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Περιληψη

Αυτό το άρθρο συνοψίζει τα αποτελέσματα δύο εμπειρικών ερευνών
που έγιναν στην Ελλάδα γύρω από το γενικό θέμα του μάνατζμεντ,μεταξύ

1985

και

1988.

Οι έρευνες αυτές κατέγραψαν τόσο την κατάσταση του μά

νατζμεντ μέσα στις Ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα όσο και την κατάστα
ση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα κινηθούν αυτές αύριο.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι: ί) το κλίμα που επικρατεί στη
Βιομη χανία δεν είναι εκείνο που θα επιτρέψει την υιοθέτηση και εφαρ
μογή σύγχρονων μεθόδων Διοί κ ησης. Παρατηρείται γενικό ένα χάσμα παι

δε ί α ς . ( i

i) Συνάμα το μέλλον.αποδει κ νύεται,ότι θα είναι τελείως διαφο

ρε τ ικό και πολύ πιο πολύπλοκ ο απ'το σήμερα,και θα απαιτήσει μεθόδους,
συστήματα και ικανότητες διαφορετικές από εκε ί νες που είναι σε χρήση
σήμερα.
Το σημείωμα αυτό καταλήγει σε μια σειρά προτάσεις προκειμένου
να γεφυρωθή το χάσμα και να επιβιώσει η βιομηχανία.

Abstract
Thi s paper summarizes the empirical findings of two research
reports taken place between 1985 and 1988 in Greece, in the field of
Management.
The current managerial culture has been analysed,ana the exist i ng gap between the actual and the ideal cultures haνe been measu red. The research results clearly show that there exists an important culture gap and this influences negatiνelly the oνerall efficiency of organi zations. Besides, the major trends for the future
haνe been identified; the main necessary organizational changes and
new managerial skills that must be put into effect in the future, if
greek indu strial firms are to surνiνe, haνe clearly been pointed out.
Further;Some important action steps are presented at the end
of thi s paper together wit~ a new model of management mo~e · com~ a 
ti bl e with the Greek culture and closer to the current and future
needs .
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Εισαγωγή

Στο κατώφλι της δεκαετιας του

1990

και λίγο πριν το 2000,η Ελληνική

οικονομία αγωνίζεται να επιβLώσει και να αναπτυχθει μέσω της προσαρμο

γής στις ραγδαίες εξελίξεις του διεθνούς περLβάλλοντος και της βελτίω
σης της διεθνής ανταγωνιστικότητά της. Στρατηγικό ρόλο σε αυτή την
προσπάθεια παίζει η βιομηχανία και μια κρίσιμη παράμετρος για την επι
τυχία αυτού του ρόλου είναι και θα είvαι το μάνατζμεντ των βιομηχανι

κών επιχειρήσεων

-

και όχι βέβαια μόνο αυτών.

Το σημείωμα αυτό φιλοδοξεί να συμβάλει στον προβληματισμό γύρω απ·
το πιο πρέπει να είναι το μάνατζμεντ που πρέπει να εφαρμογθεί μελλο

ντικά στην Ελλάδα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και συνάμα

πιο

αποδοτικοί.

Τα επιχειρήματα του άρθρου αυτού στηρίζονται στα αποτελέσματα δύο
ερευνών που διεξήχθηκαν τα
Η έρευνα

1

2-3

τελευταια χρόνια στην Ελλάδα.

έλαβε χώρα μεταξύ

1986

και

1987,

χρηματοδοτήθηκε από το

3000 ερωτηματολόγια
πάρθηκαν 585 αξLοποιήσιμες

τέως ΥΠΕΤ διεξήχθηκε μέσα απ' το ΚΟΕ της ΑΣΣΟΕ.
στάλθηκαν σε ισάριθμα στελέχη και τελικά
απαντήσεις.

Η έρευνα ΙΙ έλαβε χώρα μεταξύ Νοεμβρίου

γινε μέσα από τις στήλες

83

1985

Ιανουαρίου

1986

και έ

του περιοδικού ΜΑΝΑΤΖΕΡ. Προέκυψαν τελικά

απαντήσεις. Στις ερευνητικές ομάδες συμμετείχαν και οι κ.κ. Γ.Ανα

γνωστέλης και Α.

Κεφαλάς.

