσιακό
τρόπο εργασίας, ο οποίος σηματοδοτεί την απώλεια της
ευελιξίας που έχουν αποκτήσει.
Αναλυτικότερα, η Gen Z είναι πιο πρόθυμη να επιστρέψει
στον χώρο εργασίας για να αναπτύξει την καριέρα της και να
κοινωνικοποιηθεί περισσότερο (51%), με τους Millennials να
είναι λιγότερο θετικοί (38%) και την Gen X να εκτιμά ιδιαίτερα
την παρουσία της στον χώρο εργασίας, λόγω καλύτερης
συγκέντρωσης και αποτελεσματικής συνεργασίας, μακριά
από τις ευθύνες του νοικοκυριού, ενώ οι Boomers (34%)
επιλέγουν την επιστροφή στον χώρο εργασίας για την
κοινωνικοποίηση και τη συνεργασία.
Επίσης, το 46% των ανδρών και το 35% των γυναικών
αισθάνονται θετικά για την επιστροφή στον χώρο εργασίας,
με αρκετές γυναίκες να αναφέρουν ότι αισθάνονται πιο
ανήσυχες ή νευρικές για την επιστροφή τους, ενώ και τα δύο
φύλα κατατάσσουν στα κορυφαία οφέλη της εργασίας από
το σπίτι, την αποφυγή των μετακινήσεων και την ευελιξία
να εργάζονται όποτε τους είναι πιο βολικό. Τέλος, οι άντρες
γονείς αναφέρουν ως μέγιστο όφελος το ότι περνούν
περισσότερο χρόνο με την οικογένειά τους, ενώ η ανησυχία
των γυναικών αυξάνεται όσο νεότερο είναι το παιδί τους.

Randstand: Οι πρωτοβουλίες και τα
ερωτήματα των εταιρειών στην μετά
κορωνοϊού εποχή
Σύμφωνα με έρευνα της Randstad Ελλάδας, οι επιπτώσεις της πανδημίας
αναδεικνύουν την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του τρόπου εργασίας
με την υιοθέτηση μέτρων που θα μπορούν να εγγυηθούν τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας. Αναλυτικότερα, οι 2 στις 10 επιχειρήσεις υιοθετούν
εξ ολοκλήρου την απομακρυσμένη εργασία, με ορισμένες να συντηρούν
το μέτρο μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι 5 στις 10 διατηρούν το 50% έως
και το 80% των εργαζομένων τους σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας,
προτείνοντας ένα ευέλικτο πρόγραμμα που συνδυάζει παρουσία δύο
ημερών στο γραφείο και τρεις από το σπίτι.
Στον αντίποδα, το 6% δήλωσε ότι θα συνεχίσει να απασχολεί τους
εργαζομένους του αποκλειστικά με φυσική παρουσία και το 23% δηλώνει
ότι θα εφαρμόσει τηλεργασία, αλλά στο 10% – 30% του συνόλου των
εργαζομένων του. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της υγείας
των εργαζομένων περιλαμβάνουν τη χορήγηση δωρεάν διαγνωστικών τεστ,
την υποχρεωτική καραντίνα μιας έως δύο εβδομάδων, την επέκταση των
εργασιακών χώρων, την κυκλική μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού
καθώς και την αποκλειστική ή μερική απασχόλησή του με την εξ αποστάσεως
εργασία.
Τέλος, τα ερωτήματα που προκύπτουν επικεντρώνονται στη διασφάλιση
της παραγωγικότητας των εργαζομένων, στην οργάνωση της ημερήσιας
εργασίας, στο διαχωρισμό των προνομίων που αφορούν τους υπαλλήλους
γραφείου έναντι εκείνων που εργάζονται σε γραμμές παραγωγής, ακόμη και
στον εκσυγχρονισμό του εργατικού δικαίου και τους νόμους περί προστασίας
της εργασίας, ενώ προβληματισμός επικρατεί και για τις ευκαιρίες ανέλιξης
έχοντας ορατό τον κίνδυνο της αναστολής νέων προσλήψεων και της
γενικότερης καθίζησης της ζήτησης εργασίας παγκοσμίως.
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ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΤΟ 40% ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AI
Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), το 42% των επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει τουλάχιστον μία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ 1 στις 4 έχει ήδη υιοθετήσει τουλάχιστον δύο. Αναλυτικότερα, το προβάδισμα έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς το ποσοστό αυτών που χρησιμοποιούν δύο ή περισσότερες τεχνολογίες AI είναι σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με τις πολύ μικρές (21%) και
τις μικρές επιχειρήσεις (22%), ενώ συνολικά, το 18% σχεδιάζει να υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα δύο χρόνια. Εντούτοις, το 40% δηλώνει ότι
ούτε χρησιμοποιεί, ούτε σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει στο μέλλον κάποια μορφή της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Τέλος, το 57% των επιχειρήσεων αναφέρει
ότι αντιμετώπισε δυσκολίες στην πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες, ενώ το 52% αυτών χαρακτηρίζει το κόστος ως εμπόδιο
για την υιοθέτηση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.
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Διεθνή νέα

Οι 9 στους 10
εργαζομένους
υπερεκτιμούν τις
γνώσεις τους περί
ψηφιακής ασφάλειας

Strategy Analytics:
Αύξηση της τηλεργασίας έως και 300%
Σύμφωνα με τη μελέτη «After the Pandemic: Scaling the Impact of Sustained Work from Home
Behaviors» της Strategy Analytics, ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται από το σπίτι θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αυξηθεί έως και 300%, σε σχέση με τα προ κορωνοϊού επίπεδα, ενώ
σημαντική αύξηση αναμένεται και για τον αριθμό των εξ αποστάσεως εργαζομένων. Αναλυτικότερα, η τηλεργασία, μεταξύ άλλων, αναμένεται να επιφέρει την εξάλειψη των δισεκατομμυρίων ταξιδιών και μετακινήσεων των εργαζομένων καθώς και τη σταδιακή μείωση των φυσικών
εργασιακών χώρων και γραφείων, ενώ την εμφάνισή τους κάνουν τέσσερις νέες ομάδες εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η ομάδα «City Escapees», η οποία αντιπροσωπεύει το 24% των εργαζομένων, στους οποίους αρέσει να εργάζονται από το σπίτι και οι μισοί από αυτούς θέλουν να
συνεχίσουν να το κάνουν για πάντα, η ομάδα «Family Jugglers» που αποτελεί το 30% των εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι τόσο θετικοί ως προς την εργασία από το σπίτι, η ομάδα «Struggling
Commuters», η οποία αντιπροσωπεύει το 37% και περιλαμβάνει εργαζομένους χαμηλότερου
εισοδήματος στο λιανικό εμπόριο, την υγεία και τη μεταποίηση, που είναι απίθανο να διατηρήσουν την τηλεργασία στο μέλλον και η ομάδα «Teleworking Lifers» που αντιπροσωπεύει το 9%
των εργαζομένων, οι οποίοι ήταν πάντα εργαζόμενοι εξ αποστάσεως. Σημειώνεται ότι η εν λόγω
μελέτη βασίστηκε σε 9.000 διαδικτυακές συνεντεύξεις στις ΗΠΑ, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο
Βασίλειο, που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020.

Εξαιτίας της πανδημίας και της στροφής των επιχειρήσεων προς την τηλεργασία, οι Kaspersky και Area9 Lyceum
κυκλοφόρησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους μέσω
τηλεργασίας, καλύπτοντας βασικούς
τομείς των ασφαλών απομακρυσμένων
λειτουργιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος, οι
9 στους 10 χρήστες υπερεκτιμούν τσις
γνώσεις τους στα θέματα ψηφιακής
ασφάλειας, ενώ μεταξύ των πιο δύσκολων μαθησιακών στόχων ήταν «οι
λόγοι που χρησιμοποιούμε εικονικές
μηχανές», με το 60% να απαντά λάθος
και το 90% εξ αυτών να εμμένει στην
απάντησή του, θεωρώντας ότι γνωρίζει
το σωστό.
Επίσης, το 52% των απαντήσεων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους
οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν εταιρικούς πόρους πληροφορικής,
όπως υπηρεσίες email και μηνυμάτων
ή αποθήκευση cloud, ήταν λανθασμένο, όπως και το 50% στην ερώτηση
σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης
για την ενημέρωση του λογισμικού, εκ
των οποίων το 92% θεωρούσε ότι κατείχε τις απαιτούμενες γνώσεις.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης Fujitsu Image Scanner Organizational Intelligence Survey 2020 της PFU (EMEA) Limited, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός αποτελεί πρόκληση για το 50% των οργανισμών και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, με το 61% να θεωρεί άπιαστο όνειρο το
paperless office και το 56% να αποθηκεύει τα έγγραφά του και σε γραπτή και σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον, για το 51% των συμμετεχόντων ο
στόχος είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ή να παραμείνει ανταγωνιστικό και για το 44% η βελτίωση της αποδοτικότητας και
της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ πολλοί αντιμετωπίζουν εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια όπως κινδύνους ασφαλείας
(34%) και συμμόρφωση με τους κανονισμούς (24%).
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ΤΡΙΤΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5G SMARTPHONES
Η Ευρώπη θα παραμείνει για τη διετία 2020-2021 η τρίτη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, όσον αφορά τις πωλήσεις 5G smartphones, σύμφωνα με
στοιχεία της Canalys. Πάντως, η συνολική αγορά των 5G smartphones δείχνει να επηρεάζεται σχετικά έντονα από την πανδημία του COVID-19 και την
παγκόσμια οικονομική κρίση, που αυτή έχει προκαλέσει. Tο τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα διατεθούν στη διεθνή αγορά 280 εκατ. 5G smartphones. Από τις
συνολικές πωλήσεις, το 62% περίπου θα προέλθει από τη ζήτηση στην αγορά της ευρύτερης Κίνας, με τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη να ακολουθούν.
Οι προβλέψεις για το 2021 κάνουν λόγο για διπλασιασμό του αριθμού των 5G smartphones ανά τον κόσμο, με όλες τις περιοχές του πλανήτη να καταγράφουν θεαματική ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα το Realme V3 5G που κυκλοφόρησε στην Κίνα έγινε το πρώτο 5G smartphone με
τιμή λιανικής κάτω των 150 δολαρίων.

Εκτεθειμένες οι εταιρείες στον ψηφιακό κίνδυνο
λόγω τηλεργασίας

Σύμφωνα με μελέτη της «Thomsons Online Benefits», το 84% των υπεύθυνων Πληροφορικής δηλώνει ότι η πρόληψη των ψηφιακών επιθέσεων είναι πιο δύσκολη στην εξ
αποστάσεως εργασία. Ειδικότερα, 1 στις 2 επιχειρήσεις απαντά ότι είναι εκτεθειμένη σε
περισσότερα περιστατικά που πλήττουν την ψηφιακή ασφάλεια, στο καθεστώς της εξ
αποστάσεως εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ η έρευνα υποδηλώνει ότι οι ηγέτες του ανθρώπινου δυναμικού επιλέγουν την απλότητα έναντι της ασφάλειας, με το 71%
να έχει πρόσβαση στα δεδομένα παροχών μέσω γενικού λογισμικού HR και το 78% να
χρησιμοποιεί Excel για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων των εργαζομένων.

Forrester: Τα νέα δεδομένα στη διεθνή αγορά
εργασίας
Πιο δυναμική και πιο ευέλικτη αναμένεται να είναι η διεθνής αγορά εργασίας, σύμφωνα
με έρευνα της Forrester. Ειδικότερα, μεταξύ των αλλαγών που αναμένονται, είναι και η
αύξηση του αριθμού των λεγόμενων ψηφιακών «νομάδων», δηλαδή όσων επιλέγουν να
απασχολούνται εξ αποστάσεως από τον υπολογιστή τους, αλλάζοντας συχνά τόπο κατοικίας, με τους Millennials να υιοθετούν ακόμα πιο έντονα τον εν λόγω τρόπο εργασίας, καλλιεργώντας νέες πτυχές της ψηφιακής νομαδικής εργασιακής κουλτούρας. Επιπροσθέτως,
βάσει της έρευνας, οι εργαζόμενοι στο πολύ κοντινό μέλλον θα εξαρτώνται όλο και λιγότερο από ένα εταιρικό εργασιακό περιβάλλον, ενώ, μέχρι το 2030, η κατ’ οίκον εργασία θα
είναι ο κανόνας για τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης, με την εργασία από το γραφείο
να αποτελεί την εξαίρεση. Επίσης, αναμένεται ταχύτατη εισβολή των νέων τεχνολογιών
με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το blockchain να αποτελούν κομβικές τεχνολογίες
για μια σειρά από επαγγέλματα, ενώ ο αντίκτυπος των τεχνολογιών θα περιλαμβάνει ένα
μείγμα απώλειας θέσεων εργασίας, δημιουργίας νέων θέσεων και μετασχηματισμού των
υφισταμένων. Τέλος, ο αυτοματισμός θα επηρεάσει ένα ποσοστό της τάξεως του 15% ως
50% των θέσεων εργασίας, με τους εργαζομένους με χαμηλή ειδίκευση, πάντως, να μην
εξαφανίζονται.

ΕΕ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη νέα δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, που ενέκρινε η Κομισιόν
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, νομοθετική πρωτοβουλία για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (ψηφιακή αναπαράσταση αξιών ή δικαιωμάτων, που
μπορούν να αποθηκεύονται και να διακινούνται
ηλεκτρονικά). Ο «κανονισμός για τις αγορές των
κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων» (MiCA) αναμένεται να τονώσει την καινοτομία, διαφυλάσσοντας
παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
και προστατεύοντας τους επενδυτές από κινδύνους. Ο κανονισμός θα προσφέρει νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για τους εκδότες και
τους παρόχους κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων.
Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους φορείς εκμετάλλευσης, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
σε ένα κράτος - μέλος, να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους σε ολόκληρη την ΕΕ («μηχανισμός διαβατηρίου»). Επιπλέον, οι διασφαλίσεις περιλαμβάνουν
κεφαλαιακές απαιτήσεις, φύλαξη περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεωτική διαδικασία διαχείρισης
των καταγγελιών στη διάθεση των επενδυτών και
δικαιώματα του επενδυτή έναντι του εκδότη.
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Έρευνα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO INDEX
Μικρή κάμψη του Δείκτη Οικονομικού
Κλίματος στο Β’ τρίμηνο του 2020

Η μικρή αυτή μείωση σηματοδοτεί τον δρόμο της ανάκαμψης. Οχτώ στους δέκα CEOs δηλώνουν
ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων είναι επαρκή σε
μικρό ή μεγάλο βαθμό, ενώ τρεις στους τέσσερις CEOs θεωρούν ότι σε περίπτωση επανεμφάνισης
της πανδημίας, για την αντιμετώπιση της η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων είναι αποτελεσματικό
ως πολύ αποτελεσματικό μέτρο. Αυτά είναι τα βασικότερα ευρήματα της 3μηνιαίας έρευνας που
διεξάγεται σε δείγμα 2.540 ∆ιευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών ∆ιευθυντών των μεγαλυτέρων
ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με
την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 22/06/2020 έως 03/07/2020.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, aggeliki.korre@gmail.com

Τ

ο δεύτερο τρίμηνο του 2020 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος
(ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index)
παρουσίασε νέα μείωση στις 117
μονάδες με πολύ μικρότερο ωστόσο ρυθμό
έναντι του προηγούμενου τριμήνου λόγω
της άρσης των περιοριστικών μέτρων που
είχαν επιβληθεί για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου, στα μέσα περίπου του
τριμήνου. (Γράφημα 1). Ο δείκτης αποτυπώνει παράλληλα την πίστη και αισιοδοξία
των CEOs ότι η οικονομία γενικότερα και
οι επιχειρήσεις που διοικούν, στο χρονικό
διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του
έτους θα μπορέσουν να καλύψουν σε μεγαλύτερο η μικρότερο βαθμό τις απώλειες της
προηγούμενης περιόδου. Η ανάλυση των
αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους
δείχνει μείωση του δείκτη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στασιμότητα του δείκτη
στις μεγάλες επιχειρήσεις και αύξηση στις
πολύ μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status
Index) σημείωσε μεγάλη πτώση και αυτό το
τρίμηνο, ενώ αντίθετα ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) ανέκαμψε και αυξήθηκε στις 142 μονάδες.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης
της χώρας παρουσίασε νέα πτώση στις 116
μονάδες έναντι 187 το προηγούμενο τρίμηνο
(Γράφημα 2). Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική

κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος
πριν αυξήθηκε σημαντικά από 42% το προηγούμενο τρίμηνο σε 81%. Το ποσοστό των
CEOs που δηλώνει ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα
οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε
σε 7% έναντι 38% το προηγούμενο τρίμηνο.
Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε
άνοδο στις 169 μονάδες έναντι 122 μονάδων
το προηγούμενο τρίμηνο (Γράφημα 3).Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική
κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο
επόμενο έτος αυξήθηκε σε 36% έναντι 19% το
προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το 36% των CEOs
δηλώνουν ότι θα επιδεινωθεί, έναντι 61% το
προηγούμενο τρίμηνο.

Σημαντική μείωση του δείκτη
οικονομικής κατάστασης κλάδου
δραστηριοποίησης
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μειώθηκε ακόμη
περισσότερο στις 113 μονάδες έναντι 157 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 μόλις σε 7%, ενώ σύμφωνα
με το 62% των CEOs η τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο είναι χειρότερη. Ο δείκτης
προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση
του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε

ανάκαμψη στις 164 μονάδες έναντι 126 το
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs
που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που
δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη
οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 37% έναντι 22% το
προηγούμενο τρίμηνο.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών συνέχισε την πτωτική
πορεία στις 54 μονάδες έναντι 105 μονάδων
το προηγούμενο τρίμηνο. (Γράφημα 4). Το
ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών
τους έχει επιδεινωθεί σε σχέση με ένα έτος
πριν διαμορφώθηκε σε 48% έναντι 22% το
προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο αξιόλογο
ποσοστό των CEOs (20%) δηλώνουν ότι οι
εταιρείες που διοικούν βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική θέση έναντι του προηγούμενου
έτους. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για
την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους
το επόμενο έτος σημείωσε αξιόλογη άνοδο
στις 131 μονάδες έναντι 88 το προηγούμενο
τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει
βελτίωση στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 50%
έναντι 24% το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα το 14% των CEOs προβλέπουν στο επόμενο
έτος επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης
των εταιρειών που διοικούν.
Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου παρουσίασε νέα πτώση
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΑΣΕ/ICAP - CEO General Index
200
180

186

186

171

160
140

123

117

120
100
80
60

2ο τρίμηνο
2019

3ο τρίμηνο
2019

στις 85 μονάδες έναντι 115 το προηγούμενο
τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν
ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι χαμηλότερη σε
σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 42% έναντι 18% το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο το 19% των CEOs δηλώνουν ότι οι
εταιρείες τους πραγματοποίησαν αυξημένες
επενδύσεις στην τρέχουσα περίοδο. Ο δείκτης
επενδυτικών προσδοκιών αυξήθηκε στις 126
μονάδες έναντι 107 το προηγούμενο τρίμηνο.
Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι
επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα
είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο,

4ο τρίμηνο
2019

1ο τρίμηνο
2020

2ο τρίμηνο
2020

διαμορφώθηκε σε 30%, μερίδιο που αυξάνεται σε 38% για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Αντίθετα το 22% των CEOs πιστεύει ότι στο
επόμενο έτος οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις
τους θα είναι μειωμένες.

Πτώση του δείκτη τρέχουσας
απασχόλησης
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης μειώθηκε
στις 88 μονάδες έναντι 109 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

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
Απαντήσεις (ποσοστά %)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας 1 έτος μετά
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5. Η εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας 1 έτος μετά
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Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΣΕ &
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, XEROX HELLAS
«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος
στο 2ο τρίμηνο του 2020 μειώθηκε
αλλά με πολύ βραδύτερο ρυθμό
έναντι του προηγούμενου τριμήνου,
ενσωματώνοντας την αισιοδοξία
μεταξύ των CEOs ότι τους επόμενους
μήνες η Ελληνική οικονομία θα
καλύψει σε μικρότερο η μεγαλύτερο
βαθμό τους αρνητικούς ρυθμούς
της προηγούμενης περιόδου,
με παράλληλη διατήρηση της
υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών.
Η πλειοψηφία των CEOs δηλώνει
ότι τα μέτρα οικονομικής πολιτικής
για την ενίσχυση της ρευστότητας
των επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την πανδημία, είναι επαρκή και
αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση
της πρωτοφανούς κατάστασης που
βρέθηκε η οικονομία, ενώ επιπλέον
αξιολογούν θετικά την αναστολή
λειτουργίας των επιχειρήσεων σε
περίπτωση επανεμφάνισης της
πανδημίας»

επιπλέον η γνώμη τους για την επάρκεια των
χρηματοδοτικών εργαλείων και μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων
που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της
κρίσης λόγω κορονοϊού.
Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs, το 80%,
συμφωνεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν
επαρκή σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Το ποσοστό
αυτό αυξάνεται σε 90% για τις πολύ μεγάλες
επιχειρήσεις. Μόνο το 12% των CEOs δηλώνει
ανεπάρκεια των μέτρων και των χρηματοδοτικών εργαλείων. Σημειώνεται ότι το 8%
των CEOs δεν εκφράζει την αξιολόγηση του

(Γράφημα 5). Οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον
για την αποτελεσματικότητα του μέτρου αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω κορονοϊού
σε περίπτωση επανεμφάνισης της. Το 20% των
CEOs πιστεύει ότι το μέτρο δεν θα είναι καθόλου αποτελεσματικό. Αντίθετα το 28% των
CEOs θεωρεί το μέτρο πολύ αποτελεσματικό,
ποσοστό που αυξάνεται σε 35% για τις πολύ
μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα αξιόλογο
μερίδιο των CEOs, το 46%, θεωρεί ότι το μέτρο
είναι αποτελεσματικό αλλά σε μικρό βαθμό
(Γράφημα 7).

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Πιστεύετε ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα μέτρα

ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί από
την κυβέρνηση είναι επαρκή για την αντιμετώπιση λόγω πανδημίας του
κορονοϊού;
8%

12%

24%

Ανεπαρκή
Επαρκή σε μικρό βαθμό

σε 24%, ποσοστό το οποίο ανήλθε σε 33%
στις εμπορικές επιχειρήσεις και 35% στις πολύ
μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα το 58% των
CEOs δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους παρέμεινε ίδιος.
Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε μικρή άνοδο στις 119 μονάδες έναντι 110
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 25%, ποσοστό
που αυξάνεται σε 42% για τις πολύ μεγάλες
επιχειρήσεις. Παράλληλα το 21% των CEOs
αναμένει στο επόμενο έτος μικρότερο αριθμό
εργαζομένων.

Επαρκή σε μεγάλο βαθμό
Δεν γνωρίζω

56%
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Πιστεύετε ότι η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων είναι
αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας σε περίπτωση
επανεμφάνισής της;

6%
28%

Καθόλου αποτελεσματικός
Σε μικρό βαθμό αποτελεσματικός
Πολύ αποτελεσματικός

Επαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση
της ρευστότητας
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε

20%

Δεν γνωρίζω

46%
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Agile επιχειρηματική κουλτούρα:
Γεννιέται ή δημιουργείται;
Παγκοσμίως, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί
καταφεύγουν στην λύση του agility προκειμένου να βελτιώσουν μια σειρά από
πτυχές της καθημερινής λειτουργίας τους, που εκτείνονται από την διαδικασία
της παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών, την αύξηση της ταχύτητας στον βαθμό
απόκρισης, μέχρι και την αισθητή ενίσχυση της συνολικότερης εμπειρίας τόσο των
πελατών, όσο και των εργαζομένων. Από ποια στοιχεία απαρτίζεται, άραγε,
και τι θα πρέπει οι οργανισμοί να προσέξουν κατά την διαμόρφωσή
ενός agile mindset λειτουργίας;
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ

Τ

ο 2001, μια ομάδα προγραμματιστών λογισμικού αποφάσισε
να δημιουργήσει έναν νέο τρόπο
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στον ίδιο τους τον κλάδο. Εγένετο,
λοιπόν, το Agile Manifesto.
Μπορεί, μάλιστα, το τελευταίο να προοριζόταν αρχικά να εφαρμοστεί σε διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού, εντούτοις
όμως δεν απαιτήθηκε πολύς χρόνος ώστε
να βρει πεδίο εφαρμογής στους τομείς της
διαχείρισης έργων, του ανθρώπινου δυναμικού και της διοίκησης της επιχείρησης.
Όταν μια agile επιχειρηματική διαδικασία
υιοθετείται από έναν οργανισμό, η μεθοδολογία εργασίας τείνει να λειτουργεί
πολύ πιο αποτελεσματικά καθώς εδράζεται στον ρεαλισμό, ενώ την ίδια στιγμή δεν
απαιτεί εκτεταμένο σχεδιασμό και αυστηρή διαχείριση έργων, όπως συνέβαινε κατά
κόρον στο παρελθόν. Όταν μια επιχείρηση
είναι agile, αυτομάτως σημαίνει πως είναι
σε θέση να δεχτεί απροσδόκητες αλλαγές
δίχως όμως να τίθεται η προϋπόθεση να

υλοποιεί τα πάντα με ορατές διαδικασίες.
Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρακτική εντάθηκε από τότε που ενέσκηψε η πανδημία
του κορωνοϊού, καθώς πολλοί οργανισμοί
επιτάχυναν δραστικά την υιοθέτηση της
agile λογικής. Μια σειρά από πρόσφατες έρευνες σε διεθνές επίπεδο κατέδειξε
πως οι επιχειρήσεις που διακρίνονταν από
μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας, ανταποκρίθηκαν ταχύτερα όσο και αποτελεσματικότερα κατά την κρίση του Covid-19,
ενώ όσοι οργανισμοί δεν έχουν εντάξει
το agile στην καθημερινή τους πρακτική,
τότε κινδυνεύουν να απωλέσουν τα οφέλη
της ταχύτητας και της ανθεκτικότητας, τα
οποία αναμένεται να παίξουν καθοριστική
σημασία στην διαμόρφωση της νέας κανονικότητας που θα ισχύσει στην μετά την
πανδημία εποχή.

Qu’est-ce que c’est business
agility;
Πώς μπορεί, όμως, να προσδιοριστεί το
agility σε επίπεδο επιχείρησης; Πρόκειται,

ουσιαστικά, για την μεταφορά στρατηγικής, δομών, διαδικασιών, ανθρώπινων
πόρων και τεχνολογίας προς την κατεύθυνση υιοθέτησης ενός νέου μοντέλου
λειτουργίας, δια μέσω της σταδιακής ανοικοδόμησης ενός οργανισμού γύρω από
εκατοντάδες ομάδες υψηλής απόδοσης
που αυτοδιευθύνονται και στηρίζονται
από ένα σταθερό backbone. Κατά την διαδικασία υλοποίησης ενός agile μετασχηματισμού, πολλοί οργανισμοί δείχνουν να
ακολουθούν μια μονοσήμαντη προσέγγιση που κινείται μεταξύ ομάδων εργασίας, scrums και των “to do” των ίδιων των
DevOps σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών. Παρόλα αυτά,
πρόσφατες έρευνες κατέδειξαν πως η ανθρώπινη διάσταση, και δη η κουλτούρα –
αποτελούν την πλέον απαιτητική όσο και
δυσεπίλυτη πρόκληση των ημερών μας.
Αποτελεί κοινό τόπο πως η θεμελιώδης
μεταβολή σε επίπεδο εταιρικής κουλτούρας προϋποθέτει διαρκή, μα και συνειδητή προσπάθεια.
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Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό ποσοστό
επιχειρήσεων και οργανισμών στην πορεία τους για την επίτευξη της αλλαγής
κουλτούρας, ενώ προσπαθούν σκληρά,
εντούτοις όμως αποτυγχάνουν να καθιερώσουν την επιδιωκόμενη agile λογική.
Οι λόγοι, πολλοί. Ακολουθούν ορισμένα σημεία τα οποία αφενός μεν έχουν
προκύψει από την επιχειρηματική πραγματικότητα και αφετέρου δε δύναται να
λειτουργήσουν ως μαθήματα πρακτικής
στην πορεία επίτευξης του agile μετασχηματισμού.

Από την θεωρία στην πράξη
Καθώς κάθε οργανισμός είναι μοναδικός,
κατ’ επέκταση προϋποθέτει την ύπαρξη
μιας προσωποποιημένης κουλτούρας
προκειμένου να τροφοδοτήσει ένα νέο,
ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο.
Υπό αυτό το πρίσμα, όσες επιχειρήσεις
δομούν μια agile κουλτούρα οφείλουν να
βασίζουν την προσέγγισή τους σε ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους. Θα πρέπει δε, να

προβούν σε μια ρεαλιστική καταγραφή
και κατανόηση της τρέχουσας κουλτούρας τους, συμπεριλαμβανομένων των
προβληματικών συμπεριφορικών σημείων, τα οποία με την σειρά τους μπορούν
να αξιοποιηθούν ως αφετηρία για την διατύπωση τριών έως πέντε συγκεκριμένων
αλλαγών νοοτροπίας και συμπεριφοράς
που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν προς
το θετικότερο την επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.
Πλείστοι οργανισμοί, σήμερα, στρέφουν
το ενδιαφέρον τους στην διαμόρφωση
μιας κουλτούρας “from-tos”, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την επίτευξη
του agile μετασχηματισμού.
Σε διεθνές επίπεδο, καταγράφονται ουκ

ολίγες επιχειρήσεις που επέλεξαν και εν
τέλει κατάφεραν να μεταβάλλουν πλήρως
το λειτουργικό τους μοντέλο, υιοθετώντας
μια end-to-end agile προσέγγιση.
Μάλιστα, από την στιγμή κατά την οποία
έλαβαν την συγκεκριμένη απόφαση, αντελήφθησαν πως ο μετασχηματισμός έπρεπε να απευθυνθεί στις καρδιές και το μυαλό του συνόλου των stakeholders. Λογική,
που θα επέτρεπε την επιτυχημένη πραγματοποίηση ριζικών αλλαγών στη δομή,
τις διαδικασίες και την τεχνολογία τους.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι οργανισμοί συγκρότησαν πολυμελείς όσο και διαφορετικές ομάδες στελεχών και εργαζομένων
που προέρχονταν από κάθε επιμέρους
τμήμα και τομέα δραστηριοποίησης και

Agile δίχως να πληρούνται
οι συνθήκες της διαρκούς μάθησης
και της βελτίωσης, δεν νοείται
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οι οποίοι κλήθηκαν να ενδυθούν τον ρόλο
των opinion leaders. Αυτοί, ήταν επιφορτισμένοι με την δημιουργία της κατάλληλης
στρατηγικής που θα διευκολύνει την κατανόηση και αποδοχή του νέου λειτουργικού μοντέλου, καθώς επίσης και του
σχεδιασμού των αντίστοιχων μηχανισμών
(λ.χ. αλλαγές συμπεριφοράς και επεξεργασίας νέων αξιών) που θα βοηθήσουν τους
υπαλλήλους σε αυτό το agile ταξίδι. Ένα
από τα πρώτα μελήματα των ομάδων ήταν
να εντοπίσουν τις μετατοπίσεις συμπεριφοράς που θα έπρεπε να ενυπάρχουν στο
νέο, ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο.
Για αυτό και τα μέλη τους αξιοποιούσαν
τις εμπειρίες τους, αντλούσαν έμπνευση
από επιτυχημένα παραδείγματα άλλων
εταιρειών, εκμεταλλεύονταν την προεργασία τους για την διαμόρφωση μιας νέας
επιχειρηματικής κουλτούρας κ.ά. προκειμένου να καθορίσουν τις ζητούμενες αλλαγές.
Ο δε προσδιορισμός των τελευταίων έγινε
πράξη χάρη στην προσπάθεια κατανόησης των επιμέρους mindsets (λ.χ. οι υποκείμενες σκέψεις, τα συναισθήματα και οι
πεποιθήσεις που εξηγούν γιατί οι άνθρωποι ενεργούν με τον δεδομένο τρόπο που
επιλέγουν) που αναπόφευκτα καθοδηγούσαν ποικίλες συμπεριφορές.

