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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η ανάδειξη νέων και παλαιών μεθόδων
στρατηγικής σκέψης στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Αναμφίβολα, οι σημερινές επιχειρήσεις
καλούνται να αντιμετωπίσουν αλλά και να διαχειριστούν πολλές προκλήσεις προερχόμενες απο
το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, ενώ η τεχνολογία
μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, ωθώντας πολλές επιχειρήσεις σε δραστηριοποίηση εκτός
των εθνικών τους συνόρων. Για να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη ρευστή πραγματικότητα και να
καταφέρουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που τις ταλανίζουν, οι επιχειρήσεις οφείλουν να
αναπτύσσουν και να προωθήσουν ιδέες στρατηγικού προσανατολισμού. Με άλλα λόγια,
οφείλουν να επενδύσουν περισσότερα στη στρατηγική σκέψη. Ωστόσο, η στρατηγική σκέψη δεν
είναι και δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία, αφού χρειάζεται σωστό προγραμματισμό, σωστή
οργάνωση απο την πλευρά των διοικούντων και άμεση λήψη αποφάσεων, για να καταστούν
εφικτοί οι στόχοι που έχουν τεθεί. Μέσα απο τη παρούσα μελέτη, γίνεται προσπάθεια να
κατανοηθούν πλήρως όσα περισσότερα γίνεται, για την στρατηγική σκέψη.

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια προσπάθεια να
αναλυθούν όλες οι έννοιες και οι θεωρίες οι οποίες αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο για όλα
τα διοικητικά στελέχη που θέλουν να αναπτύξουν στρατηγική σκέψη, ανεξαρτήτως του είδους
της οργάνωσης και του ιεραρχικού επιπέδου. Απο την άλλη πλευρά στο δεύτερο μέρος, στην
εμπερική έρευνα, επιδιώχθηκε μια πρακτική προσέγγιση όλων των ζητημάτων που
αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος.

Πιο συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες και στην φύση της
στρατηγικής σκέψης και αναλύεται ο βαθμός συσχέτισης της με τον στρατηγικό
προγραμματισμό. Εν συνεχεία, αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
στρατηγικής σκέψης. Στο τέταρτο κεφάλαιο τονίζονται οι δέκα ιδέες που αφορούν στην
σύγχρονη στρατηγική. Στο πέμπτο κεφάλαιο υπογραμμίζεται η αντίληψη που έχουν οι
οργανισμοί για την στρατηγική σκέψη. Παράλληλα, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά
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στο κομμάτι της στρατηγικής ηθικής. Ειδικότερα, προτείνουμε ορισμένες δράσεις που μπορούν
να ληφθούν απο τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των οργανισμών. Τέλος,
στο έβδομο και στο όγδοο κεφάλαιο αντίστοιχα, προσπαθούμε να τονίσουμε όλες τις σύγχρονες
προσεγγίσεις αλλά και πρακτικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν απο οποιαδήποτε
επιχείρηση θελήσει να αναπτύξει τις ιδέες της στρατηγικής σκέψης.

Απο την άλλη πλευρά, στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το εμπειρικό, επιχειρείται να διευρυνθεί
κατα πόσο οι Ελληνικές επιχειρήσεις είναι εξοικειωμένες με τις σύγχρονες πρακτικές της
στρατηγικής σκέψης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την συλλογή στοιχείων μέσω ενός
δομημένου ερωτηματολογίου που δόθηκε σε επιλεγμένες επιχειρήσεις πρός απάντηση. Το
ερωτηματολόγιο αποτελείτο απο 18 ερωτήσεις, στην πλειοψηφία τους πολλαπλής επιλογής.
Απευθυνθήκαμε σε όσες περισσότερες επιχειρήσεις μπορούσαμε αναλογικά με τον περιορισμένο
χρόνο που είχαμε στη διαθεσή μας. Ενδεικτικά, στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μέσα
και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, για να φέρουμε εις πέρας την έρευνα ενώ στο δέκατο
κεφάλαιο εμπεριέχεται η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στο ενδέκατο και
τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας φιλοξενούνται τα συμπεράσματα τόσο απο την θεωρητική
πρόσεγγιση όσο και απο την εμπειρική έρευνα.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και κυρίως την εκτιμησή μου στον
επιβλέποντα καθηγητή κ. Γιώργο Βενιέρη για την καθοδήγηση και την αμέριστη υποστήριξη
που μου προσέφερε καθ’ όλη της διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας.
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ΜΕΡΟΣ Ι ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1 ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗΣ

Πέρα απο κάθε αμφιβολία απο τον Αύγουστο του 2007 και ύστερα, η παγκόσμια κοινότητα
βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Τα πάντα στην παγκόσμια
οικονομία έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Είναι γεγονός οτι βιώνουμε το τέλος μιας εποχής
στην παγκόσμια οικονομία. Της εποχής της κυριαρχίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου , η
οποία χαρακτηρίστηκε απο χαλαρή εώς ανύπαρκτη εποπτεία. Τα παραδοσιακά εργαλεία της
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής αποδεικνύονται ανεπαρκή. Κανείς δεν μπορεί να
είναι σίγουρος οτι το οικονομικό περιβάλλον θα λειτουργεί και τα επόμενα πέντε χρόνια με τον
ίδιο τρόπο που λειτουργεί σήμερα. Αυτή η αβεβαιότητα που επικρατεί στο οικονομικό
περιβάλλον είναι σίγουρο οτι δημιουργεί στις επιχειρήσεις ενα αίσθημα ανασφάλειας. Τα
παραπάνω στοιχεία έχουν κάνει τις επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι
για το μέλλον τους η στρατηγική σκέψη. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τη
στρατηγική σκέψη , δείχνει οτι δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με το τι είναι στρατηγική σκέψη.
Μια σειρά απο συγγραφείς έχουν χρησιμοποίησει τη στρατηγική σκέψη εναλλακτικά με
διαφορετικές έννοιες όπως ο στρατηγικός προγραμματισμός (strategic planning) και η
στρατηγική διαχείριση (strategic management). H συνεχής όμως αναζήτηση για βελτίωση των
οργανωτικών δομών έχει αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα του στρατηγικού προγραμματισμού
έτσι ώστε να είναι πλέον πιο σκόπιμο να αναφερόμαστε σε αυτή ως στρατηγική σκέψη
(Wilson, 1994). Η στρατηγική σκέψη επικεντρώνεται στην εύρεση και ανάπτυξη μοναδικών
ευκαιριών για την δημιουργία αξίας, επιτρέποντας την ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου μεταξύ
των εργάζομένων μέσα σε μια εταιρία που μπορεί να επηρεάσει θετικά την κατέυθυνση μιας
επιχείρησης. Η σωστή στρατηγική σκέψη είναι ενας τρόπος για την κατανόηση της θεμελιώδους
δομής μιας επιχείρησης, αμφισβητώντας τον συμβατικό τρόπο σκέψης.

Απο την άλλη πλευρά, άλλοι συγραφείς έχουν επικεντρωθεί στις στρατηγικές διαδικασίες
διοίκησης (strategic management processes). Ορισμένοι απο αυτούς δηλώνουν οτι ο καλός
Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης
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στρατηγικός προγραμματισμός συμβάλλει στην στρατηγική σκέψη (Porter , 1987). Σύμφωνα με
τον Garratt (1995), η στρατηγική σκέψη ορίζεται ως μια διαδικασία με την οποία υψηλόβαθμα
στελέχη μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τις καθημερινές διεργασίες και να έχουν την
ικανότητα να ξεπερνούν τις υπάρχουσες κρίσεις και δυσκολίες που μπορούν να ανακύψουν
εντός του οργανισμού. Ο Heracleous (1998) σημειώνει οτι η στρατηγική σκέψη και ο
στρατηγικός προγραμματισμός είναι έννοιες αλληλένδετες και εξίσου σημαντικές για την
αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής διοίκησης. Οι Thompson και Strickland (1999)
συμφωνούν και υπογραμμίζουν οτι ενα καλά σχεδιασμένο σύστημα στρατηγικής διοίκησης
διευκολύνει την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης εντός του οργανισμού. Ο στρατηγικός
προγραμματισμός γίνεται συνήθως στην κορυφή της πυραμίδας των οργανισμών, αλλά η
αναδυόμενη στρατηγική μπορεί να συμβεί σε ολα τα επίπεδα (Mintzberg, 1994). Ωστόσο η
στρατηγική σκέψη μπορεί να γίνει απο οποιοδήποτε μέλος της οργάνωσης είτε ανώτατης είτε
κατώτατης ιεραρχίας, ανα πάσα στιγμή.

Ο Βonn (2005) ξεκαθαρίζει οτι το πλάισιο της στρατηγικής σκέψης πρέπει να χωρίζεται σε δυο
διαστάσεις . Στο μίκρο-περιβάλλον, που περιέχει τα άτομα και τις ομάδες που αναπτύσσουν
στρατηγική σκέψη και στο μάκρο-περιβάλλον, που περιέχει τους οργανισμούς και τις
επιχειρήσεις . Με άλλα λόγια η στρατηγική σκέψη αποτελεί μια αλληλεπίδραση αφενός μεταξύ
των ατομικών χαρακτηριστικών των στελεχών εντός του οργανωτικού πλαισίου της επιχείρησης
και αφετέρου του οργανωτικού πλαισίου στην ατομική σκέψη και συμπεριφορά των
εργαζομένων. Επομένως , τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου που θα είναι σε θέση να αναπτύξει
στρατηγική σκέψη θα έχουν αξία, εάν και μόνο υποστηριχθούν τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και
σε επίπεδο οργανισμού , δηλαδή εφόσον τα οργανωτικά επίπεδα συνυπάρχουν . Ομοίως , οι
σωστές διαρθρωτικές μορφές και διαδικασίες εκ μέρους του οργανισμού δίνουν βοήθεια και
ενισχύουν την εμφάνιση των κατάλληλων επιμέρους χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη
στρατηγική σκέψη .

Παράλληλα, η στρατηγική σκέψη μπορεί να χαρακτηριστεί ως τρόπος επίλυσης των
στρατηγικών αποφάσεων και προβλημάτων συνδυάζοντας μια ορθολογική αλλά και
Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης
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συγκλίνουσα προσέγγιση με δημιουργική σκέψη και αποκλίνουσες διεργασίες. Προς αυτή την
κατεύθυνση εστιάζεται η διαδικασία έρευνας της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας σχετικά με
το πώς τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη εντός του οργανισμού προσπαθούν να κατανοήσουν και
να λάβουν τα απαραίτητα στρατηγικά μέτρα σε ενα περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα περίπλοκο,
αμφιλεγόμενο και άκρως ανταγωνιστικό. Η στρατηγική σκέψη αντιπροσωπεύει σημαντικό
κομμάτι που προϋπήρχε της λήψης στρατηγικών αποφάσεων και μπορεί να αποτελέσει κλείδι
για την καλύτερη κατανόηση των οργανωτικών αλλαγών, της απόδοσης και της επιβίωσης ενος
οργανισμού. Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί

οτι η στρατηγική σκέψη έχει ως

προσανατολισμό τον εντοπισμό ασαφειών και τον τρόπο επίλυσης τους εντός των επιχειρήσεων,
όπου οι γρήγορες και συνάμα σωστές αποφάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση των
οργανισμών .

Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης
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2)
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΣΚΕΨΗΣ

–

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η στρατηγική σκέψη αποτελεί πλέον γεγονός
όχι μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και για τις μικρές. Συχνά η στρατηγική σκέψη
συγχέεται λανθασμένα με τον στρατηγικό προγραμματισμό. Τα στελέχη των επιχειρήσεων
αποτυγχάνουν να διαχωρίσουν την διαμόρφωση του στρατηγικού προγραμματισμού, απο το
σχεδιασμό και τις λειτουργίες της στρατηγικής σκέψης. Στη διεθνή βιβλιογραφία, αρθρογραφία
συναντά κανείς αρκετές διαφορές μεταξύ της στρατηγικής σκέψης και του στρατηγικού
προγραμματισμού. Ο Mintzberg (1994) δηλώνει ρητά οτι ο στρατηγικός προγραμματισμός δεν
είναι και δεν αποτελεί στρατηγική σκέψη και προτείνει μια σαφή διάκριση μεταξύ του
στρατηγικού προγραμματισμού και της στρατηγικής σκέψης. Ο στρατηγικός προγραμματισμός
εστιάζει περισσότερο στην ανάλυση, στην επεξεργασία και στην επισημοποίηση των ήδη
υφισταμένων στρατηγικών ενώ αντίθετα η στρατηγική σκέψη τονίζει τη σύνθεση, τη διαίσθηση
και τη δημιουργικότητα ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προοπτική για την
επιχείρηση.Επιπλέον, κατά την άποψη του, ο κάθε όρος εστιάζει σε εναν διαφορετικό στάδιο
της στρατηγικής ανάπτυξης, ο στρατηγικός προγραμματισμός είναι μια διαδικασία που θα
πρέπει να γίνεται μετά απο την στρατηγική σκέψη.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο Heracleous (1998). Πιο συγκεκριμένα, υπογραμμίζει
τη διάκριση μεταξύ στρατηγικού προγραμματισμού και στρατηγικής σκέψης απο μια αναλογία
βραχυχρόνιας μάθησης και μακροχρόνιας μάθησης. Η πρώτη,
ανάλογη

κατά την αποψή του, είναι

με τον στρατηγικό προγραμματισμό, ενώ η επόμενη είναι ανάλογη της στρατηγικής

σκέψης. Ο στρατηγικός προγραμματισμός στηρίζεται σε ενα σταθερό σύνολο πιθανών δράσεων
ενώ αντίθετα, η στρατηγική σκέψη έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων, ριζοσπαστικών και
καινοτόμων λύσεων που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε πιο σωστές ενέργειες για τις
επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, αναφέρει την ικανότητα που έχει κάποιος να σκέφτεται
στρατηγικά. Αυτή η δεξιότητα προσφέρει μια άλλη διάσταση στη διαδικάσια της στρατηγικής
των αποφάσεων. Έτσι, με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζει οτι η στρατηγική σκέψη και ο
στρατηγικός προγραμματισμός είναι διαφορετικές αλλά ταυτόχρονα σκέψεις αλληλένδετες και

Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης

14

συμπληρωματικές που πρέπει να διατηρήσουν και να υποστηρίξουν η μια την άλλη για την
αποτελεσματική στρατηγική διαχείριση.
Ακόμη, το μοντέλο της Graetz (2002) υποστηρίζει οτι ο ρόλος της στρατηγικής σκέψης είναι η
αναζήτηση και η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που μπορούν να οδηγήσουν την εκάστοτε
επιχείρηση να επαναπροσδιορίσει τις κύριες στρατηγικές της ενώ ο ρόλος του στρατηγικόυ
προγραμματισμού είναι η υλοποίηση και η υποστήριξη των στρατηγικών που υλοποιήθηκαν
μέσω της διαδικασίας της στρατηγικής σκέψης και η ενσωμάτωση αυτών μέσω
ανατροφοδότησης πίσω στην επιχείρηση.
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Ακολούθει η σχηματική απεικόνιση του μοντέλου της Graetz :1

Strategic thinking





Role of strategic
planning:
To realize and support
strategies developed
through strategic
thinking process and
integrate back into the
business.

Synthetic
Divergent
Creative
Innovative

Strategic
management







Role of strategic
thinking:
To seek innovation
and imagine new and
very different futures
that may lead a
company to redefine
its core strategies and
even its industry

Logical
Systematic
Conventional
Prescriptive
Convergent

Strategic planning

1

Graetz, F. (2002), ‘‘Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the

complementarities’’, Management Decision, Vol. 40 No. 5, pp. 456-62.
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Απο την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την Lietdka (1998) ο στρατηγικός προγραμματισμός
διαφέρει απο την στρατηγική σκέψη στις ακόλουθες διαστάσεις :

Στρατηγική σκέψη

Στρατηγικός
προγραμματισμός

Όραμα για το μέλλον.

Μόνο το μέλλον μπορεί να
προβλεθεί.

Στρατηγικός σχεδιασμός και Ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση είναι έννοιες
υλοποίηση.
διαδραστικές και όχι
διαδοχικές.
Ο διοικητικός ρόλος στην Τα χαμηλόβαθμα στελέχη
εφαρμογή της στρατηγικής. έχουν μια φωνή στη
διαδικασία λήψης
στρατηγικών αποφάσεων,
καθώς και μεγαλύτερη
ευελιξία, για να
ανταποκριθούν στις συνθήκες
που έχουν διαμορφωθεί.

Βασίζεται στην αυτοαναφορά
που έχει ως σκοπό να
καθοδηγεί τις επιλογές όλων
των βαθμίδων σε καθημερινή
βάση. Γενικά, είναι μια
διαδικασία που συχνά είναι
πολυ δύσκολο να μετρηθεί και
να παρακολουθείται απο τα
υψηλά ιεραχικά επίπεδα.
Ο διοικητικός ρόλος κατά τη Προϋποθέτει οτι όλα τα
στελέχη έχουν κατανοήσει τη
διάρκεια της εφαρμογής.
δομή, τους ρόλους και τη
λειτουργία του συστήματος,
καθώς και την αλληλεξάρτηση
μεταξύ των διάφορων ρόλων
που αποτελούν το σύστημα.
Έλεγχος.
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Ένα μέλλον που είναι
προβλέψιμο πρέπει να
αναλυθεί πλήρως.
Οι ρόλοι του σχεδιασμού και
της υλοποιήσης μπορούν να
διαρεθούν.
Τα ανώτερα στελέχη
λαμβάνουν τις απαραίτητες
πληροφορίες από τα
χαμηλότερης βαθμίδας
στελέχη και εν συνεχεία
χρησιμοποιούν τις
απαραίτητες πληροφορίες για
να δημιουργήσουν ενα σχέδιο
το οποίο με τη σειρά του θα
δοθεί στους εργαζόμενους με
σκοπό την εφαρμογή του.
Επιβεβαιώνει τον έλεγχο μέσω
συστημάτων μέτρησης, με την
προϋπόθεση οτι οι οργανισμοί
μπορούν να μετρήσουν και να
παρακολουθήσουν σημαντικές
μεταβλητές με ακρίβεια και σε
σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα χαμηλόβαθμα στελέχη
χρειάζεται να γνωρίζουν και
να κατανοούν τον δικό τους
ρόλο μέσα στο σύστημα.
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Εφαρμογή στρατηγικής.

Οι

διαδικασίες

αποτελέσματα.

και

Υποθέτει οτι η εξεύρεση νέων
στρατηγικών και η εφαρμογή
τους είναι πιο δύσκολη και πιο
σημαντική
απο
την
αξιολόγηση τους.
τα Παρατηρεί τη διαδικασία του
σχεδιασμόυ προσθέτοντας τα
απαραίτητα στοιχεία όπου
αυτά χρειάζονται.
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Η
πρόκληση
για
τον
καθορισμό
μιας
ενιαίας
στρατηγικής
κατεύθυνσης
είναι κατά κύριο λόγο
αναλύτική.
Εστιάζει και δίνει έμφαση στη
δημιουργία του σχεδίου ως
τελικό στόχο.
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3) ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται εκτενής αναφορά για τις ιδιότητες και τα γνωρίσματα της
στρατηγικής σκέψης. Πιο συγκεκριμένα, έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα, ώστε να
διευκολύνεται η πλήρης κατανόηση πολλών απο των ιδιοτήτων της στρατηγικής σκέψης.
Αναμφισβήτητα, τα γνωρίσματα της στρατηγικής σκέψης είναι πολλά και καμία επιχείρηση δεν
θα ήθελε να αποκοπεί απο το διεθνή ανταγωνισμό, αφήνοντας σημαντικές ευκαιρίες
ανεκμετάλλευτες. Παράλληλα, η μη ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης απο πλευράς των
επιχειρήσεων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας.

H Liedtka (1998) αναπτύσει πέντε βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα – στοιχεία στρατηγικής
σκέψης. Αναλυτικά :
1) Η στρατηγική σκέψη αντικατοπτρίζει ένα σύστημα ή μια ολιστική άποψη η οποία με τη
σειρά της εκτιμά πως διαφορετικά τμήματα της οργάνωσης επηρεάζουν το ενά το άλλο.
2) Η στρατηγική σκέψη ενσωμάτωνει μια έμφαση στην πρόθεση. Σε αντίθεση με την
παραδοσιακή προσέγγιση του στρατηγικού προγραμματισμού που επικεντρώνεται στην
δημιουργία μεταξύ των υφισταμένων πόρων και των αναδυόμενων ευκαιριών, η
στρατηγική σκέψη,

δίνοντας έμφαση στην πρόθεση,

δημιουργεί έναν διαχωρισμό

μεταξύ αυτών.
3) Στρατηγική σκέψη συνεπάγεται οι αποφάσεις να λαμβάνονται εγκαίρως . Τα στελέχη
που αναπτυσσουν την στρατηγική σκέψη πρέπει να κατανοούν τη διασύνδεση μεταξύ
παρόντος, μέλλοντος αλλά και παρελθόντος.
4) Σε αυτό το σημείο αναπτύσσεται μια θεωρία. Η θεωρία αυτη βασίζεται και μας αναλύει
πόσο κεντρικής σημασίας είναι οι δοκιμές για τις δραστηριότητες της στρατηγικής
σκέψης. Η στρατηγική σκέψη καλύπτει την ΄΄αναλυτική – διαισθητική ΄΄ διχοτόμηση που
αναφέραμε και στον ορισμό που ανέπτυξε ο Mintzberg (1994). Σύμφωνα με αυτόν , η
στρατηγική σκέψη περιγράφεται ως σύνθεση ενώ ο στρατηγικός προγραμματισμός ως
ανάλυση.
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5) Η στρατηγική σκέψη επικαλείται και αναγνωρίζει την ικανότητα που οφείλουν να
αναπτύσσουν τα στελέχη εντός μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τις νέες
ευκαιρίες και να επωφελούνται απο αυτές.
Επιπλέον, η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει μια σειρά απο βασικά στοιχεία που έχουν σημασία
για τη στρατηγική σκέψη, όπως την δημιουργικότητα (creativity), το όραμα (vision) , και τα
συστήματα σκέψης (systems thinking). Πιο αναλυτικά παρατηρούμε τα εξής :2

Strategic

Systems thinking

thinking

creativity

vision



Δημιουργικότητα

Η στρατηγική αποτελείται απο ιδέες και απο ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για
τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών. Τα
Bonn, I. (2005), ‘‘Improving strategic thinking: a multilevel approach’’, Leadership &
Organization Development Journal, Vol. 25 No. 5, pp. 336-45.
2
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στελέχη που εφαρμόζουν την στρατηγική σκέψη πρέπει να αναζητήσουν νέες
προσεγγίσεις και να

οραματιστούν

καλύτερους τρόπους απο οτι τις ήδη

υφιστάμενες πρακτικές (Bonn, 2001). Σύμφωνα με τον Αmabile (1998) , η
δημιουργικότητα αναφέρεται στο πως οι άνθρωποι προσεγγίζουν τα προβλήματα
και τις λύσεις τους αλλά και στην ικανότητα αυτών να συγκεντρώσουν τις
υπάρχουσες ιδεές μαζί σε νέους συνδυασμούς. Επιπροσθέτως, τα στελέχη πρέπει
να αναπτύσσουν δημιουργική σκέψη και συχνά να αναζητούν εναλλακτικές –
ριζοσπαστικές λύσεις για συμβατικά θέματα. Μάλιστα στις μέρες μας,
παρατηρούμε οτι τα έμπειρα στελέχη που έχουν γνώσεις στρατηγικής είναι σε
θέση να αναγνωρίσουν το ενδεχόμενο μιας νέας ιδέας σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Προς αυτή τη κατεύθυνση οδηγούνται και οι

Robinson και Stern (1997),

τονίζοντας οτι σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς είναι πολυ πιθανό τα
συστατικά της δημιουργικότητας να υπάρχουν ήδη αλλά δεν μπορούν να
αναπτυχθούν σωστά χωρίς την βοήθεια και την υποστήριξη των έμπειρων
στελεχών.
Εν κατακλείδι, το πρόβλημα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει η
δημιουργικότητα είναι η μετατροπή των καινοτόμων ιδεών σε άμεση εφαρμογή.
Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν όλους
τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται για να υλοποιηθούν οι νέες ιδέες.
Πρός επίρρωση των ανωτέρω ο Amabile (1998) σημειώνει οτι η απόφαση για το
πόσος χρόνος και πόσα χρήματα θα δοθούν σε μια ομάδα εργασίας στους
κόλπους μιας επιχείρησης είναι μια απόφαση καθαρά υποκειμενική και για αυτό
το λόγο μπορεί είτε να υποστηρίξει είτε να ΄΄σκοτώσει΄΄ την δημιουργικότητα.