Το σημείωμα περιλαμβάνει

4

κεφάλαια: Στο πρώτο σκιαγραφείται το

ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον σήμερα. Στο δεύτερο περιγράφεται το μέλ
λον, οι χαρακτηριστικές τάσεις, η νέα μορφή που πρέπει να έχουν

οι

επιχειρήσεις και οι νέες ικανότητες που πρέπει να έχουν τα στελέχη
για να επιβιώσουν. Στο τρίτο εξάγονται ορισμένα πρακτικά συμπεράσματα
και τέλος στο τελευταίο μέρος περιλαμβάνονται κάποιες προτάσεις για
δράση.

1.

το ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ
Ενα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του εσωτερικού περιβάλλοντος της

επιχείρησης, το οποίο τελευταία έχει συζητηθεί ευρύτατα, είναι το κλί
μα, η ατμόσφαιρα που επικρατεί.

Ένας πιο πλήρης και κατάλληλος όρος

είναι ο όρος "οργανώσιακή παιδεία"

(culture). Με τον όρο αυτό εννοού.

με το σύνολο των άγραφων κανόνων, αξιών, παραδοχών, πεποιθήσεων, νοο
τροπιών δοξασιών, τελετουργιών που επικρατούν στο εσωτερικό μιας επι

χείρισης 1.
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Φαίνεται από έρευνες ότι η οργανωσιακή παιδεία

(Culture)

αποτε

λεί καθοριστικό παράγοντα νια την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης

επειδή προσδιορίζει τη συμπεριφορά των ατόμων, των ομάδων και της ορ
γάνωσης συνολικά.

Ειδίκά αυτή μπορεί είτε να κινητοποιεί τη διάθεση

των ανθρώπων και να δημιουργεί αφοσίωση είτε αντίθετα να αποθαρρύνει

και να φρενάρει .τη δράση 2 . · Στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες αυτή
η έννοια τόσο Όε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο αποτελεί σήμε

ρα την πιο σύγχρονη τάση του μάνατζμεντ( 3 , 4 ,S, 6 ).
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία στις επιχειρήσεις και οργανι

σμούς είναι το λεγόμενο χάσμα παιδείας 7 • Πρόκειται για μια "διαφορά
φάσεως" ή κλίματος. Σε μια επιχείρηση ή οργανισμό επικρατεί μια παι-

δεία, η οποία όμως δεν είναι αυτή που πιστεύουν τα στελέχη

και

ανθρώπινο δυναμικό γενικά ότι θάπρεπε να επικρατεί. Υπάρχει

.

το

δηλ. μια

απόκλιση ανάμεσα στην ιδανική ή επιθυμητή, και την πραγματική
σταση. Αυτή η διαφορά, το χάσμα αυτό έχει αρνητικές επιδράσεις

κατά
πάνω

στη διάθεση των εργαζομένων, την αφοσίωσή τους και άρα την αποτελε
σματικότητα.

Ποιά είναι η οργανωσιακή παιδεία των ελληνικών επιχειρήσεων και
οργανισμών; Η εμπειρική έρευνα Ι μέτρησε ορισμένα χαρακτηριστικά της
παιδείας των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, της παιδείας των
στελεχών, προσδιόρισε την έκταση του χάσματος και τις συνέπειές του

νια την απόδοση των στελεχών.
Συνοπτικά και χωρίς πολλές τεχνικές λεπτομέρειες τα συμπεράσματα

της έρευνας αυτής περιγράφονται στη συνέχεια:
Τα στελέχη βλέπουν τις επιχειρήσεις σαν συγκεντρωτικές, αυταρχι
κές με ιεραρχική δομή και απρόσωπες διαδικασίες και ρόλους, ενώ
ίδια θα επιθυμούσαν μια

11

ιδεολογία

11

τα

πιο αποκεντρωτική, συμμετοχική με

δυνατότητα πρωτοβουλίας και προσωπικής συμβολής στο έργο και τους

στόχους (πιο συνοπτικά βλέπε πίνακα

1).

Υπάρχει δηλαδή σημαντικό χάσμα παιδείας και αυτό το χάσμα επη

ρεάζει το ύφος του μάνατζμεντ, τα συστήματα και τις μεθόδους που χρη
σιμοποιούνται, αλλά κυρίως επηρεάζει αρνητικά δύο πολύ σημαντικά χα

ρακτηριστικά που επιδρούν με τη σειρά τους στην αποτελεσματικότητα
των στελεχών.

i)

Την αφοσίωση, Βρέθηκε μια έντονη αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο
χάσμα και στην αφοσίωση των στελεχών (coπιnitment) που έχει επί
δραση στην διάθεση των στελεχών, τη δέσμευσή τους και την ταu-
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τισή τους με τους στόχους της επιχείρησης. Βρέθηκε επίσης ότι η

αρνητική αυτή επίδραση είναι πιο έντονη για το Δημόσιο Τομέα, νια
τους νέους, για τα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα, και νια τις γυναί
κες.

