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H ΜΕΤΑΒΑΣΗ …

Έ

χουν ήδη γραφτεί πολλά για το παγκόσμιο … τσουνάμι της πανδημίας που μας
έφερε όλους αντιμέτωπους με μια άνευ προηγουμένου συνθήκη, ανέτρεψε τα
γνωστά έως τώρα δεδομένα και δημιούργησε μια τεράστια υγειονομική και
οικονομική κρίση απειλώντας να οδηγήσει σε κατάρρευση το διεθνές σύστημα
ισορροπιών.
Ο Αυστροαμερικανός οικονομολόγος Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) θεωρούσε ότι
οικονομικές κρίσεις ήταν στην ουσία επανεκκίνηση της οικονομίας και αφετηρίες καινοτομίας. Σήμερα λοιπόν, θα έλεγε πως βιώνουμε μια «δημιουργική καταστροφή» - μία από τις
πολλές που μετρά η ιστορία των λαών. Μια καταστροφή απότομη, βίαιη πλην όμως αναγκαία διότι καταστρέφοντας το «παλιό», δίνει τη δυνατότητα μιας καινούριας μετάβασης
στο νέο.
Ιστορικά, κάθε μεγάλη καταστροφή, ανοίγει τον δρόμο να γεννηθεί κάτι νέο, πράγματι. Και
η τωρινή πανδημία δεν μπορεί να είναι παρά ένας βατήρας της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνολογικής εξέλιξης, δίνοντας το ισχυρό
προβάδισμα ισχύος στις χώρες εκείνες που χτίζουν ισχυρή βιομηχανία τεχνολογίας.
Ωστόσο, ελλοχεύει ένας σημαντικός κίνδυνος: Η πανδημία του Covid να μας οδηγήσει στο
… «σύνδρομο» της πανδημίας της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας και του φόβου ενός πιθανού χειρότερου αύριο. Να επιβιώσει δηλαδή το παλιό, εκτρέφοντας μια ... καταστροφική
δημιουργία.
Πρόσφατη έρευνα (διαΝΕΟσις) κατέδειξε κατακόρυφη μείωση στο 57% του ποσοστού αισιοδοξίας (από 86% στο πρώτο lockdown) με εμφανή μείωση της εμπιστοσύνης, αύξηση
φόβου μόλυνσης, διχασμό απέναντι στις αποφάσεις για τα μέτρα και χειρότερη ψυχολογική
διάθεση. Και τα ποσοστά αυτά θα χειροτερεύουν με την πάροδο του χρόνου…
Να γιατί είναι απολύτως αναγκαία μια δημιουργική επανάσταση, μια σύνθεση δημιουργικών δυνάμεων: πολιτικών, επιστημονικών, επιχειρηματικών, τεχνοκρατικών και θεσμικών.
Μια σύμπραξη ταλέντων κι εμπειριών.
Το μόνο σίγουρο είναι πως ο δρόμος της μετάβασης θα έχει δυσκολίες και οι Έλληνες
μάνατζερς ως δρομοδείκτες της εξέλιξης σε όλους τους τομείς καλούνται να επιτελέσουν
ένα ακόμη δύσκολο έργο και να γίνουν θετικοί καταλύτες κι επιταχυντές της ανάπτυξης της
χώρας, θέτοντας ως προτεραιότητες την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων τους και
των κοινωνιών που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις τους.
Αυτό το υλικό υπάρχει άφθονο στη χώρα μας. Είναι στο DNA των Ελλήνων που άφησαν
το «αποτύπωμά» τους εντός κι εκτός Ελλάδος στα 200 χρόνια ελληνικής ιστορίας από την
επανάσταση το 1821. Είναι στις σκέψεις και στα θέλω όσων αγαπούν τούτο τον τόπο κι ονειρεύονται τη μετάβαση σε ένα καλύτερο αύριο!

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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Πώς η πανδημία έχει αλλάξει τις επιχειρήσεις
και ποιος ο ρόλος της ηγεσίας;

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ CEO
ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
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Η ευθύνη των CEOs στη διαχείριση της οργανωσιακής
μετάβασης είναι πολύ σημαντική, αφού θα πρέπει να
εμπνεύσουν τα στελέχη των εταιρειών τους ώστε να
διαχειριστούν παραγωγικά τις αλλαγές, να τις δουν σαν μια
αναγκαία προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα, και όχι σαν
μια αβέβαιη κίνηση που απλά επιβάλλεται από τις συνθήκες.

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΤΙΖΕΤΑΙ

26
1/2

Οι οργανισμοί επιδιώκουν προσαρμογές εν κινήσει,
με διαφορετικό βαθμό επιτυχίας κατά περίπτωση.
Πώς μπορούν λοιπόν να χτίσουν το resilience τους και να
εστιάσουν σε αυτό ως ένα δομικό και απαραίτητο στοιχείο
για τη βιωσιμότητά τους;
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Το Βήμα του Προέδρου

Η χρονιά
που άλλαξε τον κόσμο

Ο

αποχαιρετισμός του 2020
δεν μοιάζει με τους προηγούμενους. Η χώρα μας
αντιμέτωπη με το δεύτερο
κύμα της πανδημίας χρειάστηκε να μπει
σε δεύτερο λοκντάουν δυσκολότερο από
το πρώτο του περασμένου Μαρτίου, δυστυχώς με εκατοντάδες συνανθρώπους
μας νεκρούς, αφόρητη πίεση στην αγορά
και την σκιά μίας νέας οικονομικής κρίσης να διαγράφεται πιο έντονη από ποτέ.
Σε αυτό το πλαίσιο το 2020 έγινε η χρονιά
που άλλαξε τον κόσμο.
Όταν ο κόσμος αλλάζει, οι επιχειρήσεις
δεν μένουν αμετάβλητες. Αρκεί να αναλογιστούμε τις νέες προκλήσεις με τις
οποίες ήλθαν αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο την περίοδο της Black Friday
και των Χριστουγέννων, που αποτελούν
παραδοσιακά την κορύφωση του έτους
από πλευράς τζίρου και όγκου εργασίας.
Κανένας από εμάς δεν φανταζόταν πριν
το 2020 ότι θα χρειαστεί μέσα σε τόσο
μικρό χρονικό διάστημα να στραφούμε στο e-commerce ειδικά σε μία χώρα
όπως η Ελλάδα που είναι βαθιά ριζωμένη
η συνήθεια να ψωνίζεις από το μικρομεσαίο κατάστημα της γειτονιάς.
Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε πει: «Δεν
φτιάχνουμε εμείς την ιστορία, η ιστορία

φτιάχνει εμάς». Ως στελέχη επιχειρήσεων
είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και προσαρμοστήκαμε σε ένα νέο τύπο καταναλωτών
που άλλαξαν το μοντέλο πωλήσεων των
εταιριών όλων των κλάδων και όχι μόνο των
καταναλωτικών προϊόντων. Στο παρελθόν,
ο πωλητής ήταν ο ειδικός. Σήμερα ο καταναλωτής κατέχει τη γνώση και έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί προϊόντα και εταιρίες
μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Κάποτε πιστεύαμε όλοι/ες μας ότι ο τρόπος που γινόταν οι πωλήσεις μας πριν από είκοσι χρόνια
δεν θα άλλαζε ποτέ.
Ο ιός μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι
διανύουμε την 4η Βιομηχανική Επανάσταση,
επισπεύδοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν χρειάστηκε να μάθουν τις ανέπαφες συναλλαγές, τις
online αγορές, τις εφαρμογές delivery, την
ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών και τις
online τραπεζικές συναλλαγές.
Αυτές οι αλλαγές δεν πρέπει να μας τρομάζουν, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι πολλοί/
ές CEOs στην Ελλάδα είναι απόλυτα εκπαιδευμένοι στη διαχείριση της αστάθειας και
των έκτακτων συνθηκών όπως η είσοδος
της χώρας στα Μνημόνια το 2010, η χρηματοπιστωτική κρίση του 2015 και η πανδημία
του 2020.
Αν όμως έχει να μας διδάξει κάτι το 2020, είναι αυτό που καταδεικνύει και σχετική έρευ-
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να της Accenture για τις κυρίαρχες τάσεις:
o COVID 19 διέκοψε τις τελετουργίες και
τις συνήθειες που η κοινωνία θεωρούσε
δεδομένες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρίες
και οι οργανισμοί και κατά συνέπεια οι ηγέτες πρέπει να αναζητούν νέους τρόπους
για να δώσουν νόημα στη ζωή χωρίς αυτά
τα δεδομένα.
Εμείς σαν ΕΑΣΕ το 2020 είχαμε την πρόκληση να μεταφέρουμε το δεδομένο μέχρι
πρότινος Συνέδριο Ηγεσίας στην ψηφιακή
σφαίρα μετά από τριάντα χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων. Αντίστοιχα σκεφτόμαστε, εξετάζουμε και υποδεχόμαστε
συνεχώς με χαρά, ιδέες που μπορούν να
συνεχίσουν το networking και τις δραστηριότητες των μελών μας. Κλείνοντας
ανθρώπινα θα πω ότι ελπίζω να έχουμε
σύντομα καλά νέα από το μέτωπο του εμβολίου για να κόψουμε την πίτα μας όπως
κάθε χρόνο.
Πρωτίστως όμως θα ευχηθώ υγεία σωματική και δύναμη ψυχής και να φέρει το 2021
την ελπίδα και την πραγμάτωση μιας καλύτερης πραγματικότητας για τον κόσμο.

Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΕΑΣΕ

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε πει: «∆εν φτιάχνουμε εμείς την ιστορία,
η ιστορία φτιάχνει εμάς». Σε αυτό το πλαίσιο το 2020 έγινε η χρονιά
που άλλαξε τον κόσμο. Όταν ο κόσμος αλλάζει, οι επιχειρήσεις
δεν μένουν αμετάβλητες.
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Διεθνή νέα

EIGE: ΑΡΓΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ
Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2020 που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), η ΕΕ βαθμολογείται
με 67,9% σημειώνοντας αργή πρόοδο, αφού βάσει του σημερινού ρυθμού, χρειάζονται 60 χρόνια για την επίτευξη πλήρους ισότητας. Συγκεκριμένα, ο εν
λόγω Δείκτης αυξήθηκε μόνο κατά 4,1 πόντους από το 2010 και 0,5 πόντους από το 2017, με τις καλύτερες επιδόσεις να καταγράφονται στον τομέα της
υγείας (88 βαθμοί) και τον χρηματοοικονομικό τομέα (80,6 βαθμοί). Αντίθετα, η ανισότητα των φύλων είναι εντονότερη τόσο στον τομέα της ισχύος (53,5
βαθμοί) όσο και στον τομέα της γνώσης (63,6 βαθμοί). Εντούτοις, η βαθμολογία της ΕΕ έχει παρουσιάσει βελτίωση 11,6 βαθμών στον τομέα της εξουσίας από το 2010 και μείωση 0,6 βαθμών στον τομέα διαχείρισης του χρόνου, ο οποίος μετρά τη διανομή σε οικιακές εργασίες και ευθύνες φροντίδας.
Επιπλέον, ανάμεσα στα κράτη μέλη, υψηλή βαθμολογία σημειώνουν οι Σουηδία, Δανία και Γαλλία, με τη μεγαλύτερη πρόοδο να καταγράφεται σε Ιταλία,
Λουξεμβούργο και Μάλτα. Στον αντίποδα βρίσκονται η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Ελλάδα, με τη χώρα μας να κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ με 52,2
βαθμούς, επίδοση κατά 15,7 βαθμούς χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σημειώνεται, τέλος, ότι παρότι η κατάταξη της Ελλάδας παραμένει ίδια
από το 2010, η επίδοσή της έχει αυξηθεί κατά 3,6 βαθμούς συνολικά και κατά 1 βαθμό από το 2017.
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ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΖΗΤΟΥΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα
από 500 διευθυντικά και ανώτερα στελέχη των κορυφαίων
εταιρειών του κόσμου από την παγκόσμια δικηγορική
εταιρεία Eversheds Sutherland και την KPMG, τα Διοικητικά
Συμβούλια και οι διοικήσεις των εταιρειών δεν διαθέτουν
το κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των
κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.
Αναλυτικότερα, το 74% των ανώτερων στελεχών συμφώνησε
ότι η διοίκηση της εταιρείας του πρέπει να βελτιώσει τις
δεξιότητες που διαθέτει για την αντιμετώπιση των κινδύνων
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, διαφορετικά
θα υπάρξουν προβλήματα με τις θέσεις εργασίας, ενώ το
78% θεωρεί τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής βασικό
παράγοντα για τη διατήρηση της δουλειάς του τα επόμενα
5 χρόνια. Επιπλέον, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων
εργάζεται σε εταιρείες που προσφέρουν μισθολογικά
κίνητρα στους διευθυντές για την επίτευξη των στόχων
μείωσης της χρήσης του άνθρακα, με το 40% να αναγνωρίζει
ότι οι εργαζόμενοί του εγκαταλείπουν τη θέση τους επειδή
δεν είναι ευχαριστημένοι με τις κλιματικές επιδράσεις του
εργοδότη τους και το ένα τρίτο ότι οι εργαζόμενοι έχουν
εκφράσει ενεργά τη δυσαρέσκειά τους για τις κλιματικές
επιδράσεις του εργοδότη τους. Τέλος, το 14% ανέφερε πως
είναι πιο δύσκολο να προσελκύσει και να προσλάβει νέους
λόγω των απόψεών τους σχετικά με τις κλιματικές επιδράσεις
της εταιρείας.

Accenture: Η απότομη ψηφιακή μετάβαση
μειώνει την εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες
Η αντικατάσταση της προσωπικής επαφής και αλληλεπίδρασης στα τραπεζικά
υποκαταστήματα με απρόσωπες συναλλαγές μέσω ψηφιακών καναλιών (π.χ.
e-banking, m-banking) κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει επιταχύνει την μείωση
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τις τράπεζες, σύμφωνα με νέα μελέτη
της Accenture. Η μελέτη «Global Banking Consumer 2020» βασίστηκε σε έρευνα
τουλάχιστον 47.000 καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο και συμπληρώνει δύο παρόμοιες μελέτες που διεξήχθησαν το 2017 και το 2019. Συγκεκριμένα, η νέα μελέτη
αποκαλύπτει ότι η έλλειψη ισχυρής συναισθηματικής σύνδεσης με την τράπεζά
τους οδηγεί τους πελάτες-καταναλωτές να αντιμετωπίζουν τις τραπεζικές υπηρεσίες ως «commodity», με την τιμή να αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαφοροποίησης μεταξύ των τραπεζών. Για την ακρίβεια, 37% των καταναλωτών κατέταξαν
το λεγόμενο «value for money» (σχέση αξίας-τιμής) ως το βασικότερο παράγοντα
συναλλαγής με μια τράπεζα, ποσοστό το οποίο σημείωσε μια αύξηση της τάξης του
10% σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Η μελέτη σημειώνει επίσης ότι, ενώ οι τράπεζες
ενθάρρυναν για πολλά χρόνια τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά
τους κανάλια, αιφνιδιάστηκαν με τη δυναμική αυτής της τάσης ως απόρροια της
πανδημίας.

CENSUSWIDE: ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓIΑΣ ΕΞΑΙΤIΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜIΑΣ

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Censuswide για λογαριασμό του LinkedIn τον Νοέμβριο του 2020, με δείγμα 235 επαγγελματίες του HR από μεσαίες
ή μεγάλες επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, το στίγμα γύρω από την ανεργία μειώθηκε λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας. Αναλυτικότερα, το 82%
των ερωτηθέντων θεωρεί ότι, προ κορωνοϊού, υπήρχε ένα στίγμα σε σχέση με την ανεργία, με το 47% να θεωρεί πώς το στίγμα αυτό μειώθηκε λόγω
της πανδημίας, ενώ το 27% εξηγεί πως παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και το 21% ότι αυξήθηκε. Επιπλέον, το 51% εξήγησε ότι θα ένιωθε περισσότερο
επιφυλακτικό στην πρόσληψη ή στη συνέντευξη ενός ανέργου, το 61% πως είναι δεκτικό στα άτομα που έχασαν την εργασία τους λόγω της πανδημίας και
το 83% ότι υπάρχουν ορισμένα πλεονεκτήματα από την πρόσληψη άνεργων ατόμων. Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα αυτά, το 66% τόνισε ότι οι άνεργοι
υποψήφιοι επιδεικνύουν μεγαλύτερη αφοσίωση στον ρόλο τους, το 48% ότι χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αντοχή και το 41% ότι είναι πιο δυναμικοί
σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι ενέργειες διαφάνειας, όπως για παράδειγμα οι υποψήφιοι να γνωστοποιούν ότι είναι
άνεργοι, αξιολογούνται θετικά από τους πιθανούς εργοδότες. Έτσι, το 53% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι μια τέτοια κίνηση θεωρείται επινοητική, το 48%
πως υποδηλώνει δυναμικές δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων και το 38% ότι δείχνει αντοχή.
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Διεθνή νέα

ADECCO: ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑ
COVID-19 ΕΠΟΧΗ

ΑΥΞΗΜEΝΕΣ ΟΙ ΑΝAΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ευκαιρίες στην αγορά εργασίας ανοίγει ο κλάδος της κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα με τους ειδικούς στην
εταιρεία κυβεροασφάλειας ESET. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη μελέτη Cybersecurity Workforce
Study 2019 που διενέργησε ο οργανισμός πιστοποίησης ασφάλειας (ISC)², οι κενές θέσεις εργασίας για
επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπέρασαν πέρυσι τα 4 εκατ., έχοντας αυξηθεί
από τα 2,9 εκατ. το 2018 και 1,8 εκατ. το 2017, ενώ, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το έλλειμα ανθρώπινου
δυναμικού στον συγκεκριμένο χώρο ανήλθε σχεδόν στις 500.000 θέσεις. Ως εκ τούτου, για να καλυφθεί η
παγκόσμια ζήτηση, ο αριθμός των εργαζομένων που θα ειδικευτεί στην κυβερνοασφάλεια θα πρέπει να
αυξηθεί κατά 145%. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το μεγαλύτερο ποσοστό ελλείματος ανθρώπινου δυναμικού παρατηρείται στην περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού (64%), ενώ ακολουθεί η Λατινική Αμερική (15%), η Βόρεια Αμερική (14%) και η Ευρώπη (7%). Επισημαίνεται ότι δύο στους τρεις οργανισμούς
δήλωσαν ότι έχουν έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού κυβερνοασφάλειας, με τους μισούς από αυτούς να
παραδέχονται πως ο οργανισμός στον οποίο εργάζονται διατρέχει «μέτριο ή εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο
λόγω της έλλειψης προσωπικού κυβερνοασφάλειας», ενώ η πανδημία του κορωνοϊού, με την επιτάχυνση
του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη νέα πραγματικότητα της εξ αποστάσεως εργασίας αύξησε ακόμα
περισσότερο την ανάγκη για προσωπικό κυβερνοασφάλειας.

ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το Global State of Small Business Report που εξέδωσε το Facebook, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα, οι επιχειρήσεις που ανήκουν και λειτουργούνται
από ένα άτομο, συχνά αποκαλούμενες «μικροεπιχειρήσεις» ή «solo-preneurs», έκλεισαν με
υψηλότερο ρυθμό από τους μεγαλύτερους ομολόγους τους, όντας περισσότερο ευάλωτες στα
lockdowns. Σημειώνεται ότι, κατά μέσο όρο, το 49% των μικροεπιχειρήσεων βρισκόταν υπό
την ηγεσία των γυναικών, σε σύγκριση με μόνο το 26% των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τη μελέτη «Future of Work
post-COVID: Bridging divides for shared
prosperity» του Adecco Group Foundation,
το 43% των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων αναμένουν έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο μετά την πανδημία, ενώ στους
εργαζομένους το ποσοστό αυτό πέφτει στο
35%. Αναλυτικότερα, τα μέλη της Gen X, είναι
λιγότερο αισιόδοξα σχετικά με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους προοπτικές, με τους
εργαζόμενους ηλικίας 18-30 ετών να αντιμετωπίζουν τον υψηλό κίνδυνο της απώλειας
θέσεων εργασίας λόγω της αύξησης του
αυτοματισμού και τις γυναίκες να είναι λιγότερο αισιόδοξες από τους άνδρες, μιας και το
χάσμα που υπάρχει μεταξύ των φύλων στην
ποιότητα και το είδος των θέσεων εργασίας
αλλά και στα μισθολογικά επίπεδα, τις καθιστά πιο ευάλωτες. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι
θεωρούν ότι οι εταιρείες πρέπει να δώσουν
προτεραιότητα στις ανάγκες των ανθρώπων
τους, προσφέροντας εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες, ασφάλεια στον χώρο εργασίας και
παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για εξ
αποστάσεως εργασία, ενώ οι επιχειρηματίες
επικεντρώνονται στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, την ενδυνάμωση της εργασιακής κουλτούρας και
την εξασφάλιση της υγιεινής στον χώρο εργασίας. Επίσης, οι τεχνικές δεξιότητες και οι
γνώσεις υψηλού επιπέδου καθώς και τα λεγόμενα «soft skills» θεωρούνται «πολύτιμα»
από τους εργοδότες, σε αντίθεση με τους
εργαζομένους που τείνουν να υποτιμούν τη
σημασία των soft skills και να υπερεκτιμούν
τις τεχνικές δεξιότητες (hard skills). Τέλος,
σημειώνεται ότι οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες
οφείλουν ναεφοδιάσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με δεξιότητες που θα απαιτούνται στη νέα οικονομία και αγορά εργασίας,
προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορούν να
αξιοποιήσουν όλες τις νέες ευκαιρίες που θα
τους παρουσιαστούν μετά την κρίση, ώστε η
ανάκαμψη να έρθει ταχύτερα.
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ΤΟ 74% ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ ΕΠΙΘΥΜΕI
ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕI Η ΕΠOΜΕΝΗ ΚΑΝΟΝΙΚOΤΗΤΑ
Σύμφωνα με νέα παγκόσμια έρευνα της Kaspersky, στην οποία συμμετείχαν 8.000 εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφόρων τομέων, το
74% επιθυμεί να επανεξετάσει την επόμενη κανονικότητα στον χώρο εργασίας, εμπνέοντας πιο ευέλικτες, φιλόξενες και ανθρωπιστικές εργασιακές
κουλτούρες. Αναλυτικότερα, το 39% των εργαζομένων θέλει να αφήσει πίσω τη δομή εργασίας 9-5, με το ποσοστό αυτό να είναι ακόμα μεγαλύτερο
για τις ηλικίες 25-34 (44%), υποδηλώνοντας μια αυξανόμενη τάση. Επιπλέον, το 34% είναι έτοιμο να αφήσει πίσω του τα κλασικά γραφεία και το 32%
θέλει να μπει ένα τέλος στο κλασικό εργασιακό πενθήμερο.
Ως προς το μεγαλύτερο όφελος που προέκυψε από την πανδημία του κορωνοϊού, οι εργαζόμενοι ανέφεραν τον περισσότερο χρόνο με την οικογένεια (47%), την εξοικονόμηση χρημάτων (41%) και την τηλεργασία (32%). Εντούτοις, όπως σημειώνεται από την έρευνα, δεδομένου ότι το 38%
του ανθρώπινου δυναμικού επιδιώκει ενεργά περισσότερη τεχνολογική υποστήριξη από τον οργανισμό όταν εργάζεται εξ αποστάσεως, η ανάγκη
παροχής εργαλείων και τεχνολογίας για να διατηρεί τους χρήστες παραγωγικούς, συνδεδεμένους και ασφαλείς δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.

MANPOWERGROUP:
ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ
«TECH» ΤΑΛΕΝΤΑ

Με την πανδημία του κορωνοϊού να λειτουργεί ως επιταχυντής ψηφιακών αλλαγών, οι
επιχειρήσεις που ενσωμάτωσαν μέχρι στιγμής ψηφιακές πρακτικές και τεχνολογικές
λύσεις, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες για μια βιώσιμη πορεία στην απαιτητική
αυτή φάση της οικονομίας. Σύμφωνα με την
ManpowerGroup, η ανάγκη για ανθρώπινο
δυναμικό δεν μειώνεται, αφού έχει προκύψει μεγαλύτερη ζήτηση για θέσεις εργασίας
που σχετίζονται με την Πληροφορική, τον
Προγραμματισμό και τις Νέες Τεχνολογίες.
Συγκεκριμένα, καταγράφεται συνεχιζόμενη
ή και αυξανόμενη ζήτηση για επαγγέλματα IT, για ειδικούς κυβερνοασφάλειας, για
Data Analysts, για Solution Architects, για
Software και App Developers. Εντούτοις, η
ταχύτητα του Digital Transformation είναι
υψηλότερη από την ταχύτητα ανάδυσης
νέων Tech ταλέντων, με όλες τις χώρες παγκοσμίως να πασχίζουν για να καλύψουν
Tech & IT θέσεις. Μέρος του προβλήματος,
λοιπόν, είναι ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν ξέρει πώς να εντοπίσει αληθινά ταλέντα, και κυρίως Ταλέντα του Τεχνολογικού
Κλάδου.

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CLOUD
Αδυναμία να αποκομίσουν τα οφέλη και την πλήρη αξία των επενδύσεών τους στο cloud
εμφανίζουν πολλές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη μελέτη της Accenture «Sky High Hopes:
Navigating the Barriers to Maximizing Cloud Value». Αναλυτικότερα, μόλις το 37% των εταιρειών δηλώνει ότι επιτυγχάνει την πλήρη αξία που αναμένεται από τις επενδύσεις στο cloud και
μόνο το 45% των business και ΙΤ στελεχών δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο», ενώ μόλις το 29%
των στελεχών δηλώνει απόλυτα σίγουρο ότι οι πρωτοβουλίες θα επιφέρουν την αναμενόμενη
αξία στον αναμενόμενο χρόνο. Αναφορικά με τους λόγους που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να
προχωρήσουν τα σχέδιά τους και να επιτύχουν τους στόχους τους, το 54% των CEOs ανέφερε
την «έλλειψη δεξιοτήτων», το 46% των ερωτηθέντων τον «κίνδυνο ασφάλειας και συμμόρφωσης» και το 40% «την απαρχαιωμένη υποδομή (legacy) και τη διασπορά εφαρμογών» καθώς
και την «έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ των τμημάτων πληροφορικής και του business».
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31ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ

TERRA INCOGNITA:
LEADERSHIP FOR ANTIFRAGILITY
Πώς η πανδημία αλλάζει τις επιχειρήσεις –
Ο ρόλος της ηγεσίας για την ομαλή
μετάβαση στη νέα εποχή

Με κεντρικό θέμα τον ρόλο της ηγεσίας στην οικοδόμηση ισχυρών οργανισμών
καθώς και την ανθεκτικότητα κι ευελιξία των επιχειρήσεων στις επιπτώσεις της
πανδημίας πραγματοποιήθηκε το 31ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ για πρώτη φορά αμιγώς ψηφιακά.
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Τ

ο τριήμερο 29-31 Οκτωβρίου
2020 δύο κορυφαίοι – κι επίκαιροι όσο ποτέ – διανοητές καθώς
και μια πλειάδα καταξιωμένων
Ελλήνων επιχειρηματιών, CEOs και επιστημόνων, βρέθηκαν στη virtual σκηνή
του συνεδρίου για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες που κρύβει η τρέχουσα κρίση για την αλλαγή των πλάνων
των οργανισμών και τον αναστοχασμό της
ηγεσίας.
Η ψηφιακή διοργάνωση είχε σχεδιαστεί με
τις πιο υψηλές προδιαγραφές και στα πρότυπα του ισχυρού «αποτυπώματος» του
φυσικού live συνεδρίου που διοργανώνει
η ΕΑΣΕ εδώ και τρεις δεκαετίες, αποτελώντας ένα μοντέλο επιτυχημένης προσαρμογής στα νέα δεδομένα λόγω πανδημίας.
Ο κ. Βασίλης Ραμπάτ, Προέδρος της ΕΑΣΕ
και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
Xerox Hellas στην ομιλία του κατά την
έναρξη των εργασιών του συνεδρίου επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Το Συνέδριο της
ΕΑΣΕ αναδεικνύοντας τους τρόπους προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα της
πανδημίας, άλλαξε μορφή, διατηρώντας
τον παλμό και την επικοινωνία με τα μέλη
της ΕΑΣΕ και τους συνέδρους. Οι ηγέτες
είναι απαραίτητο να αντιληφθούν ότι η
διαχείριση της ανθεκτικότητας απαιτεί τη
διαμόρφωση μιας κουλτούρας που αγκαλιάζει την αλλαγή».
Η απήχηση της εκδήλωσης - την οποία
συντόνιζε όπως κάθε χρόνο με μαεστρία
ο καθηγητής στα πανεπιστήμια Κύπρου
και Warwick κ. Χαρίδημος Τσούκας - ήταν
εντυπωσιακή αφού συμμετείχαν περισσότεροι από 400 σύνεδροι, ανώτατα και ανώτερα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι το
Συνέδριο της ΕΑΣΕ είναι η κορυφαία διοργάνωση για το management στη χώρα.
Η θεματική επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση ανθεκτικών επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας που
δημιουργεί η πανδημία.
Τη στιγμή που κανείς δεν είναι σε θέση να
προβλέψει την επιστροφή στην κανονικότητα, η Ηγεσία οφείλει τόσο να εμπνέει
όσο και να δημιουργεί η ίδια τις συνθήκες

εκείνες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να
αναπτυχθούν περαιτέρω μέσα στη νέα
πραγματικότητα που έχει αναδυθεί: σε
έναν κόσμο κοινωνικής αποστασιοποίησης και ανέπαφων επαφών. Έναν νέο
κόσμο γεμάτο πρωτόγνωρες προκλήσεις,
που απαιτεί εφευρετική και αποφασιστική ηγεσία. Η πρώτη μέρα του συνεδρίου
άνοιξε με την ομιλία του διάσημου συγγραφέα του best-seller Black Swan, κ.
Nassim Nicholas Taleb, εμπνευστή της
έννοιας του Antifragility ο οποίος τόνισε

τη σημασία της ανθεκτικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει τους οργανισμούς
λόγω της σημερινής ρευστότητας, καθηλώνοντας το κοινό.
Στη συνέχεια ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης
μίλησε για τις πρωτοφανείς συνθήκες που
κλήθηκε να διαχειριστεί το ελληνικό κράτος λόγω της πανδημίας και επίσπευσαν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του και τόνισε πως η ανθεκτικότητα «απαιτεί αλλαγή
νοοτροπίας, έξυπνη λήψη αποφάσεων,
ετοιμότητα, λύσεις και προτάσεις».
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1. Χαρίδημος Τσούκας, 2. Nassim Nicholas Taleb, 3. Κυριάκος Πιερρακάκης
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31ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ

Αθανασία Γκιουλέκα

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

Νικόλαος Μπακατσέλος

Mark Mortensen

Στηβ Βρανάκης

Μάρι Δασκαλαντωνάκη

Βασίλης Σταύρου

Πέτρος Πολυχρόνης

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκαν με τοποθετήσεις από
τους: κ.κ. Αθανασία Γκιουλέκα, VP,
Rheumatology Strategy and Assets
Head, UCB Immunology, Δημήτρη
Παπαλεξόπουλο, Πρόεδρο Εκτελεστικής
Επιτροπής, Όμιλος ΤΙΤΑΝ, Πρόεδρο, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) και
Νικόλαο Μπακατσέλο, Πρόεδρο & CEO,
Πυραμίς Μεταλλουργία ΑΕ, Πρόεδρο, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις δικές τους
εμπειρίες κι ανέλυσαν πώς οι οργανισμοί
που διοικούν προσαρμόστηκαν επιτυχώς
στο ρευστό περιβάλλον της πανδημίας.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγεί
όχι μόνο σε υψηλότερα επίπεδα ανταγωνιστικότητας, αλλά και στην ανάπτυξη
antifragile ιδιοτήτων στην επιχείρηση.
Εργοδότες και εργαζόμενοι πρέπει να
συνυπάρχουν σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Όλοι μαζί θα μπορούσαμε να
γίνουμε λιγότερο ευάλωτοι και πιο άθραυστοι, είπαν μεταξύ άλλων στις τοποθετή-