Η προσωποποίηση
δεν είναι θεμιτή, μα απαραίτητη
Ένα από τα «κλειδιά» της επιτυχημένης
διαδικασίας αλλαγής, δεν είναι άλλο από
την αναζήτηση τρόπων μέσω των οποίων
αυτή θα λάβει νόημα, μα και αξία ταυτόχρονα για κάθε έναν υπάλληλο ξεχωριστά.
Προκειμένου η αλλαγή να μετακινηθεί
από το οργανωτικό στο προσωπικό πεδίο, οι διοικητικοί ηγέτες μιας επιχείρησης
οφείλουν να παράσχουν στα στελέχη τους
τον απαιτούμενο χώρο και τον ανάλογο
βαθμό υποστήριξης ώστε αυτοί με την
σειρά τους να προσδιορίσουν τι ακριβώς
σημαίνει το agile mindset για τους ίδιους.
Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό,
αυτό θα διαφέρει τόσο σε περιεχόμενο
όσο και στην μορφή των επιπτώσεων με-

ταξύ των ανώτερων ηγετών, των μεσαίων
στελεχών και του προσωπικού της πρώτης γραμμής. Ωστόσο, όταν μια διοίκηση
προσκαλεί τους εργαζομένους της να
μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες, μα και
προβληματισμούς σχετικά με την επαγγελματική τους καθημερινότητα, αναμφίβολα μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία ενός momentum μετασχηματισμού,
απελευθερώνοντας την απαιτούμενη
ενέργεια που θα την κάνει πράξη.
Διεθνώς, τα παραδείγματα οργανισμών
που επέλεξαν να εφαρμόσουν μια αντίστοιχη προσέγγιση προκειμένου να οικοδομήσουν μια agile κουλτούρα. Συγκεκριμένα, «έτρεξαν» μια εκ βάθρων όσο και
προσωποποιημένη διαδικασία αλλαγής
μεταξύ των ανώτερων στελεχών τους. Για
την ακρίβεια, οι τελευταίοι κλήθηκαν να
μάθουν την εφαρμογή μιας καινούριας,
όσο και πιο ευέλικτης προσέγγισης στην
ηγεσία μέσω fast-track, ολιγοήμερων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σκοπός
τους; Να τους εισαγάγουν στο κατάλληλο
σκεπτικό, την νοοτροπία και τις ικανότητες που απαιτούνται προκειμένου να ηγηθούν ενός agile οργανισμού.
Τα εν λόγω προγράμματα επικεντρώνονταν στο να επιτρέψουν στους ηγέτες να
αλλάξουν πλήρως, εγκαταλείποντας την
εσωστρεφή, περιοριστική, και reactive νοοτροπία σε μια άκρως ενεργή, όσο και δημιουργική θέση. Επιπροσθέτως, πληροφορούνταν με ποιους τρόπους μπορούν να
μεταβάλουν έναν «κλασσικό» οργανισμό
που έχει σχεδιαστεί με τον παρωχημένο
τρόπο να απευθύνει εντολές, να ελέγχει
διαρκώς και να καταγράφει αξία σε μια
νέας γενιάς agile επιχείρηση, που έχει σχεδιαστεί με βάση τα στοιχεία της αναζήτησης καινοτομίας, της διευκόλυνσης της
συνεργασίας και φυσικά της δημιουργίας
αξίας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος,
τα στελέχη αναγνώριζαν τρόπους με τους
οποίους το ατομικό mindset, οι σκέψεις
και τα συναισθήματά τους αξιοποιήθηκαν
κατά την διαδικασία σχεδιασμού τόσο της
αρχιτεκτονικής, όσο και της κουλτούρας

των οργανισμών που ηγούνταν. Διαδικασία που αποδεικνύει εμπράκτως για
ποιους λόγους τα προγράμματα μετασχηματισμού τα οποία εκκινούν από την προσωπική αλλαγή είναι και τα πλέον επιτυχημένα. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά
την οποία οι οργανισμοί κτίζονται και
διευθύνονται από τους ηγέτες τους. Κατ’
επέκταση, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται, λαμβάνουν αποφάσεις και διαμορφώνουν την στρατηγική μιας επιχείρησης,
έχει σημαντική επίδραση σε κάθε επιμέρους τμήμα του ίδιου του οργανισμού.
Μάλιστα, η εν λόγω δυναμική ενισχύεται
σε agile επιχειρήσεις, οι οποίες με την σειρά τους διαθέτουν έναν ασυνήθιστα υψηλό βαθμό ανοχής και διαφάνειας.

Η κουλτούρα μορφοποιεί
την εταιρική αρχιτεκτονική
Ακόμα και τα πλέον συνεκτικά όσο και
καλά σχεδιασμένα προγράμματα επιχειρηματικής κουλτούρας δύναται να αποτύχουν κατά την διάρκεια της εφαρμογής
τους και δη στην περίπτωση κατά την
οποία το περιβάλλον δεν υποστηρίζει είτε
-ακόμη χειρότερα, εμποδίζει- την υιοθέτηση καινούργιου mindset και συμπεριφορών. Μάλιστα, προκειμένου να διατηρηθεί
μια νέα κουλτούρα, θα πρέπει να επανασχεδιαστούν συνολικά οι δομές, οι διαδικασίες και η τεχνολογία, ώστε να υποστηρίξουν τις συμπεριφορικές προσδοκίες.
Προκειμένου να αποδειχθεί επιτυχής, η
επιθυμητή αλλαγή κουλτούρας πρέπει να
ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή ενός οργανισμού, καθώς επίσης και στον εν γένει agile
μετασχηματισμό του. Κορυφαίες επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο προάγουν συγκεκριμένο πλήθος core values, που καθώς
«ωριμάζει» ο μετασχηματισμός, μετεξελίσσονται και πολλαπλασιάζονται σε νέες
αξίες, οι οποίες «γεννούν» λέξεις-κλειδιά
ως άλλα συνθήματα, που συμβάλλουν σε
περισσότερο αποτελεσματική επικοινωνία. Τέτοια μπορεί να είναι, λ.χ.:
• Έμφαση: Εστιάζοντας περισσότερο
στην κριτική αξιολόγηση των τρεχουσών εργασιών, αρνούμενοι tasks τα
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οποία δεν αξίζουν την απαιτούμενη προσπάθεια
• Ιδιοκτησία: Ενθαρρύνοντας την λογική
της ιδιοκτησίας, ωθώντας τους υπαλλήλους να αναλογιστούν τα καθήκοντά
τους σαν να εκτελούνται για τη δική τους
εταιρεία
• Αναδρομή: Τονίζοντας την ανάγκη
επανεξέτασης και να επαναξιολόγησης,
προβάλλοντας τις επιτυχίες και μαθαίνοντας από τις αποτυχίες
Το επόμενο πρόκριμα για τις επιχειρήσεις
ήταν να διασφαλίσουν ότι οι επίσημοι μηχανισμοί τους θα υποστήριζαν ενεργά και
εμπράκτως την agile αλλαγή στο mindset
τους, καταφεύγοντας σε διαρθρωτικές
αλλαγές τόσο σε ατομικό, όσο και οργανωτικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, ευθυγράμμισαν τις διαδικασίες των ανθρώπων,
των πελατών και της ίδιας της εταιρείας,
καθώς επίσης τα φυσικά και ψηφιακά
περιβάλλοντα εργασίας με μια ευέλικτη
κουλτούρα. Τα ζητούμενα ήταν απτά, όσο
και δεδομένα:
• Το σύνολο των μηνυμάτων που λάμβαναν οι εργαζόμενοι ήταν σύμφυτα με τις
αξίες της επικρατούσας εταιρικής κουλτούρας
• Οι αξίες της εταιρικής κουλτούρας και τα
ζητήματα της εστίασης, της ιδιοκτησίας
και της αναδρομής βρίσκονταν ενσωματωμένα στο σύνολο των διαδικασιών
του HR
• Η εταιρική επωνυμία, η διαδικασία προσλήψεων και το onboarding journey

διασφάλιζαν ότι κάθε νέος υπάλληλος
κατανοεί τους ακρογωνιαίους λίθους
στους οποίους και βασίζεται η agile
κουλτούρα
• Τα κριτήρια για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας καθορίζουν και υποστηρίζουν
agile mindsets και συμπεριφορικές μεταβολές

Η καταγραφή και παρακολούθηση οδηγεί στην μάθηση
Agile δίχως να πληρούνται οι συνθήκες
της διαρκούς μάθησης και της βελτίωσης, δεν νοείται. Εξάλλου, οι επιτυχημένοι
ευέλικτοι μετασχηματισμοί έχουν καταδείξει την αξία της παρακολούθησης και
εν γένει καταγραφής της προόδου, της
αξιολόγησης της αλλαγής συμπεριφοράς
και της επίδρασής της στην απόδοση,
και την εκτέλεση τακτικών αναδρομικών
προοπτικών στην διαδικασία παραδειγματισμού και αφομοίωσης των θετικών
και μη στοιχείων, των επιτυχημένων και
μη εφαρμογών.
Ωστόσο, η μέτρηση της αλλαγής συμπεριφοράς αναγόταν παραδοσιακά ως μια
ξεχωριστή πρόκληση. Οι «ώριμοι» -στο
πεδίο των agile μετασχηματισμών- οργανισμοί αξιοποιούν μια σειρά από πολλαπλές προσεγγίσεις ώστε να παρακολουθήσουν τον αντίκτυπο που έχει το agile
transformation στην παραγωγικότητα,
στην απόδοση, στο απαιτούμενο time to
market, ακόμη και στον βαθμό αφοσίωσης και διάδρασης των ίδιων των εργαζομένων.

Ορισμένες άλλες επιχειρήσεις, προσθέτουν στους δείκτες που παρακολουθούν
και την πρόοδο στην αλλαγή της εταιρικής
κουλτούρας, σε συνάρτηση με τον ευρύτερο αντίκτυπό της στη συνολική διαδικασία μετασχηματισμού. Αποτέλεσμα;
Να διασαφηνιστεί περαιτέρω η εικόνα
που είχαν σχηματίσει αναφορικά με το
ποιοι παράγοντες που άπτονται της κουλτούρας ήταν αποτελεσματικοί στην πράξη
και κρίθηκαν ως καίριας σημασίας για την
επιτυχία του συνολικότερου εγχειρήματος
του agile μετασχηματισμού.
Παράλληλα, πολλοί οργανισμοί αξιοποιούν μεθόδους μέτρησης της ποιότητας
ώστε να παρακολουθήσουν την διαδικασία μετάβασης προς μια ευέλικτη κουλτούρα. Σε αυτό το πλαίσιο, λ.χ. η εφαρμογή ενημερωμένων πλαισίων απόδοσης
κατέγραφαν εάν οι εργαζόμενοι υιοθετούσαν επιθυμητές συμπεριφορές, ενώ την
ίδια στιγμή ένα πλαίσιο διαρκούς ακρόασης ήλεγχε σε σταθερή βάση την επίδοση
των ίδιων των υπαλλήλων.
Η αξία του συνόλου των προαναφερθέντων διαδικασιών παρακολούθησης δεν
άργησε να γίνει ξεκάθαρη.
Κι αυτό, καθώς οι οργανισμοί κατάφεραν
να μετρήσουν την πρόοδο που είχε επιτευχθεί στο επίπεδο της εταιρικής κουλτούρας, και εν συνεχεία να αναζητήσουν
τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ της ίδιας
και της απόδοσης, ώστε τα δεδομένα που
θα προκύψουν να αξιοποιηθούν παραγωγικά στην καθιέρωση του agile μοντέλου
λειτουργίας της.

Οι «ώριμοι» -στο πεδίο των agile μετασχηματισμώνοργανισμοί αξιοποιούν μια σειρά από πολλαπλές προσεγγίσεις
ώστε να παρακολουθήσουν τον αντίκτυπο που έχει το agile
transformation στην παραγωγικότητα, στην απόδοση,
στο απαιτούμενο time to market, ακόμη και στον βαθμό
αφοσίωσης και διάδρασης των ίδιων των εργαζομένων
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Εκπαίδευση: η απάντηση στις προκλήσεις
της Aνθρώπου
σύγχρονης εποχής
Η Eποχή του

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι ένα συνεχές ταξίδι και όχι ένας προορισμός.
Mια
οπτική
Σεδιαφορετική
αυτό το ταξίδι, ο πιο πολύτιμος
συνοδοιπόρος είναι η Εκπαίδευση
και η Δια Βίου Μάθηση.
της πραγματικότητας
Κερδίζει τα μεγαλύτερα βραβεία, τις καλύτερες κριτικές,
ατόριο Milos σφραγίζει την έννοια του fine dining

Τ

ΤΗΣ ΔΡ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΟΥΣΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ MANPOWER

Η

πρόσφατη Κρίση ανάγκασε κάθε
επιχείρηση να εφαρμόσει σε σύντομο διάστημα αλλαγές που
θα έπαιρναν μήνες ή χρόνια. Οι
αντιστάσεις υποχώρησαν και ο ψηφιακός
μετασχηματισμός αναδείχθηκε ως απόλυτη
προτεραιότητα. Μέσα σε λίγους μήνες έγιναν
ψηφιακά άλματα ετών. Πρόσφατη έρευνα
αναφέρει πως η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό κατά 6 χρόνια. Ωστόσο, η επόμενη ημέρα δεν είναι εύκολη, καθώς
ερχόμαστε αντιμέτωποι με έλλειψη δεξιοτήτων, με οργανωσιακές αλλαγές, με άγνωστες
τεχνολογίες όπως το AI, to AR, to VR.

Οι προκλήσεις
Τα οφέλη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
θα προκύψουν μέσα από τον συνδυασμό
τεχνολογίας, ανθρώπων, δεξιοτήτων, διαδικασιών και οργανωτικής αλλαγής. Σε
αυτό το πλαίσιο αναδεικνύονται 3 μεγάλες
προκλήσεις:
Η πρώτη πρόκληση για τους ηγέτες των
επιχειρήσεων είναι να δημιουργήσουν μια

νοοτροπία στην οποία οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις
τους προς όφελος της εταιρείας. Τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης δεν λειτουργούν στην ψηφιακή εποχή.
Η δεύτερη πρόκληση είναι να εφαρμοστεί
μια κουλτούρα προσανατολισμένη στην
πληροφόρηση στην εταιρεία, αλλά και
πέρα από αυτήν, στους πελάτες και τους
συνεργάτες, να συν-δημιουργήσει αξία και
καινοτομία μέσω της πιο έξυπνης χρήσης
ψηφιακών εργαλείων σε πραγματικό χρόνο.
Η τρίτη πρόκληση είναι η ιεράρχηση των
αναδυόμενων τομέων, όπου έχουν άμεση
εφαρμογή οι νέες τεχνολογίες, καθώς και η
βελτιστοποίηση τομέων, όπου η τεχνολογία
μπορεί να βελτιώσει καταλυτικά το αποτέλεσμα.
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι μια επιτακτική ανάγκη, για ένα σίγουρο Παρόν και
ένα καλύτερο Μέλλον. Τα οφέλη είναι άμεσα
και απτά: η ανάλυση των δεδομένων οδηγεί
σε καλύτερες αποφάσεις. Αυτές οδηγούν σε
καλύτερη οργάνωση, σε καλύτερα προϊόντα

και καλύτερες υπηρεσίες. Αυτά με την σειρά
τους οδηγούν σε μείωση του κόστους, βελτίωση των εσόδων και της κερδοφορίας.
Η Εκπαίδευση, ο φάρος του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι ένα
συνεχές
όχι απλά
προορισμός.
Το
2010 ταξίδι,
μας άφησε
μιαένας
γεύση
Σε
αυτό
το
ταξίδι
πολύτιμος
συνοδοιπόρος
πικρή, ένα ‘μούδιασμα’, μια αίσθηση
είναι η Εκπαίδευση.
την ακρίβεια
αβεβαιότητας
για το Για
αύριο...
Το ΔΝΤ η μετεκπαίδευση
καισύνδρομο.
η απόκτηση
νέων skills. Οι Ηγέέγινε
φοβικό
Ύφεση,
τες, τα Στελέχη
και το Ανθρώπινο
τεράστιο
δημοσιονομικό
έλλειμμα,δυναμικό
των επιχειρήσεων
λειτουργήαύξηση
των δεικτώνκαλούνται
ανεργίας,να
μείωση
σουν
στον κόσμο των Big
Data, της Τεχνητης
ανταγωνιστικότητας,
σκληρά
τής Νοημοσύνης,
Virtual ή Augmented
κυβερνητικά
μέτρατης
κυριάρχησαν
τη
Reality,
Machine Learning.
Απαιτείται
σκέψη
καιτου
η απαισιοδοξία
και ο φόβος
ενίσχυση
της γνώσηςμας.
σε θέματα
έγιναν
συνοδοιπόροι
Δίχως τεχνολογίας, ενώ παράλληλα
απαιτούνται:
σφαιρική
αμφιβολία
η χώρα ε τας
εξεργάσ ιμένων
γνώση
της επιχειρηματικής
λειτουργίας,
του
ελέγγράφων
σας, μένων σε όλο
ικανότητες στην
διοίκηση
ομάδων, ευελιξία,
έμπουώντας
σα ενες
αντα, μπνεργα
προσαρμοστικότητα,
ευρηματικότητα,
καισίγουρε
ιμοπολώντας. Σχείαστε
τας
νοτομία,ιμένων
γνώσεις
διαχείρισης
κρίσεων.
εξεργάσ
του
ελέγγράφων
σας,
ενταλλεσματα ελκυσή σας εργασίγου
MBA στονεντο
Ψηφιακό
Μετασχηματισμό
επελέγχου
τητελευ
ροσφέρεση εια
Το ICBS ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΟΛΕΓΙΟεντο
ΑΘΗΝΩΝ
έχει την
περγήστε
της περιασίγου
τικά βήμα.
στις σας.
ανάγκες
εκπαίδευσης
νοαπάντηση
πίνατικό απλά
δία τολές
τολών των
έμπειρων
στελεχών
της αγοράς,
τα οποία
την
δεσης σα
στε τη συλλο
έξοδομένων
βρίσκονται
σε υψηλές θέσεις ευθύνης στις
δυνέπερια
ελιδαραφής
επιχειρήσεις τους, ώστε να αντιμετωπίσουν
με επιτυχία τις προκλήσεις της σύγχρονης
εποχής. Το καινοτόμο πρόγραμμα ΜΒΑ in
Digital Transformation οδηγεί σε τίτλο από
το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Winchester
και έχει σχεδιαστεί ειδικά για εξέλιξη και ενίσχυση της γνώσης των στελεχών σε θέματα
στρατηγικής, ηγεσίας, οργάνωσης, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Η διεξαγωγή των μαθημάτων πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, δύο ημέρες ανά
δεκαπενθήμερο (Παρασκευή και Σάββατο)
και έχει συνολική διάρκεια 2 ετών, ενώ προσφέρεται και με eLearning.
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CUSTOMER EXPERIENCE
Στα δύσκολα οι σωστές επενδύσεις
αποδίδουν πολλαπλά
Η πανδημία είναι για τις επιχειρήσεις σαν ένα διεγερτικό χάπι.
Ακόμα και αυτές που μέχρι τώρα είχαν την επιλογή να κινούνται σε πιο αργούς
ρυθμούς σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, παίρνοντας το χάπι αρχίζουν να
«τρέχουν». Το ερώτημα είναι αν η υπερδιέγερση τους οδηγεί με ταχύτητα στον τοίχο
ή σε κάποια διέξοδο…
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
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Η

επίδραση της πανδημίας στη
συμπεριφορά των αγοραστών και πελατών, είναι μια
μεταβαλλόμενη κατάσταση,
η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει
την ίδια φάση με τη μεταβολή του φόβου.
Οι ανάγκες των πελατών στην πολύ κρίσιμη πρώτη περίοδο της πανδημίας, όταν
το μέλλον ήταν ένα ταξίδι προς το άγνωστο, ήταν εντελώς διαφορετικές, από
αυτές που είναι σήμερα, δεδομένου ότι
πλέον όλοι είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι. Αυτή η μεταβλητότητα είναι
ίσως ο δυσκολότερος παράγοντας στην
επιλογή των επενδύσεων, καθώς θα πρέπει αυτές να έχουν την ευκαιρία να αποσβεστούν σε βάθος χρόνου.
Αν για παράδειγμα μια επιχείρηση είχε τη
δυνατότητα να διαθέσει κάποια εκατομμύρια ευρώ για να δυναμώσει τη θέση
στις ψηφιακές πωλήσεις τον πρώτο μήνα
μετά την ανακοίνωση της πανδημίας, σήμερα θα διαπίστωνε ότι η επένδυση της
ήταν σε μεγάλο ποσοστό άστοχη. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι περισσότεροι πελάτες που επέλεξαν τις ψηφιακές
αγορές, μετά από τον πανικό της πρώτης
περιόδου επιστρέφουν στα φυσικά καταστήματα. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για
όλους. Τα άτομα μεγάλης ηλικίας ή τα
άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
εξοικειώθηκαν, από ανάγκη, με τις ψηφιακές αγορές και πλέον είναι πιο πιθανό να
τις προτιμήσουν, αν η συνολική υπηρεσία
τους ευχαριστεί.

ταβολή, έχοντας δημιουργήσει ένα στιβαρό μοντέλο λειτουργίας στον τομέα
των ψηφιακών πωλήσεων. Ωστόσο, οι
εταιρείες που πραγματικά κατάφεραν να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους ήταν μετρημένες στα δάχτυλα.
Οπότε, πρακτικά για τις περισσότερες επιχειρήσεις, το παιχνίδι ξεκινά τώρα.
Οι πρώτες βεβιασμένες κινήσεις που έγιναν, πρόσφεραν την ευκαιρία για εμπειρίες και πολύτιμα λάθη.
Από εδώ και πέρα, χρειάζεται μια στρατηγική με στόχο την καλύτερη δυνατή παρουσία σε αυτό που από εδώ και πέρα θα
ονομάσουμε «νέα κανονικότητα». Όπως
προείπαμε, οι μεταβολές αναμένεται να
είναι πολύ συχνές, χρονικά ακόμα και σε
επίπεδο εβδομάδας, ενώ δεν αποκλείεται
να υπάρχουν και μεταβολές ανάλογα με
τη γεωγραφική περιοχή.
Αρχικά το σύστημα φαίνεται χαοτικό και
σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτή είναι και η
πραγματικότητα.
Όμως, ακόμα και στο χάος, υπάρχουν κάποια μοτίβα, που μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για να χτιστεί μια εξέλιξη.
Μην ξεχνάμε ότι κάπως έτσι ξεκίνησε η
ζωή στη Γη. Σύμφωνα με την έρευνα τις
McKinsey, αυτές οι σταθερές είναι τρεις.
• Άριστες ψηφιακές υποδομές
• Πολλαπλές επιλογές αλληλεπίδρασης εξ
αποστάσεως
• Δυναμική παρατήρηση των αναγκών
του πελάτη, σε κάποιες περιπτώσεις
ακόμα και σε πραγματικό χρόνο

Οι τρεις σταθερές αναφοράς

Οι νέες τάσεις
στη συμπεριφορά των πελατών

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποίησε μια ομάδα αναλυτών της McKinsey
με ειδίκευση στον τομέα του customer
experience, το γενικό πλαίσιο είναι ότι οι
πελάτες αντέδρασαν άμεσα στην πανδημία και μετέβαλαν τη συμπεριφορά τους,
επιλέγοντας συχνότερα ψηφιακά κανάλια
για τις αγορές τους. Κάποιες επιχειρήσεις
επωφελήθηκαν άμεσα από αυτήν τη με-

Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Ως πελάτη να ορίσουμε αυτόν που έχει κάνει μια αγορά και
έχει επιστρέψει στο κατάστημα για τουλάχιστον μια αγορά ακόμα. Μέσα από αυτήν
την οπτική, ο αγοραστής είναι εν δυνάμει
πελάτης. Ας φανταστούμε για παράδειγμα κάποιον που μπαίνει για πρώτη φορά

στο κατάστημα μιας αλυσίδας τροφίμων.
Ακόμα και αν είναι πελάτης της αλυσίδας,
το κατάστημα αυτό είναι πιθανό να έχει
διευθετημένα τα προϊόντα σε διαφορετικά σημεία, ενώ σίγουρα οι εργαζόμενοι
έχουν διαφορετική συμπεριφορά.
Επομένως, ο αγοραστής στην πρώτη του
επίσκεψη θα έχει διαφορετικές ανάγκες
και θα τύχει διαφορετικής επικοινωνίας,
σε σχέση με τον πελάτη που γνωρίζει να
κινηθεί στο φυσικό ή ψηφιακό κατάστημα.
Επιπλέον, οι πρώτες ενδείξεις από τις μέχρι τώρα εξελίξεις δείχνουν ότι το σύνολο των καταναλωτικών αγορών κινείται
σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το
παρελθόν. Η μεταβολή δεν αφορά μόνο
αγορές που δέχτηκαν σημαντικό πλήγμα, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός,
αλλά και αγορές που στο πρώτο στάδιο
της πανδημίας είδαν τα έσοδα τους να
ανθίζουν, όπως οι αλυσίδες τροφίμων. Το
αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο, όχι μόνο
εξαιτίας του lock down, αλλά και εξαιτίας
της σημαντικής μείωσης εισοδημάτων
που αναφέρουν περισσότερο από το 1/3
των αγοραστών σε ΗΠΑ και Ευρώπη.
Η Κίνα που είναι μια προβολή στο μέλλον
για τις αγορές των άλλων χωρών, παρά
το γεγονός ότι έχει ήδη ολοκληρώσει,
θεωρητικά τουλάχιστον, την περίοδο της
έντονης κρίσης, είναι ακόμα μακριά από
το να δει τις δαπάνες των καταναλωτών
να επιστρέφουν στα προ κρίσης επίπεδα.
Σύμφωνα με τη McKinsey, οι συνολικές
καταναλωτικές δαπάνες είναι μειωμένες
κατά 30% έως 60% και ειδικότερα στον
τομέα της λιανικής, η μείωση κυμαίνεται
από 20% έως 50%.
Η πρώτη αντίδραση πολυεθνικών εταιρειών σε αυτήν την μεταβολή, ήταν η διακοπή λειτουργίας φυσικών καταστημάτων
και η ενίσχυση των επενδύσεων σε ψηφιακά κανάλια. Η ανάπτυξη των ψηφιακών
καναλιών, πλέον του φόβου, ευνοείται και
από το γεγονός ότι οι αγοραστές που εργάζονται από το σπίτι, έχουν στη διάθεσή
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τους περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για
αναζητήσεις προϊόντων.
Στην επιχειρηματική γλώσσα, αυτές οι
αλλαγές, μεταφράζονται πρακτικά σε πιο
προσεκτικές αγορές. Όπως διαπιστώνουν
οι αναλυτές της McKinsey, ακόμα και μια
μικρή διαφορά τιμής στο ίδιο προϊόν, γίνεται ευκολότερα αντιληπτή από τους
αγοραστές, οι οποίοι φροντίζουν μέσω
των κοινωνικών τους δικτύων να διασπείρουν την «είδηση» σε φίλους και γνωστούς.
Επομένως, η δυναμική αλλαγή στην τιμή
των προϊόντων, με τη μορφή έκπτωσης
και προσφοράς, είναι αυτήν την περίοδο
περισσότερο κρίσιμη παρά ποτέ, αλλά
και περισσότερο δύσκολη παρά ποτέ.
Δεδομένου ότι στο ψηφιακό κόσμο, οι
έμποροι είναι πολλαπλάσια περισσότεροι σε σχέση με τα φυσικά καταστήματα,
η αναζήτηση της καλύτερης τιμής, είναι
μια διαδικασία αδύνατη για τον ανθρώπινο νου. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα
έρχεται να δώσει η τεχνητή νοημοσύνη
και συγκεκριμένα αλγόριθμοι, οι οποίοι
έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και διαμόρφωσης τιμών με ή χωρίς ανθρώπινη
παρέμβαση. Διαφορετικοί αλγόριθμοι
αναλαμβάνουν έναν εξίσου σημαντικό
ρόλο που είναι οι προτάσεις αγορών με
βάση τις προτιμήσεις των πελατών.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Amazon, ανάλογα με την κατηγορία
προϊόντων, το σύστημα προτάσεων αγορών συμμετέχει μέχρι και στο 50% των
εσόδων της.
Αν και η τεχνητή νοημοσύνη είναι απαραίτητη για ένα αποτελεσματικό σύστημα προτάσεων, δεν αρκεί για να οδηγήσει
στην επιτυχία. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η ποικιλία προϊόντων
που μπορεί να διαθέσει η εταιρεία στον
αγοραστή, ώστε ο αλγόριθμος να έχει τη
δυνατότητα να δημιουργήσει έναν επαρκή αριθμό εναλλακτικών. προτάσρων
Γνωρίζοντας την κρισιμότητα αυτών των
δύο παραγόντων, είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε την επιτυχία της Amazon ή
της Alibaba.

Εταιρείες αυτού του μεγέθους, όχι μόνο
καταφέρνουν να προσελκύσουν εκατομμύρια πελάτες και άρα να αποκτήσουν
τεράστιες ποσότητες δεδομένων για τις
προτιμήσεις τους, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να διαθέσουν εκατομμύρια
διαφορετικά προϊόντα που μπορούν να
καλύψουν ένα τεράστιο εύρος προτιμήσεων.

Το δύσκολο βήμα προς
το τελευταίο χιλιόμετρο
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που δημιούργησε δυσαρέσκεια
σε πελάτες και αγοραστές στη δύσκολη
φάση της πανδημίας, ήταν η αδυναμία
των εταιρειών να στείλουν τα προϊόντα
τους στους παραλήπτες.
Η ευθύνη σε μεγάλο ποσοστό αποδόθηκε στις εταιρείες courier, αλλά ανάλογα
σημαντική συμμετοχή στο πρόβλημα είχαν και οι διαδικασίες της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ στο
παρελθόν, το μεγαλύτερο ποσοστό των
εταιρειών που αστόχησαν, δεν είχε χρειαστεί να δοκιμάσουν την ευστοχία τους
κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες,
Ακόμα και εταιρείες που είχαν εμπειρία
από σχετικά παρόμοιες καταστάσεις,
όπως οι καταναλωτικές εξάρσεις σε περιόδους εορτών ή προσφορών, είδαν
τα KPIs τους να απομακρύνονται από τα
συνηθισμένα καλά νούμερα. Το πρόβλημα είναι δισεπίλυτο γιατί εκτός των επενδύσεων που χρειάζεται να γίνουν στην
εφοδιαστική αλυσίδα, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο παράγοντας της υγιεινής. Στο παρελθόν, ο πελάτης δεν είχε
κάποιο πρόβλημα, αν ο διανομέας άγγιζε
τη συσκευασία του προϊόντος, ούτε αν

ο εργαζόμενος τύχαινε να φτερνιστεί τη
στιγμή της παράδοσης. Αλλά και στο φυσικό κατάστημα, η κατάσταση δεν είναι
ευκολότερη.
Πέρα από τους περιορισμούς στον αριθμό
των πελατών και τη χρήση προστατευτικών μέσων, αρκετές εταιρείες χρειάστηκε
να ορίσουν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα επισκέψεων για ευπαθείς ομάδες. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που
δείχνει τη νέα νοοτροπία, είναι η αύξηση
σε ποσοστό άνω του 300% των ασθενών
που προτιμούν να απολαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες στο σπίτι τους, ακόμα και
με υψηλότερο τίμημα.
Πως όμως μια εταιρεία στήνει την εφοδιαστική της αλυσίδα με τέτοιο τρόπο, ώστε
να έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει
απρόβλεπτες απότομες αυξήσεις στη
ζήτηση των προϊόντων της; Η λύση που
φαίνεται πιο ενδεδειγμένη, για το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών, είναι οι συνέργειες και η ελαστικοποίηση της εργασίας, η οποία άλλωστε είχε ξεκινήσει από
την προηγούμενη κρίση το 2010.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ενώ μέχρι
τώρα οι εταιρείες μπορούσαν να βασιστούν σε μια σταθερή ομάδα εργαζομένων και συνεργατών, τώρα θα πρέπει
να δημιουργούν «ομάδες κρούσης», οι
οποίες θα μπορούν να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά στις κρίσιμες περιόδους.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα τμήματα HR και τα
εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τις
αποφάσεις τους, αποκτούν κρίσιμο ρόλο,
αλλά και δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση, δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα
των επιλογών τους είναι πιθανό να κριθεί
ακόμα και στο διάστημα ενός δύσκολου
δεκαπενθήμερου.

Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιες επιχειρήσεις
δεν θα μπορέσουν να μετασχηματιστούν
ψηφιακά και αργά η γρήγορα
θα εκλείψουν από την αγορά.
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Ποιες είναι οι επενδύσεις
που θα αντέξουν στο χρόνο;
Η ερώτηση αυτή μεταφέρει την ευθύνη
στους ηγέτες των επιχειρήσεων.
Οι σύμβουλοι τους θα προσπαθήσουν να
κάνουν τις καλύτερες προτάσεις, αλλά η
τελική επιλογή ανήκει σε αυτούς και σε
ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον, η επιτυχία από την αποτυχία, μπορεί να είναι
τόσο μακριά όσο τα τρία γράμματα ενός
ΝΑΙ ή ενός ΌΧΙ.
Στην έρευνα της, η McKinsey χωρίζει τις
συμπεριφορές των καταναλωτών σε τέσσερις κατηγορίες
• Return to old normal
• Exciting . . . for now
• Potential to stick
• Fast accelerators
Ένα παράδειγμα στην κατηγορία fast
accelerators είναι οι εφαρμογές τηλε – ιατρικής. Όχι μόνο παρουσίασαν αυξημένη
ζήτηση μέχρι και 100% κατά τη δύσκολη
φάση της πανδημίας, αλλά και σχεδόν το
40% των χρηστών που ρωτήθηκαν, απάντησαν ότι θεωρούν πολύ πιθανό να συνεχίσουν τη χρήση τους μακροχρόνια.
Οι εφαρμογές ευζωίας, αν και πέτυχαν μικρότερα ποσοστά ανάπτυξης, είναι πολύ
πιθανό να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα των χρηστών, οπότε ανήκουν
στην κατηγορία potential to stick.
Η ταχεία παράδοση των προϊόντων είναι
μεγαλύτερη ανάγκη ειδικά στις κρίσιμες
φάσεις, αλλά όταν τα πράγματα ηρεμούν,
ο παραλήπτης αρχίζει να νοιάζει και για
την ποιότητα του προϊόντος που παραλαμβάνει.
Άρα πρόκειται για μια συμπεριφορά που
μπορούμε να βάλουμε στην κατηγορία
Exciting … for now.
Ίσως, η πιο δύσκολα προβλέψιμη κατηγορία είναι η «return to old normal».
Η ανάγκη για επικοινωνία για παράδειγμα, θα ωθήσει τους χρήστες να επιστρέψουν στις προσωπικές επαφές ή ο φόβος
μια επικείμενης έξαρσης της πανδημίας,
θα σταθεροποιήσει τη χρήση εργαλείων

εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Οι εφαρμογές τηλεπικοινωνίας και τηλε-εργασίας,
πέτυχαν τεράστια ποσοστά ανάπτυξης σε
διάστημα λιγότερο του εξαμήνου. Τα ποσοστά αυτά διατηρούνται, αλλά κάποιος
που ήθελε να κάνει αντίλογο, θα μπορούσε να πει ότι αυτό συμβαίνει επειδή ο
φόβος είναι ακόμα αυξημένος στο ευρύ
κοινό και κάποιες επιχειρήσεις διευκολύνονται από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας.
Ωστόσο, είναι ένα πείραμα που θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να δώσει πιο
αξιόπιστα αποτελέσματα και επομένως,
ανάλογα με την προσωπική μας άποψη
στο θέμα, θα μπορούσαμε να εντάξουμε
αυτή τη συμπεριφορά και στις τέσσερις
κατηγορίες.

Η ψηφιοποίηση είναι
το μόνο σίγουρο ποντάρισμα
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είχε γίνει
καραμέλα πολύ πριν η πανδημία δείξει
τη δύναμη της. Οπότε, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι η πανδημία λειτουργεί αυτήν την περίοδο ως καταλύτης στη λήψη
αποφάσεων που ίσως σε μια άλλη κατά-

σταση να επιδέχονταν καθυστέρησης.
Αν για παράδειγμα ένας έμπορος χρειάζεται ή όχι να έχει ένα λειτουργικό ψηφιακό κατάστημα, δεν είναι πλέον δίλημμα.
Ούτε είναι δίλημμα αν μια εταιρεία χρειάζεται μια εφαρμογή τηλε-εργασίας.
Από εκεί και πέρα, όσο ανεβαίνει το ύψος
της επένδυσης, τόσο τα διλήμματα παραμένουν. Η τεχνητή νοημοσύνη για παράδειγμα, που παραμένει μια ακριβή επένδυση, δεν είναι μια εύκολη επιλογή. Και
πάλι όμως υπάρχουν εφαρμογές τεχνητές
νοημοσύνης που είναι προσβάσιμες σε μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών. Τα chat bots
για παράδειγμα είναι μια χαμηλού κόστους
επένδυση που θα μπορούσε να δώσει ανάσα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιες επιχειρήσεις
δεν θα μπορέσουν να μετασχηματιστούν
ψηφιακά και αργά η γρήγορα θα εκλείψουν από την αγορά. Η αδυναμία πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια είναι μια
αναπόφευκτη αιτία για να φύγει μια εταιρεία από τη «ζωή».
Δεν είναι όμως εξίσου δικαιολογημένο να
συμβεί αυτό από αδράνεια ή λανθασμένες επιλογές.
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Μεταβάλλοντας τον τρόπο
με τον οποίο σκεφτόμαστε την αλλαγή!
«Και τώρα που πάμε; Προς τα πού κατευθυνόμαστε; Μπροστά, δεξιά ή αριστερά;
Μήπως πρέπει να κινηθούμε προς τα… πίσω;». Ερωτήματα και προβληματισμοί
που προκύπτουν επί καθημερινής βάσεως στα γραφεία των C-level στελεχών, οι
απαντήσεις στα οποία δύναται να κρίνουν την στρατηγική, την πορεία, ακόμη και
την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση στο εγγύς μέλλον.
Ζητούμενο, μα και πρόκληση ταυτόχρονα, η επίγνωση του timing, η ρεαλιστική
αποτύπωση της κατάστασης που θα στηρίζεται σε δεδομένα, η τόλμη της
παραδοχής και η αμεσότητα στην λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ

Α

ς ξεκινήσουμε με μια παραδοχή:
Η καινοτομία δεν αποτελεί από
μόνη της στρατηγική, αλλά ο
μηχανισμός για την επίτευξη αλλαγής στο εύρος, τη δραστηριότητα ή την
κατεύθυνση που ακολουθεί μια επιχείρηση.
Μια από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις
που ορθώνονται -σήμερα- για τους ηγέτες των επιχειρήσεων είναι να γνωρίζουν
πότε πρέπει να διατηρήσουν σταθερά την
πορεία που ακολουθούν, αλλά και πότε να
αλλάξουν κατεύθυνση. Στο απέραντο πεδίο
της επιχειρηματικότητας, υφίστανται αντικρουόμενες συμβουλές επί του θέματος
της διαχείρισης αλλαγών στην ηγεσία, με
την πλειοψηφία αυτών να επικεντρώνονται
στα σημεία-κλειδιά της επιμονής, της βαρύτητας και της δέσμευσης για την αντιμετώπιση των καίριων προκλήσεων. Εξυπακούεται πως ουδένα αφορά ή σχετίζεται με την
αλλαγή…
Η τελευταία μπορεί να φαντάζει ως αναπόφευκτη, εντούτοις -όμως- ο προσδιορισμός
της φύσεως, της κλίμακας και του χρονοδιαγράμματος που συνεπάγεται της αλλαγής
το οποίο θεωρείται ως κατάλληλο για το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η
εταιρεία τους, μπορεί να αποδειχτεί ως εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα για τους ηγέτες
των επιχειρήσεων. Πόσο, μάλλον, από την

στιγμή κατά την οποία τα λειτουργικά περιβάλλοντα γίνονται ολοένα και πιο δυναμικά,
οπότε νομοτελειακά τα οφέλη όσο και οι
κίνδυνοι της αλλαγής, ενισχύονται.

Πώς προσδιορίζεται η αλλαγή;
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο η
έννοια της αλλαγής υποδηλώνει –μεταξύ άλλων- μια μεγάλη ποικιλία πλαισίων.
Μάλιστα, ο ίδιος ο όρος είναι ιδανικός
προκειμένου να προκαλέσει σύγχυση και
αδυναμία συνεννόησης μεταξύ ανώτερων,
διευθυντικών, μα και απλών στελεχών, με
αποτέλεσμα η χρήση του ώστε να περιγράψει τρεις εξαιρετικά διαφορετικές στρατηγικές απαντήσεις στις επιχειρηματικές προκλήσεις του σήμερα, να αποδεικνύεται ως
πραγματικό «ναρκοπέδιο» σχέσεων, αντιλήψεων και ιδεών.
Η έννοια της αλλαγής δύναται να εμπεριέχει στοιχεία σχετικά με το μέγεθος, την δραστηριότητα ή ακόμη και την κατεύθυνση
που πρέπει να λάβει ένας οργανισμός.
Ταυτόχρονα, όμως, όπως κάθε μεγάλο ταξίδι εκκινεί με το πρώτο βήμα, έτσι και στην
περίπτωση αναζήτησης της αλλαγής, τα
πάντα εξαρτώνται από την επεξεργασία
ενός κατά το δυνατόν πιο ξεκάθαρου, όσο
και σαφούς οράματος για αλλαγή. Για παράδειγμα, τα διοικητικά στελέχη οφείλουν

να προβληματιστούν γόνιμα και να κατασταλάξουν σε περιεχόμενο που θα «απαντά» πειστικά στα τρία προαναφερθέντα
στοιχεία της αλλαγής: Σε ότι αφορά στο
Μέγεθος, τι θα πρέπει να βελτιωθεί κατά
την διαδικασία υλοποίησης tasks υπό την
δεδομένη οδό που έχει επιλεγεί, αναφορικά
με την Δραστηριότητα, ποιοι νέοι μέθοδοι
οφείλουν να υιοθετηθούν ώστε να γίνει πιο
αποδοτική η ακολουθούμενη στρατηγική,
ενώ σχετικά με την Κατεύθυνση, θα πρέπει
να αναλογιστούν εάν απαιτείται η επιλογή
μιας διαφορετικής κατεύθυνσης ή άλλης
προσέγγισης.

Ο «παραμορφωτικός» καθρέφτης
της επιχειρηματικής αλλαγής
Νομοτελειακά, η ιστορία (μα και τα… «νεκροταφεία» του παγκόσμιου επιχειρείν)
βρίθει από οργανισμούς που θεώρησαν
πως η μονότονη επιμονή σε ξεπερασμένες
στρατηγικές ή παρωχημένες προϊοντικές
αγορές σε συνάρτηση με την αλλαγή που
επέλεξαν στο πεδίο του Μεγέθους, θα τους
επωφελούσε, έναντι λ.χ. της θεμελιώδους
αλλαγής της δραστηριότητάς ή επιμέρους
πτυχών της, όπως με την «επιθετική» υιοθέτηση της τεχνολογίας, της ανεύρεσης
καινούργιων καναλιών διανομής είτε εάν
μετέβαλαν την πορεία της κατεύθυνσής
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τους, εγκαταλείποντας λ.χ. συγκεκριμένους
εμπορικούς τομείς που δεν τους απέδιδαν
τα αναμενόμενα.
Στον αντίποδα, υπάρχουν «φωτεινές» (όσο
και πολλές) εξαιρέσεις εταιρειών των οποίων οι φιλοδοξίες μπορεί να τους οδήγησαν
σε αλλαγές κατεύθυνσης που συνοδευόταν
από αυξημένα επίπεδα ρίσκου, την στιγμή
κατά την οποία το «στενό» περιβάλλον τους
απαιτούσε αλλαγές δραστηριότητας ή μεγέθους, εντούτοις όμως δικαιώθηκαν στην
πράξη, μα και στην πορεία. Κι αυτό, καθώς
το ζητούμενο σε αρχικό στάδιο ήταν η αλλαγή και στην συνέχεια ο απόλυτος προσδιορισμός του περιεχομένου της. Πολλές
φορές δε, αυτό «υποδεικνύεται» από την
ίδια εξέλιξη μιας αγοράς, ενός τομέα ή
ακόμη ενός προϊόντος και υπηρεσίας. Τα
παραδείγματα διεθνώς είναι πολλά, όσο και
αρκούντως εντυπωσιακά, με ηγέτιδες επιχειρήσεις να πρωτοστατούν στην αλλαγή.
Στοιχείο, που με την έλευση της πανδημίας
του κορωνοϊού εντάθηκε σε ταχύτητα, περιεχόμενο, εύρος και βάθος.

Καινοτομία δεν σημαίνει
απαραίτητα επανάσταση…
Αναμφίβολα, η συχνά «προβληματική»
προκαθορισμένη σχέση μεταξύ καινοτομίας και αλλαγής μόνο «πονοκέφαλους»
και περαιτέρω σύγχυση μπορεί να προκαλέσει στα υψηλόβαθμα στελέχη που είναι
επιφορτισμένα με την λήψη στρατηγικών
εταιρικών αποφάσεων. Δεν χρειάζεται
παρά να διαβάσετε πηχυαίους τίτλους και

αναλύσεις σε ποικίλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου να σας δημιουργηθεί
η εντύπωση, ου μην και βεβαιότητα, πως
η disruptive καινοτομία αποτελεί το… Δισκοπότηρο της εξέλιξης που συντελείται
σήμερα παγκοσμίως. Πως η λειτουργία
ολόκληρης της βιομηχανίας μεταβάλλεται
άρδην αποκλειστικά χάρη στην αξιοποίηση
και εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών επόμενης γενιάς ή ενός καινοτόμου συνδυασμού
υφιστάμενων τεχνολογιών.
Και τώρα, επιχειρήσετε ένα pause μερικών
δευτερολέπτων! Αλήθεια, η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι αυτή
που έχει λάβει διαστάσεις… τσουνάμι στα
γραφεία των C-level στελεχών απανταχού
της γης, κατά την διάρκεια των τελευταίων
-λίγων- ετών; Αυτή η έγνοια δεν βρίσκεται
διαρκώς στην σκέψη, μα και στους επιμέρους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς κάθε
οργανισμού ξεχωριστά; Αλήθεια, όμως, εξ’
ορισμού το digital transformation δεν συνίσταται στην αναζήτηση, την εξεύρεση
και την υλοποίηση πρωτοβουλιών τέτοιων
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εκτέλεσης της υφιστάμενης στρατηγικής αντικαθιστώντας χειροκίνητες και αναλογικές
διαδικασίες με ψηφιακές; Συμπερασματικά,
στην καλύτερη των περιπτώσεων, πρόκειται για αλλαγές μεγέθους και σίγουρα όχι
κατεύθυνσης ή στρατηγικής. Στην πραγματικότητα, μόνο ως συνηθισμένο δεν είναι μια επιχείρηση να αξιοποιεί -και δη με
επιτυχημένο τρόπο- την ψηφιοποίηση ως
«απάντηση» και πρακτική συνάμα για την

επίτευξη της ριζικής επανεφεύρεσής της.
Η αρτιότερη κατανόηση του τρόπου με τον
οποίο η καινοτομία υποστηρίζει κάθε μορφή αλλαγή, χρήσιμο θα ήταν να αναλυθούν
οι επιμέρους διακρίσεις μεταξύ μεγέθους,
δραστηριότητας και κατεύθυνσης, αλλά και
το πότε καθεμία εξ’ αυτών θεωρείται ως κατάλληλη για την πορεία δράσης.

Το timing καθορίζει τα «γιατί»,
«πότε» και «πως» της αλλαγής
Υπάρχουν δύο διερευνητικού χαρακτήρα
ερωτήματα στα οποία τόσο οι ηγέτες των
επιχειρήσεων, όσο και οι εκτελεστικές τους
ομάδες οφείλουν να καταφεύγουν προκειμένου να εκτιμήσουν τη φύση, την κλίμακα
και το χρονοδιάγραμμα της αλλαγής που
απαιτείται στο δικό τους πλαίσιο, ξεχωριστά.
Η εφαρμοζόμενη στρατηγική είναι κατάλληλη για τον επιθυμητό σκοπό; Αυτή
η ερώτηση καθορίζει εάν η τρέχουσα είτε η
προτεινόμενη στρατηγική αποτιμάται ανάλογα από ένα ελκυστικό όσο και προσβάσιμο πελατειακό κοινό. Σε συνάρτηση, πάντοτε, με το μέγεθος της αγοράς, την προθυμία
απόκτησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και την καταλληλότητα του ακολουθούμενου επιχειρηματικού μοντέλου. Επίσης,
σημαντική παράμετρος που εξετάζεται είναι και ο προσδιορισμός του επιπέδου των
αναγκαίων δαπανών (χρηματικών, μα και
ανθρώπινων πόρων) που απαιτούνται για
την κλιμάκωση της ακολουθούμενης στρατηγικής.
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Ο όρος «αλλαγή» θεωρείται ως ιδανικός
προκειμένου να προκαλέσει σύγχυση και
αδυναμία συνεννόησης μεταξύ ανώτερων,
διευθυντικών, μα και απλών στελεχών,
με αποτέλεσμα η χρήση του ώστε να
περιγράψει τρεις εξαιρετικά διαφορετικές
στρατηγικές απαντήσεις στις επιχειρηματικές
προκλήσεις του σήμερα, να αποδεικνύεται
ως πραγματικό «ναρκοπέδιο» σχέσεων,
αντιλήψεων και ιδεών
Μπορεί να διατηρηθεί το πλεονέκτημα
που έχει επιτευχθεί; Η εν λόγω ερώτηση
επιχειρεί να προσδιορίσει εάν η τρέχουσα
είτε η προτεινόμενη στρατηγική δύναται να
εξασφαλίσει ουσιαστική διαφοροποίηση
στο κοινό-στόχο. Παράλληλα, προσπαθεί
να συγκεκριμενοποιήσει και τη διάρκεια
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που
δημιουργείται από αυτή τη διαφορά. Αυτή
η ανάλυση χρησιμοποιείται στη συνέχεια για
να καταγράψει τη θέση μιας επιχείρησης στο
αποκαλούμενο και ως MAD (MagnitudeActivity-Direction) Change Matrix (MCM),
το οποίο «απαντά» σχετικά με το εάν μια
επιχειρούμενη αλλαγή θα πρέπει να έχει τη
μορφή του μεγέθους, της δραστηριότητας ή
της κατεύθυνσης.
Για παράδειγμα, εάν δείξει υψηλή προσαρμογή στο σκοπό και αντίστοιχο σχετικό πλεονέκτημα, τότε μια επιχείρηση θα γνωρίζει
πως πρέπει να δώσει έμφαση στην αλλαγή
σε ότι αφορά τη μορφή ενισχυμένου μεγέθους διατηρώντας, όμως, την τρέχουσα κατεύθυνση. Σε αντίθετη περίπτωση, το MAD
στρέφει τον οργανισμό προς την αναγκαιότητα εφαρμογής μιας θεμελιώδους αλλαγής
σχετικά με την πορεία που ακολουθεί, επεξεργαζόμενος μια «φρέσκια» στρατηγική σε
μια καινούρια πορεία.

Η «πυξίδα» με την
ονομασία πλαίσιο MCM
Αρκεί να σημειωθεί πως με το πέρασμα του
χρόνου, πολλές επιχειρήσεις αξιοποίησαν το

πλαίσιο MCM ακόμη και για να καθορίσουν
λ.χ. την οργανωμένη ανταπόκρισή τους
στον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό
που αντιμετώπιζαν σε κάποια από τις βασικές αγορές όπου και δραστηριοποιούνταν,
καθώς είχαν να αντιμετωπίσουν «παίκτες»
που είχαν αποφασίσει να «ποντάρουν» στο
χαρτί της εξαιρετικά χαμηλής τιμολογιακής
τους πολιτικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα
αποτελέσματα που προέκυπταν από την
ανάλυση των αποτελεσμάτων του πλαισίου
MCM κατέδειξαν πρακτικές και μεθόδους
που δεν προϋπόθεταν την εφαρμογή μιας
δραστικής, όσο και ακραίας εφαρμογής ριζικών μεθόδων (λ.χ. έξοδο από συγκεκριμένες
αγορές ή θεμελιώδης «στροφή» στο βασικό
αντικείμενο δραστηριοποίησης), αλλά την
αναγκαιότητα εφαρμογής μιας προσέγγισης
που θα στηριζόταν σε μια σειρά από ανταγωνιστικές προσφορές που αφενός μεν θα
κινούνταν και θα απευθυνόταν κατά μήκος
της αγοράς των πελατών τους και αφετέρου
δε θα ο όγκος τους θα αποδεικνύονταν κατά
πολύ ανώτερος των wannabe ανταγωνιστών. Πλείστα είναι τα παραδείγματα επιχειρήσεων που μπορεί να είχαν καινοτομήσει
κατά το παρελθόν, ωστόσο στην πορεία
εξέλιξης των πραγμάτων απέτυχαν να παρακολουθήσουν είτε να αντιληφθούν έγκαιρα
τις αναδυόμενες όσο και «επιθετικές» τάσεις
περί αλλαγής, με αποτέλεσμα ορισμένες να
μην καταφέρουν να ακολουθήσουν δυναμικά μετατραπόμενες σε δευτερευούσης
σημασίας «παίκτες», δίχως να λείπουν και

όσες εξαφανίστηκαν από τον χάρτη. Βέβαια,
υπάρχουν και αρκετά παραδείγματα επιχειρήσεων που εστίασαν το ενδιαφέρον τους
σε μια niche πτυχή του αντικειμένου της
δραστηριοποίησής τους, στοχεύοντας σε
συγκεκριμένο κοινό και έχοντας ως εχέγγυο
την πρότερη καλή εταιρική φήμη που τους
ακολουθούσε. Στοιχεία, που εν τέλει κατάφεραν να κεφαλαιοποιήσουν στην πορεία
μετεξέλιξής τους.

Η καινοτομία ως μηχανισμός
επίτευξης της αλλαγής
Ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών επιχειρηματικών αποφάσεων συχνά συνδυάζεται με
την έκταση που μπορεί να λάβει η έννοια
του change & transformation management.
Το παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο στο οποίο
λειτουργούν οι επιχειρήσεις σήμερα και
ο διαρκής συγχρωτισμός με στελέχη απ’
ολόκληρο τον κόσμο επιβεβαιώνει ότι οι
στρατηγικές επιλογές που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρηματικοί ηγέτες, σήμερα, μπορούν
να αποσαφηνιστούν αναδεικνύοντας τρεις
διαστάσεις σε επίπεδο συνολικότερης αλλαγής: Το μέγεθος, τη δραστηριότητα και
την κατεύθυνση. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων οφείλουν, επίσης, να έχουν πάντοτε
κατά νου πως η καινοτομία δεν αποτελεί
από μόνη της στρατηγική. Αντιθέτως, η
καινοτομία αποτελεί τον μηχανισμό για την
επίτευξη της αλλαγής σε επίπεδο μεγέθους
και δραστηριότητας είτε στη λιγότερο συνήθη και σαφώς πιο δραστική απαίτηση της
κατεύθυνσης προς μια διαφορετική τροχιά,
οδό και πορεία. Εν κατακλείδι, η δυναμική
φύση των σύγχρονων επιχειρήσεων ωθεί και
πιέζει ταυτόχρονα τους business leaders να
αναρωτιούνται διαρκώς σχετικά με το πώς
θα πρέπει να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους προκειμένου να διατηρήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους. Με τη σαφήνεια
που παρέχει ο πίνακας αλλαγών MAD, οι
ίδιοι είναι σε θέση να προσδιορίσουν ποια
μορφή αλλαγής θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη όσο και ταιριαστή αναφορικά με το
πλαίσιο στο οποίο κινείται η εταιρεία τους. Κι
αυτό, καθώς οποιαδήποτε μορφή αλλαγής
μπορεί να περιγραφεί ως «νέα» και «διαφορετική», εντούτοις -όμως- μόνο η ταιριαστή
μορφή αλλαγής μπορεί να χαρακτηριστεί ως
«καλύτερη».

Παρουσίαση
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ΝΕΟ MINI COUNTRYMAN

Τ

ο MINI Countryman, το περιπετειώδες crossover με το
ξεχωριστό στιλ και τον μοναδικό χαρακτήρα, συνιστά την
απτή απόδειξη ότι η ΜΙΝΙ ειδικεύεται
στην εξέλιξη και την παραγωγή πρωτοποριακών αυτοκινήτων πόλης. Tο
Countryman δεν αποτελεί μόνο τη μεγαλύτερη σε διαστάσεις πρόταση στην
ιστορία της ΜΙΝΙ αλλά και το πρώτο μοντέλο της βρετανικής μάρκας που διαθέτει αυξημένη απόσταση από το έδαφος,
εξασφαλίζοντας με ή χωρίς το προηγμένο σύστημα τετρακίνησης ALL4, μια
θέση μακριά από την άσφαλτο.
Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι το ανανεωμένο Countryman ακολουθεί πιστά μια
εξαιρετικά επιτυχημένη συνταγή, συνδυάζοντας τις θεμελιώδεις κατασκευαστικές αρχές
ενός σύγχρονου crossover με τη φιλοσοφία
ενός αυθεντικού MINI. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στον σχεδιασμό του αμαξώματος ενισχύουν περαιτέρω την ούτως ή άλλως
δυναμική εικόνα του, προσφέροντας ακόμα
περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των
προβολέων τεχνολογίας LED, οι οποίοι ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό, όπως άλλωστε
και τα πίσω φωτιστικά σώματα σε Union Jack
σχεδίαση.
Το γενναιόδωρο σε χώρους εσωτερικό του
νέου MINI Countryman έχει αναβαθμιστεί,
αποκτώντας πρόσβαση σε στοιχεία που μαρτυρούν το ιδιαίτερα προηγμένο τεχνολογικό
προφίλ και την ανεπιτήδευτα premium αύρα
του αυτοκινήτου. Σημειώστε ότι το πακέτο
εξοπλισμού Executive Plus της έκδοσης
Cooper, που εφοδιάζεται με τον TwinPower
Turbo κινητήρα βενζίνης χωρητικότητας
1,5 λίτρου και απόδοσης 136 PS, πέρα από
το μεταλλικό χρώμα αμαξώματος και το
αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά
σχέσεων, προσφέρει ζάντες ελαφρού κράματος 17 ιντσών, ράγες οροφής, MINI Driving
Modes, Έλεγχο Απόστασης Παρκαρίσματος
(PDC), αυτόματο κλιματισμό, Cruise Control
με λειτουργία φρεναρίσματος, σύστημα
Πλοήγησης ΜΙΝΙ με νέα ψηφιακή οθόνη
8,8’’, Υπηρεσίες ConnectedDrive, πακέτο
φωτισμού και αποθηκευτικών χώρων, απο-

μακρυσμένες υπηρεσίες, καθώς και σύνδεση
Apple CarPlay©.
Με την σειρά τους, οι αναβαθμισμένοι κινητήρες βενζίνης και diesel οι οποίοι διαμορφώνουν την γκάμα του νέου MINI Countryman
πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές
εκπομπής ρύπων Euro 6d, συνδυάζοντας αρμονικά τον αδιαμφισβήτητα οδηγοκεντρικό
προσανατολισμό του βρετανικού crossover
με βιώσιμες και ιδιαίτερα αποδοτικές μηχανολογικές λύσεις. Κορυφαία όλων εκείνη που
αξιοποιεί την plug-in υβριδική τεχνολογία και
ειδικότερα τη συνδυαστική λειτουργία ενός
κινητήρα βενζίνης και ενός ηλεκτρικού μοτέρ,
αποδίδοντας 220 ίππους και εξασφαλίζοντας
τη δυνατότητα κίνησης με την αποκλειστική
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για έως 55-61
χιλιόμετρα.
Το νέο MINI Cooper Countryman με το πληρέστατο πακέτο εξοπλισμού Executive Plus
προσφέρεται στην τιμή των €27.720, ενώ
η δυνατότητα απόκτησης με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ALL IN MINI και το προνομιακό επιτόκιο 4,9%, το καθιστά ακόμα πιο
ελκυστικό.

INFO

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Τμήμα
Εταιρικών Πωλήσεων της
ΜΙΝΙ στο email minihellas.
corporatesales@bmw.gr ή
στο τηλέφωνο 210 9118018.
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To «αφεντικό»
και η εργασιακή ευτυχία
Στην μετά Covid-19 εποχή, οι ηγέτες των επιχειρήσεων πασχίζουν όσο
ποτέ άλλοτε να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ζωντανές, προστατεύοντας
ταυτόχρονα την υγεία των εργαζομένων και των πελατών τους.
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Ο

ι προσδοκίες είναι πολλές
και πιεστικές, με τους μετόχους να απαιτούν τολμηρές
στρατηγικές, πρόβλεψη για
το μέλλον, ευελιξία και ανθεκτικότητα,
ενώ το κράτος και η κοινωνία αναμένουν
από αυτούς να συνδράμουν σε ευρύτερους και κρίσιμους σκοπούς, όπως είναι η
βιωσιμότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη.
Πώς μπορούν να υποστηρίξουν τις κοινωνικές αξίες και τους στόχους όλων των σημαντικών stakeholders, όταν η ανάγκη να μειώσουν τις δαπάνες τους ή να προχωρήσουν
σε αναδιαρθρώσεις είναι επιτακτική;
Το κλειδί για να κάνουν ένα βήμα μπροστά
είναι η ξεκάθαρη προτεραιοποίηση, ενώ
υπάρχει ένας τομέας στον οποίο η κοινωνική
συμβολή τους μπορεί να είναι καθοριστική,

ενισχύοντας ταυτόχρονα την κερδοφορία
και την υγεία της επιχείρησής τους. Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της McKinsey («The
boss factor: making the world a better place
through workplace relationships»), ο τομέας
αυτός είναι η ικανοποίηση των εργαζομένων
τους. Λόγω του, αποδεδειγμένα, σημαντικού
ρόλου που διαδραματίζει η ικανοποίηση
από την εργασία στην ευρύτερη ικανοποίηση του ατόμου από τη ζωή του, η βελτίωση
της εργασιακής ευτυχίας θα έχει δραστική
επίδραση στην ποιότητα ζωής των 2,1 δισεκατομμυρίων εργαζομένων.