Την ικανοποίηση. Το χάσμα παι δείας δημιουργεί μη ικανοποιημένα

ii)

στελέχη και ο βαθμός μη ικανοποίησης είναι εντονότερος για τις
ανώτερες, μη υλικές, ανάγκες (δημιουργία, επιτυχία, αναγνώρι ση,
ενδιαφέρον στήν εργασία, εκτίμηση, ανάπτυξη κλπ.).
Επομένως το πρότυπο Μάνατζμεντ, που μπορεί να θεωρηθεί "πολι τ ισμ ικa 1
πιο προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα, περιγράφεται στον πί
νακα

2.

Ο πίνακας

1

δίνε ι σ'αντίθεση το μάνατζμεντ όπως είναι σήμερα.
Π

1

το ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ .

ΛΕ ΙΤΟΥΡΓΙ ΕΣ

π

Ν Α Κ Α Σ

HflN
Ε

-ΧΑ ΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

1

ΕΛΜΔΑ

Ρ

1

τ

ΑΞΙΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ

Ρ

Α

φ

Η

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΣΑ ΗΕΛΕΧΗ

-- -

ΕΞΟΥΣ ΙΑ/

ΧόρLσμα πλήρης έλεγχος πόρων κα L μέσων,

ΑρμοδLότητα, περιγραφή καθηκόντων,

ΗΓΕΣΙΑ

συγκεντρωτισμός, οποδοι, ''Αφεν ηκ ό,ΕΓΟ ,
"δικοι μας" Μεγαλοκαρδ(α, Δ ΙΑ Σ , Chiefof-Indians, τιμωρια, πε ι θαρχ[α , "καλό

κή εξουσια, προUπολογ ισμός.

τυπι-

α αιδLό".
ΛΗΨΗ

Γρήγορες και δLαLσθητικές αποφάσ εις χω-

ΑflΟΦΑΣΕΩΝ

ρις πολύ δ ιάγνωσ η και ανάλυση, κρ(ση,
ρίσκο, πρ οσωπική χρή ση συμβουλών, κρι-

Γραμμική , αναλυτική, "πλα ίσια συμπεριφοράς " διαδ ι κασία, τυπικότητο,μικρό ρίσκο,
σ υμ βιβασμοι .

τ ήρLα ποιοτ Lκό κ αι ασαφή .

Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ-

Ποιοτικός , ευέλικτος, Τε λ εuτοιας στιγ-

Προυπολογισμοί καL διαδικασιες , όχι όμως

Τ ΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ιΛΕΓΧΟΣ

μής, εμπιστε υτικ ός, προτιμόεL την

εργα λείο δουλειάς αλλά περισσότερο μια

ελευθερLα κινήσεων απ"το πρόγραμμα,
συχνό ο προγραμματισμός εί ναι εργαλεLο

γραψεLο κρατική υποχρέωση, μον ομερής κα -

γLα στρ(μωγμα τ ων uφLσταμένων. Αυταρ-

συ μμ ετοχή.

θορLσμός στόχων. πιεση , τιμωρία, Μικρή

χLκός, έ λεγχος για εντοπισμό σφαλμάτων.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΟΜΕΣ

Ανύπαρκπτα ή
μη λειτουργLκό ή

Ιεραρχία
Αποπροσωποποίηση,

Συχνό μόνο στα χαρτι ά ,

γραφειοκρατικό συστήματα.
Συχνό ασαφή και μη λειτουργικό .

λόγω μόδας ή μ ιμητισμού

Πολλές φορές ασφυκτLκά καL δύσκαμπτα.

Ε ξουσια , ισχύ ς
χρήμ α και δLκτ υ ο γνωρ ιμι ών

Απαι τ ειται αφοσίωση, αμ οιβές στους "κα-

υπο-χρησιμοποιούμενα

KINHTPA

λο~ς" με μυστικό κριτήρια , συχνό

γρα-

φειοκρατικές διαδLκαοίες αξιολόγησης,

προνόμι α , παροχές κ ύρο υ ς.
ΥΛΟΠΟΙ ΗΣΗ
ΑΜΑΓΟΝ

-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μέσω αλλαγ ής προσώπων,

"Με ε ξα γορά"

Αυταρχικό, μονομερώς με αλλαγ ή θεσμι-

ται σ υμ μόρφωση, με εγκίικλιο: "από λήψεως

κού πλαισίου

παρούσης εντέλλεσθε .•• "

Οι διο ι κούντες σπανLως ε κπαι δεύονται.