σεις τους. Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου
ο καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς του INSEAD κ. Mark Mortensen, πραγματοποίησε μία πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση για τους τρόπους με τους οποίους οι
ηγέτες μπορούν να διοικήσουν ομάδες εξ
αποστάσεως (virtual teams), ένα μοντέλο
που λόγω της διάδοσης της τηλεργασίας απασχολεί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι το design
thinking και η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδοτών κι εργαζομένων είναι τώρα πιο σημαντικά από ποτέ.
Ως πρωτοπόρος στην έρευνα για τη δυναμική ομάδων, ανέλυσε τις προκλήσεις που
παρουσιάζονται κατά τη διαχείριση ομάδων, πώς μετασχηματίζονται, εξελίσσονται και προσαρμόζονται στην εποχή του
ψηφιακού μετασχηματισμού.
Το συνέδριο συνεχίστηκε με την ομιλία
του κ. Στηβ Βρανάκη, Επικεφαλής Δημιουργικού (Chief Creative Officer) της
Ελληνικής Κυβέρνησης την περίοδο εκείνη, για τη δημιουργική συνεργασία ως

αναγκαιότητα στην εποχή του κορωνοϊού και τις τοποθετήσεις των κ.κ. Μάρι
Δασκαλαντωνάκη, Διευθύνουσας Συμβούλου, Όμιλος Grecotel & Managing
Director, Grecotel S.A. και Βασίλη Σταύρου, Brand President, ΑΒ Βασιλόπουλος,
οι οποίοι μίλησαν για την ευελιξία ως πρωταρχική αξία στο δικό τους μοντέλο διοίκησης, την εξ αποστάσεως συνεργασία,
τις προκλήσεις στα μοντέλα ηγεσίας και
διοίκησης που επέφερε βίαια η πανδημία
καθώς και στην ευκαιρία που έχουμε όλοι
να εκτιμήσουμε περισσότερο εξαιτίας των
καταστάσεων, την αξία των συναδέλφων
και των συνεργατών μας.
Το Σαββατιάτικο πρωινό - τελευταία ημέρα του συνεδρίου - ήταν κι αυτή τη φορά
ως είθισται στα συνέδρια της ΕΑΣΕ, αφιερωμένο στην ψυχολογία και στο ευ ζην
που πρέπει όλοι μας να επιδιώκουμε στον
επαγγελματικό και προσωπικό τομέα
της ζωής μας.
«Η πολυφωνία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διαχειριστούμε την πο-

ΕΑΣΕ | LEADING

Λένα Διβάνη

Νίκος Πορτοκάλογλου

λυπλοκότητα του κόσμου» είπε, μεταξύ
άλλων στη μεστή ομιλία του, ο Παιδοψυχίατρος και Διευθυντής του Αθηναϊκού
Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α)
κ. Πέτρος Πολυχρόνης, ενώ η συγγραφέας και καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών κα. Λένα Διβάνη, με μια συναρπαστική ροή λόγου που
κέρδισε τις εντυπώσεις, υπογράμμισε ότι
«ο πιο ευθύς δρόμος είναι ο πιο αφοπλιστικός». Τέλος, ο συνθέτης, τραγουδιστής και

Γιάννης Αναστασόπουλος

τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου
μιλώντας με για το θέμα, τόνισε πόσο σημαντικό είναι «οι άνθρωποι να αλλάζουν
και να προσαρμόζουν απόψεις αλλά όχι
αξίες». Ο κ. Γιάννης Αναστασόπουλος,
Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ στην ομιλία του στο τέλος των εργασιών του συνεδρίου, αφού ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές, επεσήμανε: «Το να επιχειρείς
σε ένα περιβάλλον αστάθειας και αβεβαιότητας είναι ένα διαρκές τεστ αντοχής

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΛΗΞΗ

αλλά και δημιουργικής σκέψης και πράξης.» , τονίζοντας ότι: «Επιτυχία δεν είναι
μόνο να κερδίζεις μια μεγάλη νίκη, αλλά
και να καταφέρνεις να μετριάσεις τις επιπτώσεις μιας μεγάλης απώλειας.
Η δημιουργία «antifragile» ηγετών, επιχειρήσεων και οικονομιών, προϋποθέτει νοοτροπία η οποία ενθαρρύνει τον πειραματισμό, αποδέχεται τα λάθη. Οι δυσκολίες δεν
κρατούν για πάντα. Οι ανθεκτικοί άνθρωποι -όμως- διαρκούν!»

GOLD SPONSOR
VOLVO
SILVER SPONSORS
COCA-COLA 3E
EDENRED
GREEN PROPERTIES
XEROX
ΟΤΕ
SUPPORTERS
AIG
DAIKIN
ISS
VALSAMIDIS
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Το τριήμερο των εργασιών του 31ου Συνεδρίου της ΕΑΣΕ ολοκληρώθηκε με
τον καλύτερο τρόπο: με τη μελωδική φωνή και την υπέροχη μουσική του Νίκου
Πορτοκάλογλου, ο οποίος τραγούδησε αποκλειστικά για το διαδικτυακό κοινό
του συνεδρίου μας!

MEDIA SPONSORS
BOUSSIAS COMMUNICATIONS
ICAP
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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31ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ

Backstage

Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας το 31ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, μεταδόθηκε από ειδικά διαμορφωμένο studio,στο οποίο φιλοξενήθηκαν οι ομιλίες.
Εδώ μια ματιά στο backstage!
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Η Ψηφιακή Πλατφόρμα του Συνεδρίου

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του 31ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, να επισκεφθούν το λόμπι καθώς και τα
ψηφιακά περίπτερα των χορηγών.
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Ο ρόλος του CEO
στην οργανωσιακή μετάβαση
Διανύουμε εποχή διαρκών αλλαγών σε επίπεδο στρατηγικής, τεχνολογίας,
προϊόντων και κουλτούρας. Οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις
δημιουργούν εντάσεις, παρανοήσεις και καθυστερήσεις, οι οποίες μπορεί να
έχουν τελικά τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η ευθύνη των CEOs
σε αυτή τη διαδικασία και πιο συγκεκριμένα στη διαχείριση της οργανωσιακής
μετάβασης είναι πολύ σημαντική, αφού θα πρέπει να εμπνεύσουν τα στελέχη των
εταιρειών τους ώστε να διαχειριστούν παραγωγικά τις αλλαγές, να τις δουν σαν
μια αναγκαία προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα, και όχι σαν μια αβέβαιη
κίνηση που απλά επιβάλλεται από τις συνθήκες.
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΡΔΕΡΑ, dkorderas@boussias.com
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Ν

ομοτελειακά, οι αλλαγές απαιτούν χρόνο και κόστος, που
ίσως κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού τους να μην είχαν υπολογιστεί. Ωστόσο, γίνονται για να
βελτιώσουν τις λειτουργίες μιας εταιρείας,
να την ενδυναμώσουν και να την εκσυγχρονίσουν. Κάποιες φορές αυτό δεν είναι
ούτε δεδομένο ότι θα συμβεί, αλλά ούτε
και ξεκάθαρο στα στελέχη. Και αυτό διότι
με τον τρόπο που υλοποιούνται προκαλούν εντάσεις και σύγχυση, δημιουργούν
αγανάκτηση και δεν δίνουν κίνητρα στους
ανθρώπους.
Με άλλα λόγια, διαμορφώνουν συνθήκες
ασφυκτικής λειτουργίας, με τη δέσμευση
και τη δημιουργικότητα να τίθενται εν αμφιβόλω, ειδικά σε μια εποχή που τα δύο
αυτά χαρακτηριστικά είναι απολύτως απαραίτητα.
Κάπου εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος του CEO,
ο οποίος έχει τη βασική ευθύνη υλοποίησης των αλλαγών, ένα αποτέλεσμα που
εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο έχει
εμπνεύσει τα στελέχη να αντιμετωπίσουν
και να τις εφαρμόσουν εποικοδομητικά.
Δεν είναι εύκολο έργο και πολλές φορές
αποτυγχάνει διότι ο CEO υποτιμά τις απαιτήσεις των αλλαγών. Και αυτό διότι κατά τη
διαδικασία αυτή δεν απαιτείται μόνο η υιοθέτηση νέων ιδεών, στάσεων και προσεγγίσεων από τα στελέχη, αλλά και αλλαγή
φιλοσοφίας και προσέγγισης των πραγμάτων από τον ίδιο τον CEO, μια διαδικασία
που καλείται ηγεσία αλλαγών. Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους CEOs
να ξεκαθαρίσουν τα ζητούμενα, προσφέροντάς τους ευρηματικές ιδέες και πρα-

κτικές ηγεσίας, αλλά και έξυπνα εργαλεία
ειδικά διαμορφωμένα να απομακρύνουν
τα αναμενόμενα εμπόδια, αναδεικνύοντας
ξεκάθαρα τα οφέλη των αλλαγών.
Υπάρχει, ωστόσο, και μια επιπλέον διάσταση, που δυσκολεύει την επίλυση της εξίσωσης και η οποία έχει να κάνει με την αλλαγή του ρόλου του ηγέτη και του manager,
αλλαγή που δεν είναι πάντα εύκολα ορατή
από όλους, μερικές φορές ούτε από τον
ίδιο τον ηγέτη.
Η αλλαγή αυτή αφορά στον ρόλο του, ο
οποίος δεν έχει πλέον να κάνει με την επίβλεψη του εάν η εργασία γίνεται σωστά,
αλλά με τη διευκόλυνση που πρέπει να παρέχει για τις αλλαγές μέσα στο σύστημα,
οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των νέων εργασιών με νέους τρόπους. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προέρχονται τόσο από το εξωτερικό περιβάλλον,
όσο και εσωτερικά, από την επιχείρηση.
Οι εξωτερικές αλλαγές συνήθως περιλαμβάνουν την ταχύτατη μεταβολή συνθηκών
στην αγορά (π.χ. η εμφάνιση μιας πανδημίας τύπου Covid-19 ή μια οικονομική κρίση), την εμφάνιση νέων και ριζοσπαστικών
τεχνολογιών, θεσμικές και νομοθετικές
τροποποιήσεις, νέα ζητούμενα από τον
πελάτη κ.ά.
Όσον αφορά στις αλλαγές που προκύπτουν ως ανάγκη μέσα από την επιχείρηση,
μπορεί να αφορούν κάποια συγχώνευση ή
εξαγορά, συρρίκνωση του ανθρώπινου
δυναμικού, μείωση του budget, ανάθεση
επίλεκτων εξωτερικών λειτουργιών σε
τρίτους (outsourcing), εκσυγχρονισμό των
συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, νέα
επιχειρησιακή δομή και είσοδο της επιχεί-

ρησης σε νέες αγορές, αποκέντρωση στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.ά.

Η αντίσταση στην αλλαγή
καταναλώνει ενέργεια
Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες
αλλαγές σχεδιάζονται με μεγαλύτερη έμφαση στα οικονομικά στοιχεία, στην στρατηγική και στην τεχνολογία, αφήνοντας
τους ανθρώπους που θα τις υλοποιήσουν
σε δεύτερο πλάνο. Και από εκεί ακριβώς
αρχίζουν τα προβλήματα.
Εάν αγνοηθεί από τον CEO η ανθρώπινη
διάσταση και το συναισθηματικό σκέλος,
η αντίσταση των στελεχών στην εφαρμογή των αποφάσεων θα είναι περισσότερο
έντονη.
Η αντίσταση στην αλλαγή είτε παθητική,
είτε ενεργητική, είναι φυσική και προβλεπόμενη, οπότε οι CEOs θα πρέπει να
είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τους φόβους, τις επιφυλάξεις και
τις αντιλήψεις όσων αντιδρούν. Και ένας
τρόπος είναι να μην προσπαθήσουν να
περάσουν την αλλαγή στα στελέχη εστιάζοντας μόνο στα λογικά δεδομένα που
την επιβάλλουν, αλλά να στοχεύσουν και
στη συναισθηματική νοημοσύνη τους.
Η αντίσταση καταναλώνει ενέργεια, ωστόσο εάν αυτή τιθασευτεί μπορεί να διοχετευθεί στην κατεύθυνση της αλλαγής, εξοικονομώντας χρόνο, αλλά και ουσία, ώστε
να επωφεληθεί ο οργανισμός.
Αυτό που έχει δείξει η εμπειρία είναι ότι οι
άνθρωποι δεν αντιστέκονται στην αλλαγή,
αλλά στη μετάβαση. Με άλλα λόγια, αντιστέκονται στο να εγκαταλείψουν την προηγούμενη κατάστασή τους -στην οποία

Oι περισσότερες αλλαγές σχεδιάζονται με μεγαλύτερη έμφαση στα
οικονομικά στοιχεία, στη στρατηγική και στην τεχνολογία, αφήνοντας
τους ανθρώπους που θα τις υλοποιήσουν σε δεύτερο πλάνο. Και
από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα
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ίσως και να είχαν βολευτεί-, αντιστέκονται
στο κενό που δημιουργείται κατά την περίοδο της αλλαγής, ενώ δεν θέλουν να πάρουν και το ρίσκο που έχει κάθε νέα αρχή,
το οποίο επίσης προϋποθέτει να κάνουν ή
να γίνουν κάτι που δεν έχουν κάνει ποτέ.
Η μετάβαση περιλαμβάνει τρία στάδια,
το στάδιο του τελειώματος του παλιού,
το στάδιο της ουδέτερης ζώνης, όπου τα
στελέχη βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση και τέλος, το στάδιο του νέου
ξεκινήματος, στο οποίο τα στελέχη προσπαθούν να εξοικειωθούν με τη νέα κατάσταση και να ταυτιστούν ξανά μαζί της.

Οι 4 κινήσεις του CEO
Σύμφωνα με το βιβλίο του William Bridges,
«Managing Transitions: Making the Most
of Change», η διαχείριση της μετάβασης
περιλαμβάνει 4 κινήσεις από την πλευρά
του CEO:
• Εντοπισμό του ακριβούς σταδίου μετάβασης στο οποίο βρίσκεται το κάθε στέλεχος.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών
για τη διαχείριση των τελειωμάτων και
της απώλειας.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών
για την καθοδήγηση των στελεχών που
βρίσκονται στην ουδέτερη ζώνη.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών
για τα στελέχη που βρίσκονται στο στάδιο του ξεκινήματος και της νέας αρχής.
Η παραπάνω διαδικασία είναι καθοριστική

για την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάβασης, η οποία είναι διαφορετική από την αλλαγή. Η αλλαγή είναι πιο άμεση και διαθέτει περισσότερα πρακτικά ζητήματα, ενώ η
μετάβαση αποτελεί εσωτερική διαδικασία
για το κάθε στέλεχος. Ωστόσο, για να είναι και επιτυχής η διαδικασία, θα πρέπει ο
CEO να είναι απόλυτα σίγουρος για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το κάθε επιτελικό
στέλεχος, αφού για κάθε στάδιο απαιτείται
και διαφορετική προσέγγιση.

Τα βασικά
συναισθήματα της μετάβασης
Στο πλαίσιο της μετάβασης, τόσο το ίδιο το
στέλεχος, όσο και η επιχείρηση έχουν να
διαχειριστούν πέντε βασικά συναισθήματα: ενοχή, αγανάκτηση, ανησυχία, εγωκεντρισμό και άγχος, τα οποία εμφανίζονται
συνήθως κατά το στάδιο του τελειώματος,
όσο και κατά το στάδιο που το στέλεχος
βρίσκεται στην ουδέτερη ζώνη.
Η ενοχή αφορά στα στελέχη που επωφελούνται από τις αλλαγές και θα πρέπει
τα ίδια να τις ανακοινώσουν στα στελέχη
που εμφανίζονται ως τα ηττημένα των
αλλαγών, ενώ η αγανάκτηση εμφανίζεται στα στελέχη που δεν ωφελούνται από
την αλλαγή και τα οδηγεί σε αντιπαραγωγικές συμπεριφορές, όπως στη διάδοση
κακεντρεχών φημών, σε παθητική ή και
σε επιθετική συμπεριφορά, αλλά και στην
άμεση υπονόμευση της όλης διαδικασίας.
Η ανησυχία είναι ένα ακόμα συναίσθημα

που εμφανίζεται και εξαντλεί τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, ενώ το άγχος
που αισθάνονται μπορεί να εμφανιστεί με
κάποιες συμπεριφορές, όπως με τη συστηματική απουσία από την εργασία, τις αυξημένες απαιτήσεις ως προς τον μισθό ή με
την αυξημένη χρήση των προγραμμάτων
βοήθειας εργαζομένων.
Τέλος, ο εγωκεντρισμός έχει να κάνει με το
αν και πως η αλλαγή επηρεάζει το στέλεχος, συναίσθημα που υπονομεύει την ομαδική εργασία και απομονώνει τα στελέχη
στον δικό τους μικρόκοσμο, με ό,τι αρνητικό αφορά όλη αυτή η εξέλιξη για την
παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα
του οργανισμού.
Για να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία
της μετάβασης, ο CEO θα πρέπει να βρει
τις απαντήσεις στο ερώτημα ποιος θα έχει
απώλειες από την αλλαγή και τι θα χάσει η
κάθε πλευρά. Όσο πιο ξεκάθαρες είναι οι
απαντήσεις αυτές, τόσο πιο εύστοχη και
αποτελεσματική θα είναι η διαχείριση των
συνεπειών της αλλαγής από τον ίδιο. Γιατί
απώλειες θα υπάρχουν, σε άλλους περισσότερες, σε άλλους λιγότερες.
Η ευθύνη του CEO εδώ είναι να ξεκαθαρίσει στα επιτελικά στελέχη όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται και με πειστικά επιχειρήματα
τους λόγους για τους οποίους γίνεται η
αλλαγή και τις συνέπειες που θα υποστούν
τόσο η επιχείρηση, όσο και όλοι οι άνθρωποί της εάν αυτή δεν γίνει. Είναι σημαντικό
επίσης ο CEO να δείξει ότι αντιλαμβάνεται

Tα στελέχη που βγαίνουν χαμένα από την αλλαγή θα πρέπει να
ανακαλύψουν εκ νέου τόσο τον εαυτό τους, όσο και τη δουλειά
την οποία κάνουν, υπό την έννοια ότι έχουν την δυνατότητα να την
αναδημιουργήσουν ή να εξειδικευθούν σε άλλο τομέα, εξέλιξη
που θα τους αναζωογονήσει ψυχολογικά, θα ενισχύσει εκ νέου το
engagement με την επιχείρηση και κατά συνέπεια θα αυξήσει την
παραγωγικότητά τους
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τις απώλειες που έχει το κάθε στέλεχος,
αλλά παράλληλα να του εξαλείψει κάθε
δικαιολογία που μπορεί να το κρατά πίσω.
Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αναδείξει το
πρόβλημα και τις θετικές συνέπειες της
επίλυσής του σε βάθος χρόνου.
Μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος που
θα πρέπει να αναδειχθεί από τον τελευταίο
είναι το γεγονός ότι τα στελέχη που φαίνονται να βγαίνουν χαμένα από την αλλαγή
θα πρέπει να ανακαλύψουν εκ νέου τόσο
τον εαυτό τους, όσο και την δουλειά την
οποία κάνουν, υπό την έννοια ότι έχουν τη
δυνατότητα να την αναδημιουργήσουν ή
να εξειδικευθούν σε κάποιον άλλο τομέα
στην εταιρεία, εξέλιξη που θα τους αναζωογονήσει ψυχολογικά, θα ενισχύσει εκ
νέου το engagement με την επιχείρηση
και κατά συνέπεια θα αυξήσει την παραγωγικότητά τους.

Οι επτά αρχές
διαχείρισης της μετάβασης
Σύμφωνα με τον William Bridges, η αποτελεσματική διαχείριση της μετάβασης από
τους CEOs, θα πρέπει να ακολουθεί 7 βασικές αρχές.
1. Πριν προχωρήσει η αλλαγή, πρέπει να
έχει τελειώσει κάθε εκκρεμότητα με το
παλαιό καθεστώς. Κι αυτό μπορεί να

γίνει εάν οι CEOs βοηθήσουν τα επιτελικά στελέχη να αφήσουν πίσω τους το
παρελθόν, με ξεκάθαρα και ρεαλιστικά
επιχειρήματα.
2. Να γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στο τέλος εποχής
και στην αρχή της νέας. Αυτό σημαίνει
ότι κάποια στελέχη θέλουν χρόνο για να
αφομοιώσουν τις αλλαγές και μάλιστα
σε διαφορετικές ταχύτητες το κάθε ένα.
Η ενδιάμεση αυτή περίοδος είναι πολύ
δύσκολη και απαιτεί λεπτούς χειρισμούς
από την πλευρά των CEOs, με βασικότερη ανάγκη οι τελευταίοι να παραμένουν
κοντά στα στελέχη, να αφουγκράζονται
τους προβληματισμούς τους και να θεσπίσουν προσωρινούς μηχανισμούς
υποστήριξης και ελέγχου.
3. Το κενό ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα
δημιουργικό για τα στελέχη, τα οποία
μπορούν να δουν την πραγματικότητα
που έρχεται και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, νέες ιδέες, νέες μεθόδους, πιο
αποτελεσματικές.
4. Η μετάβαση αποτελεί μια αναπτυξιακή
διαδικασία, η οποία είναι διαρκής και τα
αποτελέσματά της φαίνονται σε βάθος
χρόνου, όχι άμεσα. Η ευθύνη του CEO
εδώ είναι να βοηθήσει τα στελέχη να

αντιληφθούν ότι η μετάβαση γίνεται για
συγκεκριμένους λόγους και πως εάν δεν
γίνει, η επιχείρηση θα απαξιωθεί και θα
κινδυνεύσει όχι μόνο η ανάπτυξή της,
αλλά ακόμα και η επιβίωσή της.
5. Η μετάβαση είναι μια διαδικασία που
δίνει σημαντική ενέργεια στην επιχείρηση, αλλά και στους ανθρώπους της.
Κάθε τι παλιό, μη λειτουργικό και μη παραγωγικό, αφήνεται στο παρελθόν, ενώ
με την μετάβαση αναπτύσσονται νέες
τεχνικές, λειτουργίες και στρατηγικές, οι
οποίες οδηγούν την επιχείρηση στη νέα
εποχή πιο δυνατή και πιο σταθερή.
6. Κάθε άνθρωπος βιώνει τη μετάβαση με
διαφορετικούς ρυθμούς, δεν έχουν όλοι
την ίδια δυνατότητα απορρόφησης των
αλλαγών. Ο CEO θα πρέπει να το αναμένει αυτό και να δείχνει δεκτικότητα στις
δυσκολίες μετάβασης του κάθε στελέχους.
7. Οι περισσότερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν έλλειμμα στη μετάβαση, με
την έννοια ότι πιέζουν τα στελέχη να
περάσουν γρήγορα στην επόμενη
φάση, θεωρώντας ότι έτσι εξοικονομούν χρόνο. Ωστόσο, εάν τα στελέχη
δεν κλείσουν ορθολογικά τον κύκλο
της προηγούμενης περιόδου, δεν μπορούν να περάσουν ολοκληρωτικά
στην επόμενη, με αποτέλεσμα να κουβαλούν τα προβλήματα και στη νέα
εποχή, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί
καταστροφικό για την επιχείρηση.
Οι CEOs πρέπει να δώσουν τον απαραίτητο χρόνο στα στελέχη και να κάνουν
καθημερινά ξεκάθαρο το όφελος της
αλλαγής. Μόνο εάν το αντιληφθούν
απόλυτα το όφελος αυτό, θα μπορέσουν
τα τελευταία να υπηρετήσουν ξεκάθαρα
τη νέα εποχή.
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παρουσίαση

Η Eποχή
τουMore:
Aνθρώπου
A Million
Ζωές που θα σωθούν
χάρη στην τόλμη
της Volvo
Mια διαφορετική
οπτική
της πραγματικότητας
«Δεν είμαι υποχρεωμένος να τη φορέσω!»…

Ζούμε στο 2020 και η φράση παραπέμπει στους αρνητές της μάσκας,
Κερδίζειπου
τα μεγαλύτερα
βραβεία,
καλύτερες κριτικές,
ευτυχώς φαίνεται
ότιτις
λιγοστεύουν.
Πολύ πριν από την πανδημία,
ατόριοτοMilos
σφραγίζει
την
έννοια
του
fine
dining
πιο γνωστό «δεν τη φοράω» αναφερόταν σε ένα άλλο προστατευτικό

ΤΟ

μέτρο, εξίσου σωτήριο για τη ζωή: τη ζώνη ασφαλείας.

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
ι άνθρωποι συνηθίζουν
σκέψη και η απαισιοδοξία
και ο φόβοςνα
αντιστέκονται
σε ό,τι αλέγιναν συνοδοιπόροι
μας. Δίχως
λάζει
τις
συνήθειές
τους,
αμφιβολία η χώρα ε τας εξεργάσ ιμένων
τουλάχιστον
μέχρι
να
του ελέγγράφων σας, μένων σε όλο μην
υπάρχει η παραμικρή
έμπουώντας
σα ενες αντα,αμφιβολία
μπνεργα ότι
αξίζει
να
το
εμπιστευτούν.
Καιταςη αμσίγουρε ιμοπολώντας. Σχείαστε
φιβολία
υποχωρεί
με
το
χρόνο,
με την
εξεργάσ ιμένων του ελέγγράφων σας,
εμπειρία
και
με
την
ενημέρωση.
ενταλλεσματα ελκυσή σας εργασίγου
επελέγχου εντο τητελευ ροσφέρεση εια
Από το 1959
που παρουσιάστηκε
από
περγήστε
της περιασίγου
εντο τικά βήμα.
τη
Volvo,
η
ζώνη
ασφαλείας
τριών
σηνο πίνατικό απλά σας. δία τολές τολών
μείων
έχει
σώσει
πάνω
από
1
εκατομτην δεσης σα στε τη συλλο έξοδομένων
μύριο ζωέςελιδαραφής
μέχρι σήμερα κι εξακολουδυνέπερια
θεί να είναι το πρωταρχικό σύστημα
προστασίας στα αυτοκίνητα. Πρόσφατα, με μία σειρά από μίνι ντοκιμαντέρ, η
Volvo μας υπενθύμισε ότι η ζώνη αντιμετώπιζε σφοδρή πολεμική για δεκαετίες μετά την παρουσίασή της: «Ασφυκτιώ όταν τη βάζω»! «Κανείς δεν μπορεί
να μου πει τι θα κάνω με τη ζωή μου»!
«Παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα
του ανθρώπου».
Η καμπάνια της Volvo με τίτλο «Ένα
Εκατομμύριο Περισσότερες» (ζωές),
αντιπαραβάλλει έξυπνα τους παραπάνω αφορισμούς με μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν σε τροχαία ατυχή-

ματα χάρη στη ζώνη:
«Ήταν μία ανοιξιάτικη νύχτα. Έβρεχε, κι
έκανε κρύο. Ήμουν στο αυτοκίνητο με
τις φίλες μου. Μόνον οι τρεις μας. Ξαφνικά ένα μεγάλο αυτοκίνητο ήρθε από
την αντίθετη κατεύθυνση με πολύ δυνατά φώτα. Δεν μπορούσαμε να δούμε
το δρόμο εμπρός μας κι έτσι χτυπήσαμε ένα άλλο αυτοκίνητο πλευρικά. Στο
πάτωμα υπήρχαν σπασμένα γυαλιά και
η... η φίλη μου ήταν πεσμένη κάτω…»
«Έπειτα από αυτό το ατύχημα, δεν έχω
ποτέ επικοινωνήσει με την οικογένεια
της φίλης μου γιατί μου ήταν δύσκολο να τους αντικρίσω, καθώς τα παιδιά
είχαν χάσει τη μαμά τους. Εάν δεν είχα
βάλει τη ζώνη ασφαλείας μου, νομίζω
ότι θα είχα πεθάνει κι εγώ. Η κόρη μου
θα είχε χάσει τη μητέρα της και η οικογένειά μου θα είχε καταρρεύσει.»
Το παράδειγμα της ζώνης δείχνει ότι
μερικές φορές χρειάζεται να αντισταθείς στο ρεύμα μέχρι το αποτέλεσμα
να σε δικαιώσει. Η Volvo έχει κάνει
τόσο μεγάλη πρόοδο στη βελτίωση
της ασφάλειας των αυτοκινήτων, ώστε
«δικαιούται» πλέον να οραματίζεται το

απόλυτο: μηδενικές απώλειες ζωής και
σοβαρούς τραυματισμούς μέσα στα
αυτοκίνητά της. Και έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για να το πετύχει.
Εκτός από τη συνεχή έρευνα και καινοτομία στα συστήματα προστασίας
που κάνουν τα μοντέλα της όλο και πιο
ασφαλή από γενιά σε γενιά, η στόχευσή της είναι να «κλείσει τα κενά» στην
ασφάλεια που σχετίζονται με εξωγενείς
παράγοντες.
Ο πιο σημαντικός από αυτούς δεν είναι
άλλος από τον οδηγό.
Η ευρεία εφαρμογή της αυτόνομης
οδήγησης, πεδίο στο οποίο επίσης
πρωτοπορεί η σουηδική εταιρεία,
αναμένεται έως και να μηδενίσει την
ανθρώπινη συμμετοχή στις αιτίες των
ατυχημάτων. Μέχρι τότε, η τεχνολογία
μπορεί να προσφέρει άλλες αποτελεσματικές λύσεις για να βοηθήσει τους
οδηγούς να μένουν νηφάλιοι, συγκεντρωμένοι και να αποφεύγουν τα λάθη.
Με γνώμονα την ασφάλεια
Η Volvo συνδυάζει ήδη αυτές τις τεχνολογίες για να μειώσει τα οδηγικά λάθη
κι ετοιμάζεται να προχωρήσει κι άλλο,

ΕΑΣΕ | LEADING

αδιαφορώντας για πιθανές αντιδράσεις. Από φέτος, όλα τα Volvo εφοδιάζονται με περιοριστή ταχύτητας που
θέτει όριο 180 km/h στην ανώτατη
ταχύτητα την οποία μπορούν να αναπτύξουν. Προχωρώντας σε αυτή την
κίνηση, η σκανδιναβική εταιρεία, πήρε
μία γενναία, εκ πρώτης όψεως αντιδημοφιλή, θέση. Όμως είχε σοβαρούς λόγους: η αύξηση της ταχύτητας αυξάνει
εκθετικά την πιθανότητα ατυχημάτων
που σχετίζονται με απώλειες ζωής.
Έως σήμερα κανείς κατασκευαστής
δεν είχε την τόλμη να πάρει μία τέτοια
πρωτοβουλία για έναν πολύ απλό λόγο:
το νούμερο της «τελικής» στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων είναι
ισχυρό selling point.
Οι περισσότεροι οδηγοί δυνατών αυτοκινήτων δεν θα πλησιάσουν ποτέ αυτές
τις ταχύτητες, αλλά τις θέλουν. Οι λίγοι
που θα τις πλησιάσουν ρισκάρουν την
ασφάλεια τους και την ασφάλεια των
άλλων. Είναι προφανές ότι κάποιος