Όραμα
Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη
αντιμετωπίζουν ενα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας. Για αυτό το λόγο λοιπόν, η
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στρατηγική σκέψη πρέπει να καθοδηγείται απο μια ισχυρή αίσθηση του σκοπού
και των οργανωτικών δομών μιας επιχείρησης καθώς και απο το όραμα και την
επιθυμία για το μέλλον. Το όραμα αποπνεέι μια αίσθηση κατέυθυνσης και
περιέχει το επίκεντρο για τις δραστηριότητες εντός του οργανισμού
(Bonn, 2001). Απο την άλλη πλευρά, όραμα για τον Senge (1990) είναι εικόνες
που οι άνθρωποι φέρουν στο μυαλό τους ή στην καρδιά τους. Επομένως, με
αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν αυτό που πραγματικά θέλουν με
βάση τις θεμελιώδεις αξίες τους. Παράλληλα, η έρευνα των Collins και Porras
(1998) έδειξε οτι οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί που διαθέτουν όραμα, πολλές
φορές, δεν αποκομίζουν ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα οφέλη, διότι συχνά
αντιγράφουν το όραμα ή την αποστολή άλλων οργανισμών που είχαν γίνει
δημοφιλείς τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, τονίζουν οτι μόνο και μόνο επειδή
μια επιχείρηση διαθέτει όραμα, κανείς δεν εγγυάται οτι θα αποκτήσει
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών και θα γίνει η ηγέτιδα επιχείριση στο
κλάδο. Αντί αυτού, οι ηγέτες πρέπει να δώσουν έμφαση στην οικοδόμηση μιας
οργανωτικής δομής που θα έχει ως στόχο να υπερτονιστούν οι βασικές αξίες της
επιχείρισης. Με άλλα λόγια, οι ηγέτες πρέπει να δημιουργήσουν ένα όραμα που
θα βασίζεται στις διαρκείς και θεμελιώδεις αρχές και θα εμπνέει και θα καθοδηγεί
τους ανθρώπους σε όλο το φάσμα της επιχείρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η άποψη του Thomas j. Watson (1963) που ανέφερε μεταξύ άλλων οτι
σε οποιοδήποτε οργανισμό προκειμένου να επιβιώσει και να πετύχει τους
στόχους που έχει θέσει πρέπει να έχει ενα σύνολο πεποιθήσεων και δράσεων που
να αποσκοπούν στην δημιουργία καινοτόμου οράματος για την επιχείρηση.
Επομένως , η ανάπτυξη ενός αληθινού και γνήσιου οράματος και η οικοδόμηση
αυτού στην δομή της οργάνωσης πρέπει να αποτελεί κεντρικό στοιχείο
καθημερινής εργασίας των στελεχών που αναπτύσσουν στρατηγική σκέψη. Έτσι
λοιπόν, αναπτύσσοντας ένα όραμα που θα μοιράζεται και θα διαχέεται σε όλες τις
βαθμίδες της οργάνωσης δημιουργείται μια αίσθηση ομαδικότητας που διαπερνά
με τη σειρά όλη την οργάνωση. Τέλος, δεν θα πρέπει να λησμονούμε οτι ένα
όραμα μπορεί να εμπνεύσει τη φαντασία των ανθρώπων δίνοντας τους το
έναυσμα να αξιοποιήσουν στο έπακρο το ταλέντο τους και την εμπειρία τους.
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Συστήματα σκέψης
Ένα κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής σκέψης είναι η ικανότητα να λάβει κανείς
μια ολιστική προσέγγιση του οργανισμού και ταυτόχρονα να αντιλαμβάνεται τα
ερεθίσματα που προέρχονται είτε απο το εξωτερικό είτε απο το εσωτερικό
περιβάλλον. Αυτό απαιτεί την κατανόηση του πως διαφορετικά προβλήματα και
ζητήματα συνδέονται μεταξύ τους και ποια επίδραση θα επιφέρει σε αυτά μια
λύση. Παράλληλα, λαμβάνοντας μια ολιστική προσέγγιση για τον οργανισμό
παρατηρείται η ικανότητα να αποστασιοποιείται κανείς απο τα καθημερίνα
προβλήματα ρουτίνας μιας επιχείρησης και να επικεντρώνεται στα ζητήματα που
συνδέονται με το συνολικό σχέδιο της επιχείρισης. Αυτή η προσέγγιση
ονομάστηκε σύστημα σκέψης (systems thinking) , (Βοnn, 2001; Senge, 1990).
Για αυτό το λόγο τα συστήματα σκέψης στοχεύουν στην επίλυση πολύπλοκων
καταστάσεων, για να καταστεί δυνατή η συμφιλίωση των φαινομενικών
αντιφάσεων και κατά συνέπεια να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις που θα έχουν
ως στόχο να βοηθήσουν την επιχείρηση. Επιπλέον, τα ανώτερα στελέχη, για να
είναι σε θέση να επιλύουν σύνθετα προβλήματα πρέπει να είναι ταυτόχρονα
εξοικειωμένα με τα καθημερινά ζητήματα. Ειδικότερα, οι managers πρέπει να
είναι ευαίσθητοι, όσον αφορά στις λεπτές αλληλεπίδρασεις μεταξύ των διαφόρων
τμημάτων στην ιεραρχική δομή του οργανισμού, δηλαδή να είναι σε θέση να
εκτονώνουν τις διάφορες συγκρούσεις μεταξύ των μελών μιας επιχείρισης.
(Stacey, 1996). Τελικά, η στρατηγική σκέψη πρέπει να κατανοήσει οτι οι
οργανισμοί αποτελούν συστατικά μεγάλων και πολύπολων συστημάτων, όπως οι
αγορές, οι βιομαχανιές και τα χρηματηστήρια και για αυτό το λόγο συχνά
επηρεάζονται απο την δυναμική διασύνδεση και την αλληλεξάρτηση των
συστημάτων αυτών.

Τέλος, μια σειρά απο άλλους συγγραφείς έχουν αναφερθεί στα γνωρίσματα της στρατηγικής
σκέψης. Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε τα εξής :
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Oι Napier και Albert (1990) υποστηρίζουν οτι βασικό γνώρισμα της στρατηγικής
σκέψης πρέπει να είναι τα μακροπρόθεσμα κέρδη και όχι τα βραχυπρόθεσμα
οφέλη. Για αυτό το λόγο, προτείνουν την σωστή επιλογή ενός προσώπου που θα
είναι υπέυθυνο για τη στρατηγική σκέψη, αξιοποιώντας γεγονότα του
παρελθόντος βάσει προηγούμενων γνώσεων, ώστε να προετοιμάσει κατάλληλα
μοντέλα για τη λήψη αποφάσεων για να είναι σε θέση όσο δύσκολο και αν είναι
αυτό, να προβλέψει το μέλλον.



Ο Collins (2000) αναφέρει ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής σκέψης
την εξέταση όλων των απαραίτητων στρατηγικών και επιχειρησιακών θεμάτων
που πραγματεύεται μια επιχείρηση, έτσι ώστε να σχεδιάσει τις κατάλληλες
οργανωτικές δομές.



Η Graetz (2002) υπογραμμίζει ως το κύριο γνώρισμα στρατηγικής σκέψης την
εύρεση διαφόρων λύσεων για οποιοδήποτε πρόβλημα ταλανίζει την επιχείρηση
και ταυτόχρονα την εξέταση όλων των εξωτερικών ευκαιριών για να είναι σε
θέση να εκμεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες.



Οι Accur και Englyst (2006) διακρίνουν τις εξής σημαντικές ιδιότητες της
στρατηγικής σκέψης :
1) Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η
εκάστοτε επιχείρηση.
2) Η επιχείρηση να είναι σε θέση να κατανοεί τις ευκαιρίες και τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που κατέχει.
3) Ευαισθητοποίηση της επιχείρησης σχετικά με τα στρατηγικά προβλήματα
της οργάνωσης.
4) Να λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές προτεραιότητες που προτείνουν τα
ανώτατα διευθυντικά στελέχη.
5) Να επιτυγχάνεται η λήψη αποφάσεων με τη χρήση ευέλικτων και
αποτελεσματικών διαδικασιών.
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4) ΟΙ ΔΕΚΑ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

4.1) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πολλές απο τις επιχειρήσεις άρχισαν τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό (long-range
planning) απο τα μέσα του εικοστού αιώνα και ύστερα, εστιάζοντας κυρίως στις οικονομικές
λειτουργίες των οργανισμών. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες οι μεγάλης εμβέλειας προοπτικές
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για λειτουργίες όπως το Μάρκετινγκ, η Διοίκηση Ανθρωπίνων
Πόρων και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί οτι απο τις αρχές του 1970
οι περισσότερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ είχαν θεσμοθετήσει κάποιας μορφής μακροπρόθεσμου
προγραμματισμού εντός των οργανισμών. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι, οτι πολλά απο αυτά τα
προγράμματα ήταν αφενός χρονοβόρα στην εφαρμογή και αφετέρου αρκετά ακριβά. Για αυτό το
λόγο, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός απαιτoύσε σωστή κατανομή των υφιστάμενων πόρων για
να αποφευχθούν οι σπατάλες. Ακόμη, οι οργανισμοί οφείλουν να έχουν υπόψη τους, οτι τα
στελέχη που θα έχουν επωμιστεί τη δημιουργία και την προώθηση σχεδίων μακροπρόθεσμου
βεληνηκούς οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στα ερεθίσματα που προέρχονται απο το
εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, καθώς αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να
επηρεάσουν την εξέλιξη της επιχείρησης δυσχεραίνοντας την στρατηγική απόδοση της
επιχείρησης. (Alio, 2010)

4.2) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Αναμφίβολλα, οι πρακτικές της στρατηγικής σκέψης γνώρισαν ιδιαίτερη άνθιση τις τελευταίες
δεκαετίες λόγω των νέων, ριζοσπαστικών εργαλείων στρατηγικής που αναπτύχθηκαν. Αυτές οι
νέες ιδέες της στρατηγικής διευκόλυναν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, έτσι ώστε να
αποκτήσουν μια καλύτερη αίσθηση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η εκάστοτε
επιχείρηση καθώς και των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων του κλάδου. Οι κυριότερες
στρατηγικές που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία είναι :
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Η τμηματοποίηση της αγοράς
Η τμηματοποίηση της αγοράς αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας για τις σύγχρονες
επιχειρήσεις, καθώς εάν θέλει μια επιχείρηση ή οργανισμός να αποκτήσει προβάδισμα
έναντι των ανταγωνιστών, τότε πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα ανταγωνιστικά
πλεόνεκτήματα που διαθέτει. Για να καταστεί εφικτό αυτό, πρέπει να προσδιορισθούν με
ακρίβεια τα τμήματα της αγοράς στα οποία θα δώσει μεγαλύτερη σημασία. Με άλλα
λόγια, οφείλει να προσδιορίσει τις αγορές – στόχους που θα της επιτρέψουν να
αποκομίσει πολλαπλά οφέλη. Συμπερασματικά, οφείλουμε να τονίσουμε οτι με την ορθή
τμηματοποίηση τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις
των καταναλωτών. Για αυτό το λόγο, οι προσπάθειες της επιχείρησης γίνονται προς
σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς τους ενδεχόμενους πελάτες. Προς αυτή τη κατεύθυνση
οδηγούν και οι προσπάθειες για διαφημιστική ενίσχυση των οργανισμών, αφού
προσεγγιζονται οι ομάδες πελατών (target group) που αποτελούν την αγορά – στόχο που
θέλουν να δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.