Σεμινάρια Ιχωρ(ς συμμετοχή ενδιαφερομένων στον σχεδιασμό τους), όχι μεγάλη
ώρες εργασίες, για εκπαίαπ ουσία σε

Συνήθως έχουν αποκρυστ αλλωμέν η προσωΠLκή κοσμο θεwρL α. "Τα ξέρουν όλα".

(ειδικές αμοιβές), απαιτει-

·

δευση .
ΕΓΩ , ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΠΙΕΣΗ,
ΑΞΙΕΣ

ΟΙ ΑΜΟΙ Ε ΙΝΑ Ι ΤΗ1ΠΕΛΗΔΕΣ"
"ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΒΑΜΩ ΑΛΜ ΠΟΤΕ ΔΕΝ
το ΔΕ ΙΧΝΩ". ΕΞΟ ΥΣ ΙΑ. ΚΛΙ ΚΑ. ο Ι
ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ, Σ Υ ΓΚΕΝΤΡΟΤΙ ΣΜΟΣ
"Τ ΩΡΑ το θΕΛΩ "
'ΈΝΤΕΜΕΣΘΕ ΟΠ ΩΣ •. . "
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Ο ΡΟΛΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ,
ΦΩΣΗ, ΠΕΙθΑΡΧΙΑ,

ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΣΥΜΜΟΡ-

'Ό. ΤΙ ΛΕΕ Ι το ΑΦΕΝΤΙ ΚΟ"

•

ΠΑΡΑΓΩΓΙ ΚΟΤΗΤΑ,

"ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΟΥΦΑΡΟΥΝ"
"ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΕΠΑΝΩ

1

. .. "

2

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ~Ρ11Τ:ι-.Α ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝIΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ομaδικ~ συνεργασ(α. Αξιοπο(ηση γνC:Οεων και ειδ(κευσης. Μοντέλο και Τεχνικές.

1
ΕΞΟΥΣΙΑΗΓΕΣΙΑ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.,

Διαπροσωπ.~tς σχέσεις, πειθώ, επικοινωνια, διάλογος, χαρισματικαι ηγέτες (ιε-

1 ~απόστολοι), κατανομή εξουσ(ας, αποκέντρωση. Ανάθεση καθηκόντων, αύξηση αυτο1
1

i

Συνδυασμός λογικής και δημιουργικής. Λαμβάνονται υπόψη η κρ(ση και η διαισθηση. Ποιοτ.κά κριτήρια.

νομ ίος θέσης, ανάπτυξη ομάδας, "όραμα", ενθάρρυνση, εμΨύχωοη, συμβουλή, καθο-

δήγηση.

Ποιοτικός, Σενάρια, Συμμετοχικός, ομαδική Αυτορύθμιση, δέσμευση.

ΤΙΣΜΟΣ

1 ΕΛΕΓΧΟΣ

Αυτο-έλεγχος μέσω naιδειας, διαφανε(ς, αποδέκτες, συμφωνημένες διαδικοσίες,

1
1

Στόχος: η μελλοντική βελτ(ωση.

συνεχής επαγρύπνηση για βελτ(ωση, συστήματα υποδείξεων και παραπόνων, διορθωτικές ενέργειες. Συνεχής και συστηματι~ός έλεγχος χωρις υπαναχωρήσεις.

1 ΣΥΣΤΗ/ι'ΑΤΑ
ΔιJιΙΕΣ

Ευέλικτα, προσαρμόσ ι μα, συμμηοχικά, πολυδιάστατα, "δραστηριοποίηση ανθρώπων", τήρηση βασικών οργανωτικών αρχών, απλές, ευέλικτες οργανωτικές δομές.
Συστήματα Ελέγχου Συνολικής Ποιότητας, μικρο-μεσο-μακρο-προγραμματιομός.

Αμοιβή κατ'απόδοση. Συστήματα ενημέρωσης, πληροφόρησης. Συστήματα προσλήΨεων, εισαγωγής, αξιολόγησης, προαγωγών, εκπα(δευσης. Ποιοτικές περιγραφές

1

καθηκόντων, κύκλοι ποιότητας, εργατών και στελεχών. Διο(κηση με Στόχους.
ΠροUπολογισμο(, κοινωνικός ισολογιμός .