Ο κομβικός ρόλος της σχέσης
με τον άμεσο προϊστάμενο
Ο παράγοντας με τη μεγαλύτερη βαρύτητα
στην ικανοποίηση των εργαζομένων είναι

η σχέση συνεργασίας με τους προϊσταμένους τους. Αυτό επιβεβαιώνεται από πλήθος ερευνών και είναι απολύτως λογικό. Οι
δύο κύριοι τομείς, που προσδιορίζουν ένα
καλό και υγιές εργασιακό περιβάλλον και
βρίσκονται στον απόλυτο έλεγχο των μάνατζερ είναι: α. η αποτελεσματική οργάνωση
της εργασίας, δηλαδή να παρέχουν στους
ανθρώπους τους τη σωστή καθοδήγηση,
τα κατάλληλα εργαλεία και την απαραίτητη
αυτονομία, ώστε να βρίσκουν νόημα στη
δουλειά τους και να μπορούν να φέρουν εις
πέρας τα καθήκοντά τους με τις λιγότερες
δυνατές τριβές
β. η ψυχολογική ασφάλεια, ώστε να είναι σε
θέση να εκφράσουν τις απόψεις, τις ανησυχίες ή τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν
-ιδίως στο σημερινό αγχωτικό πλαίσιο της
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πανδημίας- χωρίς να φοβούνται για τη θέση
τους. Οι δύο αυτοί τομείς είναι άμεσα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και οδηγούν σε ενάρετους ή φαύλους κύκλους. Όπως φαίνεται
από πλήθος ερευνών, μάλλον κυριαρχεί η
δεύτερη περίπτωση, καθώς οι περισσότεροι
εργαζόμενοι δεν είναι ικανοποιημένοι από
τη σχέση τους με τη διοίκηση..

Γιατί οι μάνατζερ
δεν είναι «servant leaders»
Προκειμένου οι μάνατζερ να βελτιώσουν
τη σχέση με τους ανθρώπους τους και να
αυξήσουν την ικανοποίησή τους, αρκεί
να θέσουν στον εαυτό τους την ερώτηση
«πώς μπορώ να κάνω πιο εύκολη τη ζωή
των μελών της ομάδας μου σε γνωστικό, συναισθηματικό ή φυσικό επίπεδο;».
Με άλλα λόγια, να υιοθετήσουν τη διεθνώς διαδεδομένη φιλοσοφία του «servant
leader», ο οποίος εστιάζει στους ανθρώπους
και στο πώς θα φέρει το αποτέλεσμα μέσα
από αυτούς, καθοδηγώντας και ενδυναμώνοντας την ομάδα του, ενώ διατηρεί πιο χαμηλό προφίλ από τον «παραδοσιακό» ηγέτη.
Οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι αυτό το προφίλ ηγεσίας βελτιώνει την απόδοση και την
ικανοποίηση των εργαζομένων. Παράλληλα,
λειτουργεί θετικά και για τον ίδιο τον μάνατζερ, αφού αισθάνεται πιο σημαντικό τον
ρόλο του όταν βοηθά έμπρακτα την ομάδα
του. Γιατί, λοιπόν, δεν το έχουν υιοθετήσει
περισσότερα στελέχη ως σήμερα;
Η απάντηση είναι πως, ενώ στη θεωρία οι
επιχειρήσεις το ενστερνίζονται, στην πράξη
το παρακάμπτουν. Στις περισσότερες εταιρείες, οι μάνατζερ δεν έχουν ούτε το κίνητρο ούτε τις δεξιότητες για να διοικήσουν
τους ανθρώπους τους ως servant leaders.
Η εμπειρία τους είναι διαφορετική, καθώς η
δική τους επαγγελματική ανέλιξη, όπως και
των περισσότερων ανώτερων στελεχών, έγινε με άλλα κριτήρια: τεχνικές γνώσεις, υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα, αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία, σωστή δικτύωση και
ικανότητα έξυπνης διαχείρισης των politics
στον οργανισμό. Η υποστήριξη της ομάδας,
η ενίσχυση της ικανοποίησης των μελών της,
η οικοδόμηση σχέσεων καλής συνεργασίας
και εμπιστοσύνης, ο ανοικτός διάλογος και
η διαφάνεια δεν αποτέλεσαν ποτέ τις προϋποθέσεις για να αναλάβει κάποιος ανώτερη

διοικητική θέση. Για αυτό και, σύμφωνα με
έρευνα της Gallup, μόνο 1 στους 10 μάνατζερ διαθέτει αυτές τις δεξιότητες. Αντίθετα,
σύμφωνα με τον οργανωσιακό ψυχολόγο
Tomas Chamorro-Premuzic, τα περισσότερα
στελέχη εξελίσσονται στην ιεραρχία ακριβώς επειδή είναι επικεντρωμένα στο «εγώ»,
και όχι στο «εμείς».
Συνεπώς, ακόμη και αν ένα στέλεχος αισθάνεται ότι το σωστό είναι να υποστηρίξει την
ευημερία της ομάδας του, είναι δύσκολο να
αγνοήσει τις σειρήνες που επιτάσσουν ένα
πιο αυταρχικό στυλ διοίκησης, προκειμένου
να έχει μεγαλύτερη αναγνώριση άνωθεν.

Πώς θα γίνουν
Ο ρόλος που διαδραματίζει το «αφεντικό»
στην ικανοποίηση του εργαζομένου είναι
δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τις λίγες,
απλές ενέργειες που χρειάζεται να κάνει για
να βελτιώσει τη σχέση με τους ανθρώπους
του. Παρότι, λοιπόν, το εταιρικό περιβάλλον
σπάνια τους δίνει το κίνητρο, οι διευθυντές
μπορούν να συνεισφέρουν στην εργασιακή
ευημερία των ανθρώπων τους με μικρές
ενέργειες, που μετρούν περισσότερο από
τις μεγάλες οργανωσιακές αλλαγές, με τρεις
τρόπους:
• Ενσυναίσθηση και κατανόηση.
Ένας μάνατζερ που νοιάζεται πραγματικά
για τα μέλη της ομάδας του θα ρωτήσει με
ειλικρίνεια «πώς είσαι σήμερα;» και θα δείξει
ενσυναίσθηση ανεξάρτητα από την απάντηση, ώστε να δώσει την ευκαιρία στον
εργαζόμενο να εγείρει τα θέματα που τον
προβληματίζουν. Αν τα θέματα αυτά άπτονται της εργασίας, θα φροντίσει για την από
κοινού επίλυσή τους, ενθαρρύνοντας τον να
αναλάβει πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, και ο
ίδιος ο μάνατζερ θα πρέπει να είναι πρόθυμος να γίνει λίγο πιο ευάλωτος και να μοιραστεί συναισθήματα και προβληματισμούς.
Με τον τρόπο αυτόν, αυξάνει την αφοσίωση των ανθρώπων του και χτίζει ένα στενό
δίκτυο υποστήριξης, που είναι απαραίτητο
στη σημερινή ευμετάβλητη συγκυρία.
• Ευγνωμοσύνη.
Το «ευχαριστώ» κάνει τους ανθρώπους να
αισθάνονται ότι οι κόποι τους αναγνωρίζονται. Γιορτάζοντας τις μικρές νίκες, τακτικά
και γενναιόδωρα, ο μάνατζερ δίνει δύναμη
στους ανθρώπους του για να αντιμετω-

πίσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που
έρχονται και δημιουργεί μία θετική δυναμική μέσα στην ομάδα, που όλοι θέλουν να
συμμετέχουν και να δώσουν τον καλύτερο
εαυτό τους. Δεν κοστίζει τίποτα και έχει τεράστια οφέλη.
• Θετικότητα.
Πλήθος ερευνών έχουν αποδείξει την αξία
του θετικού, χωρίς επίκριση, feedback, στην
παρακίνηση και στην απόδοση των εργαζομένων. Παράλληλα, αυτή η θετική αντιμετώπιση συνεισφέρει στην ανάπτυξη της
αυτονομίας και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του μέλους της ομάδας, συντελώντας άμεσα στην αύξηση της ικανοποίησής
του από την εργασία.

Πώς θα τους βοηθήσει
η επιχείρηση
Η αλλαγή της κουλτούρας για την αύξηση
της ικανοποίησης των εργαζομένων δεν
μπορεί να προέλθει μόνο από τους ίδιους
τους μάνατζερ. Η Ηγεσία και το HR θα πρέπει
να πιστέψουν και να υποστηρίξουν με δράσεις την αλλαγή. Τα κύρια βήματα προς αυτή
την κατεύθυνση είναι:
• να εκπαιδεύσουν τους μάνατζερ στην μεγάλη αξία που έχει η εργασιακή ικανοποίηση για την επιχείρηση (πλήθος ερευνών
καταδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ ικανοποίησης των εργαζομένων, πιστότητας των
πελατών και κερδοφορίας)
• να υπογραμμίσουν την ευθύνη που φέρουν
οι μάνατζερ για την επίτευξή της
• να εντάξουν την ποιότητα της σχέσης με
την ομάδα στο σύστημα αξιολόγησης της
απόδοσης των μάνατζερ
• να εντάξουν τις κοινωνικές δεξιότητες του
servant leadership στα χαρακτηριστικά
των υποψηφίων που αναζητούν για στελέχωση και στα προγράμματα ανάπτυξης
ηγεσίας
• όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, να φροντίσουν και οι ίδιοι οι ηγέτες του οργανισμού
να λειτουργήσουν ως role models, επιδεικνύοντας στους μάνατζερ την επιθυμητή
συμπεριφορά προς τα μέλη των ομάδων
τους.
Πηγή:
“The boss factor: making the world a better place
through workplace relationships”, Tera Allas & Bill
Schaninger, McKinsey Quarterly, 22 September 2020.
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Διοίκηση

Η κρίση προσφέρεται για αυτοσχεδιασμό!
Μια από τις πλέον διαδεδομένες πεποιθήσεις είναι ότι στην κρίση δεν αυτοσχεδιάζεις.
Και όμως, η εν εξελίξει παγκόσμια πανδημία οδήγησε πολλούς οργανισμούς να
αυτοσχεδιάσουν, να υιοθετήσουν, δηλαδή, καινοτόμες στρατηγικές σε πραγματικό
χρόνο χωρίς πρότερο σχεδιασμό.
ΔΡ. ΚΥΡΙAΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚOΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Στρατηγικής & Μάρκετινγκ, Ακαδημαϊκός Διευθυντής Executive ΜΒΑ,
Alba Graduate Business School, The American College of Greece

Σ

ε σύντομο χρονικό διάστημα, εκπαιδευτικοί οργανισμοί
εκλήθησαν να υιοθετήσουν εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, επιχειρήσεις εισήλθαν στο ρυθμό τηλε-εργασίας, αρκετές επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο εισήλθαν στο ψηφιακό εμπόριο,
εργοστάσια προσανατόλισαν την γραμμή
παραγωγής τους στην παρασκευή μασκών
και αναπνευστήρων, ενώ επιχειρήσεις με
εταιρικούς πελάτες ξεκίνησαν να πωλούν
απευθείας στους τελικούς καταναλωτές.
Αν και οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν συχνά αντιξοότητες (μια τυπική ύφεση ανά
πενταετία ή αναμενόμενες ετήσιες φυσικές καταστροφές), οι κρίσεις διαφέρουν,
διότι απαιτούν άμεση ανταπόκριση για την
επιβίωση του οργανισμού.
Επιπλέον, υφιστάμενα πλάνα και δομές δεν
επαρκούν και ίσως παγιδεύουν σε ξεπερασμένες λύσεις, ενώ δυνητικές αντιδράσεις
περιπλέκονται από την αβεβαιότητα, σύγχυση και φόβο που επιφέρει το άγνωστο.
Υπ΄ αυτές τις συνθήκες, οι ηγέτες στην πολιτική, επιστήμη, υγεία και τις επιχειρήσεις
καλούνται να αναπτύξουν στρατηγικές σε
ελάχιστο χρόνο, χωρίς την πολυτέλεια της
συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων
ή πιλοτικής ανάπτυξης και προετοιμασίας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η στρατηγική έρχεται πιο κοντά στο θέατρο του αυτοσχεδιασμού που δεν ακολουθεί προκαθορισμένους ρόλους και πλοκή, όπως συμβαίνει

στο κλασικό θέατρο. Αντίστοιχα, η στρατηγική εμπνέεται από την jazz, όπου ο στόχος δεν είναι η ακριβής εκτέλεση της ίδιας
μελωδίας, αλλά η δημιουργία μουσικής σε
πραγματικό χρόνο και επί τόπου.
Το κοινό στοιχείο του αυτοσχεδιασμού
στις εταιρίες, τις μπάντες τζαζ και το θέατρο είναι ότι δεν υπάρχει πλάνο ή παρτιτούρα ή σενάριο - ακόμη και αν υπάρχουν πλάνα, μελωδίες, και χαρακτήρες.
Δεν έχουμε έτοιμες απαντήσεις σε πολλά
ερωτήματα, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν
ταχύτατα.

Οι κανόνες του αυτοσχεδιασμού
Ενώ ο αυτοσχεδιασμός δημιουργεί συνειρμούς έλλειψης πειθαρχίας και τυχαίας,
άσκοπης αντίδρασης σε απρόοπτα, είναι
αφέλεια να αγνοούμε ότι στηρίζεται σε
αυστηρούς κανόνες για να είναι αποτελεσματικός:
• Κινητήριος μοχλός στην τζαζ είναι η
εντατική προσοχή σε ενεστώτα χρόνο–στις αντιδράσεις του θεατή-, η άμεση επικοινωνία και ο συντονισμός με
τα μέλη της μπάντας (πχ. επαφή με τα
μάτια, σινιάλα με τα χέρια μεταξύ των
μουσικών). Κατά αντιστοιχία, και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν την
ικανότητα επαγρύπνησης σε αδύναμα
σινιάλα από το περιβάλλον τους. Η συνεχής ροή πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα
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της επιχείρησης αποτελεί την πυξίδα για
την σύνθεση της κατάλληλης αντίδρασης, ελλείψει επεξεργασμένου σχεδίου.
Οι επιχειρήσεις που αυτοσχεδιάζουν
επιτυχώς καταβάλλουν αδιάκοπη προσπάθεια να σπάσουν τα σιλό μεταξύ
τμημάτων, αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον.
• Ευέλικτες δομές με σαφείς προτεραιότητες. Ενώ οι επιχειρήσεις προσπαθούν
να ελέγχουν την συμπεριφορά των εργαζομένων τους με λεπτομερή περιγράμματα εργασίας (job description), στην
πραγματικότητά ένα πιο λιτό περίγραμμα
δίνει χώρο στην πρωτοβουλία των εργαζομένων όταν αντιμετωπίζουν απρόοπτα
χωρίς τις καθυστερήσεις που επιφέρουν
οι εγκρίσεις και οι πολύπλοκες, επίσημες
διαδικασίες. Επειδή οι πρωτοβουλίες
χωρίς συντονισμό οδηγούν στο χάος,
η αφομοίωση των εταιρικών στόχων
και αρχών από τους εργαζόμενους είναι
σημαντική προϋπόθεση του αυτοσχεδιασμού.

• Κουλτούρα με ανοχή στο ρίσκο. Στην
τζαζ, η εμπιστοσύνη και η αποδοχή
λαθών από το συνεχή πειραματισμό
των μουσικών είναι εκ των ων ουκ άνευ
και επιτρέπει στα μέλη της μπάντας να
διορθώνουν ατέλειες χωρίς να χάνουν
την αυτοπεποίθησή τους και το ρυθμό τους. Ο αυτοσχεδιασμός εκ φύσεως
εμπεριέχει αυξημένο ρίσκο που, αν οργανισμός δεν μπορεί να ανεχθεί, υπονομεύει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων να δοκιμάζουν νέες λύσεις και ιδέες.
Η αποδοχή μικρών και έξυπνων ’αποτυχιών΄ και η συνεπακόλουθη διάθεση για
πειραματισμό και ρίσκο αποτελεί το πιο
κρίσιμο στοιχείο στη δημιουργικότητα
και ζωντάνια του θεατρικού και μουσικού
αυτοσχεδιασμού.
Ενώ γνωστά παραδείγματα αυτοσχεδιασμού δημιουργούν την εντύπωση ότι ο
αυτοσχεδιασμός είναι για σπάνιες, έκτακτες συνθήκες όπως η θρυλική προσυδάτωσσση του Airbus της US Airways από

τον πιλότο Sully στον ποταμό Hudson στη
Νέα Υόρκη το 2009, μετά από σφοδρή
σύγκρουση με σμήνος από χήνες, η δραματική διάσωση ενός πυρηνικού εργοστασίου στην Φουκουσίμα της Ιαπωνίας,
μετά από ένα καταστροφικό σεισμό και
επακόλουθο τσουνάμι τεραστίων διαστάσεων το 2011, ή η επική ιστορία διάσωσης
του Βρεττανού εξερευνητή, σερ΄ Έρνεστ
Σάκλετον από ναυάγιο στην Ανταρκτική
το 1915, και όμως, οι κρίσεις συμβαίνουν
με μεγαλύτερη συχνότητα, καθώς οι οργανισμοί τακτικά καλούνται να αντιμετωπίσουν νέου τύπου ανταγωνιστές, συνεχείς
μεταβολές στη συμπεριφορά του καταναλωτή και ανατρεπτικές τεχνολογίες στη
τραπεζική και πληρωμές, το εμπόριο και
την εφοδιαστική αλυσίδα.
Αν η νέα κανονικότατα στις αρχές του 21ου
αιώνα χαρακτηρίζεται από απρόοπτα και
αβεβαιότητα σε μόνιμη βάση, οι οργανισμοί καλούνται να αναπτύξουν δομές και
δεξιότητες αυτοσχεδιασμού για ευελιξία
και προσαρμοστικότητα στο άγνωστο.
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DIVERSITY & INCLUSION:
Ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
H ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας προάγει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα
και το resilience με τρόπους που δεν συναντώνται σε περιβάλλοντα που
παρουσιάζουν ομοιογένεια. Ωστόσο, το diversity & inclusion χρειάζεται
προσεκτικά βήματα για να καλλιεργηθεί σωστά και κατάλληλες ενέργειες
προκειμένου να απελευθερωθεί η «δύναμη» ενός τέτοιου περιουσιακού στοιχείου.
Τι μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το D&I
παραμένει στο επίκεντρο της ατζέντας της στη διάρκεια της κρίσης αλλά και μετά;
ΠΗΓΗ: McKinsey Quarterly, Mάιος 2020, ΑΠΟΔΟΣΗ: ΝΑΝΣΥ ΒΛΑΧΑΚΗ

Ο

ι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν έρθει αντιμέτωποι με μία δύσκολη, πρωτοφανή ίσως κατάσταση που
δημιουργεί άγχος αλλά και disruption σε
επιχειρηματικό επίπεδο την εποχή που
διανύουμε. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα,
κάποιοι από αυτούς αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες εσόδων, αναστάτωση
στις λειτουργίες τους και στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και προκλήσεις αναφορικά με τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητά τους. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και
εταιρείες οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν απροσδόκητες αυξήσεις στη ζήτηση. Μεσοπρόθεσμα, υλικές και διαρκείς
μετατοπίσεις στις αγορές των πελατών
αναμένεται να σημειωθούν, σε συνδυασμό με αλλαγές στο κανονιστικό περιβάλλον και στη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού. Σε όλο αυτό, η ηγεσία κάθε
οργανισμού οφείλει να «εφοδιαστεί» με
μεγάλη αποφασιστικότητα και αντοχή
έτσι ώστε να οδηγήσει τον οργανισμό σε
μία οικονομική και κοινωνικά βιώσιμη πορεία προς τη νέα πραγματικότητα, το λεγόμενο «next normal».
Η εμπειρία από προηγούμενες περιόδους
κρίσεις έχει δείξει ότι το diversity & inclusion

μπορεί να μην θεωρείται πια στρατηγική
προτεραιότητα για τις εταιρείες, μερικές φορές και χωρίς πρόθεση. Οι εταιρείες παρατηρείται ότι επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο
σε πιο βασικές ανάγκες, όπως είναι η υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας, η διατήρηση
της παραγωγικότητας, η εξασφάλιση ότι το
ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να τα φέρει εις
πέρας και να ανταποκριθεί με βάση τα νέα
δεδομένα, καθώς και η μέριμνα για την υγεία
και την ευημερία των εργαζομένων σε κάθε
επίπεδο.
Ωστόσο, οι εταιρείες που τροχοπεδούν το
diversity & inclusion θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση: από τη μία θα έχουν να αντιμετωπίσουν την αντίδραση τόσο των πελατών
όσο και του ταλέντου τους, από την άλλη
και επί της ουσίας, θα αποτύχουν να βελτιώσουν τη θέση τους σε όρους ανάπτυξης. H
ποικιλομορφία στον χώρο εργασίας προάγει
την καινοτομία και το resilience, χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάκαμψη των εταιρειών σε περιόδους κρίσης.
Η δυναμική που φέρει ένα περιβάλλον με
diversity & inclusion θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείες και να λειτουργήσει ως
καταλύτης της επιχειρηματικής απόδοσης
της και οργανωτικής υγείας, συμβάλλοντας
στην ευρύτερη προσπάθεια για την ανά-

καμψη των οικονομιών και τη διασφάλιση
της κοινωνικής συνοχής. Τι μπορούν, λοιπόν,
να κάνουν οι οργανισμοί προκειμένου να
διασφαλίσουν ότι το D&I παραμένει στο επίκεντρο της ατζέντας τους στη διάρκεια της
κρίσης και μετά;

Η σπουδαιότητα ενός diverse
ανθρώπινου δυναμικού
σε περίοδο κρίσης
Η ποικιλομορφία και η ενσωμάτωση με
βάση το φύλο και την εθνικότητα και η απόδοση αποτελούν παραμέτρους που συμβαδίζουν και «πάνε χέρι με χέρι». Αυτό επιβεβαιώνεται και από το πρόσφατο report της
McKinsey & Company με τίτλο «Diversity
wins: How inclusion matters» με βάση το
οποίο τα τελευταία πέντε χρόνια φαίνεται
ότι η πιθανότητα οι εταιρείες με diverse
περιβάλλον να υπερβούν τα κέρδη των
ομότιμών τους, σημειώνει αυξητικό ρυθμό. Ομοίως, το ίδιο συμβαίνει σε θέματα
κυρώσεων για όσες εταιρείες στερούνται
ποικιλομορφίας. Παράλληλα, μία επικείμενη
έκθεση της McKinsey για την Λατινική Αμερική, τονίζει την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ
της διαφορετικότητας βάσει φύλου και της
θετικής συμπεριφοράς, άμεσα συνδεδεμένη με την οργανωσιακή υγεία η οποία με τη
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σειράς τη, σχετίζεται με την επιχειρηματική
απόδοση. Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει
επίσης ότι οι γυναίκες επιδεικνύουν, πιο συχνά από τους άντρες, ηγετική συμπεριφορά
που οδηγεί, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη
του ταλέντου και συμβάλλει θετικά στη συνολική απόδοση του οργανισμού. Μάλιστα,
οι γυναίκες συχνά εμφανίζουν συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από διανοητική διέγερση (intellectual stimulation), έμπνευση
και συμμετοχική λήψη αποφάσεων, στοιχεία
που συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των προκλήσεων. Αν και το
μεγαλύτερο μέρος των ερευνών για το D&I
έχει λάβει χώρα κατά τα διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων, όπου οι οικονομικές
συνθήκες ήταν κυρίως ευνοϊκές σε σχέση με
την τρέχουσα περίοδο, τα στοιχεία δείχνουν

ότι σε προηγούμενες περιόδους κρίσεων
το D&I έχει διαδραματίσει κύριο λόγο στην
ανάκαμψη των οργανισμών. Για παράδειγμα,
στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση
του 2008 -2009, οι τραπεζικοί οργανισμοί με
υψηλότερο ποσοστό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια παρουσίασαν σταθερότητα σε σχέση με τους ομότιμούς τους. Αυτό
υποδηλώνει ότι οι τράπεζες που διοικούνται
από γυναίκες μπορεί να είναι λιγότερο ευάλωτες σε μία ενδεχόμενη κρίση. Ερχόμενοι
στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης που
διανύουμε, παρατηρείται ότι οι χώρες και οι
πόλεις που στην ηγεσία τους είναι γυναίκες,
φαίνεται να διαχειρίζονται την πανδημία του
Covid-19 πιο επιτυχημένα σε σχέση με τις
υπόλοιπες. Πού μπορεί να οφείλεται αυτή η
διαπίστωση; Κάποιοι ερευνητές καταλήγουν

ότι η γυναικεία ηγεσία φέρει το πλεονέκτημα
της εμπιστοσύνης, καταλυτική παράμετρος
σε ορισμένες καταστάσεις κρίσης.

Γιατί το D&I μπορεί να χάσει
τη δυναμική του στην κρίση
της πανδημίας
Η πρόοδος σε θέματα D&I θα μπορούσε να
επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια περιόδων
κρίσης αλλά και μετά εάν οι εταιρείες δεν θέτουν ως προτεραιότητά τους το ζήτημα της
ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης. Κατά
τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης
που βιώσαμε στο παρελθόν, αν και τα αντίστοιχα προγράμματα συνέχισαν σε επίσημο
επίπεδο να είναι σε προτεραιότητα, τελικά
πρωτοβουλίες και ενέργειες που αφορούσαν πιο γενικά ζητήματα για το σύνολο του
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Η στρατηγική ευελιξία αναδεικνύεται σε
κρίσιμο στοιχείο, ενώ τείνει να συναντάται
περισσότερο στους οργανισμούς
που αξιοποιούν πλήρως το diverse
ταλέντο που διαθέτουν
ανθρώπινου δυναμικού φάνηκε ότι είχαν
μεγαλύτερη δυναμική. Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται να συμβαίνει και στην παρούσα
περίοδο, με το 27% των ηγετών να δηλώνει
ότι οι εταιρείες έχουν θέσει σε αναμονή πρωτοβουλίες D&I.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση καθιστά τις
θέσεις εργασίας ευάλωτες, γίνεται αντιληπτό ότι η σημασία ενός diverse ανθρώπινου
δυναμικού τίθεται σε κίνδυνο. Εντούτοις,
υπάρχουν περιπτώσεις όπως στους παρόχους υγιεινομικής περίθαλψης στον δημόσιο τομέα, που η κρίση μπορεί να οδηγήσει
σε αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας αλλά και να ευνοήσει τις μισθολογικές
παροχές βάσει φύλου. Από την άλλη, όμως,
κάτι τέτοιο μπορεί να αντισταθμιστεί από
την απώλεια θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα, όπου το χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων,
οι χαμηλοί μισθοί στο λιανικό εμπόριο, στον
τομέα της ψυχαγωγίας και διασκέδασης και
της φιλοξενίας μπορεί να πληγούν σοβαρά.
Επιπρόσθετα, η κρίση πιθανότατα θα εντείνει τις υπάρχουσες τάσεις αυτοματισμού
στον εργασιακό χώρο οι οποίες αναμένεται
ήδη ότι θα επηρεάσουν συγκεκριμένες ομάδες κοινού, τις γυναίκες και τις μειονότητες.
Χαρακτηριστικά, με βάση προηγούμενη
έρευνα από το McKinsey Global Institute,
παρότι ο αυτοματισμός έχει ισάξιο αντίκτυπο σε γυναίκες και άντρες, τείνει να διαφοροπoιείται σε σημαντικό βαθμό ανά κλάδο
και περιοχή. Ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας, και όχι μόνο, είναι ζωτικής σημασίας να
ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια σχετίζονται
με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην τεχνολογία, προκειμένου οι
γυναίκες και οι μειονότητες να αποκτήσουν

νέες ευκαιρίες εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα της McKinsey διαπίστωσε ότι
το 39% των θέσεων εργασίας αντιπροσωπεύεται από εργαζόμενους που ανήκουν
στη «μαύρη φυλή» -ποσοστό που για την
«άσπρη φυλή» διαμορφώνεται στο 34%.- οι
οποίοι τείνουν να απειλούνται από μειώσεις
ωρών εργασίας κα αμοιβών, προσωρινές
πληρωμές ή μόνιμες απολύσεις, κάτι που αγγίζει επτά εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Ταυτόχρονα, ένας ακόμη κίνδυνος που ελλοχεύει είναι ότι η απομακρυσμένη εργασία μπορεί να υπονομεύσει τον παράγοντα
ενσωμάτωση. Στον άξονα περιορισμού της
εξάπλωσης του Covid-19, η πλειοψηφία του
ανθρώπινου δυναμικού κλήθηκε να εργάζεται από το σπίτι, κάτι που μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση των προκαταλήψεων και
της υπάρχουσας συμπεριφοράς σε θέματα
D&I. Σχετική έρευνα που διεξήχθη στην
αγορά της Κίνας -εκεί που όλα άρχισαν- διαπίστωσε ότι ομάδες ή/και ολόκληρες επιχειρηματικές μονάδες που λειτούργησαν
εξ αποστάσεως, γρήγορα οδηγήθηκαν σε
σύγχυση σχετικά με το τι να κάνουν, καθώς
δεν ήταν ξεκάθαρο και σαφές για εκείνες
πώς να λειτουργήσουν. Το αίσθημα της
απομόνωσης που δημιουργήθηκε, οδηγεί
-από ότι φάνηκε- σε αβεβαιότητα σχετικά
με το σε ποιον να μιλάμε όταν προκύπτουν
συγκεκριμένα ζητήματα, πώς και πότε να
προσεγγίζουμε τους συναδέλφους μας, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις και να καλλιεργείται ένα κλίμα που
δεν ευνοεί τη δυναμική της ενσωμάτωσης.
Ταυτόχρονα, οι νόρμες της απομακρυσμένης εργασίας, όπως τα videoconferences,
θα μπορούσαν να είναι ανασταλτικός παρά-

γοντας για μερικές ομάδες κοινού, όπως οι
LGBT+ εργαζόμενοι, στην προσπάθεια μη
δημόσιας προβολής μερών του σπιτιού τους
σε όλους τους συναδέλφους τους.