Ο κύκλος ζωής των προϊόντων
Όπως οι άνθρωποι έτσι και τα προϊόντα αποτελούνται απο έναν κύκλο ζωής. Ως κύκλος
ζωής ενός προϊόντος μπορεί να χαρακτηριστεί η χρονική περίοδος από την εισαγωγή –
λανσάρισμα του προϊοντος στην αγορά εώς την χρονική στιγμή κατα την οποία
αποσύρεται από την αγορά. Ο κύκλος ζωής των προϊόντων αποτελείται συνήθως απο
πέντε στάδια. Στο πρώτο στάδιο έχουμε την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά. Σε
αυτό το στάδιο παρατηρούνται υψηλές επενδύσεις, καθώς το προϊόν είναι σχετικά
άγνωστο στους καταναλωτές και για αυτό το λόγο δαπανώνται σημαντικά κεφάλαια για
να το προωθήσουν. Αξίζει να σημειώθει οτι πολλά προϊόντα δεν καταφέρνουν να
περάσουν στο δεύτερο στάδιο. Αποτυγχάνουν δηλαδή να γίνουν ευρύτερα γνωστά στο
καταναλωτικό κοινό. Στο δεύτερο στάδιο έχουμε την ανάπτυξη του προϊόντος, που
χαρακτηρίζεται απο ταχεία άυξηση των πωλήσεων, μείωση των δαπανών, αφού πλέον το
προϊόν είναι γνωστό, και κατά συνέπεια άυξηση των καθαρών κερδών της επιχείρησης.
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Στο επόμενο στάδιο συναντάμε την ωριμότητα του προϊόντος. Σε αυτό το σημείο το
προϊόν έχει φθάσει στην κορυφή στις προτιμήσεις των πελατών. Επίσης το προϊόν σε
αυτό το στάδιο δεν είναι πλέον καινοτόμο, αλλά αντίθετα οι ανταγωνιστές έχουν
αντιγράψει το μυστικό της επιτυχίας. Εν συνεχεία, ακολουθεί το στάδιο της παρακμής
και απόσυρσης του προϊόντος απο την αγορά, αφού σε αυτό το στάδιο παρατηρείται
έντονη πτώση των πωλήσεων και μείωση των κερδών. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός
οτι, πολλές επιχειρήσεις συνήθως από συναισθηματικούς λόγους δεν αποσύρουν ενα
προϊόν παρόλο που συνεχίζει την ζημιογόνο πορεία του. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί
οτι τις περισσότερες φορές τα στάδια του κύκλου ζωής δεν είναι σταθερά και δεν ισχύει
για όλα τα προϊόντα ο ίδιος κύκλος ζωής. Μπορεί να υπάρξουν προϊόντα τα οποία
ενδέχεται να αντέξουν στον χρόνο, και άλλα στα οποία ο κύκλος ζωής διαρκεί λίγες
εβδομάδες ή λίγους μήνες.


Η ανάλυση SWOT
Σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό που έχει αναπτύξει και προωθήσει τις αρχές της
στρατηγικής σκέψης έχει χρησιμοποιηθεί η ανάλυση SWOT. Ωστόσο, για να στεφθεί
από επιτυχία η ανάλυση, απαιτεί την καταγραφή όλων των δυνατών και αδυνάτων
σημείων της επιχείρησης που θα ακολουθείται απο μια αξιολόγηση και έλεγχο όλων των
πιθανών απειλών και ευκαιριών. Για αυτό το λόγο,μια ανάλυση SWOT μπορεί να φανεί
ιδιαίτερα χρήσιμη για τους managers, αφού έχουν μια αδιαμφισβήτητη ανάλυση της
κατάστασης και των προβλημάτων που έχει να διαχειριστεί η επιχείρηση. Ωστόσο, δεν
πρέπει να λησμονούμε οτι μια ανάλυση SWOT μπορεί να κρύβει ορισμένες παγίδες οι
οποίες δεν διακρίνονται σε πρώτη ανάγνωση, όπως καταστάσεις και ζητήματα που
αναπτύσσονται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Ύστερα, μια ανάλυση
SWOT μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση των δυνατών και των αδύνατων σημείων που
αφορούν τις τάσεις του κλάδου, τις τάσεις των ανταγωνιστών και της αγοράς,
επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο, οι ηγέτες να αγνοήσουν κρίσιμα ζητήματα όπως για
παράδειγμα η ηθική στη στρατηγική σκέψη και αντίστοιχα η κοινωνική ευθύνη των
οργανισμών.
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4.3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κατ’ αρχήν η ποιότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόωθηση των ιδεών της στρατηγικής
σκέψης. Διάφορες ιδέες των συστημάτων ποιότητας αναφέρθηκαν στην διεθνή βιβλιογραφία και
έτυχαν άμεσης εφαρμογής απο τους οργανισμούς σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Οι ιαπωνικές
γραμμές παραγωγής ήταν απο τις πρώτες χώρες που εφάρμοσαν στατιστικές τεχνικού ελέγχου
ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, εφάρμοσαν την τεχνική πάνω – στην – ώρα (just – in – time) με
μεγάλη επιτυχία για τις ίδιες. Αργότερα, αναπτύχθηκαν άλλα δυο συστήματα ποιότητας. Αυτά
ήταν η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TMQ) και η Διαδικασία Επιχειρηματικού Αυτοσχεδιασμού
(BPR), διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό τα στελέχη των επιχειρήσεων. Όσον αφορά την
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα δεδομένα ήταν σε θέση να
καταλάβει και να ελέγξει πώς οι διαδικασίες του οργανισμού λειτουργούν και πως μπορεί να
διορθωθει το εκάστοτε λάθος, πετυχαίνοντας με αυτό το τρόπο την ελαχιστοποίηση των λαθών.
Ωστόσο, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας απέτυχε σε πολλές επιχειρήσεις, λόγω του τεράστιου
γραφειοκρατικού φόρτου που επιβάρυνε το προσωπικό των εταιριών, διότι τα στελέχη που ήταν
επιφορτισμένα με τα συστήματα ποιότητας διέφευγαν της προσοχής απο τις καθημερινές τους
δραστηριότητες.

Προβλήματα

επίσης

εμφανίστηκαν

και

στο

Σύστημα

Διαδικασίας

Επιχειρηματικού Ανασχεδιασμού, καθώς συχνά αποτύγχανε να διαθέσει πόρους ούτως ώστε να
τονωθεί η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Τέλος, άλλο ένα σύστημα
ποιότητας εμφανίστηκε σχετικά πολύ πρόσφατα. Το όνομα του είναι Έξι Σίγμα (Six Sigma) και
πολλές πρωτοποριακές επιχειρήσεις (General Electric, Motorola) το εισήγαγαν στην παραγωγή
με σκοπό την ελαχιστοποίηση των λαθών. Επίσης, κατάφερε να δώσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, σε όσες απο τις επιχειρήσεις το εφάρμοσαν, αφού ενίσχυε σε μεγάλο βαθμό την
ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών που, κατα γενική ομολογία αποτελούν τον
βασικότερο παράγοντα για την ανάπτυξη του μεριδίου της αγοράς στην εκάστοτε επιχείριση.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, οτι το κόστος επενδύσεων για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
για να είναι συμβατή η εφαρμογή του Έξι Σίγμα ήταν πολύ υψηλό καθώς και το κόστος
παραγωγής και συντήρησης.(Δούκας, 2007; Alio, 2010)
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4.4) ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η Θεωρία Χαρτοφυλακίου (Portfolio Theory) βασίζεται στην άποψη οτι μια επιχείρηση μπορεί
να διαχωρίσει τα προϊόντα της, τις υπηρεσίες της και το μεριδίο της αγοράς στην οποία
δραστηριοποιείται

σε ορισμένες κατηγορίες, για να καταστεί δυνατή η ενημέρωση των

αποφάσεων για την αντίστοιχη κατανομή των πόρων, όπου και όταν χρειάζεται. Ένα
χαρτοφυλάκιο συνήθως αποτελείται από τοποθετήσεις σε πολλά διαφορετικά στοιχεία με
διαφορετικές

αποδόσεις.

Αυτό

γίνεται

στα

πλαίσια

της

διαδικασίας

που

ονομάζεται διαφοροποίηση και έχει σκοπό τη μείωση συγκεκριμένων κατηγοριών κινδύνου. Για
αυτό το λόγο, χρειάζεται σωστή εφαρμογή των μοντέλων, διότι ορισμένες κατηγοριές μπορεί να
εξελιχθούν σε εξαιρετικά κερδοφόρες, αποτελώντας κλειδί για τη μελλοντική ανταγωνιστική
επιτυχία των οργανισμών. Καθώς προσθέτουμε επενδυτικά στοιχεία σε ένα χαρτοφυλάκιο ο
συνολικός κίνδυνος του μειώνεται. Η διαδικασία αυτή καλείται διαφοροποίηση του
χαρτοφυλακίου. Καθώς προσθέτουμε στοιχεία ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου τείνει να
προσεγγίζει τον κίνδυνο, που παρουσιάζει το χαρτοφυλάκιο της κεφαλαιαγοράς, δηλαδή εκείνο
που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσφέρονται για επενδύσεις κεφαλαίου σε μια δεδομένη
περίοδο3. Επιπροσθέτως, πολλές φορές η γραφική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων μπορεί να
βοηθήσει και να ενθαρρύνει τον προσδιορισμό των εδεχόμενων επενδύσεων που μπορεί να
εφαρμόσει η επιχείρηση. Παρ’ όλα αυτά, η σωστή ανάλυση του χαρτοφυλακίου συνεχίζει να
είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη των στρατηγικών ιδεών. Επίσης, μπορεί να
καθοδηγήσει τους managers σχετικά με την κατανομή των περιορισμένων πόρων στα διάφορα
μέρη του οργανισμού, για να μπορέσουν να λάβουν τις πιο σωστές αποφάσεις, όπου χρειάζονται.
(Alio, 2010)

3

Θεωρία χαρτοφυλακίου
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BA
%CE%B9%CE%BF
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4.5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Ο Προγραμματισμός Σεναρίου (Scenario Planning) αποτελεί ένα χρήσιμο και πρακτικό τρόπο
για να σκεφτεί η επιχείρηση την αλληλεπίδραση που λαμβάνει τόσο απο το εσωτερικό της
περιβάλλον, όσο και απο το εξωτερικό περιβάλλον. Ο Προγραμματισμός Σεναρίου συχνά
χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση εναλλακτικών μελλοντικών σεναρίων που έχουν ως στόχο
τη διεύρυνση των στρατηγικών ιδεών εντός των οργανισμών. Αξίζει να σημειωθεί πως η
οποιαδήποτε μορφή προγραμματισμού σεναρίου αποτελεί βάση διαμόρφωσης κάθε σύγχρονης
στρατηγικής διαδικασίας. Έτσι, με αυτο το τρόπο, επιτρέπει στους managers να προετιμαστούν
καλύτερα για να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν στις προκλήσεις της αγοράς. Ωστόσο,
οφείλουμε να υπογραμμίσουμε οτι προγραμματισμός σεναρίου δεν αποτελεί ένα μέσο
πρόβλεψης όλων των μελλοντικών γεγονότων, αλλά αντίθετα αποσκοπεί στην αξιοποίηση των
ήδη υφισταμένων δυνατοτήτων της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, εάν οι οργανισμοί επενδύσουν
σε εκτεταμένες έρευνες, προσπαθήσουν δηλαδή να κατανοήσουν τις βασικές κινητήριες
δυνάμεις εντός του οργανισμού, τότε θα είναι σε θέση να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και
την καινοτομιά στην προώθηση διαδικασιών που θα ενθαρρύνουν τις στρατηγικές ιδέες.
(Alio, 2010)