ΚΙΝΗΤΡΑ

Συμβολή, συνεργασια, συναισθημα επιτuχιας, αναγνώριση, καριέρα, πρόκληση,
εμπλουτισμός εργασ(ας . Ατομικότητα, Ελευθερ(α, Δημιουργία, Ευκαιρίες, Ανάπτυξη,

Όραμα, Στόχοι οναπληροφόρηση για την απόδοση των εργ~ζομένων, δυνα-

τότητα ουτονομ(ας, συμμετοχή.

Κερδιζω

-

ΕΠΙΛΥΣΗ

"Ποιό ε(ναι το πρόβλημα".

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΗ

νεση.

Κερδ(ζεις. Συμμετοχή, διάλογος, συναί-

ΕΚΠΑΙΔεΥΣΗ

Εμπειριακή, εργaοτηριακή, συνεργατική, σεμινάριο σωστό προγραμματισμένα,

ανθι>c:mινες σχέσεις, Πολιτισμική ανόπτuξη, ανάπτυξη νέων αξιών, κανόνων
συμnεριφορός και νοοτροπ(ας,

1 ΑΛΜΓΗ

ΑΞlΕΣ

Συμμετοχική, μέσα από διανθpι;χ~ινες σχέσεις. Δημιουργ(α παιδε(ας. Συμφων(α,
"Μαζ(", Σχεδιασμός.
"Εμεις•, ομαδική συνεργασία, 'πικοινωνια. Σεβοσμός, Άτομο, ''Ειδικός". Μερόκι. Φιλότιμο. Τιμιότητα, Απέχθεια σπατάλης. Δόξα, ενθάρρυνση, αξιοκρατ(α,

υπευθυνότητα, επαγγελματισμός, δικαιωση, αμεροληψια, αποτέλεσμα, διαφάνεια.
ΛΕΞΕΙΣ

ΚΛΕΙΔΙΑ

2.

Επαγγελματισμός, Ομόδις, Ανεξαρτησία, ταλέντο, επιδεξιότητα , άτυπες δομές,
κέφι, δημιοuργ(α, στόχοι.

ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ το f.ΙΕΛΛΟΝ
Πως θα διαμορφωθεί το αυριανό περιβάλλον των επιχειρήσεων; Από

τα πιο δημοφιλή σενάρια που έχουν διατυπωθεί είναι το σενάριο που δη

European Foundation for t·1anagement
(EFMD}, με τον τίτλο "Facing realities 118 •

μοσιεύθηκε από το

Deνelopment

Σύμφωνα με. αυτή την εργασια, το Ευρωπαι:κό περιβάλλον θα

χαρα

κτηρισθεί από ορισμένες τάσεις.

Προκειμένου γιd την Ελλάδα, ειδικότερα η έρευνα μας 10 έδειξε
την εξής ιεράρχηση, κατό σπουδαιότητα των διαφόρων τάσεων οι οποίες
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θα χαρακτηρίσουν το περιβάλλον στην Ελλάδα του
ΠΙΝΑΚΑΣ

2000.

3
30

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓIΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝ

1.

1.

Νέες αξίες με έμφαση στην ποιότητα ζωής,
την παράδοση,την προσωπική ελευθερία.

2. Έντονος

και αυξανό
μενος ανταγωνισμός

2.

Εντονη ζήτηση για περισσότερα χρήματα
και καλύτερη ποιότητα ζωής.

3.

Ταχεία τεχνολογική
πρόοδος.

3.

Ανεργία νέων

4.

Χαμηλός ρυθμός
ανάπτυξης

4.

Σύγκρουση ανάμεσα στην πολιτική,κοινω
νική και οικον ομ ική ζωή.

5.

Υψηλή ανεργία

5.

Αυξανόμενη ζήτηση για συμμετοχή εργα
ζομένων.

6.
7.

Υψηλό επίπεδο μόρφωσης.

Αυξανόμενη επίδραση
της πληροφορικής

·

8.

Αυξανόμενη ζήτηση για μονιμότητα
απασχόλησης.

Αλλαγές στις δομές εξουσίας.

Φα(νεται από τον πίνακα αυτό ότι οι πιο σημαντικές τάσεις

του

περιβάλλοντος θα αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού και θα επιτεί
νουν το χάσμα της προηγούμενης παραγράφου.

Από την έρευνα καταμετρήθηκε και η σπουδαιότητα των
ομάδων πίεσης/ενδιαφερόντων
"αστερισμός"
τητας)

•

(stakeholders)

διαφόρων

και προκύπτει ο παρακάτω

(ο ι αριθμοί δείχνουν τηv κατάταξη κατά σειρά σπουδαιό

(Σχήμα

1) .

Όλες οι ομάδες που αναφέρονται θα παίξουν σπουδαίο ρόλο.