έπρεπε να βάλει ένα τέλος σε αυτό τον
παραλογισμό. Ο πιο κατάλληλος να το
τολμήσει ήταν η Volvo.
Γιατί πρωτοπορεί από την ίδρυσή της
στην ασφάλεια. Και γιατί ξέρει, όπως
και με τη ζώνη, να παίρνει αποφάσεις
με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, χωρίς να νοιάζεται για τις
αντιδράσεις.
Όπως το έθεσε ο επικεφαλής της, Χόκαν Σάμιουελσον, η εταιρεία που εκπροσωπεί αρχίζει μία συζήτηση που
θα θίγει ζητήματα όπως το αν οι κατασκευαστές έχουν την υποχρέωση
να παίρνουν ανάλογες πρωτοβουλίες.
Είναι, ίσως, θέμα χρόνου να δούμε κι
άλλα οικειοθελή speed limits, καθώς
εκτός από την ασφάλεια, ανεβαίνουν
ψηλά στην ατζέντα και οι περιβαλλοντικοί λόγοι.
Εκτός από το όριο των 180 km/h, η Volvo
παρέχει στους κατόχους των μοντέλων
της το Care Key, δίνοντάς τους τη δυ-

νατότητα να ορίσουν χαμηλότερο όριο
ταχύτητας στο αυτοκίνητό τους όταν
το δανείζουν σε έναν άπειρο οδηγό.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι νεότεροι
οδηγοί κινδυνεύουν περισσότερο να
εμπλακούν σε ατύχημα, ιδίως οι άνδρες
που συχνά οδηγούν πιο ριψοκίνδυνα.
Η σουηδική εταιρεία σχεδιάζει ακόμη
να εξοπλίσει τα μοντέλα της με in-car
κάμερες που θα βοηθούν στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια
μέθης και θα ανιχνεύουν σημάδια στην
οδηγική συμπεριφορά που δείχνουν
ότι ο χρήστης δεν οδηγεί συγκεντρωμένος.
Με μέτρα όπως τα παραπάνω, η Volvo
φιλοδοξεί να σωθούν «ακόμη ένα εκατομμύριο ζωές». Και, τελικά, να φθάσουμε σε ένα σημείο όπου δεν θα χρειάζεται να μετράμε «επιζώντες», αφού οι
δρόμοι θα έχουν γίνει απόλυτα ασφαλείς. Πλέον δεν μοιάζει με ουτοπικό
σενάριο.
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Η οργανωσιακή
ανθεκτικότητα και πώς χτίζεται
Οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί έχουν καθιερωμένες ρουτίνες για την ολοκλήρωση
του έργου τους και διαδικασίες που καθοδηγούν το ανθρώπινο δυναμικό τους.
Αυτή η διαμόρφωση ρουτίνας θεωρείται συχνά δεδομένη σε περιόδους με
σταθερότητα. Ωστόσο, τείνει να κλονίζεται και ενίοτε να καταρρέει όταν μία εταιρεία
έρχεται αντιμέτωπη με υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας ή καλείται να κινηθεί άμεσα
ενόψει κάποιας κρίσης. Οι οργανισμοί επιδιώκουν προσαρμογές εν κινήσει,
με διαφορετικό βαθμό επιτυχίας κατά περίπτωση. Πώς μπορούν λοιπόν να χτίσουν
το resilience τους και να εστιάσουν σε αυτό ως ένα δομικό και απαραίτητο
στοιχείο για τη βιωσιμότητά τους;
ΤΗΣ ΝΑΝΣΥ ΒΛΑΧΑΚΗ
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να project μπορεί να είναι τόσο
μεγαλόπνοο όπως η εξαγορά
ενός ανταγωνιστή ή τόσο κοινότοπο όπως η συμπλήρωση ενός
χρονοδιαγράμματος. Με μία πιο προσεκτική ματιά, όμως, θα δούμε ότι και στις δύο
περιπτώσεις ακολουθείται μία διαδικασία
προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτελέσματα. Μία διαδικασία, που τουλάχιστον
έως εκείνη τη χρονική στιγμή, έχει αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστη με αποτέλεσμα να
θεωρείται δεδομένη, ειδικά σε περιόδους
σταθερότητας.
Τα πράγματα αλλάζουν όταν μία εταιρεία
καλείται να αντιμετωπίσει καταστάσεις που
χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και σε
περιόδους κρίσεων. Υπό αυτό το πρίσμα,
είναι σημαντικό κάθε οργανισμός -και πρωτίστως η ηγεσία- να αφιερώσει χρόνο ώστε
να διερευνήσει συστηματικά τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί στα διάφορα tasks
της και έτσι, να μπορεί να πειραματιστεί με
εναλλακτικές λύσεις, πριν η όποια κρίση
«χτυπήσει την πόρτα της».

Τρεις διαφορετικές
προσεγγίσεις
Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει και προσδιορίσει τρεις προσεγγίσεις για το εν λόγω
θέμα που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε ευμετάβλητα περιβάλλοντα. Η πρώτη προσέγγιση είναι αυτή
που περιεγράφηκε παραπάνω, δηλαδή οργανωτικές ρουτίνες, οι οποίες είναι κατάλληλες όταν η εργασία είναι προβλέψιμη. Η
δεύτερη προσέγγιση αφορά στη θέσπιση
απλών αλλά και εμπειρικών κανόνων που
συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων και την
επιτυχία των διαδικασιών, δίνοντας προτεραιότητα στην αξιοποίηση πόρων σε λιγότερα προβλέψιμα περιβάλλοντα. Ένα τέτοιο
παράδειγμα θα ήταν η απόφαση-κανόνας
για επένδυση μόνο σε έργα με προβλεπόμενη απόδοση 10% ή/και περισσότερο. Η
τρίτη προσέγγιση είναι ο αυτοσχεδιασμός,
οι αυθόρμητες, δημιουργικές προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση μίας
ευκαιρίας ή ενός προβλήματος που έχει
παρουσιαστεί. Μια τέτοια περίπτωση θα

μπορούσε να είναι η απόφαση μίας ομάδας
εργοστασίου να προχωρήσει σε χειροκίνητη παραγωγή -εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν- επειδή η αυτοματοποιημένη γραμμή
του εργοστασίου έχει ξαφνικά χαλάσει.
Όλως παραδόξως, μέχρι σήμερα δεν έχει
μελετηθεί πώς αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «σετ εργαλείων». Ένας οργανισμός ή ομάδα μπορεί να
λειτουργήσει αποδοτικότερα εάν μπορεί να
κινηθεί ανάμεσα σε αυτές τις προσεγγίσεις.
Οι άνθρωποι μπορούν να αυτοσχεδιάσουν
εν όψει μίας απροσδόκητης κατάστασης,
να μάθουν μέσα από όλο αυτό, και τελικά
να αναπτύξουν έναν απλό κανόνα με βάση
αυτό που έχουν ανακαλύψει, για παράδειγμα. Επίσης, θα μπορούσαν να αναθεωρήσουν το τι συνέβαινε -τη ρουτίνα τους- έως
εκείνη τη χρονική περίοδο, να πειραματιστούν με νέες προσεγγίσεις σε ένα συγκεκριμένο έργο. Η ευχέρεια και στις τρεις
καταστάσεις μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ιδίως, μάλιστα, εάν ένας οργανισμός έχει έρθει αντιμέτωπος με συνθήκες ακραίας αβεβαιότητας,
αυτή η ευχέρεια καθίσταται απαραίτητη.
Στην πραγματικότητα, η ευκολία με την
οποία οι ομάδες επαναπροσδιορίζουν τον
τρόπο διεκπεραίωσης συγκεκριμένων εργασιών -ανεξάρτητα από το επίπεδο αναταραχών- είναι η καθοριστική ικανότητα ενός
οργανισμού με resilience.
Με βάση όλα τα παραπάνω, το άρθρο του
Harvard Business Review με τίτλο «Building
organizational resilience» περιγράφει πώς
μία ανάβαση στο όρος Έβερεστ δίνει τα
δικά της διδάγματα στον επιχειρηματικό

κόσμο. Μια τέτοια αποστολή είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτη και έχει ενδιαφέρον να
εξεταστεί πώς οι άνθρωποι που συμμετείχαν αλληλοεπιδράσανε, πώς λειτούργησαν
καλύτερα και υπό ποιες συνθήκες έλαβαν
τις αποφάσεις που κλήθηκαν να πάρουν.
Άλλωστε, εάν το έτος 2020 μας έχει διδάξει κάτι, αυτό είναι ότι όλοι οφείλουμε να
είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να διαχειριστούμε καταστάσεις υψηλής αβεβαιότητας,
πολυπλοκότητας και ασάφειας.

Ανθεκτικότητα και όρος
Εβερεστ: Ένα παράδειγμα
για κάθε οργανισμό
Το Kangshung Face είναι η πιο απομακρυσμένη, λιγότερο εξερευνημένα πλευρά του
όρους Εβερεστ και αποτελεί μία δύσκολη
διαδρομή για τους ορειβάτες, που μέχρι
τώρα μόνο τρεις ομάδες έχουν καταφέρει
να φέρουν εις πέρας με επιτυχία. Σε μία από
τις αναβάσεις, μία ομάδα έξι ορειβατών, οι
οποίοι είχαν εκπαιδευτεί μαζί για σχεδόν
δύο χρόνια, πέρασαν 41 μέρες στο βουνό.
Τρεις εξ αυτών κατάφεραν να φτάσουν έως
την κορυφή -ένας παραπάνω, μάλιστα, από
ότι η ίδια η ομάδα πίστευε στην αρχή- χωρίς
σοβαρά ατυχήματα και με ελάχιστη χρήση
οξυγόνου. Όλες οι προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σε όλη αυτή την
πορεία αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για το πώς μία καλά καταρτισμένη
ομάδα κινείται με βάση τις καταστάσεις που
έχει μπροστά της όταν το περιβάλλον μεταβάλλεται. Καθώς όλη η ομάδα εγκαταστάθηκε στο στρατόπεδο βάσης, στα 17.700
πόδια, βασίστηκε σε γνώριμες ρουτίνες,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συν-

Η ευκολία με την οποία
οι ομάδες επαναπροσδιορίζουν
τον τρόπο διεκπεραίωσης συγκεκριμένων
εργασιών,είναι η καθοριστική ικανότητα
ενός οργανισμού με resilience
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θήκες. Αυτές οι διαδικασίες θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας
και αφορούσαν σε θέματα όπως η οργάνωσή της, η προετοιμασία των σακιδίων
τους, ο συντονισμός ενδεχόμενων αλλαγών
και ο διαμοιρασμός των ρόλων. Ο αρχηγός
της αποστολής, ο Jordan, διοργάνωνε συναντήσεις προγραμματισμού και σε αυτόν
ανήκε, στο τέλος της ημέρας, «η τελευταία
λέξη» για τις πιο σημαντικές αποφάσεις.
Μεταβαίνοντας στην επόμενη φάση της
ανάβασης, το περιβάλλον άρχισε να αλλάζει με δραματικούς τρόπους και ορισμένες
από τις ήδη υπάρχουσες ρουτίνες διαλύθηκαν. Η πρώτη μεγάλη πρόκληση ήρθε όταν
βρέθηκαν μπροστά σε έναν μη συνηθισμένο και επισφαλή τοίχο από βράχους και πάγου, ύψους 4.000 ποδιών. Για 12 ολόκληρες
μέρες, τα μέλη της ομάδας επιχειρούσαν
να «ανοίξουν δρόμο», επιλέγοντας ένα μονοπάτι και τοποθετώντας σκοινιά, πηγαίνοντας σταδιακά υψηλότερα κάθε μέρα. Κάθε
βράδυ επέστρεφαν στη βάση τους μέχρι να
φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο και να είναι σε θέση να ορίσουν νέα βάση. Μόλις τα
σχοινιά είχαν τοποθετηθεί στη θέση τους, η

ανάβαση έγινε ταχύτερη αλλά και ασφαλέστερη. Ως διαδρομή συνέχιζε να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λαμβάνοντας υπόψη και το
ότι οι αναβάτες μετρούσαν κάθε λεπτό μέχρι την επόμενη χιονοστιβάδα. Σε όλο αυτό,
θα προσδοκούσε κάποιος ότι ο αρχηγός θα
είχε καίριο ρόλο στον συντονισμό του όλου
εγχειρήματος. Όμως, αυτό δεν συνέβη καθώς τα μέλη της ομάδας συνειδητοποίησαν
ότι ο αρχηγός τους, που ήταν στο στρατόπεδο βάσης, δεν είχε αρκετές πληροφορίες
για να λάβει αποφάσεις εγκαίρως, και όλο
αυτό τους έθετε σε κίνδυνο.
Συζητώντας για αυτό και θέτοντας τα δεδομένα στο τραπέζι για αρκετές ημέρες, η
ίδια η ομάδα ανέπτυξε τον εξής κανόνα, τον
οποίο ακολούθησε: ο πρώτος ορειβάτης
στο σκοινί θα «κάνει κουμάντο». Αυτός ο
ευρετικός κανόνας επιτάχυνε τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων ενδυναμώνοντας τον
άνθρωπο που ηγήθηκε της ανάβασης σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ουσιαστικά,
η οργάνωση της ομάδας έγινε επίπεδη. Ο
Jordan, όμως, εξακολουθούσε να λαμβάνει
όλες τις άλλες αποφάσεις και να συντονίζει
τις δραστηριότητες κατά τις βραδινές συνε-

δρίες προγραμματισμού τους.
Μια ακόμα διαδικασία είχε αρχίσει να φθίνει από την αρχή της ανάβασης στο όρος
Έβερεστ, όταν η ομάδα αναγκάστηκε να
αφήσει πίσω της 300 κιλά προμηθειών
λόγω διαφωνίας με τις κινεζικές αρχές. Το
πρόβλημα, όμως, εντάθηκε όταν κάποια
από τα μέλη της χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα. Αν και υπέστησαν μόνο μικρούς
τραυματισμούς, ανησύχησαν αρκετά για
την ασφάλειά τους και έτσι, συμφώνησαν
στο να μεταφέρουν φορτία με πιο ελαφρύ
βάρος. Όλο αυτό σήμαινε ότι η ομάδα άρχιζε την αποστολή της με σημαντικά λιγότερες προμήθειες από ό,τι είχε προγραμματίσει. Ως απάντηση σε αυτό, ανέπτυξε δύο
απλούς κανόνες. Πρωτίστως, θα μετέφεραν
μόνο τις προμήθειες που ήταν απαραίτητες
για τους αναβάτες που προχωράνε στο επόμενο στάδιο. Αυτό σήμαινε ότι δεν θα είχαν
εφεδρικά εφόδια. Δευτερευόντως, αποφάσισαν ότι θα επιστρέφουν για ύπνο στο πιο
χαμηλό στρατόπεδό τους, κάτι που είχε νόημα για διάφορους λόγους, με τον πιο σημαντικό να είναι ότι, όσο πιο χαμηλά, τόσο
λιγότερο οξυγόνο θα χρειαζόντουσαν.
Το επόμενο στάδιο του ταξιδιού, στη διάρκεια ενός μακρύ παγετώνα, διήρκησε
17 μέρες. Κύλησε αργά επειδή οι αναβάτες
περπατούσαν «σε βαθιά σκόνη» και μεγαλύτερο υψόμετρο (21.000 έως 23.000 πόδια).
Μπορεί να ήταν τεχνικά πιο εύκολο από την
πρόκληση του τοίχους, αλλά είχε δυσκολίες
στην πρόβλεψη των ρωγμών και τον υψηλότερο κίνδυνο χιονοστιβάδων. Αν και ο
αρχικός προγραμματισμός ήταν μόνο δύο
αναβάτες να φτάσουν στην κορυφή, κατά
τη διάρκεια της εν λόγω φάσης αποδείχθηκε ότι ένα τρίτο μέλος, ο Juan, βρισκόταν σε
καλύτερη φυσική κατάσταση από ότι ήταν
αναμενόμενο. Σε μία σύντομη συνομιλία
του με τον Jordan αποφάσισαν από κοινού
ότι θα συμμετείχε με τα άλλα δύο μέλη στην
προσπάθεια να φτάσουν στην κορυφή.
Όμως, αυτός ο αυτοσχεδιασμός ενείχε κινδύνους. Ο Juan δεν είχε δικό του υπνόσακο,
και αυτό σήμαινε ότι τα άλλα δύο μέλη θα
έπρεπε να μοιραστούν τους δικούς τους
μαζί του. Εξαιτίας των λιγότερων προμηθει-
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ών, θα έπρεπε επίσης να μοιραστούν μαζί
του τα αποθέματα οξυγόνου που προορίζονταν μόνο για εκείνους. Παρόλα αυτά, ο
αρχηγός τους κατέληξε στην απόφαση ότι
η ομάδα είχε περισσότερες πιθανότητες να
φτάσει στον στόχο της με τρεις, παρά με
δύο, αναβάτες. Μια τέτοια απόφαση, εκτός
από το ρίσκο που έχει, δεν αφήνει περιθώριο για συζήτηση και συναίνεση από όλα
τα μέλη της, οδηγώντας σε συναισθήματα
αποξένωσης και απομόνωσης.
Στο τελικό στάδιο, η «ζώνη θανάτου» της
ανάβασης όπως ονομάζεται, που διήρκεσε
πέντε ημέρες, οι αναβάτες βρέθηκαν σε μία
πρωτόγνωρη κατάσταση που απαιτούσε
γρήγορες αποφάσεις. Υπήρχαν λίγες ρουτίνες ή απλοί κανόνες για να βασιστούν.
Κανένα από τα τρία άτομα δεν είχε βρεθεί
ξανά σε τέτοιο μεγάλο υψόμετρο και δεν
γνώριζαν πώς θα αντιδρούσαν σωματικά.
Μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις, ο αυτοσχεδιασμός ήταν η μόνη λύση. Ξεκίνησαν
την ανάβασή τους με σκοινιά, δεμένοι μεταξύ τους, καθώς ήταν ο μόνος τρόπος βάσει συνθηκών. Εντούτοις, τα σκοινιά έγιναν
πάρα πολύ βαριά για τους ήδη κουρασμένους αναβάτες και εξ ανάγκης, επιβράδυνε
ένας εξ αυτών. Η επί τόπου απόφαση ήταν
να αποδεσμευτούν από τα σκοινιά και όλο
αυτό, και να συνεχίσουν ο καθένας χωριστά. Σε ένα τέτοιο αβέβαιο περιβάλλον,
όπως στην παρούσα κατάσταση, δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει εκ των προτέρων
εάν λαμβάνει τη σωστή απόφαση. Με την
εν λόγω κίνηση, οι τρεις άνθρωποι αύξησαν
τον κίνδυνο πτώσης τους, αλλά και την πιθανότητα να ολοκληρώσουν την αποστολή. Ευτυχώς, όπως αποδείχθηκε, η απόφαση αυτή απέδωσε καρπούς όταν και οι τρεις
έφτασαν στην κορυφή με ασφάλεια.

Τα διδάγματα
προς τις επιχειρήσεις
Ποια είναι τα διδάγματα από μία τέτοια αποστολή προς την επιχειρηματική κοινότητα,
τη διοίκηση και τις ομάδες; Αναλύοντας τι
συνέβη στο όρος Εβερεστ, προκύπτουν οι
εξής παρατηρήσεις:
Ο αυτοσχεδιασμός και η ευρετική μέθοδος
πυροδοτούνται από διαφορετικούς τύπους
προκλήσεων. Η αποστολή αυτή έφερε στο
προσκήνιο δύο σημαντικούς λόγους για
την υιοθέτηση διαφορετικής προσέγγισης
από την αναμενόμενη. Αρχικά, ήταν η ταχύτητα, η απότομη αύξηση στον ρυθμό
που η ομάδα κλήθηκε να λάβει αποφάσεις.
Αυτό συνέβη στην φάση που η ομάδα μετέφερε το δικαίωμα λήψης αποφάσεων από
τον αρχηγό της αποστολής σε εκείνον που
ηγείται στην ανάβαση τη δεδομένη χρονική
στιγμή. Με αυτό τον τρόπο, προσαρμόστηκαν με ταχύτερο ρυθμό στο περιβάλλον,
αλλά δεν άλλαξαν τις βασικές αρχές που
καθοδήγησαν την αποστολή τους. Σε κάθε
περίπτωση υπήρχε κάποιος που λάμβανε
αποφάσεις, όπως για παράδειγμα οι προμήθειες που θα μετέφεραν ανάλογα την
κατάσταση.
Το δεύτερο στοιχείο που λειτουργεί ως
έναυσμα για διαφορετική προσέγγιση, είναι
το ίδιο το ευμετάβλητο και άγνωστο περιβάλλον, όπως συνέβη στη «ζώνη θανάτου».
Οι προκλήσεις που αναδύθηκαν οδήγησαν
σε ad hoc λύσεις που απέκλιναν από όσα
η ομάδα είχε φανταστεί. Μερικές φορές ο
αυτοσχεδιασμός έρχεται ως απάντηση σε
κάποια ευκαιρία (πχ ένταξη τρίτου αναβάτη
προς την κορυφή), σε κάποιες ως απάντηση
σε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται (πχ,
τα σκοινιά ήταν πολύ βαριά και αναγκαστικά τα άφησαν πίσω τους).

Η διοίκηση πρέπει να βοηθήσει τους
ανθρώπους της να είναι ευρετικοί
και να λαμβάνουν ad hoc αποφάσεις
όπου χρειάζεται

Ωστόσο, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα
στις ρουτίνες, τους απλούς κανόνες και τον
αυτοσχεδιασμό δεν είναι πάντα σαφής. Για
παράδειγμα, υπό κανονικές συνθήκες, συγκεκριμένα μέλη μίας ομάδας ανάβασης
έχουν στην ευθύνη τους να συντηρούν
καθημερινά τα σκοινιά ανάβασης. Παρόλα
αυτά, σε ακραίες περιπτώσεις, όπως αυτή
στο Kangshung Face, οδηγούν σε αυτοσχεδιασμό.
Τι συνέβη πραγματικά εκεί; Μετά από ανάβαση 12 ωρών, ένα από τα μέλη της ομάδας σταμάτησε για περίπου 1 ώρα, καθώς
κατέβαινε στο στρατόπεδο βάσης, για να
επισκευάσει ένα τμήμα από τα σκοινιά
που είχε υποστεί ζημιά. Η υπόλοιπη ομάδα
μπορούσε να δει ότι είχε σταματήσει, αλλά
δεν γνώριζε τον λόγο. Εκείνο το βράδυ, στο
πλαίσιο των συζητήσεών τους, κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι η ασφάλειά τους αξίζει περισσότερο από το κόστος του χρόνου
που δαπανήθηκε και ομόφωνα αντικατέστησαν την ρουτίνας τους με τον εξής απλό
κανόνα: όποιος δει ένα χαλασμένο σκοινί,
το διορθώνει αμέσως.
Σε άλλες περιπτώσεις, ένας ευρετικός τρόπος μπορεί να οδηγήσει σε αυτοσχεδιασμό.
Αυτό συνέβη όταν η ομάδα συνειδητοποίησε τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε από
την απόφασή της να επιστρέφουν όλοι στο
camp τους για ύπνο προκειμένου να περιορίσουν τους πόρους που χρησιμοποιούν.
Όταν ένα από τα μέλη άρχισε να εμφανίζει
σημάδια υποθερμίας, όσοι ήταν μαζί του
αποφάσισαν επιτόπου ότι όλοι θα κοιμηθούν στο ίδιο camp, με όσες προμήθειες
είχαν. Αυτός ο αυτοσχεδιασμός λειτούργησε με επιτυχία καθώς η ομάδα μπόρεσε να
συνεχίσει την ανάβασή της και το άτομο με
την υποθερμία κατάφερε να επιστρέψει στο
camp του με ασφάλεια την επόμενη μέρα.

Τα βήματα προς το Resilience
Η πανδημία του Covid-19 και το οικονομικό
χάος που έχει προκαλέσει, αποτελούν προάγγελο για τις προκλήσεις που όλοι μας θα
κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα
χρόνια. Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή, το
μεταναστευτικό ζήτημα και η τεχνολογική
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πρόοδος θα αναδιαμορφώσουν το κοινωνικό και οικονομικό τοπίο με τρόπους που δεν
μπορούμε να προβλέψουμε. Οι βιομηχανίες,
οι οικονομίες και τα έθνη θα διαταραχθούν
σημαντικά. Όμως, οι οργανισμοί δεν είναι
δίχως βοήθεια απέναντι σε όλα αυτά. Έχουν
τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για να
αντιμετωπίσουν τις νέες και αβέβαιες καταστάσεις, είτε είναι υπαρξιακές κρίσεις, όπως
η πανδημία, ή πιο οικείες καταστάσεις, όπως
η βιομηχανική αναδιάρθρωση. Εκπαιδεύοντας ενεργά τον οργανισμό για να αλλάξει
τον συνδυασμό των τριών προσεγγίσεων
-ρουτίνες, ευρετικός, αυτοσχεδιασμός- για
να συγκεράσει τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των διαφορετικών πιθανών σεναρίων,
οι ηγέτες μπορούν να καλλιεργήσουν την
ανθεκτικότητα σε κάθε επιχειρηματική έκφανση.
Αναμφίβολα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκτελεί τις εργασίες της βάσει ρουτίνας.
Πράγματι, οι managers έχουν εκπαιδευτεί
έτσι ώστε να επικεντρώνονται στην αποτελεσματικότητα, όποτε έχουν την τάση να
κωδικοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές σε
οργανωσιακές ρουτίνες και κανόνες. Επομένως, η διοίκηση πρέπει να στρέψει το βλέμμα της ως προς το πώς θα βοηθήσει τους
ανθρώπους της να είναι ευρετικοί και να
λαμβάνουν ad hoc αποφάσεις όπου χρειάζεται. Ορισμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα εξής:
- Αναλύστε ποια εργαλεία χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας.
Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι να γίνει
λεπτομερής χαρτογράφηση των όποιων
διαδικασιών, αλλά να σκεφτείτε τον τρόπο
εργασίας. Σίγουρα μια τέτοια ανάλυση δεν
είναι απλή. Για παράδειγμα, εάν κάνετε A/B
τεστ για νέα προϊοντικά χαρακτηριστικά,
ακολουθείτε μία μεθοδολογία ιδιαίτερα
αυστηρή. Σκεφτείτε λοιπόν το ενδεχόμενο
μία τέτοια διαδικασία να είναι πιο ανοιχτή
και να επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό. Η διαχείριση μιας κρίσης γίνεται καλύτερη εάν
και εφόσον έχουν αναλυθεί και συζητηθεί
οι διαδικασίες, έτσι ώστε να γνωρίζετε
πόσα μπορείτε να επανασχεδιάσετε εκ των
προτέρων.