4.6) ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η αβεβαιότητα που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον έχει ωθήσει τις σύγχρονες
επιχειρήσεις να αναζητήσουν καλύτερα Μοντέλα Κατανομής των Πόρων (Resource Allocation
Models). Η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει δυο συγκεκριμένα μοντέλα. Ειδικότερα, οι
περισσότερες επιχειρήσεις έχουν εγκρίνει την εφαρμογή του μοντέλου Βιομηχανικής
Οργάνωσης (industrial organization). Σύμφωνα με αυτό, οι οργανισμοί θα πρέπει να
κατανέμουν τους πόρους ανάλογα με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται είτε απο τη συμπεριφορά
των ανταγωνιστών είτε απο τις ανάγκες των πελατών. Παράλληλα, προς αυτή τη κατεύθυνση
κινήθηκαν και οι μελέτες του Porter (1996) που είχαν ως σημείο αναφοράς την μείωση του
εύρους των στρατηγικών επιλογών σε ένα μικρό σύνολο γενικών στρατηγικών όπως χαμηλό
κόστος, διαφοροποίηση, εστίαση στην αγορά. Άξιο αναφοράς είναι οτι, οι μελέτες του για το
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πώς μια επιχείρηση οφείλει να αξιολογήσει και να διαχειριστεί την αλυσίδα αξίας (value chain)
και το πώς μπορεί να αναπτύξει βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παραμένουν έως και
σήμερα στυλοβάτες της σύγχρονης στρατηγικής σκέψης.
Απο την άλλη πλευρά, το άλλο μοντέλο που έτυχε από πολλές επιχειρήσεις ήταν η Θεωρία των
Πόρων και των Ικανοτήτων (resource based view) η οποία τονίζει οτι κάθε εταιρία διαφέρει
απο τους ανταγωνιστές ως προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει, καθώς επίσης
και ως προς τον τρόπο που τις εκμεταλλεύεται (Παπαδάκης, 2007). Τέλος, η θεωρία αυτή
υπογραμμίζει οτι σε μια περίοδο πλήρους αβεβαιότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος (λόγου
χάρη η τεχνολογία αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό), τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος
δηλαδή οι πόροι και οι ικανότητες, μπορούν να αποτελέσουν σταθερή βάση για τον σχεδιασμό
και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης. (Παπαδάκης, 2007; Αlio, 2010).

4.7) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Η έννοια της εταιρικής κουλτούρας αποτελεί ένα δομημένο σύνολο απο βασικές παραδοχές –
πιστεύω που έχουν ανακαλυφθεί και αναπτυχθεί από μια ομάδα εργαζομένων και στελεχών και
δύναται να αντιμετωπίσει προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής ή εσωτερικής ολοκλήρωσης οι
οποίες έχουν αποδώσει ικανοποιητικά στο παρελθόν, ώστε να θεωρούνται οτι ισχύουν και με
αυτό το τρόπο να μπορούν να διδαχθούν σε νεοεισερχόμενα μέλη, για να δημιουργείται
ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης, αίσθησης σχετικά με τα προβλήματα αυτά
(Μπουραντάς, 2002; Schein, 1985). Για αυτό το λόγο, η στρατηγική σκέψη αποτελεί μια
απόφαση σχετικά με το πως θα κατανεμηθούν οι πόροι όπως αναπτύξαμε προηγούμένως, όμως
οι επιχειρήσεις οφείλουν να κατανοήσουν οτι οι άνθρωποι είναι ο πιο κρίσιμος πόρος σε
οποιαδήποτε επιχείρηση. Επομένως, εάν η στρατηγική σκέψη είναι ασύμβατη με την κουλτούρα
του οργανισμού τότε η στρατηγική πρέπει να αλλάξει. Συνοψίζοντας, αξίζει να λεχθεί οτι πολλοί
οργανισμοί κατά το παρελθόν επιχείρησαν να ευθυγραμμίσουν την στρατηγική σκέψη με την
χάραξη νέας επιχειρησιακής κουλτούρας και όπως είναι φυσικό όλες αυτές οι πρωτοβουλίες
απέτυχαν παταγωδώς. (Alio, 2010).
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4.8) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΗΓΕΣΙΑΣ

Η αποτελεσματική ηγεσία αναγνωρίζεται διεθνώς ως μια σημαντική μεταβλητή στη στρατηγική
των επιχειρήσεων. Οι ηγέτες οφείλουν αφενός να είναι υπεύθυνοι και να διασφαλίζουν την
σύνδεση των στρατηγικών αξιών με το εταιρικό όραμα και αφετέρου να είναι σε θέση να
εφαρμόσουν με επιτυχία την προκαθορισμένη στρατηγική. Παρά το γεγονός, οτι έχουν
αναπτυχθεί πολλές μελέτες γύρω απο την προώθηση δεξιοτήτων ηγεσίας, λίγες είναι αυτές που
ευδοκίμησαν στην πράξη. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας δεν πραγματοποιείται μόνο απο τις
γνώσεις που έχουν τα στελέχη απο τα μοντέλα που αναφέρει η θεωρία (λόγου χάρη, το
αυταρχικό στύλ ηγεσίας, το εξουσιοδοτικό στύλ ηγεσίας, το δημοκρατικό στύλ ηγεσίας κ.λ.π),
αλλά αντίθετα αναπτύσσεται με τα χρόνια πείρας και εμπειρίας που αποκτούν τα στελέχη.
Ειδικότερα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων προέρχεται απο την καθημερινή τριβή, απο τα απλοϊκά
προβλήματα ρουτίνας. Ο ηγέτης που είναι σε θέση να επιλύσει αυτά τα προβλήματα τότε θα
είναι επίσης σε θέση να εμπνεύσει μακροπορόθεσμη προοπτική, να αναπτύξει την ικανότητα
ευελιξίας, να ενδυναμώσει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οργάνωσης, να καθοδηγήσει
σωστά τις ομάδες, να μπορεί να επιλέγει, να αξιοποιεί, να εμψυχώνει και να εμπνέει τους
κατάλληλους ανθρώπους και τέλος να διαδίδει την ηθική και την ακεραιότητα σε όλες τις
βαθμίδες της οργάνωσης.(Μπουραντάς, 2002; Alio, 2010)

4.9) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ως την πιο διαδεδομένη μεθοδολογία μέτρησης των ποιοτικών
και ποσοτικών κριτηρίων μέτρησης μιας επιχείρισης, την Ισορροπημένη Κάρτα (balanced
score card). Η ισορροπημένη κάρτα επιχειρεί να εξισορροπήσει τις οικονομικές επιδόσεις ενος
οργανισμού με τις προοπτικές ανάπτυξης των εν δυνάμει πελατών. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία
αποτελείται απο τέσσερις βασικές διαστάσεις. Πρώτα απο όλα, την χρηματοοικονομική
διάσταση που αφορά στις οικονομικές επιδόσεις της επιχειρηματικής μονάδας. Τα μέτρα και οι
δείκτες που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη διάσταση στοχεύουν στην αύξηση του
εισοδήματος, στην βελτίωση – μείωση του κόστους και τέλος στην ορθή χρήση των παγίων
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περουσιακών στοιχείων του οργανισμού. Στην δεύτερη διάσταση συναντάμε την κατηγορία των
πελατών. Οι κύριοι άξονες και οι στόχοι αυτής της διάστασης είναι η ικανοποίηση και η
διατήρηση των πελατών, η απόκτηση νέων πελατών, η κερδοφορία των πελατών και τέλος ο
σωστός προσδιορισμός των μεριδίων της αγοράς στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση. Η τρίτη
διάσταση αφορά τις ενδοεπιχειρησιακές διεργασίες. Οι συγκεκριμένες διεργασίες εστιάζουν την
προσοχή σε στόχους, μέτρα και δείκτες, τα οποία επιδιώκουν την ικανοποίηση των πελατών.
Ειδικότερα, στοχεύουν στην ικανοποίηση των πελατών μέσω της προσφερόμενης ποιότητας των
παρεχόμενων προϊόντων, της αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρισης, της
αυξανόμενης παραγωγικότητας και τέλος στην εξασφάλιση καινοτομών μεθόδων στα προϊόντα.
Στην τελευταία διάσταση διακρίνουμε την διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης. Είναι σαφές οτι
επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης στις διαστάσεις που αναφέραμε προηγουμένως εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τις δυνατότητες της επιχείρήσης για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη. Οι
δυνάτότητες της μάθησης και της ανάπτυξης προέρχονται απο τρείς κυρίως άξονες. Τους
εργαζόμενους, τα συστήματα και την ευθυγράμμιση αυτών με τους εργαζόμενους. Βασικά πεδία
στόχων αυτής της διάστασης αποτελούν η ικανοποίηση των εργαζομένων, η παραγωγικότητα
και η βελτίωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής καθώς και η ευθυγράμμιση αυτών των
συστημάτων και διαδικασιών.

Ωστόσο αξίζει να σημειώσουμε, οτι οι managers οφείλουν να κατανοήσουν οτι η κάθε
επιχείρηση ή οργανισμός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. Μερικά κριτήρια ίσως βοηθήσουν το
οικονομικό κομμάτι του οργανισμού τόσο βραχυπρόθεσμα , όσο και μακροπρόθεσμα. Άλλα
κριτήρια μπορεί να αντανακλούν την πρόοδο όσον αφορά στο κομμάτι της ποιότητας, αλλά την
ικανοποίηση των πελατών, καθώς και τις άλλες μεταβλητές που αντανακλούν την συνολική
πορεία του οργανισμού προς τους μακροπρόθεσμους στόχους του. Για αυτό το λόγο, οι
managers πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα εκάστοτε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια μέτρησης
έχοντας κατά νου οτι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων προϋποθέτει την εξισορρόπηση μεταξύ των
αναγκών – θέλω όλων των ενδιαφερόμενων μερών των οργανισμών, (μέτοχοι, θεσμικοί
επενδυτές, πιστωτές).(Μπουραντας, 2002)
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4.10) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ4

Τις τελευταίες δεκαετιές παρατηρείται ολοένα και πιο έντονα σύγρονες επιχειρήσεις να
επιθυμούν διακαώς να διευρύνουν τις δραστηριότητες τους και να πειραματιστούν σε νέα
προϊόντα και υπηρεσίες στην προσπαθειά τους να αντιμετωπίσουν τον συνεχώς αυξανόμενο
ανταγωνισμό. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν μια λύση αρκετά διαδεδομένη
προκειμένου να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς τους στόχους. Ωστόσο, πολλές φορές αυτές οι
κινήσεις οδηγούν σε αδιέξοδες καταστάσεις με σημαντικές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους
οργανισμούς. Όμως, αξίζει να τονίσουμε, οτι πέρα απο την αρνητική πλευρά, η σύναψη
στρατηγικών συμμαχιών είναι περισσότερο συμφέρουσα, διότι αφήνει περιθώρια αλλαγής
πλεύσης και στα δυο εμπλεκόμενα μέρη. Οι Στρατηγικές Συμμαχίες (strategic alliances)
συνήθως συνάπτονται οταν μια επιχείρηση επιθυμεί να εισαχθεί σε μια ξένη αγορά με
σημαντικές πολιτιστικές διαφοροποιήσεις. Με την στρατηγική συμμαχία δίνεται η δυνατότητα
στην επιχείρηση να παρακάμψει όλα τα πιθανά προβλήματα τα οποία θα συναντούσε, εάν
επιχειρούσε μόνη της. Για αυτό το λόγο οι στρατηγικές συμμαχιές αποτελούν τη λύση απέναντι
στα προβλήματα, που ενδεχομένως δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση. Η έλλειψη τοπικών
γνώσεων σε συνάρτηση με τις ιδιομορφίες της εκάστοτε κοινωνίας δημιουργεί συχνά
προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται επιτυχώς με τη σύναψη συμμαχιών. Οι ηγέτες απο
πλευράς τους, οφείλουν να σηκώσουν το βάρος που αυτές οι σχέσεις συνεπάγονται. Διπλωματία,
υπομονή, διαπραγματευτική δύναμη και συναινετικές αποφάσεις είναι μερικά απο τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τους για να μπορέσουν να χειριστούν τις δυσκολίες
των στρατηγικών συμμαχιών.