1

Ετσι

τουλάχιστον προκύπτει απ'τα στοιχεία των απαντήσεων.

Το παιγνίδι λοιπόν δυσκολεύει καθώς οι κανόνες γίνονται πολύ
πλοκοι και οι αποφάσεις πολυπαραμετρικές.
Οι αλλαγές που επισυμβαίνουν είναι και γρήγορες και έντονες και
ριζικές, μ'αποτέλεσμα νΌλλάξουν τελείως το σκηνικό της επιχειρηματι 

κής ζωής. Η επιχείρηση που δεν θα προσαρμοσθεί θα μοιάζει με τους
δεινόσαυρους της παλαιοντολογίας ή στην καλύτερη περίπτωση θα θυμίζει
"θέατρο του παραλόγου••.

Απαιτείται λοιπόν σχεδιασμένη αλλαγή της επιχείρησης για προ

σαρμογή και επιτυχία στα επόμενα χρόνια.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

( )

ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

(9)

( 5)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

(8)
ΚΟΙΝΩΝ Α

( 6) ·

(7)

Σχήμα

1

Η έρευνα αυτή έδεLξε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα αφορά
τους ρόλους που θα παίξει η επLχείρηση το

2000,

αν τα πράγματα εξελι

χθούν όπως έχουν σήμερα, χωρ(ς αλλαγές. Προκύπτει λοιπόν ότι η επιχεί
ρηση είναι καταδικασμένη να παίξει

11

11

ρόλο με προεξάρχοντα τα

(!)

και η κοινωνική ευαι

μοvαχικό

οι κονομικά κριτήρια, να γίνει προβληματική

σθητοποίηση και στράτευση να περάσουν σε ακόμα μικρότερη σπουδαιότητα

από ό,τι είναι σήμερα.
Οι απαντήσαντες στην έρευνα λοLπόν ότι επιβάλλεται να υιοθετή
σουν οι επιχειρήσεις νέους ρόλους και γι'αυτό χρειάζονται αλλαγές!

OL

νέοL αυτοί ρόλοL είναι:

-

ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανάλογα συμπεράσματα είχαν προκύψει κι από την έρευνα

realities

11

του

EFMD.

Φαίνεται δηλ.

"Facing

έντονα η ανάγκη για εξωστρέφεια

της επιχείρησης, η ανάγκη για απόκτηση κοινωνικής συνείδησης και
στρατηγικής και η ανάγκη για κοινωνική στράτευση, κυριολεκτικά, της
επιχείρησης. Ο οικονομικός ρόλος, η βραχυπρόθεσμη πολιτική και η εσω
στρέφεια οδηγούν στον αφανισμό.

Το κέρδος είναι αναγκαίο για την επιβίωση και ανάπτυξη της επι
χείρησης, δεν είναι όμως ικανό

-

μόνο του.

Ίσως δεν θα είναι

καν

στόχος για την μελλοντική επιχείρηση αλλά θα είναι συνέπεια της γενι
κότερης στρατηγικής της.
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Για να εξακολουθε( να υπάρχει μια επιχείρηση μετά από

30

χρόνια

και να είναι υγιής και αποτελεσματική, πρέπει να προσαρμόσει τη

της και ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, λέει η έκθεση του
Ο πίνακας

4

δομή

EFMD.

συνοψ(ζει ιεραρχικά τις κυριότερες αλλαγές που πρέ

πει να γίνουν , στην Ελλάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

4

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕ! ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ
Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Ι.

ΙΙ.

1.
2.
3.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡ~ΤΙΣΜΟΥ

t~ΕΓΑΛΡ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

4.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5.
6.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

7.
8.
9.
10.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

11.
12.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

IIL 13.
14.
15.

ΜΕΓΕθΟΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΓΑΛΟ

ΣΤΥΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ι ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗ~1ΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΖΟ~1ΕΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΡΙΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πιστεύουμε ότι αυτός ο πίνακας πρέπει να μελετηθεί σοβαρό και να απο
τελέχει οδηγό δράσης.

Ιδίως οι ομάδες Ι και ΙΙ χαρακτηριστικών.

Ικανότητες των Μάνατζερ του μέλλοντος.
Από το σχήμα

1 προκύπτει

ότι οι Μάνατζερ θα είναι μια πολύ ση

μαντική ομάδα πίεσης για την επιχείρηση του

2000.

Τι ικανότητες πρέ

πει να έχουν οι ίδιοι για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών ;
Η έρευνά μας ιεράρχησε τις ικανότητες αυτές και το αποτέλεσμα φαίνε
ται στον πίνακα

5.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

5

ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΤΟΥ
... ΣΤΗΝ ΕΛΜΔΑ

2000

1.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΥΑΛΟ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

2.