Ευκαιρία:
η άλλη όψη του νομίσματος
Κάθε πρόκληση, όμως, είναι μια ευκαιρία
που αν αξιοποιηθεί κατάλληλα, θα αποφέρει καρπούς σε μελλοντικό χρόνο. Η ηγεσία
χρειάζεται να αναπτύξει τις δεξιότητές της
στην επίλυση προβλημάτων και να επαναπροσδιορίσει το όραμά της προκειμένου
να αντιμετωπίσει τα όσα συμβαίνουν, σε
επιχειρηματικό, κλαδικό και κανονιστικό
πλαίσιο. Η στρατηγική ευελιξία αναδεικνύεται σε κρίσιμο στοιχείο, ενώ τείνει να συναντάται περισσότερο στους οργανισμούς
που αξιοποιούν πλήρως το diverse ταλέντο
που διαθέτουν. Μελέτες έχουν δείξει ότι
όσες εταιρείες επενδύουν στην ποικιλομορφία και στην ενσωμάτωση, είναι σε θέση να
λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, να δημιουργήσουν προσαρμοστικές ομάδες και
τελικά, να έχουν το προβάδισμα στην επιχειρηματική αρένα. Σύμφωνα με την έρευνα
της McKinsey, οι οργανισμοί που βλέπουν το
D&I ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κατηγοριοποιούνται ως εξής:
• Diversity winners και fast movers: Μία
στις τρεις εταιρείες που έλαβαν μέρος στην
έρευνα έχουν σημειώσει σημαντικά κέρδη τα τελευταία πέντε έτη και συνεχίζουν
να καταγράφουν πρόοδο αναφορικά με
την χρηματοοικονομική απόδοσή τους σε
σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Όπως
φαίνεται, οι εν λόγω εταιρείες πρόκειται να
αξιοποιήσουν το D&I προς όφελός τους,
επιδιώκοντας ενεργά να καλλιεργήσουν
ένα περιβάλλον ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης, προκειμένου να «βγουν» από την
κρίση όσο πιο γρήγορα γίνεται.
• Moderate movers και resting on laurels:
Εδώ, ανήκουν όσοι οργανισμοί έχουν κάνει
λίγα βήματα προόδου στην κατεύθυνση
του D&I τα τελευταία πέντε χρόνια. Το πιο
πιθανό είναι στην περίοδο της κρίσης να
μείνουν σε ό,τι έχουν πραγματοποιήσει έως
τώρα, χωρίς να προχωρήσουν σε περαιτέ-
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ρω πρωτοβουλίες και ενέργειες.
• Laggards: Η πρόοδος των εταιρειών είναι στάσιμη ή ακόμα και οπισθοδρομική
σε σχέση με το φύλο και την εθνικότητα
τα τελευταία πέντε χρόνια. Η δυναμική
ενός diverse περιβάλλοντος είναι ανύπαρκτη, ενώ κατά την κρίση της πανδημίας οι
όποιες προσπάθειες θα υποτιμηθούν ακόμα περισσότερο.
Με άλλα λόγια, η έρευνα καταδεικνύει ότι
η κρίση θα αλληλοεπιδράσει με τις τάσεις
στο diversity & inclusion. Μάλιστα, οι εταιρείες που βρίσκονται κάπου ανάμεσα στους
diversity leaders και στους laggards έχουν
την ευκαιρία να σημειώσουν σημαντική
πρόοδο. Εάν επενδύσουν περισσότερο στο
diverse ανθρώπινο δυναμικό τους, θα είναι
σε θέση να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, να επαναπροσδιοριστούν και να αποκτήσουν ανθεκτικότητα.
Μάλιστα, όλο αυτό μπορεί να αποδειχθεί
κομβικό για την επαγγελματική σταδιοδρομία των ηγετών αλλά και για τα στελέχη των
επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Πρέπει όχι
μόνο να μεριμνήσουν για την προστασία
της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων
τους, αλλά να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα,
να επαναπροσδιορίσουν το επιχειρηματικό
μοντέλο και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία
όποιες διαταραχές υπάρχουν με σκοπό την
ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα του οργανισμού. Όταν, λοιπόν, η ηγεσία δεσμευτεί εκ
νέου προς το D&I, τότε θα αδράξει όλες τις
ευκαιρίες που απορρέουν καταγράφοντας
σημαντική διαφορά στην οργανωσιακή
απόδοση. Βάσει της McKinsey, οι πέντε βασικοί τομείς-ευκαιρίες είναι:
EΥΚΑΙΡΙΑ #1: Κερδίζοντας τον πόλεμο για
το ταλέντο. Η μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία μπορεί να έχει κάποια μειονεκτήματα, φέρει όμως και πλεονεκτήματα
αν αξιοποιηθεί ανάλογα. Για παράδειγμα, η
δυνατότητα της ευελιξίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μακροπρόθεσμα
ως προς τη διακράτηση των γυναικών, που
συχνά επωμίζονται το κυριότερο μέρος των
οικογενειακών καθηκόντων. Επίσης, η μετατόπιση προς ένα μοντέλο που υποστηρίζει

την εξ αποστάσεως εργασία μπορεί να δώσει πρόσβαση σε μία νέα ομάδα ταλέντων
που μέχρι στιγμής δεν ήταν διαθέσιμη για
την εκάστοτε εταιρεία όπως είναι οι εργαζόμενοι γονείς, τα dual career ζευγάρια, οι
μονογονεϊκές οικογένειες.
EΥΚΑΙΡΙΑ #2. Η βελτίωση της ποιότητας
στη λήψη αποφάσεων. Σε περιόδους κρίσεων οι οργανισμοί παρατηρείται ότι δίνουν
αξία στις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
αλλά και επανεκτιμούν το επιχειρηματικό
μοντέλο τους, τη δυναμική τους έναντι του
ανταγωνισμού και το εξωτερικό περιβάλλον.
Αυτή την οπτική φαίνεται να ενστερνίζονται
κατά κύριο λόγο όσοι επενδύουν έντονα
στο D&I, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να
βρουν δημιουργικές λύσεις σε ό,τι συμβαίνει, εν μέρει γιατί η ποικιλομορφία από μόνη
της φέρνει στο τραπέζι των συζητήσεων ανθρώπους με διαφορετική αντίληψη.
EΥΚΑΙΡΙΑ #3. Η αύξηση της καινοτομίας και του customer insight. Η έρευνα
δείχνει επίσης ότι οι diverse ομάδες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά καινοτομίας
και μπορούν να προβλέψουν καλύτερα τις
ανάγκες και τα πρότυπα κατανάλωσης που
καθιστούν δυνατή τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα
εν δυνάμει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για
παράδειγμα, εταιρείες που παρουσιάζουν
ετερογένεια στην ηγεσία είναι πιο πιθανό
να αναπτύξουν νέα προϊόντα σε σχέση με
εκείνες που έχουν ομοιογένεια. Την ίδια στιγμή, η έρευνα της McKinsey στην Λατινική
Αμερική διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι σε
εταιρείες με ποικιλομορφία είναι 150% πιο
πιθανό να προτείνουν νέες ιδέες και να δοκιμάσουν καινούριους τρόπους υλοποίησης
για το έργο τους.
EΥΚΑΙΡΙΑ #4. Ικανοποίηση εργαζομένων
και κίνητρο. Η έρευνα στη Λατινική Αμερική διαπίστωσε επίσης ότι όσες εταιρείες
ήταν δεσμευμένες ως προς το diversity, ήταν
περίπου 75% πιο πιθανό να έχουν κουλτούρα ηγεσίας που υποστηρίζει την ομαδική εργασία. Οι υποστηρικτές του D&I καλούνται

περισσότερο από ποτέ να δείξουν στην ηγεσία τα πλεονέκτημα ενός diverse περιβάλλοντος εργασίας, τα επιχειρηματικά οφέλη
που προκύπτουν αλλά και να επισημάνουν
την κρίσιμης σημασίας δημιουργία κλίματος
ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται
ότι εκτιμώνται και έχουν κίνητρο να προσφέρουν και να παράγουν έργο.
EΥΚΑΙΡΙΑ #5. Η βελτίωση της εικόνας
της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο και
η άδεια λειτουργίας της. Επιχειρήσεις που
διατηρούν ή/και αυξάνουν τα ποσοστά D&I
κατά τη διάρκεια της ύφεσης είναι πιθανό να
αποφύγουν τον κίνδυνο να τους επιβληθούν
κυρώσεις, να χάσουν την κυβερνητική υποστήριξη και συνεργασία αλλά και μερίδιο
αγοράς. Οι εταιρείες που εστιάζουν στο D&I
μπορούν να κάνουν το ίδιο και πέρα από το
επιχειρηματικό πλαίσιο λειτουργίας τους,
συμβάλλοντας με τις ενέργειές τους στο να
μετριάσει ο αντίκτυπος της κρίσης σε κοινωνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, μπορούν
να πραγματοποιήσουν δωρεά χρημάτων σε
περιοχές που έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα
ή/να συνδράμουν σε οικογένειες και κοινότητες οικονομικά ασθενέστερες. Σε τέτοιες
περιπτώσεις η οικονομική ενίσχυση είναι
ένας τρόπος αλλά όχι ο μοναδικός. Ο εθελοντισμός επίσης μπορεί να ελαχιστοποιήσει
τις επιπτώσεις της πανδημίας στο ευρύ κοινό και να περιορίσει το disruption στις οικονομίες και στις αλυσίδες εφοδιασμού.
Εν κατακλείδι, αυτή η κρίση έχει ξεκάθαρα
δείξει ότι οι αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα σε
επιχειρήσεις, κυβέρνηση και κοινωνία δεν
μπορούν να αγνοηθούν. Προκειμένου να επιβιώσουν και να ευημερήσουν, οι οργανισμοί
χρειάζονται υγιείς καταναλωτές, λειτουργικές κοινωνίες και ένα ανθρώπινο δυναμικό
χωρίς αποκλεισμούς. Υπό αυτό το πρίσμα,
καταλυτικής σημασίας είναι να κατανοήσουμε τα οφέλη της ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να
καλωσορίσουμε, εντάξουμε και καλλιεργήσουμε τη δέσμευση ατόμων από όλα τα κοινωνικά στρώματα σε κάθε έκφανση της επιχειρηματικής αλλά και κοινωνικής ζωής.
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παρουσίαση

Η Eποχή
του
Aνθρώπου
Είναι στη
φύση
της Volvo να φροντίζει
τον άνθρωπο
Mια διαφορετική
οπτική
O Νίκος Γιαννουσάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
τηςτηςπραγματικότητας
Volvo Car Hellas, κλείνοντας 2 χρόνια στο τιμόνι της Volvo Cars
στηνταΕλλάδα
αφηγείται
το success
story της
Volvo στην ελληνική αγορά
Κερδίζει
μεγαλύτερα
βραβεία,
τις καλύτερες
κριτικές,
και αποκαλύπτει
ταέννοια
συστατικά
της dining
σχέσης εμπιστοσύνης που δένει
ατόριο Milos
σφραγίζει την
του fine
τη μάρκα με το κοινό.

Τ

ΤΗΣ ΔΡ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΟΥΣΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ MANPOWER

Το 2010 μας άφησε μια γεύση
πικρή, ένα ‘μούδιασμα’, μια αίσθηση

αβεβαιότητας για το αύριο... Το ΔΝΤ
έγινε φοβικό σύνδρομο. Ύφεση,
τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα,
αύξηση των δεικτών ανεργίας, μείωση
της ανταγωνιστικότητας, σκληρά
κυβερνητικά μέτρα κυριάρχησαν τη
σκέψη και η απαισιοδοξία και ο φόβος
έγιναν συνοδοιπόροι μας. Δίχως
αμφιβολία η χώρα ε τας εξεργάσ ιμένων
του ελέγγράφων σας, μένων σε όλο
έμπουώντας σα ενες αντα, μπνεργα
σίγουρε ιμοπολώντας. Σχείαστε τας
εξεργάσ ιμένων του ελέγγράφων σας,
ενταλλεσματα ελκυσή σας εργασίγου
επελέγχου εντο τητελευ ροσφέρεση εια
περγήστε της περιασίγου εντο τικά βήμα.
νο πίνατικό απλά σας. δία τολές τολών
την δεσης σα στε τη συλλο έξοδομένων
δυνέπερια ελιδαραφής

Α

πό την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του, ο
επικεφαλής της Volvo Cars στην
Ελλάδα υποσχέθηκε ότι η Volvo
θα φτάσει στα ψηλότερα επίπεδα Ικανοποίησης του Πελάτη. Και, μέσα σε ενάμισι
χρόνο, ο δείκτης του Service ανέβηκε κατά
15 μονάδες.
«Είμαστε περήφανοι γιατί σήμερα κατέχουμε την 1η θέση στην Ευρώπη στον δείκτη Ικανοποίησης Service και τη 2η στον
δείκτη Πωλήσεων», δηλώνει ο κύριος Γιαννουσάς.
Η ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς
είχε αντίκτυπο και στην αγορά του
αυτοκινήτου. Είστε ευχαριστημένος
από την πορεία της μάρκας σας σε αυτό
το πλαίσιο;
Τα τελευταία χρόνια η Volvo αναπτύσσεται
συνεχώς, διανύοντας αναμφίβολα την πιο
ανθηρή περίοδο στην ιστορία της. Αυτό
είναι κάτι που σαφώς αποτυπώνεται στους
αριθμούς, στα αλλεπάλληλα ρεκόρ πωλήσεων και τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς της μάρκας, παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Το 2020 άνοιξε δυναμικά για τη Volvo
στην ελληνική αγορά, προδιαγράφοντας
ακόμη έναν επιτυχημένο κύκλο.
Στη συνέχεια, προέκυψαν απρόοπτες συνθήκες για τις οποίες ποτέ κανείς δεν μπορεί
να πει ότι είναι πλήρως προετοιμασμένος.
Θα μου επιτρέψετε, ωστόσο, να πω ότι
εμείς ήμασταν κατά κάποιον τρόπο έτοιμοι
εκ φύσεως.
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Διότι, περισσότερο από την κατασκευή
αυτοκινήτων, κινητήριος δύναμη στο
DNA της Volvo είναι η φροντίδα για τον
άνθρωπο. Έτσι, «ενστικτωδώς» αν θέλετε, κινηθήκαμε άμεσα πρώτα από όλα
για την προστασία και τη διασφάλιση
της υγείας του προσωπικού μας και των
πελατών μας, δημιουργώντας ασφαλή
περιβάλλοντα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.
Ως πελατοκεντρική εταιρεία, στραφήκαμε ακόμη περισσότερο προς το κοινό
μας, ενισχύσαμε τη σχέση μας μαζί του
με μια σειρά από καινοτόμες παροχές
και υπηρεσίες που έχουν άμεσο όφελος
για τον πελάτη. Δημιουργήσαμε επιπλέον λόγους για να προτιμήσει κανείς τα
εξαιρετικά αυτοκίνητα της Volvo, κάτι
που αντανακλάται και στις επιδόσεις μας
μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον.
Θα θέλατε, αφού αναφερθείτε
συγκεκριμένα στα στοιχεία για τις
επιδόσεις της Volvo στην ελληνική
αγορά το 2020, να μας πείτε λίγο
περισσότερα για τις νέες υπηρεσίες
και τις παροχές που απολαμβάνουν οι
πελάτες Volvo;
Όπως φαίνεται στα σχετικά στοιχεία έως
και τον Αύγουστο, η συνολική αγορά του
αυτοκινήτου στην Ελλάδα κατέγραψε
κάμψη κατά σχεδόν 40%, με σημαντική πτώση και στα premium segments,
στα οποία δραστηριοποιούμαστε. Καταφέρνοντας, όμως, να αυξήσει το μερίδιό
της σε σχέση με το 2019, η Volvo κινήθηκε καλύτερα, με τις συνολικές πωλήσεις
της να σημειώνουν μείωση κατά περίπου 24%.
Αξίζει να αναφέρουμε την πρωτιά τόσο
του XC40 όσο και του XC60 στις κατηγορίες τους, αλλά και τις εξαιρετικές επιδόσεις της σειράς Recharge. Τα plug-in
υβριδικά Volvo διεύρυναν θεαματικά τις
πωλήσεις τους σε σχέση με την περσινή
χρονιά και κατέκτησαν κορυφαίες θέσεις
στη σχετική λίστα.
Στο σύνολο των plug-in υβριδικών, το
μερίδιό μας έως και τον Αύγουστο είναι
περίπου 25%, ενώ στο premium PHEV
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μίας. Και, βέβαια, υποστηρίχθηκαν από
παροχές που απαντούν έμπρακτα στην
πρωταρχική προσδοκία του πελάτη από
το brand Volvo: την εξασφάλιση σιγουριάς και εμπιστοσύνης.
Όπως γνωρίζετε, από το καλοκαίρι όλα
τα μοντέλα Volvo καλύπτονται από 5ετή
εγγύηση, ενώ λανσάροντας και την Εγγύηση Ανταλλακτικών για τον Πελάτη
Εφ’ όρου Ζωής, συνθέσαμε ένα απαράμιλλο πλέγμα προστασίας και σιγουριάς
για το κοινό που μας εμπιστεύεται.
segment το ένα στα τρία αυτοκίνητα που
διατέθηκαν στην Ελλάδα είναι Volvo.
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους, καθώς αντανακλά
τις προσπάθειές μας στον τομέα της
ηλεκτροκίνησης και επιβεβαιώνει ότι η
φιλόδοξη στρατηγική μας για τον πλήρη
εξηλεκτρισμό της γκάμας μας αποδίδει
τα μέγιστα.
Επανερχόμενος στις ενέργειές μας οι
οποίες συμβάλλουν σε αυτά τα πολύ
καλά αποτελέσματα, θα αναφέρω ενδεικτικά την πρωτοποριακή υπηρεσία
Volvo Online Ordering και τα ελκυστικά
χρηματοδοτικά προγράμματα που λανσαρίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και απαντούν εξειδικευμένα στις
ανάγκες του πελάτη, καθιστώντας ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός Volvo.
Πρόσφατα, προχωρήσαμε και στην αναβάθμιση της υπηρεσίας τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης των πελατών μας, εγκαθιστώντας ένα νέο υπερσύγχρονο call
center που σκοπό έχει να αποτελέσει
κανάλι απευθείας επικοινωνίας με τους
πελάτες μας. Είναι κινήσεις που είχαν
καθοριστικό ρόλο στην ταχεία μας ανάκαμψη μετά την εμφάνιση της πανδη-

Είστε ευχαριστημένος από τον τρόπο
που εξυπηρετεί η εταιρεία σας αυτό
το κοινό αφού γίνει η πώληση;
Αφού σημειώσω ότι δεν επαναπαυόμαστε ποτέ και αναζητούμε διαρκώς νέους
τρόπους για να ενισχύσουμε τις after
sales παροχές μας προς τον πελάτη, θα
σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και περήφανος για την προσωπική
υποστήριξη και τους πρωτοποριακούς
μας θεσμούς εξυπηρέτησης του πελάτη. Υπηρεσίες όπως το Volvo Personal
Service, που προσφέρει σε κάθε πελάτη
Προσωπικό Σύμβουλο Service, αλλά και
ο Συνήγορος του Πελάτη, που ενεργεί
γρήγορα και αποτελεσματικά, παρεμβαίνοντας προσωπικά για την άμεση επίλυση ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν, βελτιώνουν συνεχώς τους δείκτες
ικανοποίησης των πελατών μας, ενισχύουν το loyalty της μάρκας και, τελικά, διευρύνουν την πελατειακή μας βάση.
Από ό,τι κάνουμε ως Volvo, προκύπτει
αβίαστα ότι πρωταρχικό μας μέλημα
είναι να υπηρετούμε τις ανάγκες όσων
μας εμπιστεύονται. Το κάνουμε με υπευθυνότητα, γνώση και ενθουσιασμό.

INFO
INFO

Είμαστε περήφανοι γιατί σήμερα
κατέχουμε την 1η θέση στην Ευρώπη στον
δείκτη Ικανοποίησης Service
και τη 2η στον δείκτη Πωλήσεων

Για
περισσότερες
www.volvocars.gr
πληροφορίες:
Volvo Car Hellas:
Άννα
Σύκαλου
210 62
41 833 - Σεφτελή
Marketing &
Communications Manager
Randstad Hellas SA
T: 210 6770523
E: asykalou@randstad.gr
S: www.randstad.gr
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Ανθρώπινο Δυναμικό

Επαναπροσδιορίζοντας
το μοντέλο εργασίας
Στον υβριδικό εικονικό κόσμο που καλούνται
πλέον να λειτουργήσουν οι εταιρείες και
οι οργανισμοί, η αποφυγή των παγίδων που
προκύπτουν από την απομακρυσμένη εργασία απαιτεί
προσεκτική σκέψη εκ μέρους της ηγεσίας.
Η δημιουργία κοινωνικής συνοχής και μίας
ενοποιημένης κουλτούρας αποτελούν προτεραιότητα
για τους ηγέτες και τις ομάδες τους.
ΠΗΓΗ: McKinsey Quarterly, Ιούλιος 2020, ΑΠΟΔΟΣΗ: NANΣΥ ΒΛΑΧΑΚΗ

Μ

ε φόντο την υγειονομική
κρίση που έχει ξεσπάσει, οι
οργανισμοί σχεδιάζουν όλο
και περισσότερο πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά
συνδυάζοντας την απομακρυσμένη εργασία
με εκείνη στον φυσικό χώρο εργασίας. Ένα
νέο μοντέλο, αποκαλούμενο ως υβριδικό
εικονικό μοντέλο (hybrid virtual model),
ξεπροβάλλει στο οποίο κάποιο ποσοστό
ανθρώπινου δυναμικού εργάζεται στο γραφείο, ενώ κάποιο από το σπίτι του. Το νέο
αυτό μοντέλο υπόσχεται μεγαλύτερη πρόσβαση στο ταλέντο, αυξημένη παραγωγικότητα για τα άτομα και τις μικρές ομάδες,
χαμηλότερα κόστη, περισσότερη ευελιξία
για τους ανθρώπους και βελτιστοποίηση
του employee experience. Εντούτοις, αν και
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τα παραπάνω οφέλη που προκύπτουν είναι
μείζονος σημασίας, ένας τέτοιος συνδυασμός ίσως είναι πιο δύσκολο να συμβεί από
ό,τι φαίνεται, παρόλη την επιτυχία που έχει
σημειώσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας
Covid-19. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία παλαιότερη περίπτωση, εκείνη της
Yahoo! που το 2013 η CEO, Marissa Mayer,
αποφάσισε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να
λειτουργήσει μέσα από τη remote εργασία
όπως προσπάθησε να κάνει, επιστρέφοντας
στον παραδοσιακό τρόπο εργασίας. Μάλιστα, το ίδιο συνέβη και στην HP Inc. εκείνη
την χρονιά. Αν και οι λόγοι για κάθε εταιρεία
μπορεί να είναι διαφορετικοί, αποδείχθηκε
ότι τα μειονεκτήματα της απομακρυσμένης
εργασίας υπερτερούσαν των πλεονεκτημάτων. Τα μειονεκτήματα αυτά προκύπτουν
από τους οργανωσιακούς κανόνες που
αποτελούν τα θεμέλια της κουλτούρας και
της απόδοσης (τρόπος εργασίας, πρότυπα
συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης) που
συμβάλλουν στη δημιουργία μίας κοινής
κουλτούρας, στην κοινωνική συνοχή και
στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης σε
έναν οργανισμό. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης σε εικονικό περιβάλλον εργασίας
ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί η επαφή με τα
παραπάνω στοιχεία με αποτέλεσμα τη διάβρωσή τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Επίσης, υπάρχει πιθανότητα να αναδυθούν
δύο διαφορετικές οργανωσιακές κουλτούρες, με επικρατούσα εκείνη που υπάρχει
στον φυσικό χώρο εργασίας, ανάμεσα στο
ανθρώπινο δυναμικό και στην ηγεσία όπου
επωφελούνται οι εντός γραφείου, από τα θετικά στοιχεία που απορρέουν από τη συνύπαρξή τους δια ζώσης και την πρόσωπο με
πρόσωπο συνεργασία. Αντιθέτως, για όσους
εργάζονται εξ αποστάσεως η κουλτούρα και
η κοινωνική συνοχή τείνουν να εξασθενούν
οδηγώντας το ανθρώπινο δυναμικό να αισθάνεται απομονωμένο, χωρίς δικαιώματα
και τελικά, μη ευτυχισμένο. Η αίσθηση του
ανήκειν, η ύπαρξη κοινού σκοπού αλλά και
η κοινή ταυτότητα που αποτελούν παράγοντες έμπνευσης και κινήτρου μπορεί να χαθούν, επιδεινώνοντας τελικά την απόδοση
του ανθρώπων. Οι οργανισμοί καλούνται,
λοιπόν, να σχεδιάσουν το νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας το οποίο θα εξασφαλίζει
ότι υπάρχει κοινός σκοπός και ταυτότητα,

κοινωνική συνοχή και αλληλεπίδραση για
όλους, από όπου και αν εργάζονται. Βασικός πυλώνας για αυτό η ύπαρξη μίας ενιαίας
κουλτούρας, με την ηγεσία να διαδραματίζει
εξέχοντα ρόλο.

Επιλέγοντας το κατάλληλο
μοντέλο εργασίας
Βασικό μέλημα για την ηγεσία, λαμβάνοντας
υπόψη την οργανωσιακή κουλτούρα και
απόδοση, είναι να αποφασίσει ποιο μοντέλο εργασίας (Πίνακας) είναι κατάλληλο για
τον οργανισμό. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται πρωταρχικά να αποσαφηνίσει ποιοι
είναι εκείνοι οι παράγοντες που χρήζουν
βελτιστοποίησης. Αφορούν στο κόστος της
ακίνητης περιουσίας, στην παραγωγικότητα
του ανθρώπινου δυναμικού, στην πρόσβαση στο ταλέντο ή μήπως στην εργασιακή
εμπειρία; Στην πραγματικότητα βέβαια, όλα
τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς και
αξιόλογους στόχους, αλλά είναι δύσκολο να
βελτιστοποιηθεί ένας από αυτούς, δίχως να
ληφθεί υπόψη η επίδρασή του στους υπόλοιπους. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες σε πρωταρχικό επίπεδο
είναι οι εξής: το είδος της εργασίας που το
ανθρώπινο δυναμικό καλείται να φέρει εις
πέρας και ο φυσικός χώρος που χρειάζεται
για να υποστηριχθεί όλο αυτό.
Ένα πλήρως εικονικό μοντέλο εργασίας θα
ταίριαζε σε ελάχιστες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο δραστηριοποιούνται σε
συγκεκριμένους κλάδους όπως η εξυπηρέτηση πελατών, τα outsourced call centers, οι
εκδόσεις, οι δημόσιες σχέσεις, το Marketing,
το ΙΤ και η ανάπτυξη λογισμικού, και πάλι
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο αντιστάθμισμα
των οφελών που προκύπτουν σε σχέση με
την πρόσβαση στο «καλύτερο» ταλέντο και
τη μείωση ή όχι του κόστους ακίνητης περιουσίας. Από την άλλη πλευρά, λίγες εταιρείες θα ήταν προτιμότερο να επιλέξουν την
εργασία κυρίως στον χώρο ενός γραφείου,
δεδομένου ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που
χρειάζονται ευελιξία λόγω της φύσης του
έργου τους, όπως εκείνοι στον τομέα της
υγείας. Για αυτό τον λόγο, η πλειοψηφία των
οργανισμών καλείται να επιλέξει ένα υβριδικό μοντέλο, το οποίο συνδυάζει με αρμονία
την remote και on-site εργασία.

• Η ανάγκη ύπαρξης γραφείων: Σημαντική
παράμετρος για κάθε επιχείρηση είναι να
προσδιορίσει το ποσοστό του ανθρώπινου
δυναμικού της που εργάζεται εξ αποστάσεως και πόσο συχνά αυτό συμβαίνει. Ας
κάνουμε το εξής σενάριο εργασίας: έστω
ότι το 80% εργάζεται απομακρυσμένα, μία
φορά την εβδομάδα. Αυτό συνεπάγεται ότι
βρίσκεται εντός γραφείου τις υπόλοιπες
τέσσερις μέρες της εβδομάδας στις οποίες
έχει πιθανόν αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους, συνεργάζεται πιο άμεσα, συμμετέχει στο brainstorming ιδεών κ.ά. Σε
μια τέτοια περίπτωση, το ιδανικό μοντέλο
φαίνεται να είναι η περιορισμένη απομακρυσμένη εργασία σε συνδυασμό με την
παρουσία στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού (large headquarters).
Από την άλλη, εάν το ένα τρίτο του ανθρώπινου δυναμικού εργάζεται remote αφιερώνοντας το 90% του χρόνου εργασίας του σε
αυτή τη μορφή εργασίας, τότε οι προκλήσεις
για κοινωνική συνοχή και αλληλεπίδραση
είναι πιο έντονες, με τα δύο τρίτα των εργαζομένων να έχουν το προβάδισμα. Ως καλύτερη επιλογή θα μπορούσε να είναι η εταιρεία να έφερνε τους «απομακρυσμένους»
εργαζόμενους πιο συχνά στα γραφεία της,
δημιουργώντας πολλαπλούς κόμβους-σημεία συνάντησης (hubs) που να εξυπηρετούν. Αυτό θα διευκόλυνε σημαντικά όσους
δεν είναι επιτρεπτό να μετακινούνται στα
κεντρικά γραφεία της επιχείρησης, όπως
συχνά συμβαίνει σε πολυεθνικούς οργανισμούς. Αυτό συνδράμει επίσης στην πιο
προσωποποιημένη επικοινωνία όταν πρόκειται για diverse ανθρώπινο δυναμικό, ενώ
πολλές φορές τα micro hubs έχουν τη δική
τους ενέργεια, είναι πιο «διασκεδαστιά» και
προάγουν την καινοτομία, συμβάλλοντας
έτσι στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των
ατόμων και τη δημιουργία θετικού κλίματος.
• Η παραγωγικότητα: Κατόπιν, μια ακόμα
διάσταση-ερώτηση, που αποτελεί προτεραιότητα, είναι η παραγωγικότητα. Εδώ, η
απάντηση για κάθε εταιρεία είναι μοναδική. Το πιο σημαντικό είναι οι οργανισμοί
να εστιάσουν στη μέτρηση των αποτελεσμάτων (outcomes) και όχι τόσο στο πόσες
ώρες βρίσκεται κάποιος μπροστά στην
οθόνη του υπολογιστή του, εάν έχει φτάσει αρκετά νωρίς στο γραφείο ή έχει φύγει
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αρκετά αργά. Εξάλλου, οι μικρές ομάδες
ευημερούν μέσα από τη δημιουργία εμψυχωτικού κλίματος με περιορισμένο έλεγχο
από τη Διοίκηση. Η καλύτερη επιλογή είναι ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων
που προσδοκώνται από αυτές τις ομάδες
παρά οι συγκεκριμένες ενέργειες ή ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές. Εκτός από
το να δοθούν σαφείς στόχοι στις ομάδες,
σε συνάρτηση με το accountability και την
αυτονομία ως προς την παράδοσή τους, η
ηγεσία οφείλει να καθοδηγεί και να εμπνέει βοηθώντας τις ομάδες να ξεπερνούν
γραφειοκρατικά εμπόδια, παρέχοντας τα
κατάλληλα εφόδια και εργαλεία και φυσικά να μοιράζεται την τεχνογνωσία και να
οπλίζει την ομάδα μέσα από την εμπειρία
της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Netflix, το οποίο ευημερεί χωρίς να
εστιάζει στις ώρες εργασίας αλλά στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας με βάση
τα outputs και όχι τα inputs.