Ακόμη, οφείλουμε να τονίσουμε οτι δυο επιχειρήσεις που έρχονται σε σύναψη στρατηγικής
συμμαχίας δεν είναι βέβαιο οτι θα καταλήξουν σε συγχώνευση ή εξαγορά. Συμπερασματικά, η
διεθνής βιβλιογραφία τονίζει οτι η σύναψη στρατηγικής συμμαχίας αποτελεί ίσως την πιο
ενδεδειγμένη τακτική, ειδικότερα όταν μια επιχείρηση επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί σε μια
ξένη χώρα, αφού η συμμαχία της δίνει την δυνατότητα να επεκταθεί γρηγορότερα με
4

Άρθρο εφημερίδας, Καθημερινή , 21/07/2001

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_21/07/2002_32026
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μεγαλύτερη ασφάλεια μοιραζόμενη το επιπλέον ρίσκο που το όλο αυτό εγχείρημα συνεπάγεται.
Με άλλα λόγια, ο τοπικός σύμμαχος αποτελεί πηγή γνώσεων, αφου πρόκειται για μια ενδιάμεση
λύση μεταξύ του απόλυτου που η εξαγορά συνεπάγεται και την απόλυτη αποξένωση που
υπάρχει στην αντίθετη περίπτωση.
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5) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Αρχικά όπως αναλύσαμε ενδελεχώς στα προηγούμενα κεφάλαια , παρατηρείται ένα έλλειμμα
της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με το τι είναι στρατηγική σκέψη. Αυτό το έλλειμμα το
συναντάμε και στην πράξη, αφού πολλές επιχειρήσεις ή οργανισμοί δεν έχουν πραγματοποιήσει
ιδιάιτερη πρόοδο όσον αφορά στο κομμάτι της στρατηγικής σκέψης. Τις περισσότερες φορές η
λάθος ερμηνεία της στρατηγικής σκέψης οφείλεται σε έλειψη κατανόησης της έννοιας συνολικά
(Bonn, 2001) . Aκόμη, η περιορισμένη ανάπτυξη των όρων της στρατηγικής σκέψης μεταξύ
άλλων οφείλεται και στην περιορισμένη ικανότητα πολλών ανώτερων διευθυντικών στελεχών.
Εξάλλου, πολλές μελέτες κατά το παρελθόν έδειξαν οτι η απουσία κορυφαίων ηγετών που
αναπτύσσουν στρατηγική σκέψη έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένας σημαντικός παράγοντας
δυσφήμισης της απόδοσης των επιχειρήσεων (Mason, 1986; Essery, 2002). Ωστόσο, οφείλουμε
να παρατηρήσουμε οτι τόσο στην θεωρία όσο και στη πράξη χρησιμοποιήθηκαν εντελώς
λανθασμένα οι όροι στρατηγική σκέψη, στρατηγικός προγραμματισμός (strategic planning), και
στρατηγική διαχείριση (strategic management). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί
μια σύγχυση στη διεθνή βιβλιογραφία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε οτι η στρατηγική
σκέψη θεωρείται απο την διεθνή επιστημονική κοινότητα ως ένα απο τα 10 πιο κρίσιμα
κομμάτια – περιοχές του management για μελλοντική έρευνα. Επιπλέον, τόσο οι ηγέτες όσο και
οι θεωρητικοί της στρατηγικής έχουν δείξει οτι η στρατηγική σκέψη είναι απαραίτητη σε
πολλαπλά οργανωτικά επίπεδα. Ωστόσο, η στρατηγική σκέψη δεν είναι απλώς μια ατομική
διανοητική δραστηριότητα αλλά αντίθετα επηρεάζεται από την συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων καθώς και απο το γενικό θεσμικό πλαίσιο της οργάνωσης μιας επιχείρησης.
Επομένως, η κατανόηση της στρατηγικής σκέψης σε σύνθετες οργανωτικές δομές προϋποθέτει
την ύπαρξη και τη στελέχωση μιας ομάδας ούτως ώστε να υπερκεραστούν τα εμπόδια ύπαρξης
στρατηγικής σκέψης σε οργανισμούς. Ως εκ τούτου, η στρατηγική σκέψη σε μια ομάδα δεν είναι
το απλό άθροισμα της ικανότητας για στρατηγική σκέψη όλων των μελών της ομάδας, αλλά
αντίθετα μια λειτουργία αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεμονωμένων μελών που αναπτύσσουν
αυτη την ικανότητα, ούτως ώστε να διατηρηθει μια ποικιλομορφία διαπραγματεύσεων, δηλαδή
να υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ των managers και των χαμηλόβαθμων διοικητικών
στελεχών.
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Απο την άλλη πλευρά, αρκετοί συγγραφείς αναφέρουν ως βασικό στοιχείο ανάπτυξης
στρατηγικής σκέψης σε οργανισμούς τις συγκρούσεις. Πιο συγκεκριμένα, συγκρούσεις
παρατηρούνται όταν τα μέλη μιας ομάδας εντός της επιχείρησης διαφωνούν σχετικά με το
περιέχόμενο και τους στόχους του έργου που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν, προβάλλοντας
διαφορετικές ιδέες και απόψεις. Ακόμη, συχνά παρατηρούνται και συγκρουσιακές σχέσεις όπως
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, δηλαδή όταν υπάρχουν προσωπικές διαφορές μεταξύ
των διαφόρων μελών της ομάδας (Bonn, 2005; Amason, 1996; Jenn, 1995). Αρκετοί συγγραφείς
έχουν υποστηρίξει οτι οι συγκρούσεις αυτές έχουν μια θετική επίδραση στην λήψη στρατηγικών
αποφάσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης, διότι βοηθά αφενός τους ανθρώπους να
έρθουν πιο κοντά και αφετέρου τους βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα τα βασικά ζητήματα που
έχουν επωμιστεί να φέρουν εις πέρας. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις στη διεθνή βιβλιογραφία που
τονίζουν οτι οι συγκρούσεις ενθαρρύνουν τα μέλη των ομάδων να αναπτύσσουν νέες ιδέες και
προσεγγίσεις, αφού έτσι παράγονται καλύτερης ποιότητας αποφάσεις, δεδομένου οτι προωθείται
η κριτική αξιολόγηση των θεμάτων αλλά και των εναλλακτικών αποφάσεων.(Αmason, 1996;
Baron, 1991).

Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε τρείς κυριώς κατηγορίες, που αν υφίστανται,
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη στρατηγική σκέψης στους οργανισμούς. Αυτές οι
κατηγορίες είναι η οργανωσιακή κουλτούρα (organizational culture), το σύστημα ανταμοιβών
και αποζημίωσης (reward and compensation system) και η οργανωσιακή δομή (organizational
structure). Αναλυτικότερα παρατηρούμε τα εξής :


Οργανωσιακή κουλτούρα
Μια οργανωτική κουλτούρα αποτελείται απο ένα σύνολο πεποιθήσεων, αξιών,
παραδοχών, εννοιών και κανόνων που είναι κοινές σε όλες τις βαθμίδες της οργάνωσης
και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση. Η σωστή ανάπτυξη
κουλτούρας εντός των οργανισμών απαιτεί τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη να είναι
πρόθυμα να μοιραστούν τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων με τα χαμηλόβαθμα και
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απο τη πλευράς τους τα χαμηλόβαθμα στελέχη να είναι πρόθυμα να μοιραστούν την
ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές. (Schein, 1985; Bonn, 2005). Επίσης, ο Shoonhee (2002 )
αναφέρει οτι η συμμετοχή χαμηλότερης ιεραρχικής κλίμακας εργαζομένων στη
διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής αλλά και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
συνδέεται με υψηλότερη ικανοποίηση των εργαζομένων αυτών. Οι επιχειρήσεις και
ιδιάιτερα οι ηγέτες πρέπει να καθοδηγούν και να διευκολύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων
σχετικά με τη στρατηγική σκέψη. Είναι γεγονός οτι η συμμετοχή μικρομεσσαίων
στελεχών στην διαδικασία της στρατηγικής εμπλουτίζει τον οργανισμό με νέες ιδέες
που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες στα ανώτερα στελέχη για την
ορθή ανάπτυξη στρατηγικών (Liedtka, 1998). Μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί που
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κουλτούρας, συχνά ιδρύουν ένα στρατηγικό φόρουμ σκέψης,
που αποτελείται απο μεσαίας βαθμίδας στελέχη. Τα στελέχη αυτά, εξερευνούν θέματα
στρατηγικής φύσεως και θέτουν χρονικό ορίζοντα από 5 έως 10 έτη. Μέσα σε αυτό το
διάστημα σχεδιάζουν την μελλοντική οργάνωση, για να είναι σε θέση να αμφισβητήσουν
τις τρέχουσες στρατηγικές ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, με τη συμμετοχή μεσαίων στελεχών
στη διαδικασία χάραξης στρατηγικής, δίνεται το έναυσμα για νέες στρατηγικές
πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν αν μη τι άλλο τόσο τα στελέχη όσο και τις επιχειρήσεις
στην επίτευξη των μελλοντικών στόχων (Bonn, 2001; Floyd και Woodrige, 2000).



Σύστημα ανταμοιβών και αποζημίωσης
Αδιαμφισβήτητα, ένα σύστημα ανταμοιβών και αποζημίωσης αποτελεί θέμα ζωτικής
σημασίας για έναν οργανισμό, καθώς είναι πιθανό να επηρεάσει την συμπεριφορά των
εργαζομένων και να έχει σημαντικές συνέπειες στην απόδοση των εργαζομένων. Ένα
σωστό σύστημα αμοιβών μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να αποτελέσει
ακρογωνιαίο λίθο για σταθερή στρατηγική ανάπτυξη. Τα σύγχρονα συστήματα αμοιβών
δεν μένουν μόνο στην μορφή ενός σταθερού μηνιαίου μισθού, αλλά ταυτόχρονα δίνουν
κίνητρα στους εργαζομένους για περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού. Αυτό συνήθως
πραγματοποιείται με τα γνωστά δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (stock option plans) και
λαμβάνει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα επένδυσης, αφού εάν περάσουν στην κατοχή των
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εργαζομένων μετοχές της επιχείρησης, τότε θα έχουν ένα παραπάνω λόγο να εργασθούν
με μεγαλύτερο ζήλο για να βελτιωθεί η κατάσταση της επιχείρησης. (Hambrick και
Snow, 1989; Gomez και Mejia, 1992). Απο την άλλη πλευρά, αξίζει να υπογραμμίσουμε
οτι αυτού του είδους οι μακροπρόθεσμες αμοιβές θεωρούνται ως ένα απο τα βασικά
κίνητρα που μπορούν να δώσουν οι ηγέτες στους εργαζόμενους για περαιτέρω
παρακίνηση. Επίσης, οι επιχειρήσεις συχνά για να παρακινήσουν τους εργαζόμενους να
ολοκληρώσουν ένα σημαντικό έργο κάνουν χρήση ειδικών συμβολαίων – συμβάσεων
όπου υπογράφονται τα bonus επίτευξης προκαθορισμένων στόχων. Επομένως, και με
αυτό το τρόπο θωρακίζονται τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι. Ως εκ τούτου,
ένα σημαντικό θέμα στο σχεδιασμό της κατάλληλης ανταμοιβής αφορά στην σωστή
κατανομή του συνδυασμού του συστήματος αμοιβής, δηλαδή στην ισορροπία μεταξύ
σταθερών αποδοχών και των μακροχρόνιων ενδεχόμενων αποδοχών που αναφέραμε
προηγουμένως (Bonn, 2005). Αναμφίβολλα, ένα σύστημα ανταμοιβής μπορεί να
συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού λόγω της επιρροής
που μπορεί να έχει στα στελέχη του οργανισμού. Τα οφέλη των συστημάτων ανταμοιβής
που βασίζονται σε μακροχρόνια και ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης είναι πιθανό να
ενθαρρύνουν τα ανώτερα στελέχη να υιοθετήσουν μια πιο σημαντική στρατηγική
προσέγγιση. Εν κατακλείδι, αξιοπρόσεκτο είναι αυτο που σημειώνει ο Lawler (2000) οτι
η στρατηγική επιτυχία ενός οργανισμού εξαρτάται απο το πόσο καλό σύστημα
ανταμοιβών έχει αναπτύξει ο οργανισμός.