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ/ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΠΟΛΙΤΙ ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ Οt-4.ΑΔΕΣ ΣΥ~1ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

'

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΟΣΟ
ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕ6ΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
.
.

.

3.

ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓn ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ/ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ/ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΛΙΤΙΚΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

5.

ΑΠΟΤΕΛΕΣ}1ΑΤΙ ΚΟ
ΥΠΟ ΣΥΝ6ΗΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ/
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

6.

ΑΠΟΤΕΛΕΣ~1ΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΘΕΙΕΩΝ
ΈΡΓΑΣΙΑΣ/ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ /ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣt-10Υ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

7.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΙΕΣΕΩΣ

8.

ΕΝΣCΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

9.

ΑΠΟΤΕΛΕΗ1ΑΤΙ ΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ~ΙΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ
~1ΑΤΑ

MANATZt-1ENT

Οι σημαντικότερες ικανότητες του μάνατζερ του

2000

αφορούν την

ανθρώπινη πλευρά αφΈνός και τη σχέση της επιχείρησης με το περιβάλ
λον αφ ·ετέρου. Το πρότυπο του

11

τέρατος

11

σε αναλυτικές ικανότητες,

χρηματοοικονομικές γνώσεις και ορθολογική λήψη αποφάσεων παραδίδει

τη θέση του σ'ένα ον πιο πολιτικό, με διαίσθηση, επιχειρηματικότητα,
σφαιρική αντίληψη, αντι-δογματισμό, ευαισθησία και ευελιξια.
Ανάλογες διαπιστώσεις έγιναν και σε πρόσφατο συνέδριο για την

επιχείρηση του

2000,

όπου οι κύριοι ομιλητές και ιδιαίτερα ο εκπρό

σωπος του ΣΕΒ υπογράμμισαν τη νέα μορφή του Μάνατζερ.

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται η δυσκολία του να αναπτύξει κα
νείς αriοτελεσματικούς μάνατζερ, αλλά και προκύπτει η ανάγκη για αλ

λαγή του τρόπου εκπαίδευσης και αξιολόγησης των ~νθρώπων που προορί

ζονται για ηγετικές θέσ~ις~ Ο πlνακας αυτός έχει σχέση και ειναι σε

αρμονία με προηγούμενε(; διαπιστώσεις για "χάσμα παιδείας", αλλά και
για τους νέους ρόλους της επιχείρησης.
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Το Μάνατζμεντ του

2000

Πως θα διοικούν οι Μάνατζερ το

2000;

Το ίδιο με σήμερα; πώς Θα

αξιολογηθούν; με βάση οικονομικά κριτήρια μόνο;
Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές

στο μάνατζμεντ του 21ου .αιώνα. Αυτό προκύπτει κι απ' τα ~ροηγούμενα.
Τα χαρακτηριστικά του νέου τρόπου Διοίκησης θα είναι τα ακόλουθα:
Το Μάνατζμεντ θα δημιουργε( κοινό όραμα, κοινές αξίες και
κοινό σχέδιο για όλους τους εργαζόμενους.

Η νέα τεχνολογία θ'αποτελεί βασική παράμετρο στην Όργάνοοη
και τη λήψη αποφάσεων.

Η υπευθυνότητα των μάνατζερ δεν θα περιορίζεται μόνο στο
οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και στη δημιουργία κοινωνικής
ευημερίας. Ο κοινωνικός ρόλος και η κοινωνική ευθύνη της
επιχείρησης θα αποτελέσουν παράγοντες αξιολόγησης της από
δοσης της.

Θα ενταθε( η πολιτική διαδικασία των Μάνατζμεντ και οι
διαπραγματεύσεις με διάφορες ομάδες πίεσης θα αποτελέσουν

βασικό εργαλείο κάθε Διοικοόντος.

Οι ~1άνατζερ θα κληθούν να ενεργοποιήσουν το ανθρώπινο δυ 

ναμικό υπό συνθήκες δύσκολες και παίζοντας το δύάκολο παι
γνίδι των Διεθνικών και διαπολι τιστικών ισορροπιών που .θα
εντα€ούν μετά το

1992.