H Διαχείριση της μετάβασης
και ο ρόλος της ηγεσίας
Οι οργανισμοί ευημερούν μέσα από την αίσθηση του ανήκειν και του κοινού σκοπού
που μπορεί εύκολα να χαθεί όταν δύο κουλτούρες αναδύονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Όταν συμβεί αυτό, η εμπειρία έχει δείξει
ότι η προσωπική κουλτούρα έρχεται να κυριαρχήσει, παραγκωνίζοντας το «απομακρυσμένο» ανθρώπινο δυναμικό.Κάτι τέτοιο
μπορεί να υπάρξει λόγω διάφορων μικρών
περιστατικών, όπως για παράδειγμα η χρήση
πινάκων στο γραφείο αντί για ηλεκτρονικά
εργαλεία που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό
και μπορούν όλοι να τα χρησιμοποιήσουν.
Επίσης, μπορεί η συνύπαρξη διαφορετικών
κουλτούρων να προωθεί περισσότερο το
έργο των on-premises εργαζομένων στους
οποίους ανατίθενται πιο σημαντικά projects.
Παράλληλα, κατά κανόνα, όσο πιο γεωγραφικά διασκορπισμένη είναι μία ομάδα, τόσο
πιο δύσκολο είναι το έργο της ηγεσίας, με
όσους ηγέτες ήταν αποτελεσματικοί σε αυτό
τον ρόλο εντός γραφείου, να μην συμβαίνει
το ίδιο σε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας. Η
ηγεσία καλείται να αναπτύξει διαφορετικά
χαρακτηριστικά και συμπεριφορές με βάση
ποια ομάδα έχει απέναντί της, την εικονική ή
όχι, προκειμένου να εξασφαλίσει τη δέσμευ-

σή της και τη συνοχή της. Πιο συγκεκριμένα:
• Να εμπνέει: Πιθανόν η ηγεσία με βάση την
ιεραρχία να ευδοκιμεί στις επαφές πρόσωπο με πρόσωπο. Όταν πρόκειται για μία
υβριδική επιλογή, όμως, οι ηγέτες οφείλουν να στηρίζονται κατά κύριο λόγο στο
πώς θα εμπνεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό, όχι λόγω της θέσης τους, αλλά βάσει
της συμπεριφοράς τους. Η απομακρυσμένη εργασία απαιτεί νέες ηγετικές συμπεριφορές για να αντισταθμίσει τα μειωμένα
κοινωνικό-συναισθηματικά στοιχεία των
ψηφιακών καναλιών.
• Να καλλιεργεί μη επίσημες συναντήσεις. Οι ανεπίσημες συναντήσεις των
ατόμων, πχ στον διάδρομο της εταιρείας,
συχνά οδηγούν στην ανταλλαγή γνώσεων,
εμπειριών και ιδεών ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό, σε πιο ήρεμους ρυθμούς,
ενισχύοντας τον κοινωνικό δεσμό που
αναπτύσσεται. Αυτή η δυνατότητα, όμως,
χάνεται στο εικονικό εργασιακό περιβάλλον. Οι ηγέτες οφείλουν να βρουν τρόπους
για να δημιουργήσουν ανεπίσημες συναντήσεις που προάγουν όλα τα παραπάνω,
όπως για παράδειγμα τα fireside chats,
δηλαδή συνομιλίες ανοιχτές σε όλους σε
κάποιο εικονικό κανάλι επικοινωνίας, χωρίς δομή και συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Περαιτέρω επιλογές περιλαμβάνουν εικονικές αίθουσες καφέ και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και εικονικά συνέδρια στα
οποία οι ομαδικές και ιδιωτικές αίθουσες
συνομιλιών συμπληρώνουν την παρουσία
των ατόμων.
• Να δείχνει τι είναι σημαντικό μέσα από
τη συμπεριφορά του. Είναι πρωταρχικής
σημασίας η ηγεσία να αναγνωρίσει ότι οι
ενέργειές της, ο τρόπος συμπεριφοράς και
η στάση της επηρεάζουν το πώς κινούνται
τα υπόλοιπα άτομα. Εάν, λοιπόν, είναι περισσότερο σημαντική η παρουσία του ανθρώπινου δυναμικού στα γραφεία του οργανισμού, τότε οι ηγέτες είναι εκείνοι που
πρέπει να βρίσκονται εκεί καθημερινά και
να συμμετέχουν στα εκάστοτε meetings.
Με αυτό τον τρόπο, τα μέλη της ομάδας θα
αντιληφθούν τη βαρύτητα της παρουσίας
τους στον ίδιο χώρο, ενώ θα συνειδητοποιήσουν ότι αν δεν το κάνουν, επηρεάζονται
αρνητικά οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξής τους και όχι μόνο.

• Να μην βασίζεται μόνο στις εικονικές
αλληλεπιδράσεις. Δίχως αμφιβολία, τα
τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν επηρεάσει τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος
εργασίας και μέσα από τα εργαλεία που
παρέχουν έχουν μεταβάλλει το πώς. Αυτό,
όμως, δεν συνεπάγεται ότι έχουν αντικαταστήσει τη σπουδαιότητα της προσωπικής
επαφής. Ακόμα και αν πολλές συναντήσεις
μπορούν να γίνουν μέσω video, ή επικοινωνία μέσω email, δίνοντας και τον απαραίτητο χρόνο απάντησης πολλές φορές,
υπάρχουν φορές που η προσωπική επαφή
είναι η πιο σωστή επιλογή. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να αφορούν
σε θέματα μισθοδοσίας, performance και
προαγωγής είναι σίγουρα καλύτερα να
γίνονται μέσα από την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. Γενικά, όταν πρόκειται
για θέματα που η εμπιστοσύνη αποτελεί
παράγοντα κλειδί, η εικονική επαφή καλό
θα είναι να αποφεύγεται.
• Να παρακολουθούν τα ανεπίσημα
δίκτυα. Οι οργανισμοί αποτελούνται από
πολλαπλά, αλληλοεπικαλυπτόμενα κοινωνικά δίκτυα. Όσο πιο πολύ αυτά διευρύνονται, τόσο περισσότερο το ταλέντο
κινητοποιείται, ενισχύοντας την cross-silo
συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων.
Σε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, αυτή
η αλληλεπίδραση μπορεί να μειωθεί και
έτσι να αποδυναμώσει τους δεσμούς που
έχουν καλλιεργηθεί. Για την αντιμετώπιση
αυτού του κινδύνου, οι ηγέτες πρέπει να
χαρτογραφήσουν και να παρακολουθούν
τα ανεπίσημα δίκτυα που δημιουργούνται,
πχ σε εξαμηνιαία βάση. Μέσα από την
χαρτογράφηση των σχέσεων και των προτεραιοτήτων, πολύ πιθανό να χρειαστεί
να παρέμβουν και να δημιουργήσουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ομάδων ή των
ατόμων που δεν το κάνουν και κρίνουν ότι
πρέπει να συμβεί.

Υβριδικές εικονικές ομάδες
Ο ρόλος της ηγεσίας είναι κρίσιμος, αλλά στο
υβριδικό εικονικό μοντέλο, οι ομάδες -και τα
δίκτυά τους- χρειάζεται επίσης να υιοθετήσουν νέους κανόνες και να αλλάξουν τον
τρόπο που εργάζονται έτσι ώστε να είναι παραγωγικές και καινοτόμες. Αυτό σημαίνει τη
συλλογή πληροφοριών, την εύρεση λύσεων,
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6 μοντέλα που συνδυάζουν την απομακρυσμένη εργασία με εκείνη στον φυσικό χώρο
Επιθυμητό αποτέλεσμα

Κατά κύριο λόγο
On-premises

Κόστος προς διαχείριση

Περιορισμένη
εξ αποστάσεως εργασία,
κεντρικά γραφεία

Ηγεσία και εργαζόμενοι
βρίσκονται σε 1-2 κεντρικά
γραφεία

Εν μέρει εξ αποστάσεως εργασία, κεντρικά
γραφεία

Ηγεσία και εργαζόμενοι δαπανούν κυρίως τον χρόνο τους στα
κεντρικά γραφεία της εταιρείας

Εν μέρει εξ αποστάσεως
εργασία, πολλαπλά Hubs

Αναλογικά οι ηγέτες και οι εργαζόμενοι βρίσκονται διασκορπισμένοι
στα γραφεία του οργανισμού

Πολλαπλά Microhubs

Ηγεσία και εργαζόμενοι είναι
διασκορπισμένοι σε διαφορετικά
Microhubs ανά γεωγραφική περιοχή

Εν μέρει εξ αποστάσεως
εργασία, με ευέλικτα
γραφεία

Χωρίς μόνιμα γραφεία.
Σε περιοδικό χρόνο, ενοικιαζόμενοι χώροι για την πρόσωπο με πρόσωπο συνεργασία

Υβριδικό μοντέλο

Κατά κύριο λόγο
off premises

Πρόσβαση
στο ταλέντο

Παραγωγικότητα
(ατομική και ομαδική)

Κόστος ακίνητης
περιουσίας

Κυρίως απομακρυσμένη
εργασία, καθόλου
γραφεία

την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων και τη
βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων, το συντομότερο δυνατόν. Ο βαθμός δυσκολίας σε
όλο αυτό αυξάνεται όταν η ομάδα εργάζεται
εν μέρει εικονικά, εν μέρει φυσικά.
Για να αρθεί αυτή η δυσκολία, η ηγεσία πρωτίστως οφείλει να δώσει χώρο σε ό,τι κάνει
και να μάθει από τυχόν λανθασμένες κινήσεις. Η ψυχολογική ασφάλεια έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα, και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό και σε ένα υβριδικό εικονικό
μοντέλο. Μάλιστα, σε μια τέτοια περίπτωση
χρειάζεται περισσότερη προσοχή και για
αυτό η κουλτούρα διαδραματίζει σπουδαίο
ρόλο. Η αίσθηση της ασφάλειας προκύπτει
όταν τα άτομα νιώθουν άνετα κάνοντας

λάθη, αλλά και μιλώντας και δημιουργώντας
καινοτόμες ιδέες. Η ασφάλεια απαιτεί επίσης
το άτομα να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται όταν ζητούν ευέλικτες λύσεις για την
κάλυψη των προσωπικών αναγκών τους.
Παράλληλα, οι ηγέτες δεν πρέπει να παραβλέπουν τη διαφορά ώρας όταν πρόκειται
για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται
παγκοσμίως και ομάδες που καλούνται να
συνεργαστούν μεταξύ τους από διαφορετικά μέρη ανά την υφήλιο. Επίσης, η ηγεσία πρέπει να λάβει υπόψη τη διαφορετική
κουλτούρα που μπορεί να φέρουν οι ίδιοι οι
άνθρωποι αρχής γενομένης της καταγωγής
τους ή του τόπου διαμονής. Εν κατακλείδι,
οι σαφείς κανόνες και οι σχέσεις που βασί-

ζονται στην εμπιστοσύνη επηρεάζουν θετικά την παραγωγικότητα. Την ίδια στιγμή,
όσο περισσότερο οι ομάδες συνεργάζονται
μεταξύ τους σε βάθος χρόνου, τόσο πιο παραγωγικές τείνουν να είναι σε σχέση με τις
πιο νέες οι οποίες λειτουργούν ως φορέας
κινητοποίησης. Στο φυσικό περιβάλλον εργασίας, ενδεχόμενη εναλλαγή ατόμων ανάμεσα στις ομάδες είναι πιο εφικτή να συμβεί,
σε αντίθεση με τις εικονικές. Όμως, ούτε το
ένα άκρο, ούτε το άλλο είναι θεμιτό. Εκείνο
που χρειάζεται είναι κάθε ομάδα να φέρει
τον βαθμό ειδίκευσης και το υπόβαθρο που
απαιτείται μέσα από το σωστό μίγμα ατόμων
και να είναι ευθυγραμμισμένη ως προς τους
στόχους και το έργο της.
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Πώς η εταιρική κοινωνική ευθύνη
παράγει περισσότερο «ανθεκτικούς»
οργανισμούς
Οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη ισχύ όταν στις διοικητικές αποφάσεις
τους συνυπολογίζονται τα συμφέροντα όλων των συνδιαλεγόμενων μερών.
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ
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Σ

ε περιόδους κρίσης, οι εταιρείες
στρέφουν γρήγορα την προσοχή
τους στο πώς θα καταφέρουν να
επιβιώσουν, με την πανδημία του
κορωνοϊού να μην αποτελεί εξαίρεση. Κάτω
από αυτές τις συνθήκες και μεταξύ πολλών
άλλων προκλήσεων, οι επιχειρήσεις προσπαθούν αφενός να μεριμνήσουν αποτελεσματικά για την ασφάλεια των εργαζομένων
τους και αφετέρου να βγουν αλώβητες από
τις αναγκαστικές διακοπές λειτουργίας. Ως
εκ τούτου, η επιλογή να εστιάσουν στην
εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) τη δεδομένη χρονική στιγμή ίσως και να φαίνεται λανθασμένη, στην πραγματικότητα, όμως, μπορεί να είναι και η κατάλληλη ευκαιρία. Αυτό
αποδεικνύεται εφόσον κάποιος αναλογιστεί
το τι περιλαμβάνει η ΕΚΕ, εκτός από το να
«κάνει καλό». Οι εταιρείες συνήθως αντιλαμβάνονται την ΕΚΕ ως μια σειρά από «φιλανθρωπικές» δράσεις ή δράσεις που αποσκοπούν στο γενικότερο καλό, υποστηρίζοντας
την τέχνη, την έρευνα ενάντια στον καρκίνο
κ.ά. Εντούτοις, μία περισσότερο χρήσιμη
προσέγγιση ως προς την κοινωνική ευθύνη
θα ήταν οι ηγέτες να λάβουν υπόψη τα ποικίλα ενδιαφέροντα που έχουν τα διαφορετικά συνδιαλεγόμενα μέρη που περιβάλλουν
τον οργανισμό τους, δηλαδή όλες εκείνες
τις ομάδες που επηρεάζουν ή επηρεάζονται
από τις λειτουργίες του.
Στις εν λόγω ομάδες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι προμηθευτές, οι τοπικές κοινότητες, οι κυβερνήσεις κ.ά που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευημερία μίας
επιχείρησης.

Με στόχο την ανθεκτικότητα
Οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να εντάξουν την κοινωνική ευθύνη στον πυρήνα
των δραστηριοτήτων τους δεν είναι σε θέση
να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που, σε διαφορετική περίπτωση, θα βοηθούσαν στη
δημιουργία ανθεκτικότητας και υψηλής
απόδοσης. Πολλές εταιρείες, μάλιστα, εξακολουθούν να διακατέχονται από μια περιορισμένη οπτική αναλογικά με το ποια από τα
συνδιαλεγόμενα μέρη έχουν περισσότερο
σημασία, κάτι που αποδεικνύεται επιβλαβές

για τις ίδιες. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι στο
Bhopal της Ινδίας μπορεί να μην υπολογίζονταν ως εμφανής stakeholder για την Union
Carbide μέχρι τη στιγμή που περισσότερα
από 500.000 άτομα δηλητηριάστηκαν και
τουλάχιστον 3.700 πέθαναν εξαιτίας της
διαρροής τοξικών αερίων από τα παρασιτοκτόνα της τελευταίας το Δεκέμβριο του
1984. Η BP μπορεί να μην έδινε τόσο μεγάλη σημασία για την αλιεία στην περιοχή του
Περσικού κόλπου μέχρι το 2010, χρονιά κατά
την οποία συνέβη η καταστροφή με τη διαρροή πετρελαίου του Deepwater Horizon,
που εντέλει την έφερε σε πρώτο πλάνο στα
ενδιαφέροντά της. Επιπλέον, οι γυναίκες
ίσως να μην αποτελούσαν μια διακριτή εργασιακή ομάδα που να ενδιέφερε τις Nike,
Uber, Walmart ή JPMorgan, προτού εκείνες
βρεθούν αντιμέτωπες με πολλές δικαστικές
αγωγές και διάφορες διαδικτυακές αναρτήσεις για διακρίσεις, παρενοχλήσεις και ανισότητα στις αμοιβές. Εν μέσω μιας κρίσης,
όπως αυτή του Covid-19, οι εταιρείες είναι
απολύτως λογικό να ανησυχούν για το πώς
θα εξασφαλίσουν νέες πηγές εσόδων και
το πώς θα μειώσουν τα κόστη έτσι ώστε να
παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ωστόσο, αυτά
δεν είναι τα μοναδικά ρίσκα που χρειάζεται
να διαχειριστούν με οξυμένα αντανακλαστικά. Οφείλουν, επίσης, να αναλογιστούν τον
ευρύτερο αντίκτυπο που πιθανόν να έχουν
οι δραστηριότητές τους αφού, διαφορετικά,
κινδυνεύουν να πλήξουν την απόδοση ή /
και τη φήμη τους καθώς «θυσιάζουν» τόσο
τις πρακτικές που προσφέρουν ανθεκτικότητα όσο και την αίσθηση του γενικότερου
ελέγχου της κατάστασης, με σκοπό τη βραχύχρονη ανακούφιση.
Παραδείγματος χάριν, όταν η Amazon, στην
προ κορωνοϊού εποχή, προσέφερε παράδο-

ση αυθημερόν, μπορεί οι καταναλωτές της
να ήταν ευχαριστημένοι, όμως οι δρόμοι
ήταν περισσότερο συνωστισμένοι, η ρύπανση αυξανόταν και οι εργαζόμενοι στις παραδόσεις εκτίθεντο σε κινδύνους.
Μετά την υγειονομική κρίση, η εταιρεία μοχθούσε να προσφέρει όσο το δυνατόν πιο
γρήγορες παραδόσεις σε καταναλωτές που
ήταν αγχωμένοι μήπως τους τελειώσουν τα
βασικά είδη οικιακής χρήσης, με αποτέλεσμα να θέτει σε μεγαλύτερο ρίσκο τους εργαζομένους στις αποθήκες και στις παραδόσεις καθ’ όλη αυτή τη διαδικασία.
Επιπροσθέτως, σε ορισμένες χώρες, όπως η
Κίνα και οι ΗΠΑ, οι κυβερνήσεις χαλάρωσαν
τα περιβαλλοντικά τους μέτρα στην προσπάθειά τους να διευκολύνουν τις εταιρείες που
αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Ανάλογα, όμως,
με τον βαθμό που οι εταιρείες έκαναν χρήση
των συγκεκριμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων,
τροποποιούσαν και το περιβαλλοντικό τους
φορτίο, πολλές φορές με αρκετές συνέπειες
ως προς την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Κάθε επιχειρησιακό μοντέλο και κάθε στρατηγική επιλογή εμπεριέχει συμβιβασμούς.
Κάποια μέρη κερδίζουν (πιθανόν οι καταναλωτές, οι μέτοχοι και οι κάτοχοι ομολόγων)
και κάποια άλλα όχι (όπως το περιβάλλον, οι
ευάλωτοι εργαζόμενοι και οι κοινότητες). Οι
ανθεκτικές εταιρείες είναι αυτές που διαχειρίζονται προσεκτικά τους εν λόγω συμβιβασμούς. Προκειμένου, όμως, να πετύχουν, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα τυπικά λάθη
που οφείλουν να αποφύγουν.

Τα τέσσερα τυπικά λάθη
Σε ό,τι αφορά το επιχειρείν, ακόμα και προ
κορωνοϊού, η κοινωνική ευθύνη έχει αναχθεί
σε ένα κεντρικό ζήτημα, που τονίστηκε ακόμα περισσότερο με το ξέσπασμα της πανδη-

Κάθε στρατηγική επιλογή
εμπεριέχει συμβιβασμούς. Κάποια μέρη
κερδίζουν και κάποια χάνουν. Οι ανθεκτικές
εταιρείες είναι αυτές που διαχειρίζονται
προσεκτικά τους συμβιβασμούς αυτούς
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μίας, η οποία λειτούργησε ως επιταχυντής
των διάφορων αλλαγών, με αποτέλεσμα οι
επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να επιστρέψουν στον παλιό τρόπο λειτουργίας τους.
Αυτό συμβαίνει διότι οι κυβερνήσεις που
μεριμνούν για τη σωτηρία και την επιβίωση
των εταιρείων δεν θα ανεχθούν, πλέον, τη
μεταφορά των κερδών σε oﬀshore εταιρείες
για την αποφυγή των φορολογικών υποχρεώσεων. Οι εργαζόμενοι που είναι επισφαλής
οργανώνονται και διεκδικούν καλύτερες
συνθήκες εργασίας. Η ρύπανση έχει μειωθεί,
με τους περιβαλλοντολόγους να αντιτίθενται στις εταιρείες που συνεχίζουν να μην
διαχειρίζονται, πολλώ δε μάλλον, να παράγουν τοξικά απόβλητα.
Εντούτοις, οι περισσότερες εταιρείες είναι απροετοίμαστες για αυτές τις αλλαγές
επειδή αντιμετώπιζαν την ΕΚΕ ως μία απλή
προσθήκη, ως πάρεργο ή ως κάτι που ήταν
«ωραίο να διαθέτουν», εφόσον τα λειτουργικά έξοδα ήταν εξασφαλισμένα. Ωστόσο, το
2020, η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Προκειμένου να δημιουργηθούν
ανθεκτικοί και παραγωγικοί οργανισμοί, οι
ηγέτες οφείλουν να αντιμετωπίζουν τη δια-

χείριση των αντικροούμενων συμφερόντων
που έχουν οι ποικίλοι συνδιαλεγόμενοι ως
βασική δεξιότητα, η οποία μπορεί να αποτελέσει πηγή μετασχηματισμού. Στην προσπάθεια τους αυτή, υποπίπτουν σε τέσσερα
βασικά λάθη:
1. Δεν γνωρίζουν πώς ένα επιχειρησιακό
μοντέλο δημιουργεί συμβιβασμούς:
Το πρώτο βήμα για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των συνδιαλεγόμενων μερών είναι
να ανιχνεύσουν το που βρίσκονται οι πιέσεις
στα επιχειρησιακά τους μοντέλα, δηλαδή
τα συμφέροντα ποιων μερών θυσιάζονται
και ποιων εξυπηρετούνται. Οι εν λόγω αναλύσεις αποτελούν το σημείο εκκίνησης μιας
καινοτόμου διερεύνησης καθώς βοηθούν
στον επαναπροσδιορισμό των προβλημάτων που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.
Πολλοί managers, όμως, δεν εξετάζουν συστηματικά τους συμβιβασμούς αυτούς, ίσως
επειδή τα οικονομικά δεδομένα ανέκαθεν
θεωρούσαν τέτοιου είδους εξωτερικούς
συμβιβασμούς ως υποπροϊόντα της επιχειρησιακής δραστηριότητας, τα οποία δεν
συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά έξο-

δα. Σαφέστατα ορισμένοι συνδιαλεγόμενοι
μπορεί να ληφθούν υπόψη στον μετριασμό
ενός σχεδιασμού ή στην προσπάθεια για
τη διακράτηση των εργαζομένων, σπανίως
όμως οι εταιρείες ξεκινούν με την εκτενή
ανάλυση των συμφερόντων των συνδιαλεγόμενων μερών στο πλαίσιο της κατάρτισης
ενός στρατηγικού σχεδιασμού, της δημιουργίας ενός νέου προϊόντος ή της προσπάθειας
για αναδιάρθρωση.
Στα προαναφερθέντα παραδείγματα, οι εταιρείες δεν επέδειξαν τη δέουσα προσοχή στα
συνδιαλεγόμενα μέρη που τελικά επηρεάστηκαν βαθύτατα από τις δραστηριότητές
τους. Με ποιο τρόπο, λοιπόν, θα μπορούσαν
να αποφύγουν τέτοιου είδους προβλήματα;
Εφόσον οι CEOs οφείλουν να δημιουργούν
αξία για όλους τους συνδιαλεγόμενους, τότε
είναι σημαντικό να αναρωτηθούν για ποιους
δημιουργείται πράγματι αξία και για ποιους
αυτή καταστρέφεται. Πολλές φορές συμβαίνει ορισμένα μέρη να έχουν λόγο στη λήψη
των αποφάσεων, όπως για παράδειγμα το
σωματείο των εργαζομένων στην General
Motors, το οποίο έχει ισχυρή υποστήριξη
από την ένωση United Auto Workers.
Τι συμβαίνει, όμως, με τα υπόλοιπα μέρη, οι
απόψεις των οποίων δεν τίθενται υπό συζήτηση ακριβώς επειδή αυτά δεν διαθέτουν
την απαιτούμενη δύναμη ή την πρόσβαση
για να ακουστούν;
Πώς η απουσία τους αυτή περιορίζει το
εύρος των απειλών και των ευκαιριών που
έχουν στα υπόψιν τους οι επιτελείς;
Πολλές φορές, τα συνδιαλεγόμενα μέρη
γνωστοποιούν τις απόψεις τους με αμεσότερους και ριζοσπαστικότερους τρόπους.
Στις δεκαετίες του 80’ και του 90’, το ACT UP,
μια ακτιβιστική ομάδα για το AIDS, διαμαρτυρόταν μπροστά από το χρηματιστήριο ή
από τα κεντρικά γραφεία μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, απαιτώντας έρευνα και
δοκιμές για περισσότερο αποτελεσματικές
θεραπείες.
Πιο πρόσφατα, οι «kayaktivists» της
Greenpeace μπλόκαραν κανάλια που χρησιμοποιούσε η Shell για την μεταφορά εξοπλισμού εξόρυξης πετρελαίου στην Αρκτική
και η Susan Fowler, πρώην μηχανικός στην
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Uber, δημοσίευσε ένα κείμενο στο διαδίκτυο
– το οποίο έγινε σύντομα viral- σχετικά με τη
σεξουαλική παρενόχληση και τις διακρίσεις
στην εταιρεία, το οποίο συνέβαλε στην απομάκρυνση του ιδρυτή της. Κοντολογίς, ακόμα και αν εξωθούνται στα άκρα, τα συνδιαλεγόμενα μέρη θα βρουν έναν τρόπο για να
γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους.
Οι ανθεκτικές εταιρείες είναι αυτές που παρέχουν το βήμα για να ακουστούν αυτές οι
φωνές. Εξαιτίας του ακτιβισμού για το AIDS,
οι φαρμακευτικές εταιρείες συμπεριέλαβαν
τελικά εκπροσώπους των ασθενών ως συμβούλους στην ανάπτυξη και στις κλινικές
δοκιμές των φαρμάκων, με αποτέλεσμα τη
γρηγορότερη και αποτελεσματικότερα ανάπτυξη θεραπειών, μια τακτική που ακολουθήθηκε κατά κόρον και για άλλες ασθένειες.
Μετά τον τυφώνα Katrina, η Walmart οδηγήθηκε σε ισχυρότερη κοινωνική υπευθυνότητα, προσκαλώντας ορισμένους από τους
σκληρότερους περιβαλλοντικούς επικριτές
της να εργαστούν με τους ηγέτες της, προκειμένου να σχεδιασθούν ισχυρότεροι στόχοι βιωσιμότητας, που θα περιλάμβαναν
μηδενικά απόβλητα και 100% ανανεώσιμη
ενέργεια. Το γεγονός αυτό όχι μόνο μείωσε τις αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον
αλλά και το κόστος της μεταφοράς των
απορριμμάτων σε χωματερές, βελτιώνοντας
παράλληλα και την παγκόσμια φήμη της
εταιρείας.
Συνεπώς, μπορεί οι ηγέτες συχνά να θεωρούν ότι οι συνδιαλεγόμενοι που αποδοκιμάζουν τις πρακτικές της εταιρείας είναι
ομάδες που οφείλουν να αντιμετωπίσουν,
αλλά η συνεργασία μαζί τους μπορεί να
οδηγήσει σε αλλαγές που να λειτουργήσουν
προς όφελος της επιχείρησης.
2. Επαναπαύονται με την ύπαρξη μιας
έκθεσης επιχειρησιακής ετοιμότητας
για την κοινωνική υπευθυνότητα:
Στις περιπτώσεις που η κοινωνική υπευθυνότητα καταλήγει στην επιχειρησιακή ατζέντα, συχνά τοποθετείται στο πλαίσιο ενός
μοντέλου «κοινής αξίας» που απευθύνεται
σε συμβιβασμούς, στους οποίους αφενός
γίνονται ενέργειες προκειμένου να ωφελη-

θούν ορισμένα συνδιαλεγόμενα μέρη αλλά
αφετέρου σκοπεύουν και στο γενικότερο
όφελος.
Ειδικότερα, η συζήτηση που κυριαρχούσε
την προηγούμενη δεκαετία ήθελε τις εταιρείες να μπορούν -και να οφείλουν- να βρίσκουν πάντοτε win-win καταστάσεις, κάτι
που δημιούργησε τον πειρασμό να απαιτείται μια έκθεση επιχειρησιακής ετοιμότητας
για κάθε δράση κοινωνικής ευθύνης.
Αν, λοιπόν, υποτεθεί ότι ένας manager θέλει
να εγκαταστήσει φώτα LED για να μειώσει
την κατανάλωση ενέργειας, να αλλάξει τα
προγράμματα ώστε να μειώσει τις συνεχείς
υπερωρίες, να αναδιαμορφώσει ένα προϊόν
προκειμένου να εξαλείψει τυχόν επιβλαβείς
για το περιβάλλον παράγοντες ή να τροποποιήσει τις διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής για να αυξήσει το diversity, δημιουργείται πάντοτε το ερώτημα γύρω από το
ποιο είναι το ROI; Εφόσον η απάντηση δεν
είναι ικανοποιητική, τότε το εκάστοτε εγχείρημα είτε ακυρώνεται είτε, στην καλύτερη
περίπτωση, «παγώνει».
Έχοντας ως αφετηρία μια έκθεση επιχειρησιακής ετοιμότητας, οι εταιρείες περιορίζουν το εύρος των ενεργειών τους και το
μετατρέπουν σε βήματα που είναι εύκολο
να κατανοηθούν. Παράδειγμα αποτελεί η
στροφή σε πρακτικές που επιτρέπουν την
εργασία από το σπίτι με τη χρήση των πρόσφατων τεχνολογικών επιτευγμάτων κατά
τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.
Αρκετοί εργαζόμενοι αναζητούσαν τέτοιου
είδους πρακτικές για αρκετά χρόνια, μόνο
και μόνο για να λαμβάνουν συνήθως την
απάντηση πως κάτι τέτοιο είναι πολύ κοστοβόρο ή περίπλοκο. Με απλά λόγια, δεν
υπήρχε η κατάλληλη έκθεση επιχειρησιακής ετοιμότητας. Λόγω της πανδημίας, έγινε
φανερό ότι η εξ αποστάσεως εργασία είναι
σαφέστατα εφαρμόσιμη, με τους οργανισμούς που προσέφεραν ήδη τη συγκεκριμένη δυνατότητα για τους εργαζομένους
που χρειαζόντουσαν περισσότερη ευελιξία
να έχουν προβάδισμα όταν απαιτήθηκε το
lockdown. Αυτό συνέβη διότι ήξεραν ήδη
πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως το
Zoom ή το Microsoft Teams, και να δουλεύ-