Η γνώση και η εκπαίδευση αποτελούν
θεμέλιους λίθους στην αποτελεσματική
λήψη αποφάσεω
- Αναρωτηθείτε ποιες είναι οι υποθέσεις
πίσω από τις οργανωσιακές ρουτίνες. Είναι
σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για να
μάθετε ποιες είναι οι εκάστοτε υποθέσεις,
έστω για τις βασικές διαδικασίες σας, και
εν συνεχεία να σκεφτείτε πώς θα λειτουργούσαν χωρίς τις υποθέσεις αυτές. Μερικές
ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν ως
προς αυτό είναι:
• Τι είδους αποφάσεις θεωρείτε ότι πρέπει
να λαμβάνουν οι High-level managers;
Πώς οραματίζεστε αυτές τις αποφάσεις εν
καιρώ κρίσης;
• Υποθέτετε ότι οι υπάρχουσες διαδικασίες
σας έχουν αναθεωρηθεί και τελειοποιηθεί
με την πάροδο του χρόνου; Είναι οι βέλτιστες; Θα ανταποκριθούν σε δύσκολες περιόδους;
• Σε ποιο σημείο στη ροή της εργασίας προκύπτουν συχνά προβλήματα; Ποιο είναι το
επιχείρημα για τη διαμόρφωση αυτού του
τμήματος ή για την κατανομή περισσότερων πόρων σε αυτό; Τι θα συνέβαινε εάν
ξαφνικά έπρεπε να υλοποιήσετε αυτό το
κομμάτι πιο άμεσα και γρήγορα;
• Οι οργανωτικοί πόροι κατανέμονται με τον
βέλτιστο τρόπο; Θα μπορούσαν να επαναπροσδιοριστούν σε μία μείζονος σημασίας
διαταραχή;
- Προετοιμαστείτε ώστε να κάνετε περισσότερα, αλλά με λιγότερους πόρους. Συχνά
μία κρίση συνοδεύεται από έλλειψη πόρων. Αυτό συνέβη και στην ανάβαση στο
όρος Έβερεστ. Οι managers θα μπορούσαν να θέσουν ως πρόσκλησή στην ομάδα
τους να φέρουν εις πέρας ένα φιλόδοξο
στόχο με σημαντικά λιγότερους πόρους
από το κανονικό. Ή μια ομάδα μπορεί να
προβληματιστεί σχετικά με το πώς θα
ανταποκριθεί ένας βασικός πόρος της δεν
υφίσταται πλέον.
- Εμβαθύνετε στο πώς μία εργασία μπορεί

να ταιριάξει σε διαφορετικούς ανθρώπους.
Οι οργανισμοί τείνουν να ζητούν από τα
στελέχη τους να έχουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς και να επικεντρώνουν
το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένα καθήκοντα και δραστηριότητες. Σε αβέβαιες
καταστάσεις, ωστόσο, μία τέτοια προσέγγιση δεν ταιριάζει. Η εις βάθος γνώση για
τον τρόπο που λειτουργούν τα διάφορα
τμήματα και τα ίδια τα άτομα, μπορεί να
κάνει μία ομάδα πιο ανθεκτική, καθώς τα
μέλη της δεν εξαρτώνται το ένα από το
άλλο. Ταυτόχρονα, να θυμάστε ότι γνώση
και η εκπαίδευση αποτελούν θεμέλιους
λίθους στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για
αποφάσεις εκτός της πεπατημένης.
- Προσδιορίστε τις προτεραιότητές σας. Στη
διάρκεια μίας κρίσης, οι ηγέτες οφείλουν,
περισσότερο από ποτέ, να εστιάσουν στα
metrics προκειμένου να θέσουν τον οργανισμό εκτός αναταραχής. Με αυτό τον
τρόπο, μπορούν να συμβάλλουν ώστε
να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που
προκύπτουν και δημιουργούν πιεστικές
καταστάσεις και να επικεντρωθούν στις
δραστηριότητες εκείνες που είναι απαραίτητες. Ωστόσο, τα metrics δεν είναι ίδια
κάθε φορά και για αυτό είναι σημαντικό να
δημιουργηθεί μια σειρά από πιθανά σενάρια και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.
- Παραδώστε τον έλεγχο. Σε μια κρίση, οι
λύσεις δεν είναι πάντα εμφανείς και σπάνια
προέρχονται από μία top-down προσέγγιση. Εάν όποιος ηγείται δεν είναι εξουσιοδοτημένος να δράσει αμέσως, ένα πρόβλημα
μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα. Όσοι οργανισμοί επιβιώνουν σε δύσκολες περιόδους και ανακάμπτουν, έχουν αναπτύξει
την ικανότητα να μεταβιβάζουν γρήγορα
τη λήψη αποφάσεων σε άτομα με εμπειρία
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.
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Προς μια νέα εποχή ηγεσίας
Οι προκλήσεις της πανδημίας οδήγησαν σε 4 σημαντικές αλλαγές στον τρόπο
ηγεσίας των CEOs παγκοσμίως, αλλαγές που υπόσχονται ένα λαμπρότερο μέλλον
τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία. Το ερώτημα που
προκύπτει είναι ένα: όταν επανέλθουμε στην κανονικότητα, θα αξιοποιήσουν τα
μαθήματα από αυτό το μοναδικό momentum ή θα επιστρέψουν στα παλιά;
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Η

πανδημία του κορωνοϊού έχει
δραματικές επιπτώσεις σε ανθρωπιστικό επίπεδο, με εκατομμύρια κρούσματα και απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπινων
ζωών, ραγδαία αύξηση της ανεργίας ακόμη και στις πιο υγιείς οικονομίες και αυξημένη πίεση στις κυβερνήσεις για μέτρα
πρόνοιας. Ραγδαίες είναι οι επιπτώσεις,
όμως, και στις επιχειρήσεις, με τους CEOs
να καλούνται να διαχειριστούν άμεσα και
αποτελεσματικά πρωτόγνωρες προκλήσεις: μετακίνηση των εργαζομένων στο
σπίτι, αλλαγή του τρόπου εργασίας, της
συμπεριφοράς των καταναλωτών, της
λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων,
της ίδιας της έννοιας της επιχειρηματικής
απόδοσης.
Αντιμέτωποι με αυτές τις προκλήσεις, οι
CEOs άλλαξαν τον τρόπο που διοικούν την
επιχείρησή τους. Οι αλλαγές αυτές προέκυψαν από ανάγκη, ωστόσο έχουν τη δυναμική να διατηρηθούν και μετά το πέρας
της κρίσης. Το άρθρο «The CEO moment:
Leadership for a new era» της McKinsey,
αντλώντας από συνεντεύξεις και συμβουλευτική υποστήριξη σε εκατοντάδες CEOs
από την έναρξη της πανδημίας, διακρίνει

τις 4 σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ηγεσίας που επέφερε η κρίση, οι οποίες αξίζει
να αποτελέσουν το νέο status quo της ηγεσίας. Κάθε κρίση κρύβει και μια ευκαιρία. Η
ευκαιρία τώρα για τους CEOs είναι να αξιοποιήσουν τα success stories από τη διαχείριση της κρίσης στο μέλλον, αναβαθμίζοντας
τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, τη
σχέση της με τους βασικούς stakeholders
και τον δικό τους, επιδραστικό ρόλο. Αν υιοθετηθεί από σημαντικό αριθμό CEOs, αυτό
το momentum μπορεί να αποτελέσει μία
νέα εποχή ηγεσίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της State Bank of
India, Rajnish Kumar, «βρισκόμαστε σε ένα
σημείο καμπής. Οι συνέπειες αυτής της πανδημίας μπορούν να συγκριθούν σε μέγεθος
με εκείνες του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Ό,τι
μάθουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, δεν
θα πρέπει να επιτρέψουμε να χαθεί».
1. Τολμηρότεροι στόχοι
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλές
επιχειρήσεις πέτυχαν το ακατόρθωτο. Μέσα
σε μια εβδομάδα, εταιρείες που απασχολούσαν 100.000 υπαλλήλους γραφείου κατάφεραν να τους γυρίσουν σε καθεστώς εξ
αποστάσεως εργασίας, κάνοντας τις απαι-

τούμενες αναπροσαρμογές σε συστήματα
και πολιτικές που υπό κανονικές συνθήκες
θα χρειάζονταν χρόνια για να ολοκληρωθούν. Η Unilever μετέτρεψε μέσα σε 4 ημέρες γραμμές παραγωγής αποσμητικών σε
αντισηπτικών. Η ταχύτητα και η ευελιξία με
την οποία ανταποκρίθηκαν οι επιχειρήσεις
αλλά και οι εργαζόμενοι στην αλλαγή ήταν
εντυπωσιακές. Όπως αναφέρει η CEO της
Guardian, Deanna Mulligan, οι ανησυχίες
του top management για την απόδοση του
ανθρώπινου δυναμικού στον αυξημένο
φόρτο εργασίας δεν είχαν νόημα. Οι άνθρωποι υποκαθιστούσαν τις χαμένες ώρες της
μετακίνησης προς και από το γραφείο δουλεύοντας. Αντίθετα, αυτό που χρειάστηκε
να κάνουν ήταν να πάρουν μέτρα ώστε να
διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί τους δεν
θα εργάζονται τόσο πολύ και θα παίρνουν
κανονικά τις άδειές τους.
Το συμπέρασμα που αποκόμισαν οι ηγέτες
ήταν ότι αυτό που εμποδίζει τις τολμηρές
αποφάσεις, τους φιλόδοξους στόχους και
τα γρήγορα αποτελέσματα δεν είναι οι τεχνικοί περιορισμοί, αλλά οι προκαταλήψεις
και η νοοτροπία τους για το τι είναι εφικτό,
τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι εργαζόμενοι, ποιες πολιτικές και γραφειοκρατικές
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διαδικασίες είναι παγιωμένες και δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Αυτή η εμπειρία
τους δίνει τη δύναμη να επανεξετάσουν τον
τρόπο που δουλεύουν επιτυχημένα με τους
ανθρώπους τους. Κυρίως, να μη φοβηθούν
να κάνουν τολμηρές κινήσεις και να κυνηγήσουν υψηλούς στόχους ανάπτυξης που στο
παρελθόν θεωρούσαν ανέφικτους.
Ταυτόχρονα, η πανδημία έδωσε στους CEOs
τη δυνατότητα να αναλογιστούν πιο συνειδητά πώς λειτουργούν καλύτερα, αναθεωρώντας μετά από δεκαετίες το μοντέλο εργασίας τους. Η απαγόρευση των μετακινήσεων
και των πτήσεων απελευθέρωσε χρόνο στο
πρόγραμμά τους, για να τον αξιοποιήσουν
όπως εκείνοι κρίνουν πιο εποικοδομητικά. Η
ευρύτατη –και αποδεδειγμένα αποτελεσματική– τηλεργασία άνοιξε ένα νέο διάλογο
για τη συρρίκνωση των φυσικών γραφείων
και τις επιπτώσεις της στην ομαδικότητα, τη
συμμόρφωση, τα κανάλια διανομής κ.ά. Με
άλλα λόγια, ο κορωνοϊός έδωσε την ευκαιρία
στους ηγέτες να επανεξετάσουν με καθαρό
βλέμμα τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, της ηγετικής ομάδας αλλά και των ίδιων
προσωπικά, θέτοντας στον εαυτό τους ερωτήματα όπως: «τι διαφορετικό κάναμε που
μας επέτρεψε να πετύχουμε το ακατόρθωτο
στη διάρκεια της πανδημίας (σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, διαδικασιών, διαχείρισης
πόρων, επικοινωνίας και χωροταξίας); Τι μαθήματα μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή
την εμπειρία για τη μελλοντική μας πορεία;
Και πώς αυτό επηρεάζει τον τρόπο που διοικώ εγώ την επιχείρηση σε καθημερινή
βάση;».
2. Ο ηγέτης… αλλιώς
Σε περιόδους κρίσης, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον CEO της επιχείρησης.
Ειδικά στη διάρκεια της πανδημίας, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων είναι παρόντες,
αλλά με διαφορετικό τρόπο. Πιο ανθρώπινο,
πιο διαφανή, πιο προσωπικό, πιο «ανοιχτό»
από ποτέ στο παρελθόν απέναντι στους
ανθρώπους τους. Όπως μοιράζεται ο CEO
του London Stock Exchange Group, David
Schwimmer, «οι άνθρωποι αναμένουν από
εμένα ένα διαφορετικό στυλ ηγεσίας. Σε

αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, θέλουν
να τους βοηθήσω να διατηρήσουν το ηθικό
τους». Οι CEOs δείχνουν περισσότερο το ανθρώπινο πρόσωπό τους, και διαπιστώνουν
με έκπληξη ότι αυτό δεν τους καθιστά ευάλωτους, αντίθετα ενισχύει το engagement
και την αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Με άλλα λόγια, περισσότερο από
ποτέ άλλοτε, η πανδημία αναδεικνύει το «είναι» του ηγέτη, όχι μόνο το «πράττειν».
Το ότι εκτίθενται περισσότερο, δεν σημαίνει
βέβαια ότι οι άνθρωποί τους δεν αναμένουν από αυτούς να είναι ο «βράχος» του
οργανισμού. Χρειάζεται να ενδιαφέρονται
για τους ανθρώπους τους, να τους συμπαραστέκονται και να είναι εκεί για αυτούς, να
λειτουργούν όμως σταθερά σύμφωνα με τις
αξίες της επιχείρησης, με διαφάνεια και ειλικρίνεια, και να παραδέχονται τι γνωρίζουν,
τι δεν γνωρίζουν και τι θα κάνουν για αυτό.
Αυτό το στυλ ηγεσίας λειτουργεί καταλυτικά στον οργανισμό και αξίζει οι CEOs να το
διατηρήσουν στο μέλλον, αλλά και να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για τους
άλλους ηγέτες της επιχείρησης. Είναι σημαντικό να καλλιεργήσουν αυτή τη φιλοσοφία
ηγεσίας στα μέλη της ανώτερης διοίκησης
και, σε συνεργασία με τους επικεφαλής HR,
να επιλέγουν, να εκπαιδεύουν και να επιβραβεύουν τους ηγέτες της επιχείρησης
όχι μόνο για τις δεξιότητες και την εμπειρία
τους, αλλά και για την ικανότητά τους να
ηγούνται με ενσυναίσθηση, ανθρωπιά, αξιοπιστία και διαφάνεια.
3. Ο καπιταλισμός των stakeholders
Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί CEOs ασπάζονται την ιδέα ότι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης στους μετόχους της δεν μπορούν
να λειτουργούν εις βάρος των άλλων ενδιαφερομένων μερών (εργαζομένων, πελατών,
προμηθευτών, τοπικής κοινότητας και ευρύτερης κοινωνίας). Η πανδημία έφερε αυτό το
ζήτημα στο προσκήνιο με τον πιο εμφατικό
τρόπο, επιβεβαιώνοντας την άμεση σύνδεση
της επιχείρησης με όλους τους stakeholders
της. Η έννοια του «καπιταλισμού των
stakeholders» έπαψε να αποτελεί θέμα εισηγήσεων σε συνέδρια και έγινε πραγμα-
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τικότητα για όλους τους CEOs, ξεκινώντας
από τους εργαζομένους τους. Για πρώτη
φορά κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις για
τις οποίες δεν ήταν εκπαιδευμένοι ή προετοιμασμένοι, όπως π.χ. πότε είναι ασφαλές
να επιστρέψει το ανθρώπινο δυναμικό στα
γραφεία. Όπως εξηγεί ο CEO της Unilever,
Alan Jope, την πρώτη εβδομάδα της κρίσης
όλο το ενδιαφέρον της ηγεσίας επικεντρώθηκε στους εργαζόμενους, προκειμένου να
διασφαλίσουν θέσεις εργασίας και εισόδημα
για όλους το πρώτο τρίμηνο. Την επόμενη
εβδομάδα, έστρεψαν το βλέμμα τους στην
κοινωνία όπου λειτουργούν, δωρίζοντας
προϊόντα και δεσμεύοντας €500 εκατ. για
την πληρωμή μικρών προμηθευτών. Και
αφού διασφάλισαν τα παραπάνω, στράφηκαν στους επιχειρηματικούς στόχους τους.
Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το μοντέλο λειτουργίας που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών αποδίδει καρπούς και για την επιχείρηση. 87%
των καταναλωτών δηλώνουν ότι επιλέγουν
να αγοράζουν από εταιρείες που υποστηρίζουν σκοπούς που είναι σημαντικοί και για
τους ίδιους. 94% των millennials θέλουν να
αξιοποιούνται οι ικανότητές τους για καλό
σκοπό. Μάλιστα, σύμφωνα με πρώιμες
έρευνες της McKinsey, οι καταναλωτές δηλώνουν ότι θα προτιμήσουν εταιρείες που
επέδειξαν κοινωνική υπευθυνότητα στη διάρκεια της κρίσης του Covid-19.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους CEOs που
θέλουν να υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο
είναι η διαχείριση του βραχυπρόθεσμου
κόστους που συνεπάγεται για την επιχείρηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
μείωση προσωπικού λόγων των μειωμένων
κερδών από την πανδημία. Βραχυπρόθεσμα είναι η ενδεδειγμένη λύση για τους
μετόχους, μπορεί να είναι καταστροφική
όμως για τους εργαζομένους που μένουν
χωρίς εργασία σε μία περίοδο υγειονομικής
και οικονομικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι stakeholders αναμένουν πλέον
από τον CEO να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για
τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που
τους αφορούν.

Μια από τις πιο αξιοσημείωτες αλλαγές που
έφερε η πανδημία είναι η πολύ πιο συχνή
και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των
επιχειρηματικών ηγετών
4. Η δύναμη της δικτύωσης των CEOs
Μια από τις πιο αξιοσημείωτες αλλαγές που
έφερε η πανδημία είναι η πολύ πιο συχνή
και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των
επιχειρηματικών ηγετών. Ίσως επειδή μόνο
ένας άλλος CEO μπορεί να αντιληφθεί εξίσου καλά τις προκλήσεις που καλούνται να
αντιμετωπίσουν στην παρούσα συγκυρία,
εντατικοποίησαν τον διάλογο μεταξύ τους
και δημιούργησαν ή επέκτειναν τα δίκτυα
επαφών τους με άλλους ηγέτες είτε από
τον ίδιο είτε από διαφορετικούς κλάδους.
Το πνεύμα αυτών των επαφών δεν ήταν
ένα παιχνίδι εντυπώσεων για το ποιος έχει
τον έλεγχο της κατάστασης. Στόχος ήταν
να επιταχύνουν την επίλυση προβλημάτων χτίζοντας πάνω στις ιδέες που θα μοιραστούν, να εφαρμόσουν νέες λύσεις που
λειτούργησαν σε άλλες επιχειρήσεις και στο
δικό τους εργασιακό περιβάλλον, να ανταλλάξουν σημειώσεις, να μάθουν από τις επιτυχημένες ή τις αποτυχημένες προσπάθειες
των άλλων, να πάρουν θάρρος για να πειραματιστούν. Ο CEO της Reckitt Benckiser,
Laxman Narasimhan, περιγράφει πόσο τον
βοήθησε η συζήτηση με άλλους ηγέτες για
το πώς διαχειρίζονταν την κρίση.
Αυτά τα δίκτυα που αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμα στη διάρκεια της κρίσης,
δημιούργησαν ένα επιτυχημένο προηγούμενο που αξίζει να διατηρηθεί και μετά το
τέλος της. Καθώς ο ρόλος των επιχειρηματικών ηγετών στο νέο περιβάλλον καθίσταται κομβικός για πλήθος διαφορετικών
stakeholders, οι συνέργειες αυτές μπορούν
να ξεκλειδώσουν υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, καινοτομίας, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, εξέλιξης της εργασίας,
σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνέχεια.

Αντλώντας από την εμπειρία της κρίσης,
μπορούν να επιλέξουν σε ποιους τομείς
ωφελήθηκε περισσότερο η επιχείρηση από
αυτή τη διασύνδεση και να τους διατηρήσουν στο μέλλον ή να επιλέξουν νέους.
Το σημαντικό είναι να παραμείνουν μέλη
αυτών των δικτύων με το ίδιο ανοιχτό μυαλό, σεμνότητα και μαθησιακή διάθεση που
είχαν και στη διάρκεια της κρίσης. Με τον
τρόπο αυτό, λειτουργούν ως παράδειγμα
ενθαρρύνοντας και τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας ηγεσίας να οικοδομήσουν αντίστοιχα δίκτυα με ομότιμα στελέχη άλλων
οργανισμών.
Συμπερασματικά, η πανδημία ανέτρεψε το
μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων με
τον πιο δραστικό τρόπο. Ανάγκασε τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τι είναι δυνατό και σε τι χρόνους μπορεί να επιτευχθεί.
Ανέτρεψε την έννοια του προσωπικού σε
επίπεδα που μέχρι πρότινος θα χαρακτηρίζονταν τουλάχιστον άβολα και με αυτό
τον τρόπο, έφερε στο φως όσο ποτέ άλλοτε
τη σημασία της εικόνας του ηγέτη. Αποκάλυψε πόσο κρίσιμη είναι η διασύνδεση και
η ευθύνη της επιχείρησης για όλους τους
stakeholders. Οδήγησε σε μια ουσιαστική
αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρηματικών ηγετών με αμοιβαία οφέλη. Τελικά,
«ξεπάγωσε» πολλές πτυχές του ρόλου του
CEO, ενεργοποιώντας υφιστάμενα και νέα
συστατικά που θα καθορίσουν τον ρόλο
του CEO του μέλλοντος.

Πηγή:
“The CEO moment: Leadership for a new era”, Carolyn
Dewar, Scott Keller, Kevin Sneader, Kurt Strovink,
McKinsey Quarterly, 21 Ιουλίου 2020
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Οι κίνδυνοι που δεν μπορούν
να προβλεφθούν
To Risk Management είναι σημαντικός παράγοντας για κάθε εταιρεία, όπως
επιβεβαιώνεται και στην υγειονομική κρίση που διανύουμε. Ανεξάρτητα, όμως,
από το πόσο «καλά» είναι τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, οι εταιρείες
αδυνατούν να προβλέψουν τα πάντα. Ορισμένοι κίνδυνοι είναι εκτός της
ανθρώπινης εμπειρίας ή και τόσο απομακρυσμένοι που δεν μπορούν να
υπολογιστούν. Ποια είναι, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά των μη προβλέψιμων
απειλών και κινδύνων και πώς μπορούν να αντιδράσουν οι εταιρείες;
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Μ

ια σωστή διοίκηση προετοιμάζει την εταιρεία για
τους κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει. Αυτοί
μπορεί να είναι σημαντικοί και, παρόλο
που δεν διαχειρίζονται πάντα με επιτυχία, η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων
βοηθά στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων και
διαδικασιών πρόβλεψης, εκτίμησης και
περιορισμού τους. Ωστόσο, ακόμη και ένα
παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης κινδύνων
δεν είναι σε θέση να θωρακίσει μια εταιρεία
απ’ όλα τα ενδεχόμενα. Όταν οι κίνδυνοι
είναι πολύ απομακρυσμένοι, η πρόβλεψή
τους καθίσταται αδύνατη. Ακόμη και όταν οι
εταιρείες επισημαίνουν έναν «μακρινό» κίνδυνο, τον θεωρούν τόσο απίθανο που δεν
επενδύουν σε διαδικασίες και πόρους για τη
διαχείρισή του. Αυτές οι απόμακρες απειλές,
τις οποίες ονομάζουμε «νέους κινδύνους»,
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ακολουθώντας την πεπατημένη οδό.

Πότε ένας κίνδυνος
θεωρείται νέος
Σε αντίθεση με τους συνήθεις κινδύνους που
αντιμετωπίζει μια εταιρεία, οι νέοι κίνδυνοι
είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ποσοτικά
ως προς την πιθανότητα ή τον αντίκτυπο, και
πηγάζουν από μία από τις εξής καταστάσεις.
Είτε το γενεσιουργό γεγονός βρίσκεται εκτός
της σφαίρας της φαντασίας ή της εμπειρίας

του υπεύθυνου διαχείρισης κινδύνων, είτε
συμβαίνει κάπου μακριά.
Αυτά τα γεγονότα ονομάζονται «μαύροι κύκνοι», αλλά δεν είναι εγγενώς απρόβλεπτα.
Για παράδειγμα, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έχει συχνά περιγραφεί ως μαύρος κύκνος, επειδή οι περισσότερες τράπεζες που είχαν επενδύσει σε
ενυπόθηκα ομόλογα δεν έδωσαν σημασία
στους κινδύνους που ενείχε το χαρτοφυλάκιό τους. Δεν προέβλεψαν τη γενική πτώση των τιμών των ακινήτων. Ωστόσο, ένας
μικρός αριθμός επενδυτών και τραπεζών
εξοικειωμένων με τις αγορές ακινήτων και
χρηματοπιστωτικών, προέβλεψε την κατάρρευση της αγοράς ενυπόθηκων δανείων και
αποκόμισε τεράστια κέρδη.
Απρόβλεπτοι κίνδυνοι επίσης προκύπτουν
συχνά εξαιτίας μακρινών γεγονότων στον
προμηθευτή μιας εταιρείας. Όπως στην περίπτωση μιας περιορισμένης πυρκαγιάς σε
εργοστάσιο ημιαγωγών της Philips στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού τον Μάρτιο
του 2000, που προκλήθηκε από κεραυνούς
και κατασβέστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο διευθυντής του εργοστασίου ενημέρωσε τους
πελάτες ότι είχαν προκληθεί μόνο μικρές
ζημιές και ότι η παραγωγή θα συνεχιζόταν
κανονικά εντός μίας εβδομάδας Ο διευθυντής αγορών της Ericsson βεβαιώθηκε ότι
το υπάρχον απόθεμα ημιαγωγών του εργοστασίου πληρούσε τις ανάγκες παραγωγής

για τις επόμενες εβδομάδες και δεν συμβουλεύτηκε κάποιον ανώτερό του. Δυστυχώς, ο
καπνός και η αιθάλη στις σωληνώσεις του
εργοστασίου είχαν μολύνει τους χώρους
όπου κατασκευάζονταν τα πολύ ευαίσθητα
ηλεκτρονικά δισκία πυριτίου, και η παραγωγή έμεινε στάσιμη για αρκετούς μήνες.
Μέχρι ο διαχειριστής αγορών της Ericsson
να ενημερωθεί για την καθυστέρηση, οι
εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρονικών
δισκίων πυριτίου είχαν ήδη δεσμευτεί από
άλλες εταιρείες. Η έλλειψη εξαρτημάτων
στοίχισε στην Ericsson 400.000.000 δολάρια
λόγω της καθυστερημένης κυκλοφορίας του
κινητού τηλεφώνου επόμενης γενιάς και συνέβαλε στην έξοδό της από αυτήν την αγορά τον επόμενο χρόνο.

Ο κίνδυνος εκδηλώνεται
ταχύτατα και σε τεράστια κλίμακα
Οι οργανισμοί εκπαιδεύουν το ανθρώπινο
δυναμικό, σχεδιάζουν εξοπλισμό και τρόπους αντιμετώπισης των προβλεπόμενων
κινδύνων, αλλά θεωρούν ότι είναι μη πρακτικό ή αντιοικονομικό να προετοιμαστούν για
γεγονότα που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
μέγεθος. Μερικά γεγονότα, επιπλέον, είναι
τόσο τεράστια που υπερβαίνουν ακόμη και
την καλύτερη ανάλυση κόστους-οφέλους
και εξελίσσονται τόσο γρήγορα που κατακρημνίζουν τους προγραμματισμένους
τρόπους αντιμετώπισης. Η κατηγορία αυτή
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ονομάζεται «κίνδυνοι τσουνάμι», μετά την
καταστροφή του πυρηνικού εργοστασίου
της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, ως ένα αρχέτυπο παράδειγμα. Η Φουκουσίμα, όπως και
πολλοί άλλοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας
στην Ιαπωνία, είχε σχεδιαστεί για να αντέχει
σε εξαιρετικά γεγονότα όπως σεισμούς και
κύματα ωκεανών ύψους έως 5,7 μέτρων.
Όμως ο σεισμός του Τοχόκου τον Μάρτιο
του 2011 προκάλεσε τσουνάμι ύψους 14
μέτρων που υπερέβη τον κυματοθραύστη
του εργοστασίου, πλημμυρίζοντας τα υπόγεια και καταστρέφοντας τις γεννήτριες του
εργοστασίου, οι οποίες είχαν ήδη υποστεί
σοβαρές ζημιές από τον σεισμό. Ο αντίκτυπος ήταν συντριπτικός: στο εργοστάσιο έγιναν τρεις πυρηνικές καταρρεύσεις και τρεις

εκρήξεις υδρογόνου, απελευθερώνοντας
ραδιενέργεια σε όλη την περιοχή και αναγκάζοντας περισσότερους από 100.000 ανθρώπους να την εγκαταλείψουν. Τα επόμενα
τρία χρόνια, η Tokyo Electric κατέβαλε πάνω
από 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Η πανδημία Covid-19 αποτελεί μία παρόμοια κατάσταση. Ήμαστε ήδη εξοικειωμένοι
με τη διαχείριση παγκόσμιων επιδημιών,
ιών που προκαλούν οξεία αναπνευστικά
συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της
επιδημίας SARS το 2003, της Γρίπης των Πτηνών H5N1 από το 2004 έως το 2006 και του
H1N1 το 2009. Ο κορωνοϊός CoV-2, παρόλο
που ήταν μια παραλλαγή του SARS, ήταν
κάτι καινούργιο επειδή οι άνθρωποι που μο-

λύνθηκαν ήταν τόσο ασυμπτωματικοί όσο
και μεταδοτικοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαπλώνοντάς τον πολύ πιο μακριά και
γρήγορα από ό,τι είχαν προγραμματίσει τα
περισσότερα εθνικά συστήματα υγείας.
Οι εταιρείες ενίοτε έχουν τη δυνατότητα να
αποφύγουν τις χειρότερες συνέπειες των
νέων κινδύνων χρησιμοποιώντας την ανάλυση σεναρίων, ένα εργαλείο ρουτίνας διαχείρισης κινδύνου, για τον εντοπισμό τους
και, στη συνέχεια, να αναλάβουν δράση για
τον περιορισμό τους. Αλλά, ακόμη και αν
αυτή η τεχνική εφαρμόζεται, συχνά δεν καλύπτει όλες τις πιθανότητες και, αργά ή γρήγορα, οι εταιρείες καλούνται να αντιμετωπίσουν κινδύνους για τους οποίους δεν είναι
προετοιμασμένες.
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Αναγνωρίζοντας
τους νέους κινδύνους
Μια αλάνθαστη ένδειξη ενός νέου κινδύνου είναι οι ανωμαλίες, συμβάντα που
απλώς δεν βγάζουν νόημα. Ακούγεται
προφανές, αλλά οι περισσότερες ανωμαλίες δεν αναγνωρίζονται τόσο εύκολα.
Όπως στην περίπτωση που ήδη περιγράψαμε. Ένας έμπειρος διευθυντής αγορών
θα έπρεπε να έχει συνειδητοποιήσει ότι η
αιθάλη, ο καπνός και οι μεγάλες ποσότητες νερού που συνοδεύουν ακόμη και μια
μικρή φωτιά, θα μπορούσαν να θέσουν σε
κίνδυνο την ακεραιότητα των καθαρών
δωματίων. Ο μη εντοπισμός των προειδοποιητικών σημαδιών βασίζεται σε παγιωμένες προκαταλήψεις. Δεκαετίες έρευνας
συμπεριφοράς δείχνουν ότι οι άνθρωποι
δίνουν προσοχή σε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τις πεποιθήσεις τους, αλλά τις
αγνοούν όταν έρχονται σε σύγκρουση με
αυτές και τις απορρίπτουν.
Επίσης, οι προκαταλήψεις ενισχύονται συχνά από τις τυπικές διαδικασίες. Το 1998,
λόγου χάρη, μια αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας της Deutsche Bahn εκτροχιάστηκε
στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας σκοτώνοντας 101 άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά 88. Το ατύχημα θα μπορούσε να αποφευχθεί. Ένας επιβάτης είχε δει ένα μεγάλο
κομμάτι μετάλλου να εξέχει από το δάπεδο
μιας καμπίνας και να είναι σφηνωμένο μεταξύ δύο καθισμάτων. Δεν ενεργοποίησε
όμως το φρένο έκτακτης ανάγκης, επειδή
μια επιγραφή προειδοποιούσε ότι οι ταξιδιώτες θα καταβάλλουν βαρύ πρόστιμο
εάν τραβήξουν το φρένο χωρίς άδεια.
Ο επιβάτης έσπευσε να βρει έναν εισπράκτορα, ο οποίος είχε την εξουσία να ενεργοποιήσει το φρένο, αλλά δεν τα κατάφερε.
Όταν η Deutsche Bahn μήνυσε τον εισπράκτορα για αμέλεια, εκείνος υπερασπίστηκε
επιτυχώς τις ενέργειές του ισχυριζόμενος
ότι είχε ακολουθήσει μια τυπική διαδικασία που τον υποχρέωνε να επιθεωρήσει
οπτικά οποιοδήποτε πρόβλημα πριν λάβει
μέτρα έκτακτης ανάγκης. Η προσκόλλησή του στο πρωτόκολλο για τη διαχείριση
ενός κινδύνου ρουτίνας καθυστέρησε την

αντίδρασή του σε ένα έκτακτο γεγονός - με
καταστροφικές συνέπειες.
Η ουσία είναι ότι η αναγνώριση ενός νέου
κινδύνου απαιτεί να καταστείλουμε τα ένστικτά μας, να αμφισβητήσουμε τις εικασίες μας και να σκεφτούμε σε βάθος μια
κατάσταση. Αυτή η σκέψη του System Two,
όπως την αποκαλεί ο Daniel Kahneman,
δυστυχώς είναι πιο χρονοβόρα και πιο
απαιτητική από την ταχεία αξιολόγηση και
την τήρηση των κανόνων. Και σε περιπτώσεις όπως ο εκτροχιασμός της αμαξοστοιχίας, η πίεση της στιγμής ευνοεί τον ενστικτώδη τρόπο σκέψης μας. Δεδομένων
των προβλημάτων αυτών, οι εταιρείες δεν
μπορούν να βασίζονται για τον εντοπισμό
νέων κινδύνων σε διαχειριστές εξοικειωμένους με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα
κινδύνου.

Εξουσιοδοτήστε ένα ανώτερο
στέλεχος να ανησυχεί για το τι
μπορεί να πάει στραβά
Στη Nokia, έναν άλλο μεγάλο πελάτη του
εργοστασίου ημιαγωγών της Philips στο Αλμπουκέρκι, πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε ασυνήθιστο συμβάν σε μια αλυσίδα
εφοδιασμού έπρεπε να αναφερθούν σε
έναν ανώτερο αντιπρόεδρο επιχειρήσεων,
logistics και εφοδιασμού. Αυτό το στέλεχος,
που είχε λίγες καθημερινές επιχειρησιακές
ευθύνες, χρησίμευσε ως το κορυφαίο εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων της εταιρείας, ή, όπως θα τον ονομάζουμε, «chief
worry officer». Αυτός ο ρόλος διαφέρει από
αυτόν του παραδοσιακού chief risk officer,
του οποίου προτεραιότητες είναι η βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων ρουτίνας και
ο εντοπισμός νέων κινδύνων που μπορούν
στη συνέχεια να μετατραπούν σε διαχειρίσιμους κινδύνους ρουτίνας. Αντίθετα, ο επικεφαλής ανησυχιών πρέπει να αναγνωρίσει
γρήγορα την εμφάνιση οποιουδήποτε νέου
κινδύνου και να κινητοποιήσει μια διαδικασία για την αντιμετώπισή του σε πραγματικό χρόνο.
Όταν ο διαχειριστής αγορών της Nokia
ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο, έλεγξε ότι τα υπάρχοντα αποθέμα-

τα επαρκούσαν και κατέγραψε το συμβάν
ρουτίνας όπως ο συνάδελφός του στην
Ericsson. Αλλά στη συνέχεια ανέφερε στον
ανώτερό του την ανωμαλία στην αλυσίδα
εφοδιασμού. Ο αντιπρόεδρος διερεύνησε
περαιτέρω και έμαθε ότι οι ελλείψεις σε
ανταλλακτικά θα διατάραζαν ενδεχομένως
πάνω από το 5% της ετήσιας παραγωγής
της εταιρείας. Ο αντιπρόεδρος κινητοποίησε μια ομάδα 30 ατόμων για να διαχειριστεί
την πιθανή απειλή. Οι μηχανικοί επανασχεδίασαν μερικά chips ώστε να μπορούν να
αγοραστούν από εναλλακτικές πηγές και η
ομάδα έσπευσε να διασφαλίσει τα περισσότερα από τα υπόλοιπα chips από άλλους
προμηθευτές. Η Philips, ωστόσο, ήταν ο
μοναδικός προμηθευτής για δύο τύπους
chips. Ο αντιπρόεδρος κάλεσε τον CEO της
Nokia, τον ενημέρωσε για την κατάσταση
και εκείνος μετέβη στην Ολλανδία για να
συναντήσει τον CEO της Philips στα κεντρικά γραφεία.
Μετά τη συνάντηση, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν ότι «η Philips και η Nokia θα λειτουργούν ως μία εταιρεία σχετικά με αυτά
τα δυο στοιχεία», σύμφωνα με συνέντευξη
που παραχώρησε ο υπεύθυνος διαχείρισης κρίσεων στην Wall Street Journal. Στην
πραγματικότητα, η Nokia θα μπορούσε
πλέον να χρησιμοποιεί τη Philips ως προμηθευτή για τα δύο σπάνια chips. Η σχέση
αυτή επέτρεψε στη Nokia να συνεχίσει την
παραγωγή των υπαρχόντων τηλεφώνων,
να ξεκινήσει την επόμενη γενιά τηλεφώνων της εγκαίρως και να ωφεληθεί από την
έξοδο της Ericsson από την αγορά κινητών
τηλεφώνων.