Οι έλληνες Μάνατζερ, όπως και οι συνάδελφοί τους της Ευρώπης, θα κλη

θούν στα επόμενα

20

χρόνια να πάρουν ρίσκα και να παράγουν πραγματική

προστιθέμενη αξία και κοινωνικό όφελος. Δεν θα αξιολογηθούν μόνο από

την διαχειριστική τους ικανότητα: 'Οττως ελέχθη
ΣΕΒ στο προαναφερθέν συνέδριο για το

2000,

απ'τοv κ. Πρόεδρο του

οι μάνατζερ θα πρέπει

να

αποκτήσουν και επιχειρηματική ικανότητα και φιλοσοφία.
Θα πάψουν να είναι απλοί ενδιάμεσοι και θα γίνουν πλέον επιτα
χυντές και καταλύτες.

Άλλοοτε οι μηχανές θα μπορούν σε . λίγο να διεκ 

περαιώσουν τη διαχειριστική, μονότονη, επαναλαμβανόμενη πλευρά του
μάνατζμεντ ... Τελειώνοντας, κι επειδή ένα σχήμα αξίζει όσο χίλιες λέ

ξεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πρότυπο:
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΣΤΟΧΟΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΟΜΕΣ

tι1ΑΝΑΤΖ~1ΕΝΤ ~

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Θα αντικατασταθεί απ · το πιο πολύπλοκο.

-----.. . •~@
..
1ι;;ΟΤΗΤΕΣ ~
το ΚΛΑΣΙ κο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

MANATZf.4ENT --------...

ΟΡΓΆΝΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Σχή μα

3.

ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΝΕΟ ΜΑΝΑΤΖfν1ΕΝΤ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΆΞΙΑ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ

.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η επιχείpηση του
σχήμα

3)

2000

θα έχει μια τpισδιάστατη φιλοσοφία (βλ.

και απαιτείται "πολιτισμική αλλαγή για να επιτευχθεί.
ΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ το
ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

Σχήμα

4.

Η νέα ~ιλοσο~ία
της Επιχείpησ~ς
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Μια τέτοια πολιτισμική αλ~αγή θα στηριχθει σε τρεις παράγοντες :

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΥΣΤΗ~~ΤΑ

-

-

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

κι αητό το τριπτυχο ειvαι το μυστικό της αποτελεσματικότητας για το
Μάνατζμεντ του Μέλλοντος.
Οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να στρατευθούν σε μια τέτοια

προσπάθεια είναι:

Σχήμα

3.

5.

ΕΠΙ~!ΥθΙΟ

Όλα τα προηγούμενα δείχνουν ότι για να επιβιώσει η Βιομηχανία
μας και η Οικονομια μας γενικότερα πρέπει να λάβουν χώρα μεγάλες αλ 
λαγές. Αλλαγές που για να γίνουν πρέπει να κινηθούμε γρήγορα μεθοδικά

και με σωστό σχεδιασμό. Αυτή τη φορά δεν θα βοηθήσουν ούτε ευχές ούτε

ο εεός της Ελλάδας, ούτε κάποιοι θαυματοποιοί~
Πρέπει να βιαστούμε.

Ίσως είναι ήδη κάπως αργά .

.

Μερικές απαραίτητες προUποθέσεις για να σκεφθεί η τυχόν προσπά
θεια από επιτυχία:

*

Να επικρατήσει κλίμα συναίνεσης, επικοινωνίας, συνεργασίας,

μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών,

*

Να ετοιμάσουμε τους Μάνατζερ του

2000,

που σημαίνει ότι ΑΕΙ

κλπ. θα προσαρμοσθούν και θα συνδεθούν με την παραγωγή.

*

Να πάψουμε επιτέλους να ενδιαφερόμαστε για τους τύπους, την

αρχαιότητα, τα τυπικά προσόντα, τα πτυχία και να αρχίσουμε να αξιολο
γούμε τα ουσιαστικά προσόντα και τη συμβολή των ανθρώπων στο αποτέλε
σμα.

*

Οι Ηγέτες να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν και εμφυσήσουν

τις κατάλληλες αξίες πράγμα που θα γίνει με το παράδειγμα που θα δώ

σουν οι ίδιοι~

*

Να πεισθούμε ότι ειναι μεγάλη αλήθεια εκείνο το παλιό "συν
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Αθηνά και χειρα κινει • Αν δεν προσπαθήσουμε ΕΜΕΙΣ τότε κανεις δεν
11

μπορε( να βοηθήσει.

*

Να μάθουμε να δουλεύουμε σε ΟΜΑΔΕΣ

"(:).

Το ατομικό ταλέντο

δεν επαρκεί πλέον.

*

Να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα των επιχειρηματιών

και των στελεχών σύμφωνα

με τις νέες απαιτήσεις του περιβάλλοντος.
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