ουν διαδικτυακά μεν, συνεργατικά δε.
Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετική με εκθέσεις για το diversity, την ανθεκτικότητα ή την κοινωνική υπευθυνότητα
θα παρέχει μια πληθώρα αποτελεσμάτων.
Μολαταύτα, η άποψη που επικρατεί είναι ότι
οι εταιρείες δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στους τομείς αυτούς, για πάνω
από δύο δεκαετίες, στις οποίες κυριαρχεί
η ρητορική των εκθέσεων επιχειρησιακής
ετοιμότητας. Παραδείγματος χάριν, ως προς
το diversity, λιγότερο από το 8% των CEOs
των μεγάλων εταιρειών είναι γυναίκες, πολύ
λιγότερο μαύροι, δεν υπάρχουν καθόλου
μαύρες γυναίκες στο συγκεκριμένο επίπεδο
ιεραρχίας, ενώ λιγότερο από το 3% του κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου πηγαίνει
σε επιχειρήσεις που διοικούνται από γυναίκες. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι εκθέσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας αποτελούν μέρος του
προβλήματος.
Οι managers οι οποίοι δεν θέλουν να δεσμευτούν με την οργανωσιακή αλλαγή που
θα απαιτούσε το πραγματικό diversity ή η
βιωσιμότητα, μπορεί, σκοπίμως ή όχι, να
χρησιμοποιούν τις εν λόγω εκθέσεις ως δικαιολογία για να μην δρουν. Επίσης, είναι
πιθανό η σύνταξη μιας τέτοιας έκθεσης να
περιορίζει τις ιδέες όποιων είναι προσκολλημένοι σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα
είναι, στο αισιόδοξο σενάριο, μια αυξητική
αλλαγή.
Έτσι, όταν εμφανιστεί μία κρίση, οι εταιρείες
που έχουν συνηθίσει να «λειαίνουν τις γωνίες» ή να κάνουν αλλαγές έχοντας κάποιο
χρονικό περιθώριο, δεν θα έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να αναπροσανατολιστούν άμεσα.
Οι ανθεκτικές επιχειρήσεις είναι αυτές που
θα ξεκινήσουν με μια αναζήτηση για καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις που δημιουργούνται από τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των
αντικρουόμενων συμφερόντων και θα μεταθέσουν για αργότερα τη δημιουργία μιας έκθεσης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Εξάλλου,
κατά κανόνα, μια έκθεση μπορεί να ξεγελά,
χωρίς όμως αυτό να είναι πάντοτε προφανές
από την αρχή.
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3. Διαχειρίζονται τα συμφέροντα
των συνδιαλεγόμενων μερών ως
προσθήκες στη δραστηριότητά τους:
Οι επιχειρήσεις συνήθως τείνουν να διαχειρίζονται τη πλειοψηφία των ζητημάτων
των συνδιαλεγόμενων μερών ως πάρεργα,
χωρίς να δίνουν την απαραίτητη προσοχή
ή τους πόρους που απαιτούνται. Στο αισιόδοξο σενάριο, απλώς προβαίνουν σε μικρές
βελτιώσεις του υπάρχοντος τρόπου εργασίας. Για παράδειγμα, μια τράπεζα μπορεί να
δημιουργήσει μια ειδική ομάδα για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που διοικούνται
από γυναίκες ή μία βιομηχανία μπορεί να
οργανώσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για
τα παιδία των εργαζομένων της στο Μπαγκλαντές ή στο Βιετνάμ. Την περίοδο της
πανδημίας, αυτός ο τρόπος σκέψης οδήγησε
σε ορισμένες αξιέπαινες δράσεις -όπως αυτή
των στελεχών της Comcast, τα οποία δώρισαν τους μισθούς τους σε φιλανθρωπίες, ή
την πρωτοβουλία της Intel να δωρίσει 1 εκ.
κομμάτια προστατευτικού εξοπλισμού- οι
οποίες όμως δεν συνδέονται με μια ευρύτερη ατζέντα. Οι ανθεκτικές εταιρείες, όμως,
δεν αντιλαμβάνονται την ΕΚΕ ως κάτι το επιπλέον, αλλά ως ένα αναπόσπαστο μέρος των
προσπαθειών τους για καινοτομία και μετασχηματισμό, γεγονός που είναι καθοριστικό
στο να ξεπερνούν τις περιόδους κρίσεων.
Αδιαμφησβήτητα, το να δοθεί κεντρικός ρόλος στους συνδιαλεγόμενους στις στρατηγικές και στις δραστηριότητες μιας εταιρείας
δεν είναι εύκολο, όπως συνέβη και με τη
στροφή προς μια πελατοκεντρική προσέγγιση πριν λίγα χρόνια. Παρόλο που οι πελάτες
αποτελούν ένα βασικό stakeholder για την
επιτυχία μιας επιχείρησης και κάποιος θα
μπορούσε να ισχυριστεί ότι θα μπορούσε εύκολα να υλοποιηθεί μια προσέγγιση που θα
τους υπολογίζει ως προς την ανάπτυξη των
προϊόντων, το marketing, τις πωλήσεις κ.ά,
εντούτοις η εμπειρία έδειξε ότι απαιτούνταν
ριζική αναδιοργάνωση και μεγάλες αλλαγές
στην οργανωσιακή κουλτούρα. Η δυσκολία,
όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, αν πρόκειται για συνδιαλεγόμενους που, διαχρονικά, δεν θεωρούνται
άμεσα σχετιζόμενοι με την επίδοση ενός

Oι εταιρείες συνειδητοποιούν όλο και
περισσότερο ότι η διάκριση αναφορικά
με το CSR είναι άμεσα συνυφασμένη με τη
διάκριση για τη συνολική επίδοσή τους
οργανισμού. Επομένως, όταν τα συμφέροντα συνδιαλεγόμενων, όπως το well-being
των εργαζομένων ή η προστασία του περιβάλλοντος αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο
στη διαμόρφωση της στρατηγικής, το σχεδιασμό των προϊόντων, την παραγωγή και την
προώθηση, τότε αναδύονται και οι πιθανότητες για μετασχηματισμό.
4. Παραιτούνται αν δεν βρίσκουν
κάποια λύση:
Η ανταπόκριση στις ανάγκες των συνδιαλεγόμενων μερών μπορεί να μετατραπεί
πραγματικά σε μεγάλη πρόκληση. Παραδείγματος χάριν, η επένδυση στη μείωση
της ρύπανσης μπορεί να συνοδεύεται από
μειωμένα κέρδη και η προσπάθεια για περισσότερο inclusion πιθανόν να καθυστερεί
τις διαδικασίες των προσλήψεων.
Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η πιθανότητα
πολλοί ηγέτες να τα παρατήσουν, εξηγώντας
είτε ότι τα εν λόγω προβλήματα είναι άλυτα
είτε ότι αποτελούν το αναγκαίο κακό της επιχειρησιακής τους δραστηριότητας. Ωστόσο,
οι προσαρμοστικές εταιρείες συνεχίζουν και
επεξεργάζονται αυτά τα διλήμματα καθώς
αναζητούν δημιουργικές λύσεις. Όλα τα
παραπάνω απαιτούν ανεκτικότητα, προθυμία για πειραματισμό, έναν τρόπο σκέψης
ανοιχτό στην εκπαίδευση, αλλά και αποδοχή της αποτυχίας, χαρακτηριστικά δηλαδή
που συνήθως σχετίζονται με την καινοτομία.
Μα πάνω απ’ όλα, απαιτείται επιμονή, αφού
τέτοιου είδους προκλήσεις δεν επιλύονται
εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα,
εξού και αποτελούν προκλήσεις. Συνεπώς,
οι εταιρείες που επιμένουν μέχρι να «συμφιλιωθούν» με αυτές τις πιέσεις καθίστανται
ικανές να αναπτύξουν την ικανότητα για να
διαχειρίζονται τέτοιου είδους διλήμματα,

άρα και να επιβιώνουν σε καιρούς αβεβαιότητας και δυσκολιών.
Ακόμα και πριν την πανδημία, πολλές κυβερνήσεις απαιτούσαν από τις εταιρείες να
δημοσιοποιούν μία ετήσια έκθεση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, με αρκετούς επενδυτές να αναμένουν αναφορές, όχι μόνο για τα
οικονομικά στοιχεία αλλά και για τον κοινωνικό αντίκτυπο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε,
ότι, για το 2018, περισσότερο από το 1/3
των επενδύσεων πραγματοποιήθηκαν με
γνώμονα την κοινωνική υπευθυνότητα. Ριζικά έχουν αλλάξει και οι προσδοκίες της κοινωνίας για τις εταιρείες, με μία κρίση, όπως
η φετινή, να τις τροποποιεί ακόμα περισσότερο, κάνοντας τους ανθρώπους εξαιρετικά
ανήσυχους ως προς το ποιοι οργανισμοί
συνειδητοποιούν τη θέση τους στον κόσμο
και εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των
συνδιαλεγόμενων μερών και όχι μόνο αυτών
με την περισσότερη δύναμη και επιρροή.
Επιπροσθέτως, μια κρίση αποκαλύπτει το
ποιοι οργανισμοί είναι πιθανότερο να επιβιώσουν. Έτσι, εταιρείες που συστηματικά
εμπλέκονται με μια ευρεία ποικιλία συνδιαλεγόμενων μερών, ακόμα και αυτών που
τους αντιτίθενται, αντιμετωπίζουν πολύ μικρότερο ρίσκο σε περιόδους… «τρικυμίας»
ακριβώς επειδή λαμβάνουν υπόψη diverse
οπτικές κατά τη λήψη των αποφάσεών τους.
Με απλά λόγια, έχουν ήδη υποβάλει σε εξέταση τις στρατηγικές τους. Πέραν όμως από
την εκάστοτε κρίση, οι εταιρείες συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η διάκριση
αναφορικά με το CSR είναι άμεσα συνυφασμένη με τη διάκριση για τη συνολική επίδοσή τους.
Πηγή: ΜΙΤ Sloan Management Review, “Why Social
Responsibility Produces More Resilient Organizations”
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Η επιστήμη πίσω από τα επιτυχημένα
remote meetings
Οι απομακρυσμένες συναντήσεις και συσκέψεις στον εργασιακό χώρο έχουν αυξηθεί
το τελευταίο χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη τη νέα πραγματικότητα.
Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, μία σωστά δομημένη remote
συνάντηση μπορεί να επηρεάσει θετικά την επιτυχία της εκάστοτε ομάδας,
την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, καθώς επίσης και την ατομική ευημερία.
Στον αντίποδα, ένα μη επιτυχημένο remote meeting απαιτεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη περισσότερο χρόνο επιστροφής στα καθήκοντά τους, με αποτελέσματα να
χάνουν σημαντικό χρόνο και να επηρεάζεται η παραγωγικότητά τους.
ΤΗΣ ΝΑΝΣΥ ΒΛΑΧΑΚΗ, avlachaki@boussias.com

ΕΑΣΕ | LEADING

Η

επιστήμη των συσκέψεων, με
πάνω από 20 χρόνια έρευνας, έρχεται να δώσει βασικές γνώσεις που μπορεί να
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την ηγεσία
μία σύσκεψης. Μάλιστα, πολλές από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργούν εξίσου καλά και για τις προσωπικές
συναντήσεις, όταν αυτές είναι και πάλι
δυνατές.
Σύμφωνα με τον Steven G. Rogelberg,
Chancellor’s Professor, University of North
Carolina Charlotte, μόνο το 50% του χρόνου που δαπανάται σε συσκέψεις τείνει
να είναι αποτελεσματικό, σωστά αξιοποιήσιμο και να έχει ενδιαφέρον για τους
συμμετέχοντες, με το εν λόγω ποσοστό να
διαμορφώνεται χαμηλότερα όταν ο λόγος
έρχεται στις απομακρυσμένες συναντήσεις. Όπως σημειώνει, η σωστή διεξαγωγή
των meetings μπορεί να οδηγήσει σε θετικά και εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως
είναι η καλύτερη λήψη αποφάσεων και η
αυξημένη καινοτομία, συνοχή, ευελιξία
και ανθεκτικότητα, ουσιώδεις παράγοντες
για τους οργανισμούς σε μια εποχή που οι
προκλήσεις είναι έντονες.

Υιοθέτηση
νοοτροπίας διαχείρισης
Οι ηγέτες των πιο αποδοτικών συναντήσεων φαίνεται να μοιράζονται μια παρόμοια νοοτροπία: αναγνώριση του ρόλου

τους ως διαχειριστές του χρόνου των
άλλων. Οι ηγέτες συχνά υιοθετούν μια νοοτροπία διαχείρισης όταν συναντιούνται
με σημαντικούς πελάτες ή ενδιαφερόμενα μέρη, επειδή δεν θα ήθελαν ποτέ αυτά
τα άτομα να αισθανθούν ότι η εκάστοτε
συνάντηση ήταν χάσιμο χρόνου για εκείνα. Ωστόσο, μία τέτοια νοοτροπία συχνά
παραβλέπεται όταν πρόκειται για συνάντηση με την ομάδα ή/και συναδέλφους.
Η υιοθέτηση μία τέτοιας νοοτροπίας, συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων με συνειδητό τρόπο από την αρχή έως το τέλος της
συνάντησης. Όσο πιο συχνά συμβαίνει
αυτό δε, τόσο πιο έξυπνες επιλογές, που
δεν απαιτούν χρόνο, γίνονται οι οποίες
αφορούν στο πώς ο ηγέτης διαμορφώνει
το meeting εκ των προτέρων, στο πώς
διαχειρίζεται την παραγωγικότητα και
όσους συμμετέχουν και τέλος, πώς η συνάντηση ολοκληρώνεται.

Παράγοντες επιτυχίας
Για να χαρακτηριστεί ένα remote meeting
ως επιτυχημένο, ο St. G. Rogelberg προτείνει τα εξής:
• Δώστε προσοχή στον σωστό αριθμό ατόμων. Οι απομακρυσμένες συσκέψεις σημειώνουν καθοδική πορεία
όσο το μέγεθος των συμμετεχόντων
αυξάνεται. Σύμφωνα με το Center for
Creative Leadership, ιδανικός αριθμός

θεωρείται η συμμετοχή 5 έως 9 ατόμων.
Το γεγονός, όμως, ότι μπορούν να καταγραφούν και να τις παρακολουθήσουν
σε μεταγενέστερο χρόνο όσοι δεν είναι
απαραίτητο να παρευρίσκονται, έχει
τα εξής οφέλη: αφενός στη συνάντηση
συμμετέχουν τα απολύτως απαραίτητα
άτομα, αφετέρου τα μη βασικά μέλη
έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να
ακούσουν τι έγινε στον δικό τους χρόνο,
χωρίς να διακόψουν τη ροή. Ωστόσο,
-και αυτό είναι το κλειδί- για να αποφευχθούν τυχόν αισθήματα περιθωριοποίησης, δώστε τους την επιλογή να
παρακολουθήσουν τυχόν μελλοντικές
συναντήσεις σχετικά με το ίδιο θέμα,
εάν το επιθυμούν. Συνήθως δεν θα το
κάνουν, αλλά θα εκτιμήσουν το γεγονός
ότι τους ζητήθηκε.
• Ρυθμίστε σωστά τον χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη το μικρότερο διάστημα
προσοχής που αφιερώνουμε αυτή την
περίοδο, καλό θα ήταν να αποφεύγετε
τα ωριαία meetings. Μη διστάσετε να
προγραμματίσετε συναντήσεις διάρκειας 15, 20 ή 25 λεπτών. Κάτι τέτοιο έχει
αποδειχθεί ότι ασκεί θετική πίεση στους
συμμετέχοντες, καθώς οι ομάδες που
λειτουργούν υπό κάποιο επίπεδο πίεσης
χρόνου λειτουργούν πιο αποτελεσματικά δεδομένης της αυξημένης προσοχής
που απαιτείται και διέγερσης που νιώθουν.

Σύμφωνα με το Center for Creative Leadership η ηγεσία δεν θα
πρέπει να «υπερφορτώνει» τους high performers με τη συμμετοχή
τους σε πολλά meetings. Στην περίπτωση που αποτελούν βασικά
μέλη της ομάδας, η ηγεσία καλείται να περιορίσει τους ρόλους που
διαδραματίζουν έτσι ώστε να μην τους εξουθενώσει. Το ταλέντο
αποτελεί αγωγό για την ηγεσία και οποιοδήποτε burnout μπορεί να
φέρει αρνητικά αποτελέσματα
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και οποιοδήποτε burnout μπορεί να φέρει αρνητικά αποτελέσματα.

Διαχείριση της παρουσίας
και της παραγωγικότητας

• Βελτιστοποιήστε την ατζέντα της συνάντησης. Για να δημιουργήσετε ενδιαφέρον και οι συμμετέχοντες να επικεντρωθούν στη συνάντηση -κάτι που
συχνά απουσιάζει από τις απομακρυσμένες συναντήσεις- οργανώστε την ατζέντα
του meeting ως ένα σύνολο ερωτήσεων
που πρέπει να απαντηθούν και όχι ως
ένα σύνολο θεμάτων προς συζήτηση.
Με αυτό τον τρόπο, θα αποκτήσετε και
καλύτερη αίσθηση για το ποιος πρέπει
πραγματικά να προσκληθεί στη σύσκεψη. Μόλις οι εν λόγω ερωτήσεις απαντηθούν, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε εάν
η σύσκεψη μπορεί να ολοκληρωθεί, αλλά
και να μετρήσετε τον βαθμό επιτυχίας
της.
• Χρησιμοποιήστε βίντεο. Οι απομακρυσμένες συναντήσεις υπόκεινται σε
αυτό που ονομάζεται social loafing. Με
τον όρο αυτό, στην κοινωνική ψυχολογία υποδηλώνεται το φαινόμενο κατά
το οποίο το άτομο καταβάλλει λιγότε-

ρες προσπάθειες για την επίτευξη ενός
στόχου όταν εργάζεται σε μια ομάδα
από ό,τι όταν εργάζεται μόνο του. Το
social loafing αυξάνει την αίσθηση ανωνυμίας, όπως όταν κάποιος «κρύβεται»
μέσα στο πλήθος, και μπορεί να αυξηθεί
κατά τη διάρκεια των απομακρυσμένων συναντήσεων λόγω του εικονικού
φραγμού μεταξύ των μελών της ομάδας.
Η χρήση βίντεο, σε συνδυασμό με την
πρόσκληση όσο το δυνατόν λιγότερο
ατόμων, συμβάλλει στην αντιμετώπιση
αυτής της αίσθησης ανωνυμίας.
Παράλληλα, το Center for Creative
Leadership επισημαίνει πόσο σημαντικό
είναι να αποφύγει η ηγεσία να «υπερφορτώνει» τους high performers με τη
συμμετοχή τους σε πολλά meetings. Στην
περίπτωση που αποτελούν βασικά μέλη
της ομάδας, η ηγεσία καλείται να περιορίσει τους ρόλους που διαδραματίζουν
έτσι ώστε να μην τους εξουθενώσει. Το
ταλέντο αποτελεί αγωγό για την ηγεσία

Κάθε συνάντηση πρέπει να αρχίζει και να
ολοκληρώνεται εγκαίρως. Οποιαδήποτε
καθυστέρηση 15 λεπτών, για παράδειγμα
επειδή κάποιος δεν έχει κατεβάσει το απαραίτητο λογισμικό ή όποιου άλλου τεχνικού προβλήματος, δύναται να επηρεάσει
αρνητικά τη δυναμική της συνάντησης.
Όσοι συμμετέχουν, καλό είναι να κάνουν
login πέντε λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι όλα λειτουργούν ομαλά.
Την ίδια στιγμή, όποια καθυστέρηση στην
ολοκλήρωση του meeting αποτελεί πηγή
άγχους για τα άτομα, για αυτό προσπαθήστε να μην υπερβαίνεται τον χρόνο των
συναντήσεων όπως έχει οριστεί. Επίσης,
είναι σημαντικό η όποια συνάντηση να
αρχίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. H
διάθεσή που φέρει ο ηγέτης του meeting
έχει σημασία, καθώς επηρεάζει το ύφος
και τον τόνο που θα δοθεί. Τα ερευνητικά
στοιχεία έχουν δείξει ότι υπάρχει μεταδοτική επίδραση στους συμμετέχοντες, όπου η
διάθεση του ηγέτη αντανακλάται στη δική
τους. Για αυτό τον λόγο, οι ηγέτες οφείλουν
να αρχίζουν κάθε σύσκεψη με ενέργεια,
εκτίμηση και ευγνωμοσύνη, ιδιαίτερα κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες για μια πιο θετική διάθεση για τη διεξαγωγή remote meetings,
η οποία προάγει με τη σειρά της τη δημιουργικότητα, την ενεργή ακρόαση και καθιστά τις συναντήσεις εποικοδομητικές.
Από την άλλη, η θέσπιση κανόνων και
αρχών δεν πρέπει να αμελείται. Οι ηγέτες
είναι καλό να δημιουργούν σε περιοδικό
χρόνο με τους συμμετέχοντες αμοιβαίες
προσδοκίες σε σχέση με το τι σημαίνει
επιτυχής απομακρυσμένη συνάντηση. Ο
καθορισμός κανόνων επίσης σχετικά με
το πότε μπορεί κάποιος να κάνει διάλειμμα, να σηκωθεί από τη θέση του κ.ά. είναι
μείζονος σημασίας για την αποτελεσματική διεξαγωγή του remote meeting. Μά-
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Είναι σημαντικό η όποια συνάντηση να αρχίζει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. H διάθεσή που φέρει ο ηγέτης του meeting έχει
σημασία, καθώς επηρεάζει το ύφος και τον τόνο που θα δοθεί.
Τα ερευνητικά στοιχεία έχουν δείξει ότι υπάρχει μεταδοτική
επίδραση στους συμμετέχοντες, όπου η διάθεση του ηγέτη
αντανακλάται στη δική τους
λιστα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας για
να αξιολογηθεί η έκβαση της σύσκεψης
μπορεί να είναι χρήσιμη. Για παράδειγμα,
προκειμένου να μην επηρεαστεί η ροή
και η λήψη αποφάσεων, οι συμμετέχοντες
μπορούν να «ψηφίσουν» και να αξιολογήσουν το meeting μέσα από κάποιο εργαλείο στο τέλος.
Τέλος, οι ηγέτες πρέπει να αποδεχθούν τον
ρόλο του διαμεσολαβητή, κάτι το οποίο
αποτελεί κλειδί για τις απομακρυσμένες
συναντήσεις. Προσελκύστε για παράδειγμα τους εικονικούς συμμετέχοντες με συγκεκριμένες, προσωποποιημένες ερωτήσεις για να τους κρατήσετε σε εγρήγορση
και αφοσιωμένους. Οι επικεφαλής της συνάντησης οφείλουν επίσης να ευθυγραμμίζουν την ομάδα και να μην επιτρέπουν
σε οποιοδήποτε μέλος να μη συμμετέχει
ενεργά.

Λήξη συναντήσεων
και Feedback
Αναμφίβολα, ο ηγέτης επηρεάζει καθοριστικά την επιτυχή έκβαση μίας απομακρυσμένης συνάντησης από την αρχή έως το
τέλος. Για αυτό τον λόγο, είναι ουσιώδες
η κάθε συνάντηση να ολοκληρώνεται εξίσου καλά και ο ίδιος να αφιερώνει χρόνο
-λίγα λεπτά- έτσι ώστε να αποσαφηνίσει
τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει.
Είναι σημαντικό επίσης να προσδιορίζει
ποιος είναι ο υπεύθυνος για κάθε επίπεδο δράσης που συζητήθηκε και να καθορίσει τα επόμενα βήματα με σαφήνεια.
Παράλληλα, οι ηγέτες οφείλουν να προάγουν τη συνεχή εποικοδομητική κριτική

με την κουλτούρα feedback να αποτελεί δομικό στοιχείο για κάθε οργανισμό.
Η αξία του feedback είναι αδιαμφισβήτητη πλέον και η συμβολή του στη βελτίωση
της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού είναι καταλυτική. Υπό αυτό το πρίσμα,
ένας ακόμα παράγοντας επιτυχίας για τις
απομακρυσμένες συναντήσεις είναι το συχνό και εντατικό feedback. Η ηγεσία είναι
εκείνη που καλείται να διερευνήσει μέσα
από κατάλληλες ερωτήσεις στους συμμετέχοντες πώς εξελίσσονται τα meetings
και με τη σειρά της, να προχωρήσει σε
διορθωτικές κινήσεις βάσει των σχολίων
που έχει λάβει. Ίσως, μάλιστα, η εξ αποστάσεως εργασία να δημιουργεί ευνοϊκό
έδαφος για να συμβεί κάτι τέτοιο, σημειώνει ο St. G. Rogelberg. Καταληκτικά, αν
και η τέλεια απομακρυσμένη συνάντηση
μπορεί να δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς
πάντα προκύπτουν αστάθμητοι παράγοντες, είναι εφικτό να είναι αποτελεσματική
και παραγωγική μέσα από συντονισμένη
προσπάθεια και πρόθεση. Η ηγεσία είναι
εκείνη που θα δώσει το παράδειγμα και θα
δείξει τον τρόπο για να επιτευχθούν επιτυχημένα remote meetings.

Ανάπτυξη
επιτυχημένων virtual ομάδων
Ένα επιτυχημένο και αποτελεσματικό meeting προϋποθέτει, ωστόσο, την
ύπαρξη μίας επιτυχημένης virtual ομάδας. Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχία μίας τέτοιας ομάδας είναι επιτακτική στα πρώτα στάδια
της ανάπτυξής της. Σε αυτό το πλαίσιο, το

Center for Creative Leadership προτείνει
τα εξής:
• Σαφής διατύπωση οράματος και εταιρικών στόχων στο σύνολο του ανθρώπινου
δυναμικού. Σε περιόδους κρίσης, όπως αυτοί που διανύουμε, αυτό έχει αναδειχθεί σε
προτεραιότητα για κάθε οργανισμό.
• Επιλογή των μελών κάθε ομάδας με
βάση τα ατομικά ταλέντα και ικανότητες,
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και
διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
• Εκπαίδευση της ηγεσίας κάθε ομάδας
ώστε να καθορίσει και να επικοινωνήσει
την αποστολή και τον σκοπό σε όλα τα
μέλη της ομάδας, εξασφαλίζοντας ότι
όλοι βρίσκονται στην «ίδια σελίδα».
• Θέσπιση διαδικασιών για την ανταλλαγή
πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων και
την επίλυση πιθανών διαδικασιών ή/και
παρεξηγήσεων.
• Δημιουργία καναλιού επικοινωνίας για
ερωτήσεις, το οποίο είναι διαφορετικό
από εκείνο των ανακοινώσεων που αφορούν στα εργασιακά καθήκοντα.
• Σαφής καθορισμός και επικοινωνία των
εργαλείων που διαθέτουν οι virtual ομάδες για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.
• Αναγνώριση του ατομικού και ομαδικού
έργου και προσπάθειας μέσα από δίκαιο
σύστημα ανταμοιβών και άλλων κινήτρων.
Πηγές:
MIT Sloan Management Review, The Surprising
Science Behind Successful Remote Meetings, Steven
G. Rogelberg, 2020
Center for Creative Leadership, Best Practices for
Managing Virtual Teams and Meetings
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Διοίκηση

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΣΕ
για μία σύγχρονη διακυβέρνηση της χώρας
Οι τοποθετήσεις των ομιλητών, οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα
από όσα ειπώθηκαν αλλά και οι προτάσεις της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών
Επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση της ΕΑΣΕ σε συνέχεια της
επιτυχημένης τρίτης κατά σειρά ημερίδας διαλόγου μεταξύ στελεχών της
δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, η οποία διοργανώθηκε
την Τετάρτη 22 Ιανουάριου 2020.

Σ

την έκδοση, που συνοδεύεται
από ανάτυπο, βρίσκονται συγκεντρωμένες βέλτιστες πρακτικές
και προτάσεις γύρω από το μείζον
ζήτημα της άσκησης δημόσιας διοίκησης.
Η ειδική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΑΣΕ να
«γεφυρώσει» τον δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα, σε μια προσπάθεια να συζητηθούν
τα προβλήματα, να παρουσιαστούν οι δυνατότητες σύμπραξης και οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.
Τη σημασία του επιβεβλημένου και διαρκούς διαλόγου μεταξύ του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα, όπως χαρακτηριστικά
τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κύριος Προκόπης Παυλόπουλος- υπό την Αιγίδα του οποίου τέθηκε για ακόμη μια χρονιά η εκδήλωση, ανέδειξαν όλοι οι ομιλητές.
Η ημερίδα έτυχε θερμής υποδοχής από τα
στελέχη του δημόσιου τομέα αλλά και στελέχη επιχειρήσεων που την παρακολούθησαν
στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη.
Στην έκδοση περιλαμβάνεται επίσης παρουσίαση της έρευνας που διενήργησε η ΕΑΣΕ
σε ανώτερα στελέχη του δημόσιου τομέα με
ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά την
κουλτούρα και άσκηση διοίκησης.
Η ΕΑΣΕ, πιστή στον στρατηγικό της στόχο
για υποστήριξη δράσεων που προάγουν τη
διοίκηση, θα συνεχίσει ενεργά να προσφέρει στον ευρύτερο διάλογο για το θέμα της
άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης στο
δημόσιο και τις επιχειρήσεις.
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Αποσπάσματα από την ειδική έκδοση
της ΕΑΣΕ «Γέφυρες Συνεργασίας
«[…] Σε μία εποχή μεταβλητών και ρευστότητας η συνεργασία
και η ομαδικότητα είναι καίρια συστατικά προόδου τόσο σε εθνικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. […] Η ατζέντα της σύγχρονης
διακυβέρνησης του κράτους οφείλει να εστιάζει στον παράγοντα
άνθρωπο- τη διαχρονική αξία που προσωποποιεί τη Δημόσια Διοίκηση στις συναλλαγές με τους πολίτες […].»
Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ

«[…] Στον διάλογο που υπάρχει μεταξύ στελεχών του δημοσίου
και του ιδιωτικού τομέα, ναι, τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα μεταφέρουν την τεχνογνωσία […]. Όμως αυτή η ώσμωση κυρίες
και κύριοι, επιτρέπει και σ’ εσάς, τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα
να γνωρίσετε μέσα από τα στελέχη του δημόσιου τομέα, τί σημαίνει το δημόσιο συμφέρον, πόσο και η ευθύνη του επιχειρείν
του ίδιου σε μια δημοκρατική χώρα όπως είναι η Ελλάδα, σε μια
ευρωπαϊκή όπως είναι η Ελλάδα πώς τα στελέχη αυτά πρέπει να
θεραπεύουν, να σέβονται και βεβαίως να γνωρίζουν τον πυρήνα
του δημοσίου συμφέροντος.»
Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Οι προτάσεις διοικητικών μεταρρυθμίσεων της ΕΑΣΕ
• Αντικατάσταση του συστήματος απονομής λεπτομερειακών
αρμοδιοτήτων με ολοκληρωμένα πεδία δημόσιας πολιτικής
• Εφαρμογή των αρχών και των διαδικασιών της καλής
νομοθέτησης
• Απλούστευση και τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών
• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών
• Αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών σε κάθε επίπεδο
διακυβέρνησης
• Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου
• Εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης

Η ΕΑΣΕ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συγκεντρώνει βέλτιστες πρακτικές και
προτάσεις υλοποιήσιμων μεταρρυθμίσεων -όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός
του ∆ημοσίου- στην έκδοση που ακολούθησε τη διοργάνωση της επιτυχημένης
ειδικής ημερίδας διαλόγου στελεχών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
με την Αιγίδα του πρώην Προέδρου της ∆ημοκρατίας και τίτλο:
«Γέφυρες Συνεργασίας για μια Σύγχρονη ∆ιακυβέρνηση της Χώρας».

57

58

νέα ΕΑΣΕ

14o Business CEOnergies Breakfast
Η Ομάδα Δράσης της ΕΑΣΕ για τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία πραγματοποίησε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, το 14o CEOnergies Breakfast με θέμα
«Positivity, Resilience and Rediscovery of Positive Meaning» και ομιλητή τον Δρ. Αναστάσιο Σταλίκα, καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών και επισκέπτη Καθηγητή στο ALBA Graduate Business School, σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ταξίδι στον κόσμο της Θετικής Ψυχολογίας. Την ομιλία του κ. Σταλίκα προλόγισε ο κ. Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης και
Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων του ALBA Graduate Business School ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Επικεφαλής της
Ομάδας Δράσης, κα. Βαλέρια Τσάμη, Αναπλ. μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Focus Bari.

Νέες προκλήσεις α(να)σφάλειας; Η επόμενη ημέρα για την Ελλάδα
Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, τα μέλη της ΕΑΣΕ συμμετείχαν στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Νέες προκλήσεις α(να)σφάλειας; Η επόμενη
ημέρα για την Ελλάδα». Ο καλεσμένος ομιλητής, Δρ. Λάζαρος Ριζόπουλος,
Επιστημονικός Σύμβουλος Ιδρύματος Μελετών Ηλία Κρίσπη, ανέλυσε τρέχοντα γεωπολιτικά θέματα τα οποία άπτονται των ενδιαφερόντων της χώρας
μας και της κρίσιμης θέσης της στο χάρτη. Η ομιλία του κ. Ριζόπουλου κάλυψε
εκτενώς ζητήματα τα οποία αποτελούν τις βασικότερες παραμέτρους κατά
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επιχειρήσεων, με δράση εντός και εκτός
συνόρων. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε το μέλος του ΔΣ της ΕΑΣΕ
και CEO, Myrmex, κ. Γιώργος Κατινιώτης. Κατά τη διάρκεια του webinar, τα
μέλη της ΕΑΣΕ έκαναν πληθώρα ερωτήσεων και έγινε ζωηρός διάλογος.