Ψηφιοποιήστε
την αναφορά γεγονότων
Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στον εντοπισμό
ανωμαλιών, όπως δείχνει η εμπειρία της
ελβετικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Swissgrid. Μέσω μιας φιλικής προς το
χρήστη εφαρμογής για κινητά, τη RiskTalk,
οι εργαζόμενοι της Swissgrid μπορούν να
αναφέρουν γρήγορα παραβιάσεις ασφάλειας, προβλήματα συντήρησης και επικεί-

παρουσίαση
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Η Δύναμη της Επιλογής:
Ανακαλύψτε τα μοντέλα BMW Plug-in Hybrid

Μ

ε βασική επιδίωξη να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες κινητικότητας,
η BMW προσφέρει μία
ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων στην
premium κατηγορία, προσαρμοσμένη
στις σύγχρονες και εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε οδηγού.
Προσηλωμένη στην εξέλιξη των μοντέλων της, και με βάση τον ιδανικό συνδυασμό οδηγικής απόλαυσης και βιωσιμότητας, η BMW θέτει γερές βάσεις για φιλική
προς το περιβάλλον κινητικότητα με τον
συνεχώς αυξανόμενο στόλο plug-in υβριδικών αυτοκινήτων. Με 10 διαφορετικά
μοντέλα Plug-in Hybrid (Σειρά 2, 3, 5, 7,
Χ1, Χ2, Χ3 και X5) σε 17 εκδόσεις, η BMW
προσφέρει πολλαπλές επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε τρόπο κινητικότητας.

Χάρη στο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης
eDrive, τα Plug-in υβριδικά μοντέλα της
BMW είναι ιδιαίτερα αποδοτικά και φέρουν τα καλύτερα στοιχεία δύο κόσμων:
την άψογη συνδυαστική λειτουργία ενός
ηλεκτροκινητήρα με έναν βενζινοκινητήρα εσωτερικής καύσης, προσφέροντας
απόλυτη οδηγική απόλαυση με κορυφαία
ισχύ που μπορεί να αγγίξει τους 394 ίππους. Επίσης, με ηλεκτρική αυτονομία που
φτάνει τα 102 χλμ., τα BMW Plug-in Hybrid
μοντέλα κινούνται σχεδόν αθόρυβα, με
μηδενικές εκπομπές ρύπων σε διαδρομές
εντός πόλης, ενώ σε μεγαλύτερες διαδρομές, οδηγός και επιβάτες απολαμβάνουν
την αυτονομία που προσφέρει ο συνδυασμός του κινητήρα εσωτερικής καύσης
και του ηλεκτροκινητήρα.
Όλα τα μοντέλα BMW Plug-in Hybrid διατί-

θενται με διαφορετικά πακέτα εξοπλισμού
σχεδιασμένα για να καλύπτουν κάθε ανάγκη και να προσφέρουν κορυφαίο επίπεδο
άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας.
Με Λιανική Τιμή προ φόρων χαμηλότερη
από το θεσμοθετημένο όριο των 40.000€,
Plug-in Hybrid μοντέλα όπως η BMW
Σειρά 2 Active Tourer, η BMW Σειρά 3,
η BMW X1 και BMW X2 απαλλάσσονται
από το φόρο εταιρικής χρήσης ενώ διατίθενται με πλούσιο εξοπλισμό.
Μέσα από την πληθώρα των προτάσεών
της, η BMW ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εταιρικών πελατών της, προσφέροντάς τους τη Δύναμη της Επιλογής
(Power of Choice) με λύσεις που εξασφαλίζουν οικονομικό όφελος, υψηλή ποιότητα,
πλούσιο εξοπλισμό και κορυφαία οδηγική
απόλαυση BMW.

INFO

Για περισσότερες
πληροφορίες
απευθυνθείτε στο
Δίκτυο Επίσημων
Εμπόρων BMW και
στο www.bmw.gr/
powerofchoice
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μενες βλάβες του εξοπλισμού. Μια ομάδα
υπευθύνων διαχείρισης κινδύνων, ασφάλειας και ποιότητας παρακολουθεί τα μηνύματα της εφαρμογής σε μια κεντρική αίθουσα
ελέγχου, αξιοποιώντας τα στοιχεία ώστε να
γίνουν κατανοητοί οι συσχετισμοί μεταξύ
των μικρών και μη σχετικών αναφορών και
να εντοπιστούν πιθανοί νέοι κίνδυνοι. Ένας
διευθυντής αίθουσας ελέγχου που πιστεύει
ότι ένας νέος κίνδυνος χαμηλής πιθανότητας μπορεί να υλοποιηθεί, είναι σε θέση να
τον αναλύσει σε βάθος για να προσδιορίσει
εάν θα προχωρήσει σε έκτακτα μέτρα. Ουσιαστικά, τα μέλη της ομάδας λειτουργούν
ως επικεφαλής στελέχη ανησυχίας της εταιρείας, εξουσιοδοτημένα να σκέφτονται σε
βάθος και να ανταποκρίνονται γρήγορα σε
νέους κινδύνους.
Εκτός από την ενθάρρυνση των αναφορών
από τους εργαζόμενους, οι εταιρείες μπορούν να αναζητούν έξω από τους οργανισμούς τους πληροφορίες για νέους κινδύνους. Η Swissgrid έχει ενώσει τις δυνάμεις
της με τον Ελβετικό Στρατό, την Ελβετική
Εθνική Αστυνομική Δύναμη, καθώς και αρκετές άλλες ομοσπονδιακές και κρατικές
υπηρεσίες και εταιρείες, για να αναπτύξει
μια πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων σε
πραγματικό χρόνο, στην οποία θα έχουν
πρόσβαση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Κάθε
φορέας χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για
να αναφέρει οποιοδήποτε ζήτημα, όπως
πυρκαγιά σε δάσος, ατύχημα που προκαλεί τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση,
ασυνήθιστες συνθήκες χιονιού ή χιονοστιβάδες στις Άλπεις. Μέσω της πλατφόρμας
οι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων στη

Swissgrid αποκτούν έγκαιρη προβολή σε
εξωτερικές καταστάσεις που θα μπορούσαν εν δυνάμει να διακόψουν την παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες.

Ανταπόκριση
σε νέους κινδύνους
Παρά τις προσπάθειες μιας εταιρείας να
προβλέψει τι συμβαίνει, θα συνεχίσουν
να εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι και δεν θα
υπάρχει ένα σενάριο ή εγχειρίδιο με οδηγίες για την αντιμετώπισή τους προ ή κατόπιν
εορτής. Επίσης, η εμπειρία των υπευθύνων
διαχείρισης κινδύνων δεν θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν γρήγορα και σωστά.
Στην περίπτωση αυτή, μια εταιρεία πρέπει
να λάβει αποφάσεις που (α) είναι αρκετά
καλές, (β) λαμβάνονται αρκετά σύντομα
για να έχουν αποτέλεσμα, (γ) ανακοινώνονται με τον σωστό τρόπο ώστε να γίνουν
κατανοητές και (δ) εκτελούνται αρκετά
καλά για να είναι αποτελεσματικές ώσπου
να υπάρξει μια καλύτερη επιλογή.

Αναπτύξτε μια ομάδα διαχείρισης κρίσιμων συμβάντων
Αυτή η τυπική προσέγγιση σε έναν νέο κίνδυνο –η δημιουργία μιας κεντρικής ομάδας για την επίβλεψη της αντίδρασης- λειτουργεί αποτελεσματικά όταν ένα γεγονός
έχει εκτεταμένο αντίκτυπο, αλλά δεν απαιτεί πλήρη, άμεση λύση.
Η ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από στελέχη από διαφορετικά τμήματα και επίπεδα
της εταιρείας, εξωτερικούς συνεργάτες με
αντίστοιχη εμπειρογνωμοσύνη και εκπροσώπους των μετόχων και των συνεργατών.

Μια ομάδα αντιμετώπισης κρίσιμων
γεγονότων αποτελείται από άτομα που
ενδέχεται να μην έχουν συναντηθεί ποτέ και
που είναι απρόθυμα να μιλήσουν ειλικρινά
μεταξύ αγνώστων, ειδικά όσων κατέχουν
ανώτερη θέση

Για ένα πρωτόγνωρο γεγονός όπως η πανδημία Covid-19, η ομάδα κρίσιμων συμβάντων μιας εταιρείας θα χρειαζόταν άτομα
με γνώση στην Ιατρική, τη δημόσια υγεία
και τη δημόσια πολιτική, τα οποία η εταιρεία ενδέχεται να μην απασχολεί.
Η ομάδα αποκρυπτογραφεί την κατάσταση, εντοπίζει τα πιο σημαντικά ζητήματα
και καθορίζει προτεραιότητες μεταξύ των
πολλαπλών, και μερικές φορές ανταγωνιστικών, περιφερειών και ενδιαφερόντων.
Μπορεί να αναθέσει συγκεκριμένα θέματα
σε άλλα άτομα ή υποομάδες προς εξέταση,
όπως πώς είναι δυνατόν να αποκτήσουν
πρόσβαση και να διατηρήσουν μετρητά και
πώς να διαχειριστούν βασικά στοιχεία της
αλυσίδας εφοδιασμού, αλλά η ομάδα πρέπει να διατηρήσει την ευθύνη για το συντονισμό κάθε πτυχής της αντίδρασης. Τα μέλη
της συναντώνται τουλάχιστον καθημερινά
και ακόμα πιο συχνά εάν τα γεγονότα εξελίσσονται γρήγορα. Διαχειρίζεται την επικοινωνία εντός της εταιρείας και καθοδηγούν τον CEO σε εξωτερικές επικοινωνίες.
Κάθε επικοινωνία οφείλει να είναι απολύτως ειλικρινής για τη δεδομένη κατάσταση
ώστε να επισημαίνεται με σαφήνεια τι δεν
γνωρίζει η εταιρεία, να παρέχεται μια λογική βάση για ελπίδα και να ενημερώνονται
οι μέτοχοι.
Η δυναμική της συζήτησης είναι σημαντική. Μια ομάδα αντιμετώπισης κρίσιμων
γεγονότων αποτελείται από άτομα που ενδέχεται να μην έχουν συναντηθεί ποτέ και
που είναι απρόθυμα να μιλήσουν ειλικρινά
μεταξύ αγνώστων, ειδικά όσων κατέχουν
ανώτερη θέση. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η έρευνα, όχι ο καταλογισμός ευθυνών,
και για αυτό οι συναντήσεις πρέπει να είναι
ψυχολογικά ασφαλείς και όλοι να συνεισφέρουν με νέες ιδέες και να μπορούν να
διαφωνούν. Το τι είναι σωστό είναι πολύ
πιο σημαντικό από το ποιος έχει δίκιο. Για
αυτόν τον λόγο εν μέρει ο αρχηγός της ομάδας οφείλει να αφήσει περιθώρια. Σε ρόλο
ακροατή κυρίως, μειώνει την πιθανότητα
να πέσει στην υπόληψη των συμμετεχόντων ως προς την ικανότητά του στη λήψη
αποφάσεων.
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Τέσσερις αρχές για αποδοτική
υβριδική εργασία
Οι επιχειρήσεις έχουν γίνει πλέον περισσότερο ευέλικτες σχετικά με τον χρόνο και τον
χώρο που τα στελέχη τους μπορούν να εργαστούν. Έχει έρθει η ώρα, η τάση αυτή να
γίνει σκόπιμη επιλογή και να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι και αποδοτική.
ΠΗΓΗ: ΜΙΤ SLOAN MANAGEMENT REVIEW / ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ

Α

ναντίρρητα, η εργασία όπως τη
γνωρίζαμε, με την παραδοσιακή
έννοια έχει αλλάξει άρδην. Από
τότε που ο Covid-19 εισήλθε στη
ζωή μας, οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο
έπρεπε να προσαρμοστούν στους ρυθμούς
της υποχρεωτικής απομακρυσμένης εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις έπρεπε να διαμορφώσουν νέο εργασιακό πλαίσιο. Μέσα σε
αυτό το κλίμα αναπροσαρμογής και αναδημιουργίας, οι επικεφαλής και οι ομάδες που
διαχειρίζονται, πειραματίζονται με νέους
τρόπους εργασίας - τόσο βραχυπρόθεσμα
κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης
όσο και μακροπρόθεσμα σε έναν μετα-πανδημικό εργασιακό κόσμο. Στο μεταξύ, καθώς
οι εταιρείες προσπαθούν να καταλήξουν
στον καλύτερο τρόπο εργασίας για τους εργαζομένους τους, γίνεται σαφές ότι πολλά
στελέχη δεν θέλουν να επιστρέψουν στο «9
με 5» εργασιακό μοτίβο.
Η εργασία περιστρέφεται γύρω από τους
άξονες του χώρου και του χρόνου, με τους
επικεφαλής να σχεδιάζουν υβριδικά μοντέλα, που δεν έχουν προηγούμενο. Μία τέτοια
συζήτηση ενέχει κάποιες δυσκολίες, οι οποίες σίγουρα δεν προκαλούν έκπληξη, ελλοχεύοντας ταυτόχρονα και κάποια σύγχυση.
Ποιο είναι το ανώτατο όριο ευελιξίας που
μπορεί να δοθεί στον χώρο και τον χρόνο
της εργασίας; Ποιες στρατηγικές είναι πιο
αποτελεσματικές; Ορισμένοι Διευθύνοντες
Σύμβουλοι, κάνοντας ένα βήμα μπροστά
οραματίζονται ότι η δουλειά θα είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρο «οπουδήποτε», ενώ
άλλοι ζητούν από το ανθρώπινο δυναμικό

να επιστρέψει στον χώρο εργασίας. Μερικοί
έχουν ευέλικτες χρονικές δεσμεύσεις, ενώ
άλλοι απαιτούν από τους εργαζόμενους να
είναι διαθέσιμοι, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο ωράριο.
Οι επικεφαλής για να χαράξουν τον σωστό
δρόμο πάντοτε με το βλέμμα προς το μέλλον, πρέπει να κατανοήσουν τους άξονες
της υβριδικής εργασίας -τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματα του εργασιακού χωροχρόνου των ανθρώπων-, προκειμένου να
τροφοδοτηθεί η ενέργεια, η συγκέντρωση,
ο συντονισμός και η συνεργασία που απαιτείται. Σε αυτό το άρθρο, θα παρουσιαστεί
η εξέλιξη των υβριδικών χώρων εργασίας,
περιγράφοντας τις τέσσερις αναδυόμενες
συνθήκες: η χρήση του γραφείου ως χώρου
εργασίας ενισχύει τη συνεργασία, η μετατροπή ενός οικείου χώρου σε πηγή ενεργητικότητας, η εκμετάλλευση του μη οριοθετημένου ωραρίου εργασίας για την ενίσχυση
της συγκέντρωσης και τέλος, η χρήση του
συγχρονισμένου ωραρίου για την επίτευξη
συνεργασίας, όπου αυτή απαιτείται.

Οι άξονες της υβριδικής εργασίας:
Τόπος και χρόνος
Ο τόπος εργασίας για πολλούς ανθρώπους
ήταν παραδοσιακά το γραφείο. Ο χώρος
του γραφείου, διαχωρισμένος από τον προσωπικό χώρο και εξοπλισμένος με όλο τον
απαραίτητο τεχνολογικό και μη εξοπλισμό,
υπήρξε σαν ένας τόπος «εκκλησιασμού» τον
οποίο οι άνθρωποι επισκέπτονταν, έχοντας
έναν ιερό στόχο και αυτός δεν ήταν άλλος
από το να εργαστούν. Κατά τη διάρκεια του

COVID-19, αυτό άλλαξε ριζικά. Για πολλούς
ανθρώπους, η εργασία βρίσκεται τώρα
στους προσωπικούς τους χώρους -στα σπίτια τους-, ενώ άλλοι εργάζονται σε café, τοπικά κέντρα, όπως ευέλικτους κοινόχρηστους
χώρους γραφείων ή σε διάφορους συνδυασμούς απομακρυσμένων τοποθεσιών.
Αλλά ο τόπος δεν είναι ο μόνος εργασιακός άξονας που μεταλλάσσεται. Σήμερα,
παρατηρείται μεγάλη ευελιξία στον χρόνο,
δηλαδή τις περιόδους κατά τις οποίες οι άνθρωποι ασχολούνται ενεργά με τη δουλειά.
Ο χρόνος επαναπροσδιορίζεται. Τα χρονοδιαγράμματα επεκτείνονται σε αυτό που
άλλοτε θεωρούνταν «ιδιωτικός» χρόνος. Οι
εργαζόμενοι δηλαδή, προσαρμόζουν τη
δουλειά τους σε προσωπικά χρονοδιαγράμματα που μπορεί να περιλαμβάνουν φροντίδα για την οικογένεια και τους φίλους, αφιέρωση χρόνου στην υγεία και στη σωματική
τους άσκηση, ενασχόληση με περαιτέρω
επαγγελματική κατάρτιση. Σε αυτή τη νέα
πραγματικότητα, κατέχει πρωταγωνιστικό
ρόλο το ωράριο εργασίας (βασισμένο σε
συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως το 9 έως 5),
το συντονισμένο εναντίον του ασύγχρονου
ωραρίου (ο βαθμός στον οποίο συμπίπτουν
τα προγράμματα των συναδέλφων) και ο
έλεγχος του ωραρίου (ο βαθμός αυτονομίας
που μπορεί να ασκηθεί σχετικά με τις ώρες
εργασίας).

Στόχος είναι η διασφάλιση
της παραγωγικότητας
Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η υβριδική εργασία είναι λειτουργική, οι επικε-
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φαλής πρέπει να συνθέσουν ένα ευνοϊκό
περιβάλλον χώρου και χρόνου, όπου θα ενισχύεται η παραγωγικότητα, φροντίζοντας
ταυτόχρονα να μην ελαττώνεται ούτε στο
ελάχιστο αυτό το χαρακτηριστικό. Για την
εύρυθμη λειτουργία αυτής της διαδικασίας,
οι επικεφαλής πρέπει να αναλογιστούν όλα
εκείνα τα στοιχεία της παραγωγικότητας, τα
οποία υπό ορισμένες συνθήκες παρουσιάζουν μια κάποια ευαισθησία.
Αδιαμφισβήτητα, η ενέργεια αποτελεί τον
όρο κλειδί για τη διασφάλιση της παραγωγικής εργασίας. Στις περισσότερες θέσεις εργασίας, οι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί
όταν βιώνουν θετικά συναισθήματα, προσδίδοντάς τους ζωτικότητα και ευεξία, ενώ
η παραγωγικότητά τους ελαττώνεται, όταν
εξαντλούνται ή βιώνουν στρες, με αποτέλεσμα οι εργασιακές τους συνήθειες να παρουσιάζουν ανθυγιεινά χαρακτηριστικά. Το

επόμενο απαραίτητο συστατικό για πολλές
θέσεις εργασίας όπου απαιτείται πραγματική αφοσίωση, είναι η συγκέντρωση. Όταν το
γενικό πλαίσιο -δηλαδή ο τόπος και ο χρόνος της εργασίας- επιτρέπει στους ανθρώπους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, τότε
μπορούν να είναι εξαιρετικά παραγωγικοί.
Σαφέστατα, η συγκέντρωσή τους πλήττεται
και εξανεμίζεται, όταν το περιβάλλον τους
αποσπά την προσοχή.
Πέρα από αυτά τα αυτόνομα εργασιακά
χαρακτηριστικά, υπάρχουν ορισμένα εργασιακά καθήκοντα, που απαιτούν ομαδική
συνεργασία. Ορισμένες εργασίες απαιτούν
σημαντικό συντονισμό μεταξύ διαφόρων
ομάδων. Όταν οι άνθρωποι είναι σε θέση να
συντονιστούν με τους συναδέλφους τους,
ευθυγραμμίζοντας τη σκέψη και τις ενέργειες τους, τότε εμμένουν προσηλωμένοι στον
στόχο τους και άρα είναι πιο αποτελεσματι-

κοί. Στην περίπτωση που η ευθυγράμμιση
αυτή καταρρεύσει, οι ομάδες διχάζονται και
διαχωρίζονται. Τέλος, υπάρχουν θέσεις εργασίας και καθήκοντα που απαιτούν ομαδικό συντονισμό και ανταλλαγή ιδεών. Σε όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, όταν το πλαίσιο
του εργασιακού τόπου και χρόνου δημιουργεί εμπόδια στη συνεργασία, η παραγωγικότητα μπορεί να πλήττεται και άνθρωποι να
γίνονται απρόθυμοι, κάτι που οδηγεί πολλές
φορές σε διαμάχες.
Οι επιλογές που αφορούν στον τόπο και
στον χρόνο, παρουσιάζουν ορισμένες διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, όσον αφορά
στον τόπο, η εργασία στο γραφείο ενισχύει
τη συνεργασία καθώς οι συνάδελφοι είναι σε
θέση να αναπτύξουν πιο εύκολα διαπροσωπικές σχέσεις, που να διέπονται από εμπιστοσύνη. Από την άλλη μεριά, κάτι τέτοιο μπορεί να εξαντλήσει την ενέργειά τους, ειδικά
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εάν η εργασία στο γραφείο συνεπάγεται με
μακρινή μετακίνηση και πολλές ώρες καθιστικής εργασίας. Όσον αφορά στον χρόνο,
τα συγκεκριμένα και οριοθετημένα εργασιακά ωράρια διευκολύνουν τον συντονισμό,
καθώς ο χρόνος μεταξύ των συναδέλφων
μπορεί εύκολα να ευθυγραμμιστεί. Ωστόσο,
το αυστηρό πλαίσιο ωραρίων ελλοχεύει τον
κίνδυνο μείωσης της συγκέντρωσης των εργαζομένων, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τους
προσωπικούς ρυθμούς του κάθε ατόμου. Με
βάση αυτές τις διακυμάνσεις, συνεπάγεται
ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της υβριδικής
εργασίας μπορούν δυνητικά να ενισχύσουν
την παραγωγικότητα. Πρέπει, όμως, να είναι
σχεδιασμένα σε ένα πλαίσιο σκοπιμότητας
σχετικά με το χρόνο και το χώρο που δε συναντάται στα παραδοσιακά συστήματα εργασίας, μέσα στα οποία αυτοί οι δύο άξονες
περιορίζονται. Το συγκεκριμένο πλαίσιο συνεπάγεται την κατανόηση των κρίσιμων παραμέτρων παραγωγικότητας, που είναι απαραίτητοι για τις ομάδες εργασίας (όπως η
ικανότητα εστίασης/συγκέντρωσης), καθώς
και το πλαίσιο εργασίας που δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτές τις κινητήριες δυνάμεις,
έχοντας ταυτόχρονα επίγνωση των διακυμάνσεων. Ο χειρισμός αυτών των σχεδιαστικών παραμέτρων πρέπει να συμβεί με τέτοιο
τρόπο που να επιτρέπεται η άνθηση της παραγωγικότητας, καθώς κάτι τέτοιο θα είναι
ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των
οικονομικών προκλήσεων, που απορρέουν
από τον COVID-19.

Νέες αρχές
Η μελέτη συγκεκριμένων εταιρειών είναι
αρωγός στην ανάλυση της σχεδίασης και
της υλοποίησης αυτής της «σκοπιμότητας»
και ξεκίνησε πολύ πριν ξεσπάσει η πανδημία. Τα ερωτήματα γύρω από το κατάλληλο
υβριδικό/παραγωγικό μοντέλο παραμένουν
και οι εταιρείες καλούνται να δώσουν απαντήσεις.
Ωστόσο, το μήνυμα που στέλνουν οι εταιρείες είναι ελπιδοφόρο: ορισμένοι οργανισμοί
ανά τον κόσμο χτίζουν γρήγορα πρακτικές
και διαδικασίες, που τους επιτρέπουν να
χρησιμοποιούν την υβριδική εργασία για να

ενισχύσουν τις παραμέτρους της παραγωγικότητας (ενέργεια, συγκέντρωση/εστίαση,
συντονισμός και συνεργασία). Άλλοι οργανισμοί βρίσκονται στο στάδιο τελειοποίησης
των διαδικασιών που φέρουν την υπογραφή
τους και βρίσκονται ήδη υπό επεξεργασία,
πριν ακόμη το ξέσπασμα της πανδημίας.
Σταδιακά, νέες συνθήκες και αρχές αναβλύζουν για τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας όπου προάγεται η παραγωγικότητα. Οι
επιχειρήσεις σχεδιάζουν βραχυπρόθεσμες
αλλαγές απέναντι στις προκλήσεις που έχει
δημιουργήσει ο COVID-19, ενώ παράλληλα
κοιτάζουν το μέλλον για να εγγυηθούν τη
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των πρακτικών που σχεδιάζονται.

Συνθήκη τόπου
• Σχεδιάστε το γραφείο με γνώμονα τη
συνεργασία
Η εργασία από τον χώρο ενός γραφείου
αποτελεί ουσιαστικά ένα είδος κοινωνικοποίησης. Η έρευνα του Nicholas Bloom, που
έλαβε χώρα σε ένα τηλεφωνικό κέντρο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μετά από
έξι μήνες απομακρυσμένης εργασίας, πάνω
από τους μισούς εργαζόμενους ήθελαν να
επιστρέψουν στο γραφείο, ακόμη και αν
αυτό σήμαινε μακρινή μετακίνηση. Είναι
προφανές ότι οι εργαζόμενοι προτιμούν να
δουλεύουν σε κοινό χώρο με συναδέλφους,
προσδοκώντας την κοινωνικότητα. Καθώς,
λοιπόν, οι εταιρείες αναμένουν την επιστροφή των στελεχών στα γραφεία τους, είναι
σημαντικό να αξιοποιηθεί στο έπακρο η
εμπειρία της απομακρυσμένης εργασίας. Με
αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθούν οι αξίες
της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης,
που μολονότι ευδοκίμησαν κατά την περίοδο του CODID-19, μπορούν να αξιοποιηθούν
εκ νέου και στην περίπτωση που η υβριδική
εργασία θα αποτελέσει τον νέο κανόνα.
Η δημιουργία ενός γραφείου ως τόπου συνεργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
το πώς σχεδιάζεται o χώρος. Αυτή η ιδέα
ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον παγκόσμιο
Όμιλο σχεδιασμού Arup και τον επικεφαλής
του σχεδιασμού Joseph Correnza για την κατασκευή των γραφείων τους στη Μελβούρ-

νη. Μολονότι, οι αποφάσεις του σχεδιασμού
δρομολογήθηκαν πριν από την πανδημία,
ήταν αρκετά ευέλικτες ώστε να επανατοποθετηθούν σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες, χωρίς να χάσουν τον μακροπρόθεσμο
στόχο της δημιουργίας ενός άκρως συνεργατικού, δυναμικού χώρου που επιτρέπει
την ελευθερία της άτυπης κίνησης.
Ο Correnza παρουσιάζει τρεις ιδέες σχετικά
με το πώς μια εταιρεία χωρίς τους ισχυρούς
πόρους της Arup, θα μπορούσε να προσεγγίσει αυτήν την αρχή συνεργασίας: την
αντικατάσταση των μικρών προσωπικών
χώρων με ενιαίους χώρος εργασίας (όταν
αυτό καταστεί ασφαλές), την ενθάρρυνση
των εργαζομένων να συναντιούνται εκτός
των εγκαταστάσεων και έξω από τις αίθουσες συσκέψεων και τη μετακίνηση εργαζομένων ανά τρίμηνο σε νέες θέσεις, έτσι ώστε
να γνωρίζουν νέους συναδέλφους.
• Μετατρέποντας την απομακρυσμένη
εργασία σε πηγή ενέργειας
Ένα από τα θετικά αποτελέσματα της απομακρυσμένης εργασίας κατά τη διάρκεια
της πανδημίας είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι
σε θέση να επαναπροσδιορίσουν τον χρόνο, όπου άλλοτε ξόδευαν στις μετακινήσεις,
επενδύοντάς τον σε δραστηριότητες που
ενισχύουν τη σωματική ενέργεια (μέσω
άσκησης και αναψυχής) αλλά και τη συναισθηματική ενέργεια (περνώντας χρόνο με
οικογένεια και φίλους). Το περπάτημα σε
πάρκα, η υγιεινή διατροφή και το χτίσιμο
στενότερων δεσμών με τους γείτονες λειτουργεί για πολλούς εργαζόμενους απομακρυσμένης εργασίας ευεργετικά, καθώς
ενισχύει σημαντικά την ενέργειά τους. Παρά
ταύτα, οι εργαζόμενοι με μικρά παιδιά δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα όρια μεταξύ εργαζόμενου και γονέα. Σε περίπτωση
που η απομακρυσμένη εργασία συνεχίσει να
αποτελεί και μακροπρόθεσμα μια κανονικότητα, απαιτείται ένα συντονισμένο πλαίσιο
«σκοπιμότητας», πάντοτε με γνώμονα τις
ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες τόσο των
εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.
Ο Nicola J. Millard, μελετώντας τους βετεράνους της απομακρυσμένης εργασίας, δι-

παρουσίαση
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Πως επιτυγχάνεται η εικονική
συν-εργασία χωρίς προσωπική εγγύτητα;
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟ,
Associate Professor of Digital Business, Alba Graduate Business School, The American College of Greece