Οργανωσιακή δομή
Η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει οτι η σωστή οργανωσιακή δομή ενθαρρύνει την
στρατηγική σκέψη μέσα σε μια οργάνωση. Ο Tata (1999) αναφέρει οτι η δομή
θεσμοθετεί την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων. Η Οργανική Δομή (organic
structure) διευκολύνει την επικοινωνία και συντονίζει τις σχέσεις εργαζομένων
διαφορετικων ιεραρχικών επιπέδων. Για αυτό το λόγο, οι άνθρωποι εντός του
οργανισμού έχουν την τάση να αναπτύσσουν κοινές πεποιθήσεις σχετικά με τις αξίες και
τους στόχους της οργάνωσης και να συνεργάζονται στενά με τους άλλους για την
επίετευξη αυτών των στόχων. Επομένως, οργανισμοί και επιχειρήσεις με σωστή
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οργανωσιακή δομή ενθαρρύνουν την συνεργασία και την διάδοση νέων ιδεών μεταξύ
των μελών της οργάνωσης. Οι οργανισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται απο στιβαρή
οργανωσιακή δομή, έχουν επίπεδες δομές με λίγα ιεραρχικά επίπεδα και αποκεντρωμένη
λήψη αποφάσεων. Απεναντίας, επιχειρήσεις με Μηχανιστική Δομή (mechanistic
structure) αποτελούνται από πολλά ιεραρχικά επίπεδα και λειτουργίες που βασίζονται
στα αντοίστιχα τμήματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε εύκολα να συμπαιράνουμε οτι
τα άτομα πραγματοποιούν τα καθηκοντά τους μόνα τους, όπως ορίζεται απο τους
λειτουργικούς ρόλους. Οι αποφάσεις εκδίδονται απο τους ανωτέρους χρησιμοποιώντας
κατακόρυφες δομές, δυσχεραίνοντας με αυτόν τον τρόπο την επικοινωνία και το
συντονισμό μεταξύ των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, μια τέτοια μορφή οργάνωσης η
οποία στερείται δομών συνεργασίας, όπως η σύσταση ομάδων εργασίας, οδηγείται σε
μειωμένη επικοινωνία και αναστολή ανταλλαγής ελεύθερων ιδεών εντός του οργανισμού
(King και Anderson, 1995). Όπως προκύπτει απο τα παραπάνω, οι οργανισμοί που
διέπονται απο οργανικές δομές τείνουν να είναι πιο καινοτόμοι απο οργανώσεις με
μηχανιστικές δομές, λόγω της μεγαλύτερης αυτονομίας και ανεξαρτησίας που έχουν τα
άτομα και οι ομάδες. Επίσης, παρατηρείται οτι οι οργανικές δομές διαθέτουν
περισσότερες πληροφορίες, αφού οι οργανισμοί ενθαρρύνουν την συμμετοχή στη λήψη
των αποφάσεων όλων των μελών της επιχείρησης (Burns και Stalker, 1961). Δεν
συμβαίνει το ίδιο και στις μηχανιστικές δομές, αφού τείνουν να αντιστέκονται στις
προσπάθειες για αλλαγή. Απόρροια όλων αυτών είναι οτι επιχειρήσεις με οργανικές
δομές τείνουν να έχουν άμεση ανταπόκριση σε αυτά που ζητούν οι αγορές, να
εξελίσσουν τεχνογνωσία και να συμμετέχουν σε ριζοσπαστικές επιχειρηματικές
προσπάθειες που επιτρέπουν στους οργανισμούς να ανταποκρίνονται γρήγορα στις
ενέργειες των ανταγωνίστριων επιχειρήσεων. Στον αντίποδα, αυτό που καταφέρνουν οι
μηχανιστικές δομές είναι να διευκολύνουν κατά κύριο λόγο την εκπλήρωση καθηκόντων
ρουτίνας. Αυτό παρέχει ασφάλεια και ομοιομορφία στις δραστηριότητες των
επιχειρήσεων, όμως δεν επιτρέπει την υπέρβαση που πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις
επιζητούν (Miller, 1983; Covin και Slevin, 1988; Quinn, 1985).
Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε οτι οι οργανικές δομές είναι πιο ευνοϊκές για την
ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης στους οργανισμούς, επειδή ενισχύουν την αλληλεπίδραση
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και την επικοινωνία μεταξυ των μελών της επιχείρησης επιτρέποντας την ενθάρρυνση
και την παρουσίαση νέων ιδεών. Αντιστρόφως, οι μηχανιστικές δομές είναι πιο πιθανό
να επιβραδύνουν τη στρατηγική σκέψη αφού περιορίζουν την επικοινωνία και την
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

Επιπροσθέτως,

οι Goldman και Casey (2010) αναφέρουν ορισμένα παραδείγματα για την

σωστή ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης στους οργανισμούς. Απο την πλευρά των εργαζομένων
πρέπει να προσπαθούν να εργάζονται όχι μόνο σε ένα τομέα αλλά αντίθετα σε μια ποικιλία
εργασιών, να αναζητούν ένα σύμβουλο – μέντορα νωρίς στην επαγγελματική τους
σταδιοδρομία, να προσπαθουν να επικεντρωθούν σε ένα κύκλο στρατηγικού προγραμματισμού,
να είναι πάντοτε πρόθυμοι να λάβουν μια μεγάλη οργανωτική πρωτοβουλία και τέλος να είναι
ανοιχτοί στην συζήτηση και στον διάλογο, αναπτύσσοντας μια άριστη επικοινωνία που θα
οδηγήσει σε υψηλής ποιότητας αποφάσεις, έχοντας ως βασικό γνώμονα την βιοσημώτητα του
οργανισμού. Απο την άλλη πλευρά, βασικό μέλημα των οργανισμών για την ορθή ανάπτυξη
στρατηγικής σκέψης είναι η συχνότητα και ο σωστός τρόπος παρακίνησης των εργαζομένων.
Ακόμη, για να ενισχυθεί η ικανότητα σκέψης πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να
αμφισβητούν παλιές και παρωχημένες ιδέες και να τις αντικαταστήσουν με νέες ριζοσπαστικές
ιδέες. Να μην φοβούνται τις αποτυχίες αλλά αντίθετα να υποστηρίζονται απο τις επιχειρήσεις,
για να δημιουργείται και να αναπτύσσεται καλό κλίμα εντός των ομάδων. Επίσης, οι ηγέτες
πρέπει να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των εργαζομένων στην λήψη των αποφάσεων καθώς και
την εναλλαγή των θέσεων εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα , ώστε να μειώνεται η
ρουτίνα.

Συμπερασματικά, οποιαδήποτε στρατηγική κι αν επιλεχθεί απο τους οργανισμούς, θα πετύχει
εάν και μόνο σχεδιαστεί με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια. Δεν πρέπει να λησμονούμε οτι η
στρατηγική σκέψη οφείλει να είναι συμβατή με τα συμφέροντα των πελατών, καθώς και με τις
ανάγκες των επενδυτών και πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια, ώστε να γίνει απόλυτα
κατανοητή απο όλους όσους αφορά: εργαζόμενους, πελάτες, νέες τεχνολογίες, νέα
πρωτοποριακά προϊόντα που λανσάρουν οι ανταγωνιστές κτλ.
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6 ) ΗΘΙΚΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Με την παρούσα χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία επιβάλλεται όσο
ποτέ η ηθική στη στρατηγική σκέψη, καθώς η παγκόσμια οικονομική κατάρρευση έχει
προκαλέσει έντονες απαιτήσεις για αλλαγή. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός οτι οι επιχειρήσεις
λειτουργούν με κύριο γνώμονα τα έσοδα και τα κέρδη. Τα κέρδη όμως, δεν είναι το μοναδικό
μετρήσιμο μέγεθος για την ευημέρια και την γιγάντωση ενός οργανισμού. Οι επιχειρήσεις
αποτελούν μέρος της κοινωνίας και επομένως έχουν την ευθύνη για την κοινωνία στην οποία
υπάρχουν. Οι σημερινές οικονομίες του κόσμου έχουν φθάσει στο χείλος του γκρεμού λόγω της
επιθυμίας τους για όλο και περισσότερα κέρδη, χωρίς να δίνουν έμφαση στο τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιείται το κέρδος. Οι Natale και Sora (2009) εστιάζουν στον όρο Ενσυναίσθηση
(empathy) δηλαδή στην ικανότητα του να κατανοεί κάποιος το κόσμο των άλλων και να
αναμορφώσει αυτή τη κατανόηση, ούτως ώστε να αντιλαμβάνεται το κόσμο των ‘άλλων’ της
ενσυναίσθησης. Με άλλα λόγια αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τους άλλους να αισθάνονται τα
συναισθήματα των άλλων αναζητώντας μια λύση που θα μπορέσει να τους ανακουφίσει. Ακόμη
πρέπει να σημειωθεί οτι η ενσυναίσθηση συχνά συγχέεται με τη φιλανθρωπία. Παρόλο που οι
δυο έννοιες έχουν παρόμοια ερμηνεία, εντοπίζεται ωστόσο μια οιδοποιός διαφορά. Πιο
συγκεκριμένα, η ενσυναίσθηση προτείνει την ισότητα – ενότητα μεταξύ των δυο εμπλεκομένων
μερών, ενώ αντίθετα η φιλανθρωπία προϋποθέτει μια απόσταση μεταξύ ευεργέτη και
ευεργετηθέντα. Εν συνεχεία, αξίζει να τονιστεί οτι η ενσυναίσθηση δε μένει μόνο στην
δημιουργία και στη σύσφιξη των σχέσων μεταξύ εργαζομένων – εργοδοτών, αλλά επίσης
στοχεύει στην κατανόηση της αγοράς, στην ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους ενδεχόμενους
αγοραστές και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιχείρισης. Επιπροσθέτως, τα τελευταία
χρόνια οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν την ενσυναίσθηση στην εξίσωση του
κέρδους. Με αυτον τον τρόπο κατάφεραν να βάλουν όρια στην απληστία και στην ανήθικη
συμπεριφορά τόσο των στελεχών όσο και των θεσμικών επενδυτών.
Εκ των υστέρων, παρατηρούμε τράπεζες και επιχειρήσεις να κλείνουν αφήνοντας άνδρες και
γυναίκες χωρίς βιώσιμο εισόδημα. Η φτώχεια αυξάνεται, η ανεργία εκτινάσσεται σε
δυσθεώρητα επίπεδα και τα δίχτυα ασφαλείας των εκάστοτε κυβερνήσεων δεν είναι σε θέση να
αντιστρέψουν την κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει οτι με
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την ορθή χρήση της ενσυναίσθησης τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας επιχείρησης μπορούν να
αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις με το εργατικό δυναμικό, για να είναι σε θέση να θωρακίζονται,
όταν συμβαίνουν αναπάντεχα και ατυχή γεγονότα όπως για παράδειγμα η παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση. Για αυτό το λόγο οι οργανισμοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τους
όρους της ενσυναίσθησης με τον ίδιο τρόπο που πράττουν για τα κέρδη και για τα έσοδα.
Δηλαδή ως μέτρο επιτυχίας για έναν οργανισμό που θα καθορίζει την βιωσημότητα μέσα σε μια
εταιρία. Αναμφίβολλα, είναι γεγονός οτι τα αυξημένα κέρδη σε συνάρτηση με την ανάπτυξη του
όρου της ενσυναίσθησης μπορούν να δημιουργήσουν μια ισχυρή εταιρική παρουσία έναντι των
ανταγωνίστριων επιχειρήσεων. Εξάλλου, δεν πρέπει να λησμονούμε οτι η ενσυναίσθηση δίνει
έμφαση στην ανάπτυξη σωστών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της επιχείρισης που
θα έχει ως άμεσο σκοπό την εποπτεία και αν χρειαστεί την παρέμβαση σε οποιαδήποτε ανήθικη
ή παράνομη ενέργεια από την πλευρά των εργαζομένων.