Ορκωμοσία του Υποδιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, Θοδωρή Πελαγίδη,
Επιστημονικού Συμβούλου της ΕΑΣΕ
Ο Θοδωρής Πελαγίδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, NR Senior Fellow
στο Brookings Institution και συνεργάτης της ΕΑΣΕ για πολλά χρόνια ανέλαβε πρόσφατα έναν νέο σημαντικό ρόλο. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, ενώπιον
της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας κας. Κατερίνας Σακελλαροπούλου και
παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα, ορκίστηκε από τον Επίσκοπο Ωρεών,
Φιλόθεο, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία
στο έργο του.
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15o Business CEOnergies Breakfast
Με θέμα «Developing a Growth Mindset» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
6 Οκτωβρίου 2020 το 15ο CEOnergies Breakfast, με κεντρική ομιλήτρια
την κα. Νόρα Γκικοπούλου, Ηead of People Development & Servant
Leaders Coach, Agile Actors – εκπαιδευτική συνεργάτιδα, ALBA Graduate
Business School. Στην ομιλία της η κα. Γκικοπούλου ανάδειξε τη σημαντικότητα του αναπτυξιακού τρόπου σκέψης ως ηγετική ικανότητα, συνδέοντας τον με χαρακτηριστικά όπως περιέργεια, ευελιξία, πειραματισμό,
επιμονή, δέσμευση και το πάθος για συνεχή μάθηση. Κατά τη διάρκεια
του 15ου CEOnergies Breakfast, ο κος Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης
και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων στο ALBA Graduate
Business School χαιρέτησε αυτήν την εξαιρετική συνεργασία και το
“αποτύπωμά” της, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε το μέλος
της Ομάδας Δράσης, κα. Ντορίνα Οικονομοπούλου, Γενική Διευθύντρια,
Marsh Llc Insurance Βrokers. Με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώθηκε η
τριλογία διαδικτυακών συναντήσεων την οποία διαμόρφωσε η Ομάδα
Δράσης της ΕΑΣΕ για τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία, με επικεφαλής την
κα. Βαλέρια Τσάμη, Αναπλ. μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ και Διευθύνουσα Σύμβουλο,
Focus Bari σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, με στόχο την ανάδειξη λύσεων γύρω από τον ηλικιακό ρατσισμό.

2nd Diversity in Business Conference 2020
Στο 2ο συνέδριο Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις το οποίο διοργανώθηκε
την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, στο Ζάππειο Μέγαρο, συμμετείχε η Αντιπρόεδρος
της ΕΑΣΕ, Senior Business Advisor και μέλος ΔΣ ΔΕΠΑ, Entersoft και Focus Bari, κα. Μαρίκα
Λάμπρου. Το συνέδριο σκοπό είχε να εξετάσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο αποδοχής της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Η κα. Λάμπρου συμμετείχε στο πάνελ γυναικείας επιχειρηματικότητας με τίτλο: «Διαφορετικότητα φύλου στα κέντρα λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων» και συζήτησε σχετικά
με τους τρόπους με τους οποίους ωφελούνται οι οργανισμοί από την προαγωγή και διαχείριση της διαφορετικότητας. Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Πέγκυ Βελλιώτου, Partner, KPMG, Έλενα Χαϊλαζοπούλου, Director of Product Innovation, Deputy-CEO,
Convert Group και Αγνή Μαριακάκη, CEO, MindSearch υπό τον συντονισμό του μέλους
της ΕΑΣΕ κας. Αγγελίνας Μιχαηλίδου, Γενικής Διευθύντριας/ Partner, Response.

Η ΕΑΣΕ αποχαιρετά τον Πέτρο Ζαμπέτα-Μουτάφη
Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον απροσδόκητο χαμό του αγαπητού φίλου και συναδέλφου,
Πέτρου Ζαμπέτα-Μουτάφη. Ο Πέτρος ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, μέλος της ΕΑΣΕ τα τελευταία
10 χρόνια και στέλεχος με μακρόχρονη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα.
Η απώλειά του είναι οδυνηρή σε όλους εμάς που τον γνωρίσαμε μέσα από την παρουσία και τη
δράση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΕ ως ελάχιστη προσφορά, στη μνήμη του, αποφάσισε
να ενισχύσει το έργο της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία», που λειτουργεί υπό τη
σκέπη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του.
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ
Victor Crespo, Διευθύνων Σύμβουλος, JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL HELLAS AEBE
Από το Σεπτέμβριο του 2019, ο Victor Crespo είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Japan Tobacco International στην
Ελλάδα, εταιρείας μέλος του ομίλου JTI, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. Ξεκίνησε την πορεία
του στην JTI το 2001, ως διευθυντής Μάρκετινγκ Αφορολόγητων Ειδών Ν. Ευρώπης και Β. Αφρικής με έδρα την
Ισπανία, ενώ αργότερα ανέλαβε θέσεις υψηλότερης ευθύνης στη Γενεύη και το Λονδίνο. Το 2011 είχε τη διεύθυνση
της JTI Πορτογαλίας και το 2015 ανέλαβε ως Γενικός Διευθυντής στα Κανάρια Νησιά, με ευθύνη για την τοπική
αγορά και το εργοστάσιο της JTI. Είναι Ισπανός υπήκοος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Advanced Studies in Economics
και πτυχιούχος Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Valladolid στην Ισπανία.

Ροδιανός Αντωνακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
Ο Ροδιανός Σ. Αντωνακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Είναι πτυχιούχος στην Περιβαλλοντολογία από το
Πανεπιστήμιο του Abertay Dundee της Σκωτίας. Επίσης είναι απόφοιτος του Edinburgh Business School του Heriot
Watt University στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Μ.Β.Α. Τέλος συμμετέχει στο πρόγραμμα του Massachusetts
Institute of Technology (ΜΙΤ) για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην στρατηγική των επιχειρήσεων.
Διαθέτει διεθνή επαγγελματική εμπειρία από χώρες στις οποίες έχει εργαστεί. Έχει αναλάβει θέσεις στην αγορά της
Διαχείρισης Αποβλήτων και Ενέργειας όπως εκείνη του Διευθύνοντα Σύμβουλου θυγατρικής πολυεθνικής εταιρείας
του Ομίλου ACS GROUP και του Διευθυντή Ανάπτυξης στις Η.Π.Α της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ του Ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Τον
Ιανουάριο του 2020 ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος των Εταιρειών Νέα Οδός Α.Ε. και Οδός Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.

Νικόλαος Βίγκος, Οικονομικός Διευθυντής & μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, MERCK
Ο Νίκος Βίγκος εργάζεται τα τελευταία 25 έτη σε θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης εταιρειών που
δραστηριοποιούνται σε κλάδους βιομηχανιών παραγωγής, Φαρμακευτικών και Χημικών προϊόντων.
Είναι μέλος της Merck από το 2005 που ξεκίνησε αρχικά ως Διευθυντής Λογιστηρίου και στην συνέχεια το 2007 έως
και σήμερα είναι Οικονομικός Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Merck. Ο Νίκος είναι κάτοχος
Μεταπτυχιακού Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικής, Πτυχίο μετεκπαίδευσης επί φορολογικών θεμάτων, Πτυχίο
Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως επίσης Πτυχίο Λογιστικής ενώ ολοκλήρωσε επιτυχώς της εξετάσεις για το δεύτερο
επίπεδο του προγράμματος CFA. Είναι μέλος της ομάδας Μπάσκετ της ΕΑΣΕ και του αρέσουν τα ομαδικά αθλήματα
όπως επίσης και το διάβασμα βιβλίων και επιστημονικών άρθρων. Είναι πατέρας δύο παιδιών του Κυριάκου και του
Γιάννη.

Σταύρος Ισαακίδης, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, TEONOVA A.E
O Σταύρος Ισαακίδης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της TEONOVA A.E., έχει σπουδάσει Οικονομία και
Διοίκηση και είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Master of Business Administration (MBA) in
International Business του University of Hull. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από το 1993 ως Λογιστής
στον Όμιλο ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, από το 1999 έως το 2016 διατέλεσε Οικονομικός Διευθυντής & Οικονομικός
Σύμβουλος (CFO) σε κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως τον ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΟΥΡΤΙΔΗ, την HELLAS SAT/ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ARAB SAT, την HILL INTERNATIONAL N.V στο Ιράκ, την ARCHIRODON
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σία Α.Ε., την MIKANO INTERNATIONAL στη Νιγηρία και την QUALITY GROUP στην Τανζανία. Από το
2017 είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ και από το 2018 κατέχει την θέση του Διευθύνοντος
Συμβούλου στις εταιρείες TEONOVA SA-CHEVELLAS SA- TEOTEC SA- CONDOR SA- TEODOMI SA/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β.Ν.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ.
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Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΑΣΕ και
δημοσιεύουμε σύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες τους που τέθηκαν στη διάθεσή μας.

Ιωάννα Κωτσόγιαννη, Γενική Διευθύντρια, PROSVASIS AE
H Ιωάννα Κωτσόγιαννη είναι Γενική Διευθύντρια της Prosvasis AEΒΕ, θυγατρική του ομίλου Softone, που εξειδικεύεται
στην κατασκευή εφαρμογών πληροφορικής για Λογιστικά γραφεία και ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόσφατη επιτυχία
της Prosvasis αποτελεί η δημιουργία της πρώτης εφαρμογής στην Ελλάδα που ενοποιεί όλες τις λειτουργίες ενός
λογιστικού γραφείου σε μία πλατφόρμα, με παράλληλη online διασύνδεση των λογιστών με το πελατολόγιό τους.
Η κα Κωτσόγιαννη διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής. Πριν τη συνεργασία της με την Prosvasis είχε
αναλάβει διάφορες διοικητικές θέσεις στην εταιρεία Singularlogic όπως Operations Coordinator και Services Manager
για το σύνολο των υπηρεσιών των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων της εταιρίας. Σπούδασε Μηχανικός πληροφορικής με
μεταπτυχιακό τίτλο στις Γραφικές τέχνες\πολυμέσα ενώ είναι πιστοποιημένη στο Project Management και σε Scrum
μεθοδολογίες.

Θάνος Λούτσος, COO παγκοσμίως, ΟΜΙΛΟΣ ETRAVELI
Προσανατολισμένος πάντα στην επιτυχία των πελατών με χρήση τεχνολογιών αιχμής που επιταχύνουν το
ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ο Θάνος Λούτσος, με εμπειρία που ξεπερνά τα 20 χρόνια, έχει ηγετικούς ρόλους
σε σημαντικές εταιρίες στην Ελλάδα και στην κεντρικο-ανατολική Ευρώπη, στους κλάδους της τεχνολογίας,
ασφαλειών, τραπεζικής ασφάλισης και τουρισμού. Ανάμεσά τους η Bull, Oracle, ING, SingularLogic, Microsoft, τις
οποίες και υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης όπως αυτές του COO, Διευθυντή Πωλήσεων, Διευθυντή Consulting και
Διευθυντή δικτύου συνεργατών. Ο Θάνος τώρα έχει το ρόλο του COO των δραστηριοτήτων του Ομίλου eTraveli
παγκοσμίως.

Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥΔΑΠ
Ο κος Σαχίνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ. Διετέλεσε Business Development Officer στον Όμιλο της
Aegean Airlines ενώ παλιότερα δραστηριοποιήθηκε σε εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ανεξάρτητα,
ως Partner της Global Finance και ως Operating Partner της Advent International. Υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΠΑ και παλαιότερα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Business Information Group
της McGraw-Hill, o οποίος υπό την ηγεσία του έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους πληροφοριών διεθνώς.
Διετέλεσε επίσης Διευθύνων Σύμβουλος του Platts και Αντιπρόεδρος του Ομίλου Standard & Poor’s. Είναι
Αντιπρόεδρος της ATHEXClear και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της ENEXClear, του Atlantic Council και της
Επενδυτικής Επιτροπής της CNL Capital. Ο κ. Σαχίνης είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το Harvard Business School.

Αναστάσιος Τόσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ΕΥΔΑΠ
Ο κ. Τόσιος είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ.
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) στην Τεχνολογική Αλλαγή και
Βιομηχανική Στρατηγική στο Manchester Business School, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ALBA Graduate Business
School και στο Harvard Business School. Έχει εργαστεί σε θέσεις συμβούλου επιχειρήσεων, μηχανικού πωλήσεων
ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και διοίκησης στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Επίσης εργάστηκε στην Εταιρεία
Παροχής Αερίου Αττικής ως Προϊστάμενος Μεγάλων Λογαριασμών, Διευθυντής Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών, Τεχνικής
Εξυπηρέτησης Πελατών και Τεχνικός Διευθυντής και στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής σε διευθυντικές θέσεις.
Διαθέτει εκτενή εμπειρία στα δίκτυα και στην αγορά ενέργειας, είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ.) και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής
του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ι.Ε.Ν.Ε.).
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Το «στεριανό» νησί
Μπορεί κανείς να μην το έχει στη συνείδησή του ως «νησί» εξαιτίας της οδικής
της σύνδεσης με την Στερεά Ελλάδα, ωστόσο διαθέτει υπέροχες παραλίες, πυκνά
πευκοδάση -ιδιαίτερα το βόρειο τμήμα-, ευχάριστο κλίμα, διάσημα μνημεία,
ιαματικές πηγές και καταπληκτικό φαγητό.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕ, akorre@boussias.com

O

λόγος για την Εύβοια, το
δεύτερο σε έκταση νησί της
Ελλάδας και το τρίτο της ανατολικής Μεσογείου. Γνωστή
ως το «στεριανό» νησί, με εύκολη οδική
πρόσβαση μέσω της εντυπωσιακής σύγχρονης Υψηλής Γέφυρας αλλά και της παλαιάς συρταρωτής γέφυρας Negroponte
στην Χαλκίδα.
Κατάφυτη στα Βόρεια, με πυκνά πευκοδάση που αγγίζουν κυριολεκτικά τη θάλασσα, ορεινά χωριά και νησιωτικές πολιτείες
με κυκλαδίτικα χαρακτηριστικά στο νότο,

αμέτρητες παραλίες με κρυστάλλινα νερά
να ατενίζουν το Αιγαίο ή τον Ευβοϊκό κόλπο, απροσμέτρητο ιστορικό πλούτο και
τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χαρίζει απλόχερα στους ταξιδιώτες άπειρες
ευκαιρίες για παντός είδους τουρισμό.
Πολυάριθμα ευρήματα σε διάφορα σημεία -όπως οι Ιστιαία, Κήρινθος, Ψαχνά,
Αρτάκη, Κάρυστος και αλλού- αποδεικνύουν ότι η Εύβοια κατοικείται από την παλαιολιθική ακόμα εποχή, ενώ σημαντικά
αρχαιολογικά ευρήματα έχουν ανασκαφεί
από την εποχή του χαλκού.

Στο Λευκαντί του Βασιλικού και στη Μάνικα της Χαλκίδας εντοπίστηκαν απομεινάρια της πρωτοελλαδικής περιόδου, ενώ
από τους Ωρεούς και το Αλιβέρι υπάρχουν
ευρήματα της μεσοελλαδικής περιόδου.
Τέλος, σε διάφορες περιοχές της Χαλκίδας
έχουν δει το φως τάφοι και λείψανα της
υστεροελλαδικής ή μυκηναϊκής περιόδου.
Αρχαίες πόλεις της Εύβοιας δημιούργησαν σπουδαίες αποικίες στη Μεσόγειο
(Χαλκιδική, Μικρά Ασία, Κάτω Ιταλία), ενώ
στα κλασικά χρόνια η Ερέτρια ήταν από
τις ισχυρότερες ελληνικές πόλεις.
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Στα βυζαντινά χρόνια, η Εύβοια υπαγόταν
στο Θέμα της Ελλάδας και γνώρισε μεγάλη ακμή. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας,
παρέμεινε στα χέρια των Τούρκων, ακόμα
και μετά την άφιξη του Καποδίστρια, και
μόνο με φιρμάνι της 13ης Ιουνίου 1830
παραχωρήθηκε στην Ελλάδα.
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του
1922, πολλοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν
μόνιμα στη Νέα Αρτάκη και τη Νέα Λάμψακο, καθώς και σε προσφυγικούς συνοικισμούς στη Χαλκίδα και την Αμάρυνθο.
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πο-

λέμου, η Εύβοια βομβαρδίστηκε από τους
Γερμανούς, ενώ έντονη ήταν η αντιστασιακή δράση των κατοίκων της.

Οδοιπορικό στη Βόρεια Εύβοια
Ακολουθώντας τον οδικό άξονα Χαλκίδας
– Αιδηψού ξεκινήστε ένα οδοιπορικό στο
βόρειο τμήμα τού νησιού, σ’ ένα κομμάτι
γης που συνδυάζει βουνό και θάλασσα σε
τέλειες αναλογίες. Μια ανηφορική φιδίσια
διαδρομή διασχίζει τον καταπράσινο μανδύα τής φύσης, στολισμένο με αμέτρητα
δάση κωνοφόρων, ελαιώνες, κάθε λογής

αγριολούλουδα και αρωματικά βότανα.
Γραφικοί ορεινοί οικισμοί και ευχάριστες
«εκπλήξεις» τής φύσης ξεπροβάλλουν σε
κάθε στροφή του δρόμου που, κατηφορίζοντας, οδηγεί σε δαντελωτές ακτές,
ιστορικές «ναυτοπολιτείες», ξακουστές
ιαματικές πηγές, ονομαστά θρησκευτικά
προσκυνήματα και τόπους με λαμπρή πολιτισμική παρακαταθήκη.
Πρώτη στάση στο Προκόπι, όπου υπάρχει
το σκήνωμα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Μια (προαιρετική) δεξιά παράκαμψη
τού δρόμου οδηγεί στις εντυπωσιακές πα-
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ραλίες τού Πηλίου, της Βλαχιάς και του Σαρακήνικου στην ακτογραμμή τού Αιγαίου.
Ο κεντρικός δρόμος καταλήγει στη γραφική παραθαλάσσια κωμόπολη της Λίμνης
– το ιστορικό Ελύμνιον – όπου αξίζει να
διανυκτερεύσετε. Εδώ θα χαρείτε βουτιές
σε πεντακάθαρα νερά, αλλά και όμορφες
πεζοπορίες σε βαθύσκιωτα δασικά μονοπάτια. Μια «ζεν» παραθαλάσσια διαδρομή
κατά μήκος τού Ευβοϊκού κόλπου οδηγεί
βορειότερα προς τα Λουτρά Αιδηψού με
πάνω από 80 ιαματικές πηγές και άρτια
τουριστική οργάνωση. Στη ΒΔ άκρη της
Εύβοιας, η χερσόνησος της Λιχάδας, συγκεντρώνει μερικές από τις ωραιότερες
παραλίες: Γιάλτρα, Γρεγολίμανο, Άγιος Γεώργιος. Μην παραλείψετε μια επίσκεψη
στα τροπικά Λιχαδονήσια που αποκαλούνται ως «οι Σεϋχέλλες της Ελλάδας».
Συνεχίζουμε προς τους Ωρεούς, αξιόλογο οικιστικό κέντρο από τους προϊστορικούς χρόνους. Απαραίτητη θεωρείται η
στάση για ένα ουζάκι στις ψαροταβέρνες

που «ευωδιάζουν» κατά μήκος της μεγάλης παραλίας. Η περιοχή προσφέρεται
για πεζοπορίες, ιππασία στα κοντινά χωριά Καματριάδες και Ταξιάρχης, αλλά και
ψάρεμα. Ακολουθεί το Πευκί, διάσημος
παραθεριστικός οικισμός, με μεγάλη αμμώδη παραλία.
Σε κοντινή απόσταση, οι παραλίες στο
Ασμήνιο, στα Ελληνικά στο Ψαροπούλι και
φυσικά η Αγκάλη, η τεράστια αμμώδης
παραλία τής Αγίας Άννας θα σας δροσίσουν με θέα το Αιγαίο.

Λίμνη Ευβοίας
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Λίμνη, ίσως ο
πιο γραφικός προορισμός της Βόρειας Εύβοιας, η οποία γοητεύει αμέσως τον επισκέπτη της με την ηρεμία της, την ανέγγιχτη ομορφιά της, τα στενά δρομάκια,
τα παραδοσιακά σπίτια και το πράσινο
από το πευκόφυτο βουνό του Καντηλιού
να αγγίζει σχεδόν την θάλασσα. Αμθιεατρικά χτισμένη πάνω από τα νερά του

Βόρειου Ευβοϊκού, μοιάζει να «αγναντεύει» τον απάνεμο κόλπο, απολαμβάνοντας
θέα που πολλές φορές φτάνει μέχρι και
τις κοντινές ακτές της Στερεάς Ελλάδας. Η
«καρδιά» της Λίμνης, ωστόσο, χτυπά στο
παραλιακό της μέτωπο με τα ουζερί και
τις ταβέρνες, τις καφετέριες και τα μπαρ,
όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τον
καφέ του ή νόστιμους θαλασσινούς μεζέδες με θέα τόσο στα γαλαζοπράσινα νερά
του Ευβοϊκού, όσο και στην καταπράσινη
πλαγιά του χωριού. Αξίζει να αναφερθεί
το γεγονός ότι η Λίμνη είναι χτισμένη κοντά στο αρχαίο Ελύμνιον, όπου σύμφωνα
με τον Σοφοκλή συναντήθηκε για πρώτη
φορά ο Δίας με την Ήρα.

Λιχαδονήσια
Μία ανάσα από την Λιχάδα της Βόρειας Εύβοιας και απέναντι από τα Καμένα
Βούρλα, βρίσκονται τα κατάφυτα νησάκια
με το απέραντο γαλάζιο που συναγωνίζονται στα ίσια εξωτικούς προορισμούς.
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Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα νησιών,
δημιούργημα ηφαιστειώδους ενέργειας
που αποτελεί έναν ενιαίο ηφαιστειακό
σχηματισμό. Τα Λιχαδονήσια βρίσκονται
στην βορειοδυτική πλευρά της Εύβοιας,
ανάμεσα στο Μαλιακό και το Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, στην προέκταση του αρχαίου ακρωτηρίου Κήναιο, απέναντι από
τον οικισμό Κάβο. Απέναντι βρίσκεται το
ακρωτήριο Κνήμιδα της Φθιώτιδας.
Αποτελούνται από τη Μονολιά τη Μεγάλη
Στρογγυλή, τη Μικρή Στρογγυλή, το Στενό, τη Βαγιά, το Βορήα, το Λιμάνι, καθώς
και από άλλους μικρούς σκοπέλους και
μύρμηκες, που λέγονται Ποντικονήσια.
Η Μεγάλη Στρογγυλή είναι το νοτιότερο
της συστάδας. Πήρε το όνομα του από
το στρογγυλό σχήμα του. Είναι κατάφυτο
νησί. Το νησάκι εξέχει απότομα πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας και πρέπει να
είναι η κορυφή ενός υποθαλάσσιου ηφαιστείου. Έχει τοποθετηθεί φάρος.
Το νησάκι Μονολιά είναι μακρόστενο και
έχει ένα μικρό όρμο που χρησιμεύει ως
φυσικό λιμάνι. Τα Λιχαδονήσια προσφέρονται για υποβρύχιο ψάρεμα και θαλάσσια σπορ (σκι, σερφινγκ).

Αγία Άννα
Όμορφο γραφικό χωριό της Βόρειας Εύβοιας χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά
καταπράσινου λόφου στους πρόποδες
του Ξηρού Όρους. Με μια γρήγορη ματιά
εκείνο που το κάνει να ξεχωρίζει είναι τα
στενά δρομάκια, τα πολύχρωμα σπίτια
και η πλακόστρωτη πλατειά στο κέντρο
με την εκκλησία Γενέσιον της Θεοτόκου
να δεσπόζει επιβλητικά. Σύμφωνα από
διάφορα ευρήματα φαίνεται πως στην
περιοχή υπήρχαν οικισμοί από την παλαιολιθική περίοδο. Τα πρώτα σπίτια στο
σημείο που βρίσκεται το χωριό χτίστηκαν
τον 6ο μ.χ. αιώνα. Στο πέρασμα των χρόνων, λόγω του σημείου που μπορούσε να
ελέγχει τη θαλάσσια περιοχή, έγινε στόχος
πολλών κατακτητών και πειρατών. Μάρτυρας όλων τον θρύλων η μικρή παραλία
κρησφύγετο Σαρακήνικο στις ακτές της
Αγίας Άννας.
Στην βόρεια πλευρά του βρίσκεται ο ιερός
ναός της Αγίας Άννας με την θαυματουργή εικόνα της Αγίας από όπου πήρε και
το όνομά του, λέγεται ότι έσωσε το χωριό

από επιδρομείς κατακτητών. Ο ναός της
Αγία Άννας είναι βυζαντινού ρυθμού και
έχει ακριβώς χτιστεί στη θέση της πρώτης
εκκλησούλας που είχαν φτιάξει οι πρώτοι
κάτοικοι του χωριού. Δίπλα ακριβώς από
το ναό κάτω από ένα γεροπλάτανο είναι η
ονομαστή βρύση της Αγίας Άννας με γάργαρο δροσερό νερό.
Η Αγία Άννα ξέρει και κρατά τις παραδόσεις και την ιστορία μέσα στο λαογραφικό
μουσείο το σπίτι που κάποτε έμενε ο τούρκος αγάς οι κάτοικοι το ανακαίνισαν και το
μετέτρεψαν σε μουσείο το 2002. Εκεί έβαλαν παραδοσιακές φορεσιές κοσμήματα
υφαντά γεωργικά, και οικιακά εργαλεία
την βιβλιοθήκη του Δημήτρη Σέττα ενός

από τους βασικούς ιδρυτές του μουσείου.
Παραδοσιακό βωμολοχικό καρναβάλι διοργανώνετε την καθαρά Δευτέρα με ρίζες
από την αρχαία Ελλάδα.
Σε απόσταση 6 χιλιόμετρων περίπου βρίσκετε το φημισμένο θέρετρο της, η παράλια Αγκάλη με το μεγαλύτερο μήκος
σε όλη την Εύβοια. Κοντινοί προορισμοί
το Μουσείο Απολιθωμένων Θηλαστικών
Κερασιάς, καταρράκτες Δρυμώνα, το μοναστήρι του Όσιου Δαυίδ. Σημείο ενδιαφέροντος που τα τελευταία χρόνια προσελκύει πολύ κόσμο είναι το φαράγγι του
Νηλέα (Αράπη), που βρίσκεται (3 χιλιόμετρα απόσταση) στο δρόμο που την ενώνει
με το χωριό Κεραμεία.
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INTERNET OF BODIES
Όπως ακριβώς το Internet of Things, το Internet of Bodies θα συνδέει
πολλαπλά σώματα μαζί. Προφανώς και είμαστε άνθρωποι, και ως τέτοιοι
δεν μπορούμε να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους με τον τρόπο που το
κάνουν οι μηχανές. Ωστόσο, το Internet of Bodies αναφέρεται στην σύνδεση
ανάμεσα σε πολλά και διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά wearables καθώς
και εμφυτευμένες συσκευές.

Τ

ο Internet of Bodies αναμένεται να αποτελέσει μία ιδιαίτερα
ισχυρή τεχνολογία, παρά το
γεγονός ότι η ιδιωτικότητα είναι η κυρίαρχη ανησυχία. Με το Internet
of Bodies, γιατροί και χειρουργοί θα μπορούν να γνωρίζουν όλες τις παραμέτρους
του σώματός μας, όπως είναι η αρτηριακή
πίεση, οι παλμοί της καρδιάς κ.λπ., να συνταγογραφούν φάρμακα, ή αν υπάρχουν
και άλλα ελέγξιμα wearables, ο γιατρός θα
μπορούσε ακόμα και να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές ώστε να ισορροπήσει
τις σωματικές λειτουργίες.
Δεν έχουμε «δει» ακόμα το Internet of
Bodies βέβαια. Ίσως αυτό να γίνει την
επόμενη δεκαετία. Άλλωστε, ακόμα και
το Internet of Things δεν έχει απογειωθεί
ακόμα σε πολλές περιοχές του πλανήτη.
Τι είναι το Internet of Bodies
Όταν το Internet of Things (IoT) συνδέεται
με το σώμα μας, το αποτέλεσμα είναι το
Internet of Bodies (IoB). Ουσιαστικά είναι
η επέκταση του ΙοΤ και πρακτικά συνδέει
το ανθρώπινο σώμα με ένα δίκτυο μέσω
συσκευών οι οποίες καταπίνονται, εμφυτεύονται ή συνδέονται με το σώμα μας με
κάποιο τρόπο. Από τη στιγμή που γίνεται
η σύνδεση, δεδομένα μπορούν να μοιραστούν και το σώμα και η συσκευή μπορεί
να παρακολουθηθεί και να ελεγχθεί από
μακριά.

Υπάρχουν τρεις γενιές του Internet of
Bodies που περιλαμβάνουν:
• Body external: Πρόκειται για συσκευές
που φοριούνται (wearables) όπως είναι
τα apple ρολόγια για παράδειγμα με
στόχο να παρακολουθούν την υγεία μας.
• Body Internal: Περιλαμβάνει βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα και ψηφιακά
χάπια που μπαίνουν μέσα στον οργανισμό μας για να παρακολουθούν ή να
ελέγχουν διάφορες πλευρές της υγείας
μας.
• Body embedded: Η τρίτη γενιά του
Internet of Bodies είναι εμφυτευμένη τεχνολογία, όπου η τεχνολογία και το ανθρώπινο σώμα συγχωνεύονται μεταξύ
τους και έχουν σύνδεση σε πραγματικό
χρόνο με μία απομακρυσμένη μηχανή.
Η πρόοδος στην ασύρματη διασύνδεση,
τα υλικά και οι τεχνολογικές καινοτομίες
επιτρέπουν στην εμφύτευση ιατρικών συσκευών να κλιμακωθεί και να είναι βιώσιμη σε πολλές επιλογές.
Παραδείγματα του Internet of Bodies
To πιο αναγνωρισμένο παράδειγμα του
Internet of Bodies είναι ένας απινιδωτής
ή βηματοδότης – μια μικρή συσκευή που
τοποθετείται στην κοιλιά ή στο στήθος
για να βοηθήσει ασθενείς με καρδιακές
παθήσεις να ελέγχουν τους μη φυσιολογικούς καρδιακούς ρυθμούς με ηλεκτρικούς παλμούς. Το 2013, ο πρώην

αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών,
Ντικ Τσέινι, αντικατέστησε τον απινιδωτή
με σύνδεση WiFi με έναν χωρίς σύνδεση
WiFi. Φοβόταν ότι θα μπορούσε να δολοφονηθεί από ηλεκτροπληξία εάν ένας
αδίστακτος πράκτορας χάκαρε τη συσκευή.
Ένα «έξυπνο χάπι» είναι άλλο ένα παράδειγμα IoB συσκευής. Αυτά τα χάπια
έχουν βρώσιμους ηλεκτρονικούς αισθητήρες που μπορούν να συλλέγουν
δεδομένα από τα όργανά μας και μετά
να τα στέλνουν σε μία απομακρυσμένη
συσκευή η οποία είναι συνδεδεμένη στο
Διαδίκτυο. Το πρώτο ψηφιακό χάπι χημειοθεραπείας χρησιμοποιείται ήδη και
συνδυάζει φάρμακα χημειοθεραπείας
με έναν αισθητήρα που συλλέγει, καταγράφει και μοιράζεται πληροφορία με το
ιατρικό προσωπικό (πάντα με την συναίνεση του ασθενή) σχετικά με την δόση
και το χρόνο του φαρμάκου, ή άλλα δεδομένα για την ξεκούραση και την δραστηριότητα, τους παλμούς της καρδιάς
και άλλα.
Οι εφαρμογές του IoB δεν περιορίζονται
στην ιατρική. Άλλα παραδείγματα προέρχονται από την βιομηχανία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την εμφύτευση τσιπ
που μπορεί να επιτρέπει την είσοδο σε
έναν χώρο χωρίς κλειδί, ή την πληρωμή
για αγορές με το νεύμα του χεριού σε ένα
vending μηχάνημα κ.λπ.
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