Η

αιφνίδια αντιστροφή της εργασιακής ρουτίνας από, ως
επί το πλείστον, επιτόπιας
παρουσίας, σε σχεδόν εξ ολοκλήρου εικονικής, ανέδειξε ρωγμές στην
επικοινωνία, δυσχέρεια στην προσαρμογή, ασταθείς επιδόσεις, και εξάντληση του
κοινωνικού κεφαλαίου στις επιχειρήσεις.
Ασφαλώς, ορισμένοι ήταν αρκετά μπροστά από τις εξελίξεις ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία προσαρμογής μετά την έλευση της πανδημίας.
Παρ’ όλο που για πολλούς επαγγελματίες η εικονική συνεργασία είναι δεύτερη
φύση εδώ και καιρό, οι υπάλληλοι γραφείου στις επιχειρήσεις είχαν προσαρμοστεί
σε ένα μεικτό μοντέλο κυρίως επιτόπιας
εργασίας υποβοηθούμενης από ψηφιακά
εργαλεία, όπως email, intranets, εταιρικά
κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες project
management, και την πανταχού παρούσα
πλέον τηλεδιάσκεψη. Η εικονική συνεργασία (virtual collaboration) ορίζεται ως η
εργασία δύο ή περισσότερων ανθρώπων
που ανταλλάσσουν και παράγουν γνώση με τη διαμεσολάβηση μιας διεπαφής
βασισμένη στις ψηφιακές τεχνολογίες,

σε αντίστιξη προς την αδιαμεσολάβητη
εμπειρία της επικοινωνίας με ταυτόχρονη
φυσική παρουσία.
Για παράδειγμα, η τηλεδιάσκεψη αποκαθιστά ως ένα βαθμό την πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία και το στοιχείο της
ταυτόχρονης παρουσίας ενώ χωρίζει το
κεφάλι από το υπόλοιπο σώμα. Σύντομα,
κινούμενα άβαταρ ή ολογράμματα θα
προσθέσουν ένα ακόμα επίπεδο εικονικότητας, η οποία θα επιτρέπει ενδεχομένως μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης με
τηλε-παρουσία ολόκληρου του σώματος,
και τη χρήση της στάσης του σώματος, της
έκφρασης του προσώπου, και των χειρονομιών στην εικονική επικοινωνία.
Η εισαγωγή ανοίκειων τεχνολογιών στη
συνεργατική λήψη αποφάσεων δημιουργεί εμπόδια όπως: τεχνικές δυσλειτουργίες, ανομοιογένεια στις τεχνολογικές δεξιότητες και τα μέσα μεταξύ των μελών μίας
ομάδας, υστέρηση στη σύνδεση, περιορισμούς στην έκφραση, έλλειψη εξωλεκτικής επικοινωνίας, ένδεια κοινών πλαισίων
αναφοράς, αποκοπή από το κοινό όραμα,
απουσία συμβολικών αναφορών σε αξίες
και κοινωνική ιεραρχία, τάση προς τη σιωπή και την αποχή, και άλλα.
Τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί να
προκαλέσουν περαιτέρω δυσλειτουργίες
όπως απώλεια της φυσικότητας στην επικοινωνία, υποχώρηση της εμπιστοσύνης
(ή μεγαλύτερη δυσκολία στη δημιουργία
κλίματος εμπιστοσύνης), δυσχέρεια στη
μεταφορά άρρητης γνώσης, εξασθένιση
της ενσυναίσθησης, και αποδυνάμωση
της ομαδικής ταυτότητας.
Από την άλλη, τα ψηφιακά εργαλεία προσφέρουν ανεπανάληπτες ευκαιρίες για πιο
ισότιμη συμμετοχή, πλουσιότερα μέσα έκφρασης, καλύτερα δομημένες διαδικασίες

σκέψης και αποφάσεων, χρόνο για στοχασμό και μετρημένη αντίδραση, συμμετοχή
ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας ή
ζώνης ώρας, προσβασιμότητα για άτομα
με αναπηρία, αποτελεσματική χρήση του
χρόνου, λιγότερα ταξίδια και μετακινήσεις,
καταγραφή και αρχειοθέτηση συνομιλιών,
μεταξύ άλλων.
Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι οργανισμοί προτιμούν την ανταλλαγή στατικών
εγγράφων (π.χ. σε μορφή Word ή PDF) και
επιστολών (email) ενώ αντιστέκονται στην
υιοθέτηση εργαλείων όπως η από κοινού
επεξεργασία κειμένου, hypertext, σύντομα
μηνύματα, πολυμέσα, και δομημένες συζητήσεις ως μορφών συνεργατικής έκφρασης
– για να μην αναφέρουμε τα μαγνητοσκοπημένα video, τη μεικτή πραγματικότητα,
και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες.
Από αυτή την άποψη, η συνεργασία σε ορισμένους οργανισμούς δεν έχει ακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας, τη στιγμή
που οι νεότερες γενιές έχουν ήδη προσαρμοστεί σε μορφές εικονικότητας όπως το
TikTok, το Minecraft, και το Pokémon Go.
Τα ψηφιακά εργαλεία και οι πρακτικές που
η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει αναγκαστεί να υιοθετήσει από το δεύτερο μισό
του 2020, είναι ακόμα πρωτόγονα σε σύγκριση με τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον της εικονικής συνεργασίας.
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ψηφιακά
εργαλεία με τρόπους που περιορίζουν, μειώνουν και χαραμίζουν τις ανθρώπινες δυνατότητες ή με τρόπους που διευρύνουν,
ανυψώνουν και απελευθερώνουν τις δημιουργικές μας δυνάμεις. Όσο πιο εικονική η
συνεργασία, τόσο πιο πολύτιμες καθίστανται, εκτιμώνται και δεν σπαταλιούνται, οι
σπανιότερες ευκαιρίες ταυτόχρονης φυσικής παρουσίας.
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Όταν οι άνθρωποι μπορούν να
συντονιστούν με τους συναδέλφους τους,
ευθυγραμμίζοντας τη σκέψη και τις ενέργειες
τους, τότε είναι προσηλωμένοι στον στόχο
τους και πιο αποτελεσματικοί
απίστωσε ότι η οργάνωση στο σπίτι έπαιξε
βασικό ρόλο στην εργασιακή τους επιτυχία.
Δεδομένου ότι κάθε εργαζόμενος διέθετε
ένα διαμορφωμένο εργασιακό χώρο, αυτό
που έκανε πραγματική διαφορά ήταν να διαθέτει ένα ξεχωριστό δωμάτιο, μια μεγάλη
οθόνη υπολογιστή και μια καλή καρέκλα. Η
ιεροτελεστία ήταν επίσης σημαντική, όπως
το ντύσιμο με ρούχα εργασίας αλλά και η
όλη προετοιμασία της εργασιακής ρουτίνας.
Πολλοί από αυτούς τους βετεράνους στην
απομακρυσμένη εργασία μεγιστοποίησαν,
επίσης, την ενέργειά τους, χρησιμοποιώντας
την τεχνολογία για να διατηρήσουν τα όρια
μεταξύ του «on» χρόνου, όταν ήταν διαθέσιμοι να ανταποκριθούν και να συνεργαστούν
με συναδέλφους και του «oﬀ» χρόνου, όταν
θα μπορούσαν να ασχοληθούν με δραστηριότητες ενίσχυσης της προσωπικής τους
ενέργειας. Οι εργαζόμενοι αυτοί διέθεταν
χρόνο για να κάνουν τα κατάλληλα διαλείμματα για μεσημεριανό γεύμα και ήταν
σε θέση να αποχωρούν συμβολικά από
τον χώρο εργασίας στο τέλος της ημέρας.
Επίσης, οι ίδιοι μπήκαν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την οικογένεια και τους
συναδέλφους τους, έτσι ώστε αυτά τα όρια
να διατηρηθούν.

Συνθήκη χρόνου
• Το μη οριοθετημένο ωράριο ενισχύει
τη συγκέντρωση
Υπάρχουν μερικές εργασίες, όπου η συγκέντρωση είναι εφαλτήριο για την παραγωγικότητα. Η δημιουργία ενός προγράμματος,
που επιτρέπει στους εργαζομένους να αποσυνδέονται για πέντε ώρες προκειμένου να
συγκεντρωθούν, επιλέγοντας τη στιγμή που

ταιριάζει στους φυσικούς τους ενεργειακούς
ρυθμούς, μπορεί να είναι εξαιρετικά επωφελής, είτε το κάνουν σε εταιρικό είτε σε προσωπικό χώρο. Για αυτούς τους ανθρώπους,
τα μη οριοθετημένα ωράρια είναι ιδανικά.
Σίγουρα, πίσω από αυτή την ικανότητα κρύβεται ένα τελειοποιημένο πρόγραμμα διαχείρισης. Κάθε κομμάτι εργασίας χωρίζεται
σε συγκεκριμένα καθήκοντα και αναλύεται
με βάση τον πιθανό χρόνο, που απαιτείται
για την επίτευξή τους. Ωστόσο, επειδή ο χρόνος αυτός είναι υποκειμενικός, θα πρέπει να
γίνεται εκ των προτέρων συμφωνία με τον
κάθε εργαζόμενο για τις εργατοώρες, που
χρειάζεται να αφιερώσει σε μια συγκεκριμένη εργασία.
• Το συγχρονισμένο ωράριο,
ως η βάση του συντονισμού
Ενώ ορισμένα καθήκοντα εκπληρώνονται
καλύτερα όταν οι άνθρωποι μπορούν να
επικεντρωθούν και να εργαστούν σύμφωνα
με το δικό τους ρυθμό, άλλα απαιτούν συντονισμένη εργασία σε πραγματικό χρόνο
με προσεκτικό διάλογο και αναφορές. Συνήθως, το συγχρονισμένο ωράριο εμφανίζεται φυσικά, επειδή οι άνθρωποι βρίσκονται
στον ίδιο χώρο μια καθορισμένη στιγμή.
Όμως, οι τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν
τον σχεδιασμό ενός συγχρονισμένου ωραρίου, το οποίο παραμένει χωρικά άγνωστο,
δημιουργώντας όπου είναι δυνατόν ευκαιρίες για γόνιμες, εικονικές αλληλεπιδράσεις σε
πραγματικό χρόνο.

Οι προσδοκίες
Κάθε οργανισμός θα πρέπει να προβληματιστεί σχετικά με τους τρόπους, με τους

οποίους μπορεί να ενισχυθεί η ενέργεια, η
συγκέντρωση, ο συντονισμός και η συνεργατικότητα, καθιστώντας έτσι την υβριδική
εργασία όσο το δυνατόν πιο παραγωγική.
Οι επικεφαλής είναι κρίσιμο να λάβουν
υπόψη τέσσερις προτάσεις το επόμενο διάστημα:
1. Οι επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν λελογισμένα. Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να γίνουν σαφείς οι μεμονωμένες προτιμήσεις
των εργαζομένων. Χρειάζεται ειδικός χειρισμός και προσοχή στη λήψη πρώιμων
αποφάσεων, που θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, ενώ οι επιλογές είναι
καλύτερα να παραμείνουν ανοιχτές.
2. Επιπλέον, οι οργανισμοί πρέπει να λάβουν
υπόψη τις διακυμάνσεις που πιθανόν θα
προκύψουν. Κατά τον σχεδιασμό νέων
τρόπων εργασίας, είναι λογικό επακόλουθο να αναδύονται τα μειονεκτήματα του
κάθε μοντέλου. Η εργασία από το σπίτι θα
προσδώσει ενέργεια, αλλά θα ελαττώσει
παράλληλα τη συνεργασία. Η διαχείριση
αυτών των διακυμάνσεων απαιτεί δημιουργικότητα.
3. Η καλύτερη λύση μπορεί να επέλθει μονάχα μέσα από την εμπειρία, δοκιμάζοντας τα νέα μοντέλα στην πράξη. Υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε ακόμη.
Η καλή προετοιμασία μπορεί να αποτρέψει τους κινδύνους, που υπάρχουν
γύρω από την διαδικασία. Στην αρχή θα
χρειαστεί θάρρος για να ξεπεραστούν οι
όποιες προκλήσεις, αλλά στην πορεία τα
μέλη της ομάδας θα μάθουν να ενθαρρύνουν τις ευκαιριακές συναντήσεις σε
ολόκληρο τον οργανισμό.
4. Η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων είναι
αναγκαία για τους επικεφαλής, ώστε να
ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες και
να διασφαλίσουν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής τους.
Αυτό σημαίνει ότι χαρακτηριστικά όπως
η ενσυναίσθηση, πρέπει να κατακτηθούν
από τους επικεφαλής, προκειμένου να
είναι σε θέση να αφουγκράζονται τις μεμονωμένες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα να
συμβάλλουν στη δημιουργική ανάπτυξη
λύσεων.
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Ο αυτοματισμός στο επίκεντρο
του ψηφιακού μετασχηματισμού
O ψηφιακός μετασχηματισμός στον χώρο των επιχειρήσεων αποτελεί πλέον
μια αναντίρρητη αναγκαιότητα και έναν βασικό μοχλό για την ανάπτυξη των
οργανισμών, ανεξαρτήτως μεγέθους. Σε μια εποχή που ο χρόνος της επιστροφής
στην κανονικότητα μοιάζει άγνωστος, το κόστος των νέων τεχνολογιών μοιάζει
μικρό σε σχέση με τα προσδοκόμενα οφέλη.
ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΤΡΑΜΠΑ, Sales & Marketing Director, Xerox Hellas

Α

πό την εμφάνιση της πανδημίας
και μετά, παγκόσμιες μελέτες
επιβεβαιώνουν ότι οι εταιρείες
επενδύουν με αυξανόμενους
ρυθμούς σε νέους τεχνολογικούς πόρους
και υποδομές, για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας,
τόσο από το γραφείο, όσο και από το σπίτι.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Xerox
για το Μέλλον της Εργασίας, το 56% των
επιχειρήσεων αναμένεται να αυξήσουν τις
επενδύσεις τους σε τεχνολογικές λύσεις
και υποδομές, ενώ το 34% σχεδιάζουν να
επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του
COVID-19.

Στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού βρίσκεται ο αυτοματισμός, που
απαλλάσσει τους εργαζόμενους από επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, καθιστώντας
τις εργασίες ρουτίνας ευκολότερες και πιο
αποτελεσματικές. Η αυτοματοποίηση μειώνει στην πράξη τη χειροκίνητη εργασία επιτρέποντας στους εργαζόμενους να ασχοληθούν με πιο δημιουργικά πράγματα, για
περισσότερο χρόνο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο αυτοματισμός είναι η ταχύτερα
αναπτυσσόμενη υποκατηγορία στον χώρο
των λύσεων λογισμικού, με ετήσια αύξηση
άνω του 60%. Εν μέσω πανδημίας, ο αυτοματισμός καθίσταται ακόμη πιο αναγκαίος
και για λόγους υγείας μιας και η απελευθέρωση από manual διαδικασίες υποστηρίζει
την ασφάλεια των εργαζομένων και διασφαλίζει τη δημόσια υγεία.
Παράλληλα, όλο και περισσότερες είναι οι
επιχειρήσεις που επιδιώκουν καλύτερη διαχείριση της Πληροφορίας και μεγαλύτερο εξορθολογισμό στη ροή των εργασιών
τους - είτε στο γραφείο, είτε στο σπίτι. Για
την επίτευξη αυτών των σκοπών, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν έξυπνες εφαρμογές,
όπως αυτές που προσφέρει η τεχνολογία
ConnectKey της Xerox, απλοποιώντας τις
καθημερινές εργασίες και αυξάνοντας την
παραγωγικότητά τους. Το ίδιο συμβαίνει
και με πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου όπως το Xerox Docushare, που διασφα-

λίζουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση
σε έγγραφα και πληροφορίες από μακριά,
προωθώντας τη συνεργασία μέσω cloud.
Tέλος, σημαντική είναι και η τάση των εργαζομένων να μαθαίνουν οι ίδιοι περισσότερα για την αυτοματοποίηση, προσθέτοντας
μεγαλύτερη αξία στις ομάδες τους. Κατά
τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, ως
μέρος ενός προγράμματος εκπαίδευσης
του προσωπικού της σε θέματα αυτοματισμού, η Xerox εκπαίδευσε περισσότερους
από 800 υπαλλήλους στην κατασκευή
απλών bots, με στόχο την απελευθέρωσή
τους από συνηθισμένες εργασίες ρουτίνας.
Εκμεταλλευόμενοι πλήρως αυτές τις νέες
δεξιότητες, οι εργαζόμενοι έχουν ήδη αναπτύξει σχεδόν 50 bots, σε ένα ευρύ φάσμα
λειτουργιών, όπως το μάρκετινγκ και η τεχνική υποστήριξη.
Καθώς ο αυτοματισμός οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα των εργαζομένων και
σε μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών,
η υιοθέτησή του, ως μέρος του ψηφιακού
μετασχηματισμού, είναι πιο επίκαιρη από
ποτέ. Ωστόσο, για να γίνει ο αυτοματισμός
μόνιμο μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, οι εταιρείες θα πρέπει να βρουν
τους κατάλληλους στρατηγικούς συνεργάτες που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν
τις υποδομές, τις διαδικασίες και την τεχνογνωσία τους, αποκτώντας ένα πολύτιμο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Πώς θα πλοηγηθούν οι εταιρείες
στην μετά COVID-19 εποχή
Πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο στην μετά COVID-19 εποχή, οι ηγεσίες των
εταιρειών καλούνται να επιδείξουν άμεση προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες εξελίξεις
που θα φέρει η έναρξη του εμβολιασμού και η ομαλή επιστροφή στη νέα κανονικότητα.
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, ISS Facility Services Hellas

Ο

ι συνθήκες που διαμορφώνονται επιτάσσουν ευελιξία, διασφάλιση της ποιότητας στον
απομακρυσμένο τρόπο εργασίας και ασφάλεια για τους εργαζόμενους στην
εργασία. Άλλωστε, αυτές οι νέες τάσεις θα
αποτελέσουν τον βασικό οδηγό για το μέλλον της κάθε εταιρείας.
Η τηλεργασία σε συνδυασμό με την εκ περιτροπής εργασία στο γραφείο, ήρθε αιφνιδίως στο προσκήνιο, κερδίζοντας έδαφος στις
προτιμήσεις οργανισμών και εργαζομένων,
με αρκετές επιχειρήσεις να θεωρούν την εργασία από το σπίτι ως ένα μέτρο εξοικονόμησης κόστους, θέτοντας νέους κανόνες στον
τρόπο λειτουργίας τους. Οι επιχειρήσεις που
θα εφαρμόσουν αυτό το μοντέλο εργασίας
οφείλουν να παρέχουν στο προσωπικό τον
απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και τη σωστή
εκπαίδευση ώστε η εργασία να μπορεί να

επιτευχθεί απομακρυσμένα με την ίδια ποιότητα και στους ίδιους χρόνους που επιτυγχάνεται μέσα στην επιχείρηση.
Αδιαμφισβήτητα, την ίδια ώρα, η υγεία και
η ασφάλεια των εργαζομένων θα πρέπει να
διασφαλίζονται στις εγκαταστάσεις των οργανισμών. Πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανόν
να διστάσουν να επιστρέψουν στη δουλειά
τους άμεσα, καθώς θα συνεχίσουν να ανησυχούν για τυχόν κινδύνους που θα επηρεάσουν την υγεία τους. Αφουγκραζόμενοι τις
ανησυχίες αυτές, οι εταιρείες οφείλουν να
δείξουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εταιρικής
ευθύνης για την υποστήριξη της υγείας και
της ασφάλειας των εργαζομένων τους και να
καθορίσουν εκ των προτέρων τα κριτήρια με
τα οποία θα αξιολογήσουν ότι η επιστροφή
στους χώρους εργασίας είναι ασφαλής. Γιατί,
μην ξεχνάμε, η επιτυχία της επιστροφής θα
καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ίδιας της
εταιρείας και αυτό διότι το word-of-mouth
των εργαζομένων αποκτά σήμερα πολλαπλασιαστική δύναμη συγκριτικά με την προ
COVID-19 εποχή.
«Οι υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης στην εργασία κατέχουν πια πρωταγωνιστικό ρόλο»
Όπως ήταν φυσικό, η πανδημία επέφερε αλλαγές στον κλάδο του Facility Management
όπως μετασχημάτισε και άλλους κλάδους
παγκοσμίως. Τώρα που η διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι προτεραιότητα όλων και
θα συνεχίσει να είναι και στην μετά COVID-19
εποχή, η ανάγκη για ασφαλείς εργασιακούς
χώρους είναι επιτακτική, με τις υπηρεσίες

καθαρισμού και απολύμανσης να έχουν αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιλογή αξιόπιστων
συνεργατών που έχουν τη δυνατότητα να
προσφέρουν πιστοποιημένες υπηρεσίες καθαρισμού, απολύμανσης και τεχνικής συντήρησης με γνώμονα την ποιότητα.
Από το cost-driven περάσαμε στο qualitydriven ενώ καταγράφεται εντονότερα η ανάγκη για σωστή επιλογή συνεργατών με βασικό κριτήριο τις φερόμενες πιστοποιήσεις
ποιότητας. Επιπλέον, ειδικά διαμορφωμένες
υπηρεσίες της επόμενης ημέρας, όπως ο
επανασχεδιασμός του προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, η συντήρηση και
απολύμανση των συστημάτων κλιματισμού,
αλλά και η ανακατάταξη των γραφειακών
χώρων θα συνεχίσουν να παρέχονται και
όταν η πανδημία φτάσει στο τέλος της, αποκαθιστώντας την ανασφάλεια και την ανησυχία που τείνει να επικρατεί με την επιστροφή
στο φυσικό εργασιακό περιβάλλον.
Οι εταιρείες θα πρέπει να καταφέρουν να
αποκαταστήσουν τη συναισθηματική σύνδεση που είχαν οι εργαζόμενοι με τον εργασιακό τους χώρο πριν το ξέσπασμα την
πανδημίας, προσφέροντας υψηλότερα πρότυπα υγιεινής από πριν. Η ψυχική ευημερία
των εργαζομένων μέσα από τη δημιουργία
ασφαλών χώρων εργασίας και αξιοπιστίας
στον απομακρυσμένο τρόπο λειτουργίας
είναι λοιπόν επιτακτική. Σε διαφορετική περίπτωση, το πιθανότερο είναι, η μη προσαρμοστικότητά των οργανισμών και η μη υιοθέτηση αυτών των νέων τάσεων να διαγράψει
κάθε θετική τους συνεισφορά στο παρελθόν,
όσο άδικο κι αν είναι αυτό.
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Ηγεσία σε Περίοδο Παρατεταμένης Κρίσης
Η κρίση που διανύουμε, ανεξαρτήτως των διαφορετικών αιτιών που την συντηρούν,
ξεκινά το 2008 και αποτελεί μία από τις πλέον παρατεταμένες κρίσεις της παγκόσμιας
οικονομικής ιστορίας.
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ Β. ΛΕΙΒΑΔΑ, Διευθύνοντος Συμβούλου, Green Properties

Α

σχέτως του πότε θα επιτευχθεί βιώσιμη ανάκαμψη, πολλές από τις
αλλαγές που συντελούνται στην
κοινωνία, στην οικονομία και
στο επιχειρείν, αν και εμφανίζονται ως εφήμερες ή αμυντικές, θα παραμείνουν μόνιμα
στην ζωή μας. Μία στρατηγική απλά για την
υπέρβαση της συγκεκριμένης κρίσης είναι
ανεπαρκής. Η νέα στρατηγική πρέπει είναι
«δυναμική» και όχι «στατική» και συγχρόνως
να επιτυγχάνει την εξάλειψη των αιτίων που
οδήγησαν στην κρίση. Στόχος δύσκολος:
οι άνθρωποι που απαιτούν από τους Ηγέτες μεγάλη αποφασιστικότητα, για να τους
οδηγήσουν εκτός κρίσης, είναι συχνά οι ίδιοι
που τους αμφισβητούν όταν αυτοί απαιτούν
άβολες προσαρμογές στον κόσμο που ανατέλλει. Η υιοθέτηση «βέλτιστων πρακτικών»
θα συνεχιστεί, αλλά η ανεύρεση των «επόμενων πρακτικών» γίνεται αναπόφευκτη. Πώς
προσανατολιζόμαστε, λοιπόν, μέσα στον νέο
κόσμο ενισχυμένης ασάφειας;

Είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι στην κορυφή ενός οργανισμού, στα πολύ δύσκολα, να
καταφεύγουν σε ασφαλή χαρακώματα: βραχυπρόθεσμες διορθωτικές κινήσεις, πολλές
περικοπές, στην προσωπική εξειδίκευση που
τους δίνει πλεονέκτημα και ό,τι άλλο «αρκεί
να περάσει η καταιγίδα». Οι σημερινές όμως
συνθήκες δεν αποτελούν «περαστική καταιγίδα». Τα συνήθη χαρακώματα δεν προσφέρουν προστασία και καμία «φωτισμένη
Ηγεσία» δεν επαρκεί για να προσφέρει την
απαιτούμενη προσαρμοστικότητα. Κανείς
δεν εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση ενός
τέτοιου «μπαράζ» ανελέητων προκλήσεων.
Τώρα δεν είναι η ώρα των ασφαλών αναχωμάτων αλλά της ενεργητικής και δυναμικής
προσαρμογής. Οι συνεχείς κλυδωνισμοί
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία να κλείσεις
τους λογαριασμούς σου με το παρελθόν, να
αλλάξεις ρόλους στο παιχνίδι, να αναδιατάξεις οργανογράμματα, να ορίσεις εκ νέου την
δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι σου. Να
ξεκαθαρίσεις εκείνα τα στοιχεία του DNA του
οργανισμού που πρέπει να συντηρηθούν και
εκείνα που πρέπει να προσεγγιστούν με νέα
ματιά. Λόγω της παρατεταμένης αναστάτωσης, στις αποφάσεις της Ηγεσίας πρέπει να
συνυπάρξουν η Ανάλυση και η Πολιτική. Θα
συνεχίσουμε να αναλύουμε βεβαίως, ορθολογικά, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες μίας
απόφασης αλλά επιβάλλεται να συνεκτιμούμε και τις προσδοκίες, τους φόβους και τις
ομαδοποιήσεις που διαμορφώνονται γύρω
από κάθε απόφαση.
Δυστυχώς θα υπάρξουν και απώλειες.
Γι’ αυτό οι ηγέτες πρέπει να δείχνουν κατανόηση. Για να υλοποιήσει κανείς αλλαγές
στα δύσκολα, πρέπει να βρει στήριξη και
βοήθεια. Όχι λόγω τυφλής αφοσίωσης, αλλά

ενός κοινού πάθους να βρεθεί ο δρόμος του
Μέλλοντος. Και τι βοήθεια θα ήταν αυτή αν
δεν αισθάνεται ο άλλος ότι του προσφέρεται
πεδίο να αποδώσει και χωρίς φόβο να προτείνει ή να ασκήσει κριτική; Ακόμα και να
συγκρουστεί, αρκεί η σύγκρουση να αφορά
ζητήματα ή λειτουργίες και να μην είναι προσωποποιημένη.
Οι εντάσεις και οι «υψηλές θερμοκρασίες»
δεν πρέπει να αποθαρρύνονται αλλά να παρακολουθούνται. Αν η θερμοκρασία είναι
διαρκώς χαμηλή, οι άνθρωποι αποφεύγουν
άβολες ερωτήσεις και δύσκολες αποφάσεις.
Αν η θερμοκρασία είναι συνεχώς υψηλή,
οι άνθρωποι πανικοβάλλονται και ακινητοποιούνται.
Οι προϊστάμενοι πρέπει να δίνουν το παράδειγμα για την ευθύτητα του λόγου, των
πράξεων αλλά και του ρίσκου που πρέπει να
αναλαμβάνεται. Οι υφιστάμενοι πρέπει να
ενθαρρυνθούν να δίνουν την άποψη τους,
προστατευόμενοι από πιέσεις του οργανισμού που τους καθιστούν σιωπηλούς.
Η Εταιρική Προσαρμοστικότητα αποδεικνύεται πολύτιμη. Οι σημαντικές αλλαγές, σπανίως αποτελούν το προϊόν μίας χαρισματικής
έμπνευσης της κλειστής ηγετικής ομάδας
και εφαρμόστηκε σε όλο τον οργανισμό.
Αντιθέτως, συχνά προέρχονται από πειραματισμούς που εφαρμόστηκαν ή από επιτυχημένες μικρο-προσαρμογές, που ξεκίνησαν
στα διάφορα περιβάλλοντα του οργανισμού.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων
και των τμημάτων του οργανισμού είναι νευραλγικοί παράγοντες. Η στατική Ηγεσία δεν
επαρκεί για να βρει τον δρόμο προς το Μέλλον. Η Ηγεσία πρέπει να φροντίζει να αναδεικνύει περισσότερη Ηγεσία μέσα από τα βάθη
του κάθε οργανισμού.
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Ικανός αρχηγός είναι αυτός που μπορεί
να αγγίζει τις καρδιές των άλλων
Υπάρχουν δύο φράσεις που τον τελευταίο καιρό γυρνάνε συνέχεια στο μυαλό μου.
«Ηγέτης είναι αυτός που οδηγεί τους ανθρώπους εκεί που θέλουν να πάνε. Μεγάλος ηγέτης
είναι αυτός που τους οδηγεί εκεί που δεν είχαν ποτέ φανταστεί ότι θα ήθελαν να πάνε».
ΤΟΥ ΝΑΣΟΥ ΜΠΙΚΑ, Διευθύνοντος Συμβούλου, Valsamidis A.E.

κρίση. Μια κρίση την οποία βιώνουμε, που
είναι δύσκολη κι η οποία έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι τοπική. Είναι ίδια για όλη
την ανθρωπότητα. Εκεί, λοιπόν, εμείς δεν
χρειάζεται να σκεφτούμε τι ηγέτες είμαστε
ή τι ηγέτες θέλουμε να γίνουμε. Ξέρουμε ότι
για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα πρέπει να είμαστε παραπάνω
από απλοί ηγέτες. Να μην φοβόμαστε να
παίρνουμε αποφάσεις. Εκεί, λοιπόν, μου έρχεται στο μυαλό η φράση που έγραψα στην
πρώτη παράγραφο.

Σ

την Ελλάδα της παρατεταμένης
δεκαετούς κρίσης 2008-2019,
στην Ελλάδα που είναι η μοναδική ανεπτυγμένη χώρα που έζησε
την οικονομική κρίση και αμέσως μετά ήρθε,
χωρίς διάλειμμα, στο δρόμο της κι η κρίση
της πανδημίας, καθένας από εμάς, που είχε
στις πλάτες του μια εταιρεία και πολλούς
συνεργάτες, ήρθε αντιμέτωπος με μεγάλες
αποφάσεις. Είναι ο λόγος που οι Έλληνες κι
οι Ελληνίδες επικεφαλής εταιρειών και τομέων έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία από μοναδικές στιγμές. Πολλοί από εμάς πέτυχαν σε
θέση ευθύνης στο εξωτερικό, αποκτώντας
πλούσια εμπειρία και γνώση. Πολλοί επίσης
επιστρέψαμε στην Ελλάδα χωρίς πλέον να
έχουμε το φόβο αντιμετώπισης κάποιας κατάστασης.
Η πλούσια γνώση ήταν απαραίτητος σύμμαχος να αντιμετωπίσουμε και την τωρινή

Η νέα πραγματικότητα της τηλεργασίας
Τι επανάσταση έφερε αυτή η νέα πραγματικότητα; Σίγουρα μια και εξαιρετικά σημαντική. Την επιτάχυνση της ψηφιακής ανάπτυξης
με άμεσα ορατές αλλαγές στην καθημερινότητα της ζωής μας. Έφερε φυσικά κι ίσως τη
πιο σημαντική εξέλιξη στον εργασιακό τομέα. Την τηλεργασία.
Θετικό ή αρνητικό το πρόσημο της τηλεργασίας; Ανάμεσα, στις φωνές που μιλάνε
για μείωση των ταξιδιών ή για αλλαγή του
τρόπου εργασίας, υπάρχει μια λέξη-κλειδί: η
ευκαιρία. Τι έκανε η τηλεργασία; Διατήρησε
το δικαίωμα της εργασίας αφενός και της δημιουργίας αφετέρου. Χωρίς την τηλεργασία
πολλοί από εμάς δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Το κυριότερο, όμως, δεν θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε. Να προχωρήσουμε
στη διαμόρφωση νέων δρόμων.
Οι νέοι αυτοί δρόμοι δεν μπορούνε να περάσουν όμως, μόνο μέσα από μια οθόνη. Διότι
εδώ υπάρχει μια άλλη λέξη-κλειδί: η ενσυναίσθηση. Ό,τι και να κάνουμε η καθημερινή τριβή, η ανθρώπινη σχέση δεν μπορεί να

αντικατασταθεί. Η κουλτούρα μιας εταιρείας
διαμορφώνεται μόνο μέσα από τις άμεσες
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων της. Ο δεσμός ανάμεσα στους ανθρώπους μιας εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την δια
ζώσης ομιλία κι επαφή. Η γλώσσα του σώματος, η στιγμιαία λεκτική αντίδραση, ο τρόπος
ομιλίας είναι όλα στοιχεία που θα δώσουν
έναυσμα στην απαραίτητη συναισθηματική
νοημοσύνη που οφείλει να έχει ο-η επικεφαλής μιας εταιρείας. Αν θεωρήσουμε την
τηλεργασία πανάκεια κινδυνεύουμε στην
απόλυτη περιθωριοποίηση.
Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα την τηλεργασία
πρέπει να τη δούμε ως βελτίωση της ποιότητας ζωής των στελεχών, των εργαζομένων,
των μελών της οικογένειας μιας εταιρείας.
Μέσα από τη δυνατότητα να έχουμε μια
ελευθερία κινήσεων και να προσφέρουμε
στον εαυτό μας και την εταιρεία μας το δικαίωμα στη δημιουργία άσχετα από τις εξωτερικές συνθήκες. Δεν πρέπει να τη δούμε
όμως ως σταθερό πυλώνα διαδικασίας γιατί
τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό που
στο τέλος ξεχωρίζει κάθε εταιρεία οτιδήποτε
κι αν παράγει. Τη ψυχή της.
Ας αναλογιστούμε, λοιπόν, όλοι τι πρέπει να
κάνει σήμερα αυτός ο οποίος στο χώρο του
δεν θέλει να είναι απλά ηγέτης αλλά μεγάλος
ηγέτης. Να κρατήσει τα θετικά της τηλεργασίας, αλλά και να διατηρήσει τις προσωπικές
σχέσεις, όπως διαμορφώνονται στο χώρο
της εργασίας, με έναν συνδυασμό που θα
φέρει το τέλειο αποτέλεσμα ανάμεσα στη διαχείριση της τεχνολογίας και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Διότι το κέντρο μιας εταιρείας
είναι πάντα ο Άνθρωπος.
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Η ηγεσία σήμερα προχωρά τα πράγματα
μπροστά, με τον Άνθρωπο στο επίκεντρο
Με ευθύνη, ευελιξία, ενσυναίσθηση και συνεργατικότητα.
Για την επιστροφή στην κανονικότητα. Για την επόμενη ημέρα.
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, ΑΒ Βασιλόπουλος

αλλαγές που επήλθαν μέσα από την κρίση
της πανδημίας.

Τ

ο 2020 ήταν ένα συμπυκνωμένο
μάθημα κρίσεων και λύσεων. Μια
εμπειρία πολύτιμη, που από ένα
σημείο και έπειτα έγινε μια νέα
κανονικότητα. Με ένα νέο business as (not)
usual. Με νέα στοιχεία ηγεσίας.
Ποιος είναι ο δικός μας ρόλος; Απέναντι σε
μια κρίση υγειονομική. Μια κρίση επιχειρησιακή. Μια κρίση κοινωνική. Να σταθούμε
απέναντι στους ανθρώπους μας και τους
πελάτες μας, με ευθύνη, για να νιώθουν
όλοι ασφαλείς και να μην τους λείψει τίποτα. Και να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές -σε επίπεδο λειτουργικό και
επενδυτικό- για να το επιτύχουμε. Να δημιουργούμε τις συνθήκες για την αναζήτηση νέων λύσεων σε επίπεδο προϊόντων και
υπηρεσιών, σε επίπεδο εξυπηρέτησης. Μα
πάνω από όλα, ο ρόλος των επιχειρήσεων
και των ηγετών είναι να «βάζουν πλάτη»,
να παρατηρούν, να προσαρμόζονται και να
ανταποκρίνονται πιο γρήγορα σε όλες τις

Η ηγεσία άλλαξε
Και η πραγματικότητα είναι πως αλλαγές δεν
επήλθαν μόνο στην καταναλωτική συμπεριφορά. Άλλαξε και η ηγεσία. Είναι, πλέον,
βαθιά αξιακή. Ανθρώπινη και ανθρωποκεντρική. Εστιάζει στην δοκιμή νέων λύσεων,
χωρίς απαραίτητα να έχει όλα τα δεδομένα,
με ανοιχτό μυαλό και την «περιέργεια του
καινοτόμου». Ταυτόχρονα, όμως, οφείλει να
διευρύνει διαρκώς το κοινωνικο-οικονομικό
της αποτύπωμα προς όφελος όλων. Με λίγα
λόγια, η ηγεσία σήμερα προχωρά τα πράγματα μπροστά, με τον Άνθρωπο, σταθερά, στο
επίκεντρο.
Οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν μεγάλες
αποφάσεις
Σήμερα, όλα δείχνουν ότι ζούμε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών. Τώρα είναι η ώρα
των μεγάλων αποφάσεων για το μέλλον τη
ανθρωπότητας, για το μοντέλο οικονομικής
ανάπτυξης, για θέματα συνεργασίας, για την
κλιματική αλλαγή, για τη διαφορετικότητα,
για πολλά ακόμη…

Είναι η ώρα των αποφάσεων, στην κλίμακα
που αναλογεί στον κάθε έναν από εμάς.
Σήμερα είναι σαφές ότι θεμελιώδη στοιχεία
της αποτελεσματικής ηγεσίας -και ενός εταιρικού σκοπού- είναι η ευελιξία, η ενσυναίσθηση και η συνεργατικότητα.
Οι μήνες που πέρασαν μας δίδαξαν πολλά
και ειδικότερα πώς να προσαρμοζόμαστε
στις νέες προκλήσεις. Είναι σημαντικό να
κρατάμε πάντα τους πελάτες στο επίκεντρο
των αποφάσεων μας. Να τους ακούμε. Και να
είμαστε εκεί, ανταποκρινόμενοι σε αυτά που
χρειάζονται, τη στιγμή που τα επιλέγουν, από
όπου και αν βρίσκονται. Γνωρίζουμε ότι και
η κοινωνία απαιτεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις να πρωτοπορούν και να είναι αρωγοί
στις νέες κοινωνικές ανάγκες που -επιτακτικά- αναδύονται. Απαιτεί, όμως, και να συμβάλλουν στην ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα μέσα από την επανεκκίνηση της
αγοράς. Με προτεραιότητα την ασφάλεια.
Με επενδύσεις. Και με καινοτομία.
Αυτός είναι ο δικός μας ο ρόλος. Σε έναν
κόσμο που αλλάζει, εμείς να είμαστε ένα
βήμα μπροστά. Αυτή είναι η συνταγή επιτυχίας στην νέα κανονικότητα, για την επόμενη
μέρα.

Σήμερα όλα δείχνουν ότι ζούμε μια περίοδο
μεγάλων αλλαγών. Τώρα είναι η ώρα των
μεγάλων αποφάσεων για το μέλλον της
ανθρωπότητας, για το μοντέλο οικονομικής
ανάπτυξης, για θέματα συνεργασίας, για την
κλιματική αλλαγή, για τη διαφορετικότητα.

2.000 CEOs &
decision makers
περιμένουν
τις προτάσεις σας

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

Για τη διαφημιστική σας προβολή καλέστε την Μαρίνα Καφέζα, Τ: 210 6617777 (εσωτερικό 252), Ε: mkafeza@boussias.com
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Διδάγματα που προσφέρει η ιστορία για
την ανάπτυξη ανταγωνιστικής καινοτομίας
Η ιστορία προσφέρει εξαιρετικά διδάγματα σε σχέση με το πώς μπορεί να
αναπτύσσεται η καινοτομία και μάλιστα ταχύτατα. Ποια είναι αυτά τα διδάγματα
που έχει να προσφέρει το παρελθόν στους σημερινούς ηγέτες;
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΡΡΕ, akorre@boussias.com

Θ

α μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η ιστορία δεν μας διδάσκει πολλά πράγματα για
την πλοήγηση στην τρέχουσα
κατάσταση της τεχνολογικής διάσπασης
- Βιομηχανία 4.0, Internet of Things, 5G,
AI, μηχανική εκμάθηση, γονιδιωματική,
ρομποτική - η οποία τέμνεται με την κοινωνική και οικονομική αναταραχή. Στην
πραγματικότητα, το παρελθόν προσφέρει
σημαντικά μαθήματα, αν και από μια απρόσμενη πηγή.
Ο 20ος αιώνας υπέφερε από δύο παγκόσμιους πολέμους, οι οποίοι ανέδειξαν το χειρότερο πρόσωπο των ανθρώπων, σίγουρα,
όμως και το καλύτερο - αυτό του θάρρους,
της ανιδιοτέλειας και της επιμονής τους.
Εστιάζοντας όμως στα στοιχεία του χαρακτήρα, κινδυνεύουμε να χάσουμε σημαντικά διδάγματα σχετικά με το πώς μπορεί
να αναπτυχθεί η καινοτομία σε περιόδους
σύγχυσης και έντασης.
Τόσο οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, όσο και η
περίοδος του μεσοπολέμου χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη δημιουργικότητα, αναδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, και τους λόγους
για τους οποίους πρέπει να ανησυχούμε
για την ταχύτητα της καινοτομίας σε σχέση

με τη βιωσιμότητα των πλεονεκτημάτων
που προσφέρει, καθώς και τους τρόπους
με τους οποίους καινοτομούμε με ταχύτητα. Μια δυναμική ταχείας εξερεύνησης και
πειραματισμού ξεπερνά μια πιο σκόπιμη
προσέγγιση. Αυτό ήταν αλήθεια τότε και
παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό στη σημερινή εποχή της απότομης αλλαγής.
Την άνοιξη του 1940, η Μάχη της Γαλλίας
ήταν καταστροφική για τους Συμμάχους,
καθώς οδήγησε τον Ιούνιο στην πτώση της
Γαλλίας και στην εισβολή του Αδόλφου Χίτλερ και στις Κάτω Χώρες. Κάποιοι μπορεί
να υποθέσουν ότι ο συμμαχικός στρατός
έχασε γιατί ήταν εκτός έδρας κατά το ξέσπασμα των μαχών, στην πραγματικότητα
όμως διέθεταν υπεροχή σε ποιότητα και
ποσότητα τόσο στρατιωτών όσο και πυρομαχικών το 1940. Άλλοι μπορεί να τοποθετήσουν το κρίσιμο σημείο στη Συμφωνία
του Μονάχου το 1938, όταν η Μ. Βρετανία
και η Γαλλία πίστευαν ότι η αποδοχή της
προσάρτησης του Sudetenland θα ηρεμούσε παρά θα ενθάρρυνε τη Γερμανία. Και
είναι εύκολο να απορρίψει κανείς τη Γραμμή Μαζινό ως ένα παράδειγμα ανοησίας,
ωστόσο θα επιστρέψουμε σε αυτό.
Στην πραγματικότητα, η ήττα της Γαλλίας

το 1940 δεν ήταν αποτέλεσμα ελλείψεων
σε κεφάλαιο ή γενναιότητα, αλλά έλλειψης
σε περιέργεια και δημιουργικότητα, τουλάχιστον σε σύγκριση με τον γερμανικό στρατό. Οι Σύμμαχοι αποφάσισαν και δεσμεύτηκαν νωρίς σχετικά με το τι θα κάνουν,
πώς και γιατί (εστιάζοντας στη Γραμμή
Μαζινό), ενώ οι Γερμανοί δαπάνησαν την
δεκαετία του 1920, πειραματιζόμενοι με
στρατηγικές και τακτικές, στον δρόμο προς
μία disruptive καινοτομία του «business
model» τους – με αποκορύφωμα την τακτική του κεραυνοβόλου πολέμου (blitzkrieg).
Σήμερα, το να συγκρίνει κανείς κάτι με τη
Γραμμή Μαζινό σημαίνει την απόρριψη
μίας προσπάθειας που είναι προφανώς
λανθασμένη. Ωστόσο, όταν κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’20
και στις αρχές της δεκαετίας του ’30, οι
γάλλοι στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες
ίσως πίστευαν ότι είναι η τέλεια λύση στο
γερμανικό πρόβλημα. Είχαν ενσωματώσει
τις καλύτερες καινοτομίες από τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο σε ανυπέρβλητες οχυρώσεις, με την πρόθεση ότι οποιαδήποτε
μελλοντική γερμανική επίθεση θα αναγκαζόταν να στραφεί βόρεια σε ένα στενότερο
σημείο όπου θα αντιμετώπιζε συγκεντρω-
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μένες (ανώτερες) δυνάμεις. Και κανείς θα
μπορούσε να υποθέσει ότι η Γραμμή Μαζινό θα λειτουργούσε αποκλιμακωτικά καθώς ο σκοπός της ήταν αμιγώς αμυντικός
και η ύπαρξή της θα οδηγούσε σε επιθετικούς ελιγμούς.

Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ:
Παράλληλη ανάπτυξη καινοτομίας
Μπορεί κανείς να θεωρήσει τη σύνδεση της
«καινοτομίας» με τον «Μεγάλο Πόλεμο» ως
οξύμωρο σχήμα. Βιβλία και ταινίες όπως τα
«1917» (2019), «Καλλίπολη» (1981) και το
«Ουδέν Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο»
(βιβλίο του 1929, το οποίο έγινε ταινία δύο
φορές) μάς έχουν εξοικειώσει με εικόνες
ανδρών παγιδευμένων στη λάσπη, που
πλήττονται από την πείνα, τρομοκρατούνται από πυροβόλα όπλα και πυροβολικό

και μάχονται σε ανώνυμες μάχες για λίγα
εκατοστά εδάφους Έχουμε αφεθεί να σκεφτόμαστε ότι οι ανώτεροι αξιωματικοί έριξαν χωρίς σκέψη τη νεολαία των εθνών σε
μία εξουθενωτική κόλαση. Το οποίο είναι
μεν γεγονός, δεν ήταν όμως παράλογο. Οι
αντιμαχόμενες πλευρές προσπαθούσαν να
ξεπεράσουν η μία την άλλη σε καινοτομία,
ωστόσο ούσες δημιουργικές με παρόμοιους ρυθμούς αυτό σήμαινε περιορισμένα
και κυρίως προσωρινά μόνο κέρδη.
Αυτό το προσωρινό κέρδος αφορούσε
στην αρχή μόνο τη θέση. Στο ξέσπασμα
του πολέμου, το γερμανικό πεζικό προσπάθησε να ξεπεράσει τους αμυνόμενους
και να πλησιάσει το Παρίσι. Όμως, οι Γάλλοι και οι Βρετανοί σταμάτησαν την προέλασή τους, αντεπιτιθέμενοι και μετέφεραν
τη μάχη βορειοδυτικά προς τη θάλασσα

τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του
1914. Οι δύο πλευρές επιτίθονταν εναλλάξ
η μία στη βόρεια πλευρά της άλλης. Και οι
δυο πλευρές, ανίκανες να μετατρέψουν το
στιγμιαίο πλεονέκτημα σε αποφασιστική
επίθεση, αναγκάζονταν να υποστούν την
αντεπίθεση ακόμα πιο βόρεια. Οι γραμμές
της μάχης εναλλάσσονταν γρήγορα από
το Βέλγιο στη Βόρεια Θάλασσα και αντίστροφα.
Όταν όλο αυτό απέτυχε, ξεκίνησε ένας
τεχνολογικός και τεχνικός αγώνας. Κάθε
πλευρά έσκαβε χαρακώματα, ρηχά στην
αρχή, βαθύτερα αργότερα. Προστάτευαν
τα χαρακώματα με συρματοπλέγματα και
πολυβόλα. Για να εξουδετερωθεί αυτό, τα
νεοεμφανισθέντα τανκς του πυροβολικού
συντονίστηκαν με τις προόδους του πεζικού για να καταστρέψουν τα εμπόδια και
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να καταστείλουν την αμυντική πυρκαγιά
προτού οι τουφεκοφόροι πηδήξουν τα χαρακώματα των αντιπάλων. Τα στρατεύματα
πρώτης γραμμής που αποδεκατίστηκαν
οδήγησαν στην εξέλιξη των αμυντικών τακτικών σε βάθος, με τα εφεδρικά στρατεύματα να παραμένουν σχετικά ασφαλή από
τη φωτιά του πυροβολικού. Ετσι, οι εφεδρείες θα μπορούσαν να ενισχυθούν και
να κατατροπώσουν τους εξασθενημένους
αντιπάλους.
Η πολυπλοκότητα των χαρακωμάτων απαιτούσε εφευρέσεις στον τομέα των μεταφορών για τη μετακίνηση ανδρών, μηχανών
και πυρομαχικών, ενώ και οι μέθοδοι επικοινωνίας εξελίχθηκαν και βελτιώθηκαν
προκειμένου να συντονιστούν τα πολύπλοκα πια logistics. Ο αγώνας αυτός τεχνολογικής καινοτομίας στο έδαφος συνοδεύτηκε
και με αντίστοιχη καινοτομία στον «αέρα»,
με τα αεροπλάνα να χρησιμοποιούνται αρχικά για ανίχνευση και στην συνέχεια για
την κατάρριψη των αντίπαλων ανιχνευτικών και βομβαρδιστικών.
Δεν ήταν λοιπόν ένας παράλογος πόλεμος,
όπως αρέσκονται πολλοί να τον αποκαλούν.
Στην πραγματικότητα, ήταν ένας πόλεμος
μεγάλης ευφυΐας. Το πρόβλημα όμως για
την κάθε πλευρά ήταν ότι καινοτομούσαν
με τον ίδιο ρυθμό. Χωρίς καμία πλευρά να
κερδίζει ένα βιώσιμο πλεονέκτημα, μόνο η
εξάντληση καθόρισε το τέλος.

ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ:
Περίοδος εφευρέσεων
Αν το πρόβλημα κατά τη διάρκεια του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η
αδυναμία να κερδίσει και να διατηρήσει
καινοτόμο πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων, θα φάνηκε μάλλον στους γάλλους
ηγέτες ότι η περίοδος του μεσοπολέμου
τους προσέφερε την ανάσα που χρειάζονταν. Ο γερμανικός οπλισμός ήταν περιορισμένος, οπότε οι Γάλλοι μπορούσαν να
αξιοποιήσουν τις καινοτομίες που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του πολέμου
στη γραμμή Μαζινό με πολυβόλα, πυροβολικό, πύργους παρατήρησης, συστήματα επικοινωνιών και υπόγειων μεταφορών,

Για να προχωρήσει κανείς, χρειάζεται
μία δυναμική ικανότητα για τον διαρκή
εντοπισμό των όποιων ελαττωμάτων και την
αντικατάστασή τους με κάτι καλύτερο
νοσοκομεία, στρατώνες, επιτροπές κ.λπ.
Και ενώ οι γάλλοι ηγέτες προσπάθησαν
να αξιοποιήσουν αυτό που φαινόταν πιο
αποτελεσματικό για τον πόλεμο των χαρακωμάτων, οι Γερμανοί προσπάθησαν να
προσδιορίσουν τι είχε πάει στραβά στις
πρώτες μέρες του «Μεγάλου Πολέμου». Οι
Γερμανοί δεν βασίστηκαν σε μία επιλεγμένη ομάδα αξιωματικών υψηλού επιπέδου
και σε ηγέτες της βιομηχανίας, υιοθετώντας
μία «think tank» προσέγγιση, ούτε θεώρησαν ότι η απάντηση βρισκόταν μόνο στην
τεχνολογία, όπως τα αεροπλάνα και τα
τανκς. Αντιθέτως, άρχισαν να πειραματίζονται, γρήγορα, φτηνά και συχνά. Εξαιτίας
της οικονομικής ένδειας, χρησιμοποίησαν
ποδήλατα σαν τανκς και μπαλόνια ηλίου
για αεροπλάνα. Με αξιωματικούς και στρατιώτες να κάνουν ελιγμούς στα χωράφια με
τα «παιχνίδια» τους -κάτι που έμοιαζε με
περίεργη προπόνηση-, κατάφεραν να πειραματιστούν με το δόγμα, τις τακτικές και
την εκπαίδευση για συνδυασμένα όπλα και
ελιγμούς.
Όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος
Πόλεμος, η Γερμανία ήταν λιγότερο εξοπλισμένη και τεχνολογικά εξελιγμένη σε
σχέση με τους Συμμάχους (για παράδειγμα,
εξαρτιόταν ακόμα από άμαξες που έσερναν άλογα). Αλλά αυτό που είχε ο γερμανικός στρατός, ήταν ότι είχε μάθει πώς να
χρησιμοποιεί τα όσα είχε περισσότερο
αποτελεσματικά. Το 1940, πλαισίωσε τη
Γραμμή Μαζινό και, αντί να επιτεθεί στις
Κάτω Χώρες, όπως περίμεναν οι Σύμμαχοι, ήρθε μέσω του Δάσους των Αρδενών
– κάνοντας έναν ελιγμό για τον οποίο οι
Σύμμαχοι δεν ήταν προετοιμασμένοι. Παρόλο που οι Σύμμαχοι ήταν εξοπλισμένοι

με τανκς, αεροπλάνα και πυροβολικό, τους
έλειπε η κατανόηση για το πώς να τα χρησιμοποιήσουν με έναν mobile, ευέλικτο και
προσαρμόσιμο τρόπο. Για παράδειγμα, οι
γαλλικές θωρακισμένες μονάδες δεν είχαν
ραδιόφωνο, αλλά οι γερμανικές μονάδες
είχαν, κάτι που δημιούργησε μία τεράστια
ανισότητα στη δυνατότητα συντονισμού
σε πραγματικό χρόνο.

Υψηλής ταχύτητας, distributed
καινοτομία του σήμερα
Η σύγκριση της Συμμαχικής και της γερμανικής λήψης αποφάσεων την περίοδο του
μεσοπολέμου προσφέρει σημαντικά μαθήματα για τη σημερινή τεχνολογική, κοινωνική και οικονομική αναταραχή. Οι Σύμμαχοι
έδειξαν πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα καθιερωμένων και επιτυχημένων επιχειρήσεων τα οποία λειτουργούν σε περίοδο
σταθερότητας. Η λήψη αποφάσεων ήταν
από πάνω προς τα κάτω, σκόπιμη και αναλυτική, οδηγώντας σε ισχυρές αποφάσεις.
Η ηγεσία δόθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις σε όσους είχαν εξαιρετική επίδοση
σε προηγούμενες εκστρατείες.
Αντίθετα, ο γερμανικός στρατός ακολούθησε μία μη φιλελευθέρη προσέγγιση
που του επέτρεψε να μην αναγκαστεί να
πειραματιστεί στο πεδίο της μάχης. Τα
διδάγματα που αντλήθηκαν από τους πειραματισμούς του Μεσοπολέμου, ενοποιήθηκαν και συστηματοποιήθηκαν ως διαρκώς εξελισσόμενες βέλτιστες πρακτικές. Ο
γερμανικός στρατός ήταν μοναδικά εξοπλισμένος να το κάνει αυτό, έχοντας υλοποιήσει την καινοτόμο ιδέα δημιουργίας ενός
γενικού επιτελείου – ενός αξιοκρατικού,
επίσημα επιλεγμένου σώματος, επιφορτι-
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σμένου (εν μέρει) με την μελέτη διαφόρων
πτυχών του πολέμου, και επαγγελματικοποιώντας το σώμα των αξιωματικών. Αυτή
η ενεργητική δυναμική μάθησης οδήγησε
στην στρατηγική του πολεμικού ελιγμού
(σε αντίθεση με τον πόλεμο θέσης, που
ήταν η στρατηγική της Γραμμής Μαζινό),
η οποία ενημερωνόταν και βελτιωνόταν
συνεχώς με βάση την εμπειρία. Πέρα από
την ανάπτυξη καινοτομίας την περίοδο του
Μεσοπολέμου που ήδη αναφέραμε, ο γερμανικός στρατός έκανε μία παύση για να
ενοποιήσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν
από το παρελθόν, πριν στρέψει την ακόμα
πιο θανατηφόρα βία του προς τα δυτικά.
Οι οργανισμοί σήμερα είναι αναγκασμένοι
να επανεξετάσουν ποια επιχειρηματικά μοντέλα τους ταιριάζουν στον αλλαγμένο κόσμο της πανδημίας. Για παράδειγμα, μέχρι
πρόσφατα, οι λιανέμποροι βασίζονταν στα
καταστήματα τους στα εμπορικά κέντρα
και στις δικές τους αλυσίδες για να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους και
να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Εν μέσω
πανδημίας, το ήδη ξεθωριασμένο αυτό
μοντέλο δεν λειτουργεί. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάποτε ξεχώριζαν για την
πρόσωπο με πρόσωπο εξυπηρέτηση, κυρίως για τα υψηλού επιπέδου προϊόντα και
υπηρεσίες, και λιγότερο για τις συναλλαγές.
Τα επιχειρηματικά τους μοντέλα έχουν αναστατωθεί από χαμηλού κόστους χρηματοδοτήσεις, διαδικτυακές συναλλαγές και την
ταχύτατη επεξεργασία πληροφοριών και
δεδομένων για τους δανειολήπτες, τους
επενδυτές και τους αποταμιευτές. Οργανισμοί με στιβαρές διαχειριστικές διαδικασίες τις βλέπουν να διαλύονται από τις
ρυθμίσεις της απομακρυσμένης εργασίας,
ενώ άλλες επιχειρήσεις προσπαθούν να
καταλάβουν πώς να ενσωματώσουν τους
ελεύθερους επαγγελματίες της gig οικονομίας. Ταυτόχρονα, οι οργανισμοί αυτοί που
απαιτούν τη φυσική παρουσία του ανθρώπινου δυναμικού -εργοστάσια, εργαστήρια,
σχολεία κ.λπ.- πρέπει να καθορίσουν πώς
να πληρούν τις νέες απαιτήσεις για την
υγεία και την υγιεινή.
Πώς βρίσκουμε λοιπόν τον βέλτιστο δρό-

μο που θα μας οδηγήσει μπροστά; Όπως
πολλοί από τους προκατόχους μας διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία αμφισβητούνται οι προηγούμενες σταθερές
παραδοχές των επιχειρηματικών μοντέλων
των εταιρειών μας. Ποιον προσπαθούμε να
εξυπηρετήσουμε; Ποια προβλήματα χρειάζονται βοήθεια για την επίλυσή τους; Πώς
μοιάζουν οι λύσεις και πώς μπορούμε να
παραδώσουμε ότι σχεδιάζουμε;
Σε μία περίοδο τόσο έντονης αβεβαιότητας, είναι δελεαστικό να κοιτάξουμε στο
παρελθόν για απαντήσεις. Μπορεί κανείς
να φανταστεί τους σημερινούς ηγέτες να
εξετάζουν τις αναφορές, να καταρρίπτουν
δεδομένα και να πραγματοποιούν αναλύσεις ελπίζοντας ότι κάπου στο παρελθόν
θα βρουν κρυμμένη μία απάντηση για το
μέλλον. Ανυπόμονοι για το οριστικό σχέδιο που μπορούν να καταγράψουν και να
στείλουν στο… «πεδίο της μάχης», μπορεί
να θεωρήσουν υπεύθυνους τους υπολοχαγούς τους για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος – όπως μπορεί να φανταστεί
κανείς την ηγεσία του γαλλικού στρατού
να εκτιμάει την πρόοδο στην Γραμμή
Μαζινό με βάση τα κυβικά μέτρα σκυροδέματος που χύθηκαν, τα μίλια σύρματος
και τον αριθμό των αεροπλάνων που κατασκευάστηκαν.
Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το μοντέλο αυτών που θεωρούν
ότι τα προηγούμενα στρατηγικά και λειτουργικά μοντέλα, ακόμα και τα επιτυχημένα, δεν μπορούν να παρέχουν επαρκή
καθοδήγηση για το μέλλον. Στον τραπεζικό
κλάδο, οι ηγέτες σε αυτό το «στρατόπεδο» πιθανότητα δίνουν την δυνατότητα
στα επιμέρους καταστήματα να πειραματιστούν με εναλλακτικές προσεγγίσεις για
τη δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης
αξίας. Οι ηγέτες εργοστασίων και εργαστηρίων πάλι συνεργάζονται με το ανθρώπινο
δυναμικό τους ώστε να αναπτύξουν, τεστάρουν και γρήγορα να επαναπροσδιορίσουν
τις λειτουργικές πρακτικές τους.
Το «στρατόπεδο» των μακροπρόθεσμα
σκεπτόμενων ηγετών, με λίγα λόγια, παράγει ιδέες και δημιουργεί ευκαιρίες ώστε να

δοκιμάσει αυτές τις ιδέες σε μικρή κλίμακα
-για παράδειγμα, σε μία ομάδα, ή σε ένα κατάστημα, μία ιστοσελίδα ή ένα brand- πριν
προβούν σε δεσμεύσεις μεγάλης κλίμακας.
Το μέτρο προόδου τους, αφορά λιγότερο
την παραγωγή υλικού (είτε εικονική είτε κυριολεκτική) και περισσότερο τις ιδέες που
παράγονται, τις δοκιμές, τα διδάγματα και
τελικά τον αριθμό και την απόδοση των μαθησιακών κύκλων.
Τα παραδείγματα που αναλύθηκαν παραπάνω προσφέρουν ερωτήματα που μπορούμε να θέτουμε ώστε να καινοτομούμε
με επιτυχία σήμερα. Ποιες υποθέσεις ελήφθησαν ως δεδομένα στα παραπάνω μοντέλα, τόσο στρατηγικά (τι να κάνουμε και
γιατί να το κάνουμε) και λειτουργικά (ποιος
πρέπει να κάνει τι και πώς); Ποιες εναλλακτικές λύσεις σε αυτά τα δεδομένα πρέπει
να διερευνήσουμε; Πότε, πού και πώς μπορούμε να τεστάρουμε αυτές τις εναλλακτικές σε μικρή κλίμακα για να έχουμε γρήγορο feedback; Πώς θα παρακολουθούμε, θα
μετράμε και θα αντλούμε συμπεράσματα
σχετικά με το τι συμβαίνει ώστε η συλλογική μας κατανόηση να βελτιώνεται;
Η επιτυχία μπορεί να μας οδηγήσει να επενδύσουμε περισσότερα σε πράγματα που
λειτούργησαν αποτελεσματικά στο παρελθόν, αγνοώντας πιθανά τρωτά σημεία που
μπορούν να επηρεάσουν αυτά που μπορεί
να είναι αποτελεσματικά στο μέλλον. Ενώ
κάποιοι επιδοκιμάζουν την ανάπτυξη καινοτομίας με περίπλοκους σχεδιασμούς και
έτοιμα σχέδια για παραγωγή, άλλοι είναι
πρόθυμοι να «αγωνιστούν στα χωράφια με
μπαλόνια ηλίου και ξύλινες κατασκευές»,
χρησιμοποιώντας επαναληπτικές διαδικασίες για να δοκιμάσουν και να βελτιστοποιήσουν νέες προσεγγίσεις. Για να προχωρήσει κανείς αλλά και να παραμείνει στην
πρώτη γραμμή, χρειάζεται μία δυναμική
ικανότητα για τον διαρκή εντοπισμό των
όποιων ελαττωμάτων και την αντικατάσταση αυτών με κάτι καλύτερο.

* Bασισμένο σε άρθρα του MIT Sloan
Management Review
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νέα ΕΑΣΕ

Oι μεγάλες αλλαγές στην καταναλωτική
συμπεριφορά που αλλάζουν το επιχειρείν μας
Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, τα μέλη της ΕΑΣΕ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το webinar με τίτλο: «Oι μεγάλες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά που αλλάζουν το επιχειρείν μας» με ομιλήτρια την κα. Αγνή Αλίκη Μαριακάκη, ψυχολόγο - κοινωνική ερευνήτρια και Διευθύντρια της εταιρίας έρευνας
αγοράς, MindSearch. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε εκτενής αναφορά
στην πανδημία, τις επιβεβλημένες κοινωνικές αποστάσεις και την απρόβλεπτη -μέχρι τώρα- συμπεριφορά του ιού Covid-19 καθώς και στους τρόπους με τους οποίους τα παραπάνω μεταβάλλουν τον κοινωνικό καμβά, τις πολιτισμικές βάσεις και
εν τέλει επιδρούν καταλυτικά στον τρόπο που οι καταναλωτές σκέφτονται, αποφασίζουν και επιλέγουν. Η μετά- Covid εποχή, που ανατέλλει επώδυνα, αλλάζει το τοπίο και τις ανάγκες του καταναλωτή επηρεάζοντας το πώς
πρέπει να παρουσιάζονται πλέον τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Στον διάλογο που ακολούθησε με τα μέλη της ΕΑΣΕ, συζητήθηκαν οι τρόποι με
τους οποίους θα χρειαστεί να μεταβληθεί και τελικά να προσαρμοστεί το επιχειρείν στα νέα δεδομένα. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η
κα. Μαρίκα Λάμπρου, Αντιπρόεδρος, ΕΑΣΕ, Senior Business Advisor και μέλος ΔΣ ΔΕΠΑ, Entersoft και Focus Bari.

GR for Growth: Ανάπτυξη με ψηφιακό πρόσημο
Η ελληνική ψηφιακή πραγματικότητα, η εξέλιξή της εντός και εκτός των επιχειρήσεων και το μέλλον σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό αποτέλεσαν τα
θέματα της συζήτησης που είχαν τα μέλη της ΕΑΣΕ με τον κ. Θεοδόση Μιχαλόπουλο, CEO, Microsoft Greece, Cyprus & Malta και επίσης μέλος, στη διαδικτυακή
εκδήλωση με τίτλο: «GR for Growth: Ανάπτυξη με ψηφιακό πρόσημο» η οποία
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020. Ο κ. Μιχαλόπουλος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της απόφασης επένδυσης της Microsoft στη χώρα μας και
τα μακροπρόθεσμα οφέλη που θα φέρει ενώ ακολούθησε πληθώρα ερωτήσεων
από τα περισσότερα από 90 μέλη που συνδέθηκαν απομακρυσμένα για να παρακολουθήσουν. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX Hellas, κ. Βασίλης Ραμπάτ.

Μυστικά Επιτυχίας
για Οικογενειακές Επιχειρήσεις στη Νέα Εποχή
Για επιχειρηματίες και στελέχη που δεν εφησυχάζουν
Το βιβλίο της Μαρίκας Λάμπρου, Αντιπροέδρου της ΕΑΣΕ, κυκλοφορεί
Το νέο βιβλίο της Αντιπροέδρου της ΕΑΣΕ, κας. Μαρίκας Λάμπρου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, με «Μυστικά Επιτυχίας για Οικογενειακές Επιχειρήσεις στη Νέα Εποχή» και αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για όσους επιχειρούν σε μικρές ή μεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις. Το βιβλίο της κας.
Λάμπρου έρχεται να επιβεβαιώσει την τεράστια δύναμη και προοπτική των οικογενειακών επιχειρήσεων και να δώσει πρακτικές συμβουλές για την εξέλιξή τους σε ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής
προόδου. Πραγματεύεται με παρρησία και θετικό πνεύμα τόσο τα εγγενή πλεονεκτήματα όσο και τις
προφανείς αδυναμίες της πλειοψηφίας των οικογενειακών επιχειρήσεων και εξετάζει σημαντικά ερωτήματα, όπως το αν ενισχύει ή περιορίζει η οικογένεια την επιχειρηματικότητα και το αν δένει ή διαλύει
η επιχειρηματικότητα την οικογένεια. Καλή ανάγνωση!

Πολιτισμός
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Αποκαταστάθηκε η ιστορική οικία
του Παύλου Μελά στην Κηφισιά
Παρουσία της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020,
η τελετή για την αποκατάσταση της οικίας του Παύλου Μελά στην Κηφισιά.
Η ημερομηνία είναι συμβολική καθώς την ίδια ημέρα, στις 13 Οκτωβρίου 1904,
ο Παύλος Μελάς σκοτώθηκε στο χωριό Στάτιστα της Καστοριάς, υπηρετώντας τα
ιδεώδη του Μακεδονικού Αγώνα. Ήταν μόλις 34 ετών.

Το ιστορικό της οικίας
Η οικία ήταν η εξοχική κατοικία της οικογένειας Μελά στην Κηφισιά και φιλοξένησε
από το 1895 -τα τελευταία εννέα χρόνια της
ζωής του- τον Παύλο Μελά, τη σύζυγό του
Ναταλία -το γένος Δραγούμη- και τα δύο
παιδιά τους, τον Μιχαήλ και τη Ζωή.
Το 1982 κηρύχτηκε από το υπουργείο Πολιτισμού μνημείο αλλά αφέθηκε στην φθορά
του χρόνου. Η αποκατάστασή της έγινε με
ακρίβεια χάρη στα σχέδια που υπήρχαν, το
πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αλλά και τη
ζωντανή μαρτυρία της εγγονής του Παύλου
Μελά, κας. Ναταλίας Ιωαννίδη.
Η οικία Μελά μετά την αποκατάστασή
της πέρασε, μέσω του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στη δικαιοδοσία της Σχολής
Ευελπίδων.

Η αποκατάσταση
Το μνημείο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατόπιν δωρεάς της κας. Ιωαννίδη, η οποία διατηρεί τη
μακρά παράδοση
Η αναστήλωση της ιστορικής οικίας του
Μακεδονομάχου ήρωα ήταν πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, κ.
Αλκιβιάδη Στεφανή και η υλοποίησή του
αποτελεί επίτευγμα ιδιαίτερης ιστορικής
αλλά και αρχιτεκτονικής αξίας. Το έργο
πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Δράμας, «Κύκλωψ» και του προέδρου της,
κ. Άρη Θεοδωρίδη.
Η τελετή αποκατάστασης
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν με την

Πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης της οικίας του Παύλου Μελά.

παρουσία της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας κας. Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του Προέδρου της Βουλής, κ.
Κωνσταντίνου Τασούλα και μελών του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε η ΠτΔ, ανέφερε: «Ευγενής ιδεολόγος, οραματιστής μιας
ελεύθερης, ελληνικής Μακεδονίας, ο Παύλος
Μελάς, αγωνίστηκε, όπως έγραψε η σύζυγός
του, Ναταλία Μελά, για να μην καταστραφεί
«ο τρόπος του σκέπτεσθαι και του αισθάνεσθαι που λέγεται Ελληνισμός».
Η ηρωική του θυσία, όχι μόνο σηματοδότησε την ουσιαστική έναρξη του Μακεδονικού
αγώνα που κορυφώθηκε με τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13, αλλά και τον
κατέστησε σύμβολο του αγώνα του καλού,
σε όποιο πεδίο και αν διεξάγεται αυτός.»
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ
Cristiano Alocci, Πρόεδρος Περιφέρειας Ευρύτερης Ανατολικής Ευρώπης και Δ/νων Σύμβουλος, BARILLA HELLAS
Ο Cristiano Alocci είναι Πρόεδρος της Περιφέρειας Ευρύτερης Ανατολικής Ευρώπης (κύριες αγορές: Ελλάδα, Ρωσία
και Ανατολική Ευρώπη) του ομίλου Barilla, με έδρα την Αθήνα, και Δ/νων Σύμβουλος της Barilla Hellas. Εργάζεται
στην Barilla από το 2004 ενώ έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε εταιρείες τροφίμων FMCG καλύπτοντας
πολλαπλούς ρόλους στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της γενική διοίκησης σε διάφορες χώρες
όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Σουηδία. Πριν από την Barilla, εργάστηκε για 7 χρόνια στη Unilever (παγωτό και
κατεψυγμένα τρόφιμα), όπου ξεκίνησε την καριέρα του αναλαμβάνοντας θέσεις στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις,
τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι Ιταλός, με σπουδές στα Οικονομικά και τη Στατιστική στο
Πανεπιστήμιο της Ρώμης και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά

Νίκος Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ο Νίκος Κωστόπουλος προέρχεται από τον χώρο των Επιχειρήσεων όπου εργάζεται μέχρι σήμερα ως Στέλεχος
Διοίκησης και Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε επιχειρήσεις, όπως Planet, Δ.Ε.Η. και Dialect Technologies.
Στην επαγγελματική του πορεία έχει διατελέσει εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος σημαντικών
εταιριών του ιδιωτικού τομέα, όπως η εταιρεία Planner – θυγατρική εταιρείας μέλους του Ομίλου της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας, Ειδικός Σύμβουλος των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών,
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ και Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σήμερα είναι
Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (η μοναδική αμυντική βιομηχανία της χώρας). Είναι
κάτοχος Μ.Β.Α. από το Zurich Elite Business School στην Ελβετία, και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή
∆ιακυβέρνηση (Μ.E.G.) από το Πανεπιστήμιο Neapolis στην Κύπρο και στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές από το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χαράλαμπος Μπακολιάς, Γενικός Διευθυντής, ANSYS HELLAS
Ο Χαράλαμπος Μπακολιάς είναι Γενικός Διευθυντής στην Ansys Hellas – η Ansys Inc. είναι παγκόσμια ηγέτιδα στον
κλάδο λογισμικού προσομοιώσεων, η οποία το 2019 εξαγόρασε την ελληνική εταιρεία λογισμικού μαθηματικής
μοντελοποίησης μικροτσίπ, Helic. Πριν τη Γενική Διεύθυνση της Helic εργάστηκε για 14 έτη στο Λονδίνο,
στο Κέιμπριτζ και στην Αθήνα, ως ερευνητής και ως μάνατζερ, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων κυρίως για
Τηλεπικοινωνίες και βιομηχανικά συστήματα ελέγχου. Είναι διδάκτωρ του Imperial College στην υπολογιστική
όραση, κάτοχος MSc σε Optoelectronics (Queen’s University of Belfast), Executive MBA από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και απόφοιτος της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
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Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΑΣΕ και
δημοσιεύουμε σύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες τους που τέθηκαν στη διάθεσή μας.

Μαρία Σανδαλή, Πρόεδρος Δ.Σ., ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. & DETRA Α.Ε.
Η Μαρία Σανδαλή είναι Πρόεδρος Δ.Σ. της ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. από το 2012, καθώς και της εταιρίας DETRA
Α.Ε. από το 2019. Με σπουδές στην Ψυχολογία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και
δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, - MA in Child Development και MSc in Counselling Psychology από το University of
London και το City University αντίστοιχα -, ξεκίνησε την πορεία της στην έρευνα αγοράς ενώ, στη συνέχεια και για
τα επόμενα 10 χρόνια, κατείχε θέσεις ευθύνης σε εταιρίες διαφήμισης, επικοινωνίας και marketing. Ο εκτελεστικός
ρόλος της στην ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και στη DETRA Α.Ε. περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικών
συνεργασιών στους τομείς των καλλυντικών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Εμμανουήλ Τριποδιανός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, BDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ο Εμμανουήλ Τριποδιανός γεννήθηκε στην Κρήτη το 1976. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Ιατρικών
Συσκευών, και κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την
επαγγελματική του σταδιοδρομία πριν 21 χρόνια, και συγκεκριμένα το 1999 στην εταιρία AMVIS ΕΛΛΑΣ
Α.Ε. ως product specialist. Το 2003 μεταπήδησε στην εταιρία ALCON LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, ως sales
representative και στην πορεία του έως το 2015 δραστηριοποιήθηκε στις θέσεις product specialist, product
manager, και τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ως Surgical Product Manager & Brand Manager. To 2015 στην
εταιρία BARD ΕΛΛΑΣ ανέλαβε τη θέση του Sales Manager Surgery, Access & WH, ενώ από το 2019 έως σήμερα
κατέχει τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της BDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Άλκης Τριχάς, Οικονομικός Διευθυντής, DRAEGER HELLAS
Ο Άλκης Τριχάς, γεννηθείς το 1975 στην Αθήνα, είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αιγαίου Διοίκησης
Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου MBA University of Leicester.
Το 2000 ξεκίνησε επαγγελματικά ως λογιστής στην Ιωνία ΑΒΕΕ, παραγωγή και εμπορία ειδών πορσελάνης,
θυγατρική του ομίλου Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ ΑΕ. Εξελίχθηκε σε υπεύθυνο Reporting και το 2009 ανέλαβε
Οικονομικός Διευθυντής. Από το 2012 εργάζεται στην Draeger Hellas ΑΕ, ως Οικονομικός Διευθυντής.
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Ευ ζήν

Ο
δεν είναι μόνο η Αθήνα
ΑΤΤΙΚΗ

Στα περίχωρα της πρωτεύουσας, οι ευκαιρίες για
αποδράσεις είναι περισσότερες από ό,τι φανταζόμαστε,
και είναι ιδανικές όχι μόνο για μονοήμερες εκδρομές,
αλλά και για ανάπαυλες μεγαλύτερης διάρκειας.
ΤΗΣ ΒΙΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑ

ι περιορισμοί μετακινήσεων που έχει επιβάλλει το
lockdown λόγω της πανδημίας, έχουν δημιουργήσει σε
όλους αυξημένη ανάγκη για αποδράσεις
στη φύση. Με δεδομένο ότι ακόμα και
μετά την άρση των περιορισμών, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ένας προβληματισμός για απομακρυσμένες αποδράσεις,
μπορούμε να αρχίσουμε να παίρνουμε
«ανάσες» οργανώνοντας εκδρομές σε κοντινά μέρη. Η Αττική έχει πολλά και εντυπωσιακά εξοχικά μέρη και σε πολλές περιπτώσεις ανεξερεύνητα για πολλούς από
τους κατοίκους του λεκανοπεδίου. Ο νομός συνδυάζει φυσικές ομορφιές σε βου-

PHOTO: ΕΟΤ| Y. SKOULAS
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νό και θάλασσα, ενδιαφέρουσες υπαίθριες
δραστηριότητες, καλό φαγητό, ακόμα και
εντυπωσιακά επισκέψιμα οινοποιεία.

Πάρνηθα: Η αθηναϊκή εξοχή
Το αγαπημένο βουνό της Αθήνας τα έχει
όλα: ποικίλες πεζοπορικές και ποδηλατικές
διαδρομές για τους πιο δραστήριους, δύο
καταφύγια (Μπάφι και Φλαμπούρι), ιστοριοδιφικές εξερευνήσεις (τα παλιά ανάκτορα
στο Τατόι), μια πανέμορφη λίμνη, τη Λίμνη
Μπελέτσι η οποία διαθέτει και ένα μίνι ζωολογικό κήπο, ένα φαντασμαγορικό Σπήλαιο, αυτό του Πανός και διάσημες ταβέρνες ανελέητης κρεατοφαγίας. Υπάρχουν
άπειρα μονοπάτια, ιδανικά για πεζοπορία
και mountain bike, μικρά και μεγαλύτερα,
κατάλληλα για αρχάριους και προχωρημένους. Μπορείτε να τα διασχίσετε μόνοι
σας, ή οργανωμένα μαζί με τους Ορειβατικούς Συλλόγους Αθηνών και Αχαρνών.
Επίσης, δραστηριότητες όπως πεζοπορία,
ποδηλατάδες και τοξοβολία στο δάσος
διοργανώνουν και τα δύο καταφύγια Μπάφι και Φλαμπούρι. Ή απλώς, τον χειμώνα,
μπορείτε να παίξετε οικογενειακώς με το
χιόνι! Πιο ξεκούραστες είναι οι διαδρομές
γύρω από τα βασιλικά κτήματα στο Τατόι,
λίγο πιο πάνω από τη Βαρυμπόμπη. Μια
στάση στις ταβέρνες από τις οποίες θα
περάσετε, κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Η κοντινή Πεντέλη
Ένας κρυμμένος καταρράκτης, μια σπηλιά
ντυμένη με θρύλους και ένας ουρανός να
χάνεσαι στα αστέρια του. Και όμως στο
Ντράφι υπάρχει καταρράκτης, ιδανικό
σημείο για να κάνετε πικνίκ, μετά από πεζοπορία στις πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές της Πεντέλης. Επίσης, αξίζει τον κόπο
μια επίσκεψη στη σπηλιά του Λήσταρχου
Νταβέλη για την οποία θα διαβάσετε πολλούς θρύλους και θεωρίες συνωμοσίας.
Όταν ο καιρός είναι καθαρός, το Αστεροσκοπείο οργανώνει βραδινές εξερευνήσεις του έναστρου ουρανού, για ρομαντικούς και μη…

Και στα μονοπάτια του Υμηττού
Ακόμα πιο κοντινός, ειδικά για τους κατοίκους του κέντρου, και εξίσου ειδυλλιακός,

ο Υμηττός προσφέρει πλήθος ανεξερεύνητων διαδρομών, ένα άριστο δίκτυο χωμάτινων μονοπατιών που ελίσσεται κάτω
από φουντωτά δάση, και φαντασμαγορική
θέα στο μεγαλειώδες χάος της Αθήνας απ’
όπου και αν κοιτάξεις.

Αλλά και ο πιο μακρινός Κιθαιρώνας
Και για να ολοκληρώσουμε τις ορεινές περιπλανήσεις, ο Κιθαιρώνας βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου η Αττική συναντά
τη Βοιωτία. Προσφέρεται για ειδυλλιακές
πεζοπορικές αλλά και οδηγικές διαδρομές
μέσα στη φύση. Η κορυφή του, στα 1.400
μέτρα, είναι εύκολα προσβάσιμη με το
αυτοκίνητο και απολαμβάνει πανοραμική
θέα στα νερά του Κορινθιακού και ολόκληρη την Αττική. Η διαδρομή ως εδώ ελίσσεται ανάμεσα σε φουντωτά πεύκα και πανύψηλα έλατα, βάζοντάς μας συνεχώς σε
πειρασμό για μία ακόμα στάση για πικνίκ.

Πίστα αγώνων στα Μέγαρα
Πολλοί φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού επισκέπτονται τα Μέγαρα αφού
εκεί υπάρχει η πρώτη πίστα αγώνων που
δημιουργήθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Αν θέλετε να φάτε ψαράκι, κατηφορίστε στην
Πάχη των Μεγάρων όπου σας περιμένουν
ωραίες ψαροταβέρνες. Ταυτόχρονα, στο
κέντρο των Μεγάρων, στην πλατεία, θα
βρείτε και μια πιάτσα από καφετέριες που
θυμίζουν αυτές των μεγάλων πόλεων της
Αθήνας. Αν είστε τυχεροί, θα δείτε και πτώσεις αλεξιπτωτιστών από το στρατιωτικό
αεροδρόμιο των Μεγάρων.

Το… Χάος στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου
Το Χάος είναι ένα εντυπωσιακό βάραθρο
περιστοιχισμένο από κάθετα βράχια, το
βάθος του οποίου αγγίζει τα 55 μέτρα. Η
θεωρία λέει ότι πιθανότατα δημιουργήθηκε από την πτώση της οροφής σπηλαίου που υπήρχε στην περιοχή. Βρίσκεται
μέσα στον Εθνικό Δρυμό του Σουνίου,
στον οποίο μπορείτε να οδηγήσετε ή/και
να περπατήσετε, αλλά και να… στρωθείτε
για πικνίκ στον πευκώνα, όπου θα βρείτε
χώρο αναψυχής με πηγές και τραπεζάκια
του πικνίκ στη σκιά των δέντρων. Τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου θα τον βρείτε εύκολα,
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ακολουθώντας από το Λαύριο τις πινακίδες προς Άγιο Κωνσταντίνο, και εν συνεχεία εκείνες που δείχνουν τον δρόμο προς
Χάος και Αγία Τριάδα.

Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα
Σαράντα μόλις χιλιόμετρα χωρίζουν το
κέντρο της Αθήνας από μια εκ των ωραιότερων εξοχών της, το Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα, το οποίο πέρα από τις
φημισμένες ακτές του διαθέτει και μια
καταπράσινη ενδοχώρα. Εδώ θα βρείτε
το υπέροχο Δάσος της Κουκουναριάς, ένα
από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στην
Ελλάδα, και την Μακαρία Πηγή, η οποία

είναι στην πραγματικότητα δύο λιμνούλες
των οποίων το νερό αναβλύζει όλο τον
χρόνο από τον πυθμένα τους. Ένα σπάνιο
είδος ψαριού, η ντάσκα, αλλά και χέλια και
νεροχελώνες έχουν εδώ το σπίτι τους, ενώ
περισσότερα από εκατό είδη πουλιών κάνουν την περιοχή έναν από τους αττικούς
παραδείσους των birdwatchers.

Διασκέδαση στη φύση
για όλα τα γούστα
Ο νομός Αττικής διαθέτει έναν πλήρως
οργανωμένο ζωολογικό κήπο, το «Αττικό
Ζωολογικό Πάρκο», στα Σπάτα. Εκτείνεται σε μια έκταση 200 στρεμμάτων, φιλο-

ξενώντας περισσότερα από 2.000 ζώα,
από 290 διαφορετικά είδη. Για τους πιο
περιπετειώδεις, στη Μαλακάσα λειτουργεί το Adventure Park για όσους θέλουν
να «πετάξουν» από δένδρο σε δένδρο, σε
ύψος μέχρι 15 μέτρων με τη χρήση ειδικού
εξοπλισμού. Οι δοκιμασίες του Adventure
Park είναι «προσιτές» σε όλους, μικρούς,
μεγάλους, τολμηρούς και λιγότερο τολμηρούς, αφού πρόκειται για διαφορετικές
διαδρομές με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας και ύψη.

Τα οινοποιεία της Αττικής
Ο αττικός αμπελώνας αποτελεί σημείο

PHOTO: ΕΟΤ| Y. SKOULAS
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αναφοράς για την ιστορία του ελληνικού
κρασιού. Από την εποχή της αρχαιότητας
μέχρι σήμερα, η Αττική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλλιέργεια της αμπέλου.
Το νήμα κόπηκε με την άναρχη οικιστική
ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογαίας, η
οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του αττικού αμπελώνα, με αποτέλεσμα σήμερα οι
αμπελώνες να βρίσκονται μέσα σε οικιστικές περιοχές.
Το κτήμα Μάτσα στην Κάντζα, είναι ένας
ιστορικός αμπελώνας 122 στρεμμάτων,
που καλλιεργείται από τα τέλη του 19ου
αιώνα. Με τη συνεργασία της οινοποιίας
Μπουτάρη, τη συνέχιση αυτής της παράδοσης έχει αναλάβει η Ρωξάνη Μάτσα, μια
αυθεντική αμπελοκαλλιεργήτρια. Σήμερα,
το κτήμα αποτελείται από ένα ξεχωριστό
οινοποιείο με ένα μοναδικό οίκημα που
πρόσφατα αναπαλαιώθηκε και αποτελεί
το σπίτι της Ρωξάνης Μάτσα.

Το οινοποιείο της Οικογένειας Γεώργα
στα Σπάτα παράγει μόνο βιολογικά κρασιά: Σαββατιανό, Ασύρτικο Μαλαγουζιά,
Μοσχάτο Αλεξανδρείας, Chardonnay,
Αγιωργίτικο, Μανδιλαριά, Syrah, Merlot.
Η ιστορία του κτιρίου που είναι εγκατεστημένο το οινοποιείο στα Σπάτα ξεπερνά τα
100 χρόνια.
Η επιβλητική παλαιά ξύλινη στέγη διατηρείται ατόφια κερδίζοντας το ενδιαφέρον του επισκέπτη, ο οποίος μπορεί να
περιηγηθεί στις σύγχρονες οινοποιητικές
εγκαταστάσεις παραγωγής, και να γνωρίσει από κοντά τις ήπιες τεχνικές οινοποίησης -λιγότερο γνωστές ως οργανική
οινοποίηση- με τις οποίες αποφεύγονται
πολύπλοκες επεμβάσεις και προσθήκες
ουσιών. Επίσης, μπορεί να δοκιμάσει απ’
ευθείας από το βαρέλι νέα κρασιά και μικρές
πειραματικές οινοποιήσεις, που δεν έχουν
ακόμα κυκλοφορήσει, αλλά και νωπά

συμπυκνώματα, πετιμέζι και φρέσκο
χυμό σταφυλιού. Το Οινοποιείο του Κτήματος Βασιλείου αποτελεί το πρώτο επισκέψιμο οινοποιείο της Αττικής.
Το Κτήμα Βασιλείου είναι μια σύγχρονη
ευρωπαϊκή μονάδα, με ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό (οριζόντια πιεστήρια,
ανοξείδωτες ψυχωμένες δεξαμενές για τον
έλεγχο των ζυμώσεων και την συγκράτηση πλούσιων αρωμάτων των κρασιών).
Αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια
της γης υπάρχουν οι κάβες παλαίωσης
των κρασιών. Στον τελευταίο όροφο του
οινοποιείου δημιουργήθηκε μία μεγάλη
αίθουσα οινικών εκδηλώσεων, όπου ένα
πολυθέαμα αναδεικνύει τη μακρά οινική
παράδοση της περιοχής.
Ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται
για πολιτιστικές εκδηλώσεις, δεξιώσεις και
συνέδρια, καθώς και για τη Λέσχη Φίλων
του κρασιού.
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BRAND ADVOCACY
To Brand advocacy αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τρόπους για να
χτίσει ένας οργανισμός το brand awareness του, να αποκτήσει νέους πελάτες,
να διατηρήσει τους υπάρχοντες αλλά και να προσελκύσει και να διακρατήσει
το ανθρώπινο δυναμικό του. Ως όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το
«πώς» μιλούν οι άνθρωποι για το brand που αγαπούν, με γνήσιο τρόπο, μέσα
από word-of-mouth, προωθώντας έτσι τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του.

Ο

τρόπος με τον οποίο ένας
άνθρωπος αποφασίζει να
υπερασπιστεί ένα brand είναι ιδιαίτερα σημαντικός για
την ανάπτυξη πραγματικής επιχειρηματικής αξίας. Όσο πιο γνήσιο και αυθεντικό
είναι το word-of-mouth άλλωστε, τόσο
περισσότερα οφέλη απορρέουν τα οποία
μεταφράζονται σε οικονομική αξία. Πιο
συγκεκριμένα:
• Το brand visibility αυξάνεται με οργανικό τρόπο. Οι brand advocates μοιράζονται το όποιο μήνυμα με φυσικό τρόπο
και πάθος. Δίχως κόστος, προσπάθεια
και πόρους προς επένδυση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκθετική αύξηση της
επωνυμίας για τον οργανισμό.
• Δείχνει στην πράξη την αξία του εκάστοτε προϊόντος/υπηρεσίας: Ανέκαθεν,
οι άνθρωποι δείχνουν να εμπιστεύονται
περισσότερο τους συνομήλικους, συναδέλφους τους κ.ά από ότι τα εταιρικά
και διαφημιστικά μηνύματα. Οι brand
advocates παρέχουν αξιοπιστία στην
Μοναδική Πρόταση Αξίας αλλά και τις
αξίες, «πείθοντας» δυνητικούς πελάτες.
• Προσελκύει την προσοχή των media:
όσο περισσότερος «θόρυβος» δημιουργείται γύρω από μία επωνυμία, τόσο
περισσότερο τα media στρέφουν την
προσοχή τους προς τα εκεί. Αυτό δίνει
περισσότερες ευκαιρίες στον οργανισμό
να αξιοποιήσει την προβολή προς όφε-

λός του και να στοχεύσει σε ένα κοινό
μεγαλύτερο.
• Εκτενέστερη κάλυψη: Ο Brand advocate
δίνει πρόσβαση σε νέο κοινό-στόχο και
αγορές μέσα από το δίκτυό του που πιθανότατα η επιχείρηση δεν μπορούσει
να «φτάσει» από μόνη της.
• Απελευθέρωση» χρόνου. Ως μία αυθεντική και χωρίς κόστος τακτική μάρκετινγκ, το brand advocacy επιτρέπει στον
οργανισμό να επενδύσει χρόνο και οικονομικούς πόρους σε άλλες πρωτοβουλίες, όπως οι ενέργειες που αφορούν στη
Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού.
Brand advocates
Οι 4 πιο κοινές ομάδες Brand advocates
περιλαμβάνουν:
Το ανθρώπινο δυναμικό: Οι εργαζόμενοι έχουν τις περισσότερες γνώσεις για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενός οργανισμού. Ως εκ τούτου, αποτελούν τους
καλύτερους υποστηρικτές της επωνυμίας.
Οι Business Partners: Οι φιλανθρωπικές
οργανώσεις, άλλες εταιρείες και οργανισμοί που συνδέονται με την επωνυμία
μπορούν να επηρεάσουν τις αγοραστικές
αποφάσεις. Οι ισχυρές συνεργασίες και τα
affiliate προγράμματα μπορούν να αποτελέσουν μία εξαιρετική πηγή για διεύρυνση της πελατειακής βάσης και του brand
awareness.
Οι πελάτες: Όταν το brand advocacy πη-

γάζει από τους υπάρχοντες πελάτες ενός
οργανισμού, είναι η πιο επωφελής τακτική μάρκετινγκ, ιδιαίτερα για όσες εταιρείες επενδύουν στο Influential marketing.
Καθώς δεν συνδέονται με την εταιρεία, η
υποστήριξή τους είναι πιο γνήσια και για
αυτό είναι ένας δυναμικός τρόπος για να
προσελκύσει και να αποκτήσει νέους πελάτες ο εκάστοτε οργανισμός.
Οι influencers: Πρόκειται για ανθρώπους
που χαρακτηρίζονται ως «διάσημοι» στον
χώρο που κινούνται, έχουν αρκετούς ακόλουθους οι ίδιοι και παρουσία σε διάφορα
κανάλια επικοινωνίας και πλατφόρμες,
όπως για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Η υποστήριξή τους αφορά σε
ένα ευρύτερο αλλά και πιο στοχευμένο
κοινό.
Brand Advocate VS Brand Ambassador
Ενίοτε οι όροι Brand Ambassador και
Brand Advocate χρησιμοποιούνται εναλλακτικά αν και δεν είναι ταυτόσημοι. Ο
ambassador, όπως υποδηλώνει ο ίδιος ο
όρος, είναι ο πρεσβευτής της μάρκας, δηλαδή ένα πρόσωπο που έχει αναλάβει επίσημα να εκπροσωπεί την εκάστοτε επωνυμία και για να συμβεί αυτό, δεσμεύεται
από ένα σύνολο κανόνων και οδηγιών. Ο
advocate όμως είναι εκείνος που υπερασπίζεται την επωνυμία, επειδή ο ίδιος το
επιθυμεί και χωρίς καμία προτροπή, άτυπα και χωρίς δεσμεύσεις.
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