Επιπλέον, οι Natale και Sora (2009) προτείνουν ορισμένες ευκαιρίες για την δημιουργία και την
ανάπτυξη των όρων της ενσυναίσθησης τόσο στους οργανισμους όσο και στους εργαζόμενους.
Συγκεκριμένα, εντοπίζουν τις εξής κατηγορίες :
1) Ευκαρίες Ενσυναίσθησης για τους πελάτες
o Δάνεια.
o Ελαστικοποίηση των οφειλομένων ή καθυστέρηση στη πληρωμή.
o Ευνοϊκές οργανωτικές δομές.
o Δωρεάν υπηρεσίες ή συμβουλές (ελεύθερη τηλεφωνική υποστήριξη – ανοιχτή
γραμμή παραπόνων).
2) Ευκαιρίες Ενσυναίσθησης για τους εργαζομένους
o Ειδικό επίδομα σε περίπτωση ανίατης ασθένειας.
o Εκπαιδευτική βοήθεια για τους μη προνομιούχους.
o Οικογενειακή βοήθεια – μέριμνα σε ειδικές περιστάσεις που χρήζουν βοηθείας.
o Ιατροφαρμακευτική μέριμνα.
o Κατάρτιση εργαζομένων σε περίπτωση απώλειας της θέσης εργασίας.
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3) Ευκαιρίες Ενσυναίσθησης στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
o Ειδική μέριμνα σε περίπτωση απρόοπτων και αναπάντεχων γεγονότων όπως
φυσικές

καταστροφές,

σεισμοί

ή

πόλεμοι

σε

περιοχές

στις

οποίες

δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Επιπλέον, παρ’ ότι δεν υπάρχει μέτρο που να καθορίζει την ορθή χρήση της ενσυναίσθησης για
ένα συγκεκριμένο γεγονός, υπάρχουν ωστόσο ορισμένα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τις
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας που θα επιτρέπει την
προώθηση της ενσυναίσθησης. Αναλυτικά, έχουμε τα εξής γνωρίσματα :
1) H χρηματοδότηση των προγραμμάτων της ενσυναίσθησης πρέπει να προέρχεται από τα
κέρδη της επιχείρησης.
2) Η εταιρία πρέπει να καθορίσει μια μέθοδο για τον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης των
όρων της ενσυναίσθησης.
3) Οι πρακτικές της ενσυναίσθησης πρέπει να έχουν ως στόχο την ανακούφιση των
τρέχουσων ζητημάτων και όχι των μακροπρόθεσμων θεμάτων.
4) Οι πρακτικές της ενσυναίσθησης πρέπει να ελεγχθούν εφόσον βέβαια αυτό είναι εφικτό
για να εξασφαλισθεί οτι αυτές οι πρακτικές πέτυχαν το στόχο τους.

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε απο τα παραπάνω, η ηθική στη στρατηγική σκέψη έχει ως
στόχο αφενός η επιχείρηση να φέρει εις πέρας όλους τους στόχους που έχει θέσει και αφετέρου
να προσπαθήσει να γίνει καλύτερο μέλος της κοινωνίας στην οποία ανήκει. Αυτό περιλαμβάνει
αυξημένη συνείδηση απο πλευράς επιχείρησης για να είναι σε θέση να φροντίσει και να
προστατεύσει το ανθρώπινο στοιχείο. Ακόμη, να δημιουργήσει ένα κερδοφόρο περιβάλλον για
την επιχείρηση, που να υπερβαίνει τα έσοδα αλλά ταυτόχρονα να φροντίζει για την ανάπτυξη
και τη βιωσημότητα της επιχείρισης. Τέλος, μπορεί να υποστηριχθεί οτι, χωρίς την χρήση της
ενσυναίσθησης, οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης κι αν πραγματοποιηθεί σε μία επιχείριση,
δεν κινείται πρός όφελος της κοινωνίας. Όφελος, για μια κοινωνία δεν είναι μόνο οι φόροι που
αναλογούν απο τη πώληση ενός προϊόντος η μιας υπηρεσίας αλλά αντίθετα οι πράξεις που
εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον.
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7) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί διάφοροι νέοι τρόποι για την ανάπτυξη της
στρατηγικής

σκέψης.

Παράλληλα,

εντοπίζονται

πολλές

ενέργειες

που

μπορούν

να

χρησιμοποιήσουν οι ηγέτες, για να ενθαρρύνουν μια κουλτούρα στρατηγικής σκέψης στην
οργάνωση. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε ορισμένες δράσεις που μπορούν να ληφθούν απο
τους οργανισμούς σχετικά με την ορθή ανάπτυξη αλλά και τη γιγάντωση της στρατηγικής
σκέψης :

 Να κατανοήσουν όλα τα μέλη της οργάνωσης τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον
αφορά στο σκέλος της στρατηγικής σκέψης.
 Οι ηγέτες να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αντιληφθούν τους τρόπους και τις
πρακτικές της στρατηγικής σκέψης.
 Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη με την πείρα που διαθέτουν να βοηθήσουν τους
υφισταμένους στην εφαρμογή της στρατηγικής σκέψης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η
ολοκλήρωση των υφιστάμενων έργων που έχουν αναλάβει.
 Ισχυροποίηση των οργανωτικών διαδικασιών των επιχειρήσεων με άμεση αξιολόγηση και
εμβάθυνση του στρατηγικού σχεδιασμού, εξασφαλίζοντας έτσι τα χαρακτηριστικά εντός των
οργανισμών που ενθαρρύνουν τη στρατηγική σκέψη.
 Οι ηγέτες πρέπει να εστιάζουν στο μέλλον, θέτοντας μακροπρόθεσμους βιωσιμούς στόχους.
 Οι οργανισμοί πρέπει να έχουν ως κύριο μέλημα την πρόσληψη αλλά και την προώθηση
όλων των ικανών στελεχών που αναπτύσσουν στρατηγική σκέψη.
 Οι επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν και να εκταμιεύσουν πόρους που θα έχουν ως βασικό
γνώμονα τη χρηματοδότηση στρατηγικών ιδεών και ταυτόχρονα να επιβραυέυουν αυτές τις
ιδέες.
 Οι επιχειρήσεις μπορούν να προστατεύονται αποτελεσματικά από τις επερχόμενες κρίσεις
προβάλλοντας ιδέες στρατηγικού προσανατολισμού, θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους
οργανισμούς απο αναπάντεχα γεγονότα.
 Οι σύγχρονοι οργανισμοί οφείλουν να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι για το μέλλον
τους η ανάπτυξη και η σύσταση ομάδων εργασίας. Στις ομάδες εργασίας πρέπει να
Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης

48

επικρατεί φιλικό κλίμα, ποικιλία δεξιοτήτων και γνώσεων απαραίτητων για την
αποτελεσματική ολοκλήρωση έργων στρατηγικού προσανατολισμού. Επίσης, με τις ομάδες
εργασίας προωθείται η πολυμορφία και διαχέεται η εξουσία σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.
 Η σωστή επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων παίζει σημαντικό ρόλο στην
ενθάρρυνση στρατηγικών ιδεών. Τα στελέχη και οι απλοί εργαζόμενοι χρειάζονται
πληροφορίες για τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί από τον οργανισμό.
Επομένως, με την ορθή επικοινωνία μπορούν να ξεπεραστούν δύσκολα προβλήματα που
συχνά προέρχονται από παρερμηνείες.
 Παρακολούθηση των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται εντός του οργανισμού,
για να ενισχυθεί αφενός το κλίμα ομαδικότητας και αφετέρου να πραγματοποιείται σε
τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος όσον αφορά στην εμπέδωση αλλά και την ανάπτυξη
στρατηγικών ιδεών.

Επίσης, εκτός απο τις προσδιορισθείσες δράσεις και ενέργειες που οφείλουν να
πραγματοποιήσουν οι οργανισμοί για την δημιουργία μιας κουλτούρας που θα ενθαρρύνει τη
στρατηγική σκέψη, απαιτούνται και ορισμένες ικανότητες και από μεριάς των ηγετών.
Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να λησμονούμε οτι η στρατηγική σκέψη δεν είναι μια στρατηγική που
είναι πάντα επιτυχημένη και φυσικά δεν αποτελεί λύση για όλα τα προβλήματα

των

επιχειρήσεων. Θα πρέπει να τονίσουμε όμως, οτι είναι μια στρατηγική που χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής από τους οργανισμούς, αφού εάν δεν έχουμε επιτυχημένη εφαρμογή ιδεών που
διέπονται απο στρατηγική σκέψη τότε όχι μόνο καθιέρωση των επιχειρήσεων διεθνώς δεν
έχουμε, αλλά αντίθετα, μπορεί να έχουμε ολέθρια αποτελέσματα για την πορεία και την
βιωσημότητα των οργανισμών. Για αυτό το λόγο, τα στελέχη και οι ηγέτες, για να επιτύχουν
σωστή εφαρμογή των όρων της στρατηγικής σκέψης πρέπει αρχικά να έχουν μια εξειδικευμένη
γνώση στρατηγικής. Με άλλα λόγια, πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους όρους της
στρατηγικής σκέψης, και να τους χρησιμοποιούν αναπτύσσοντας την απαραίτητη οργανωτική
κουλτούρα που θα επιτρέψει τη χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού. Ακόμη, οι ηγέτες πρέπει να
είναι σε θέση να απαντήσουν ερωτήματα όπως, πώς μπορεί ένα μέλος του οργανισμού να
σκέφεται στρατηγικά, να εκφράζει όραμα, να εμπνέει αξίες, να μοιράζεται την εξουσία και να
ενθαρρύνει τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Ακόμη τα στελέχη οφείλουν να κατανοήσουν το πώς
Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης

49

η συμπεριφορά τους εντός των οργανισμών

μπορει να συμβάλει στην προώθηση της

κουλτούρας για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού αλλά και στην δημιουργία σωστών
διαπροσωπικών σχέσεων.

Απο την άλλη πλευρά, σωστή και ορθή στρατηγική σκέψη πρέπει να ενθαρρύνεται και απο τα
Διοικητικά Συμβούλια των εκάστοτε επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, στα Διοικητικά Συμβούλια
πρέπει να καθορίζεται η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο οργανισμός καθώς και η
παρακολούθηση της εκτέλεσης και της υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί. Επίσης, στα
Διοικητικά Συμβούλια πρέπει να γίνεται ενδελεχής ανάλυση των πρωτοβουλιών αφενός για την
αύξηση των εσόδων και τη συγκράτηση των δαπανών των επιχειρήσεων και αφετέρου να γίνεται
προσπάθεια καλύτερης αξιοποίησης και εκμετάλλευσης κάθε στοιχείου του ενεργητικού.

Συνοψίζοντας, οι ηγέτες πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλες τις απαραίτητες αλλαγές που είναι
αναγκαίο να γίνουν στις οργανωτικές δομές μιας επιχείρισης. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις
οφείλουν να κατανοήσουν οτι, για να αναπτύξουν σωστή στρατηγική σκέψη οι εργαζόμενοι,
χρειάζονται υποστήριξη, αναγνώριση των προσπαθειών τους, ελευθερία πρωτοβουλιών και
συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας. (Μπουραντάς, 2002; Δούκας, 2007; Goldman και
Casey, 2010; Schein, 2004; Mintzberg, 1994)
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8) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ολοένα και περισσότερο οτι η ανάγκη για εκπαίδευση
αποτελεί

ζήτημα υψίστης σημασίας για έναν εργαζόμενο που θέλει να αντιμετωπίσει τις

προκλήσεις που προκύπτουν σε έναν οργανισμό. Η ανάπτυξη και η μεγένθυση μιας επιχείρησης
συνεπάγεται οτι οι εργαζόμενοι της πρέπει να έχουν καταρτιστεί σωστά. Στις μέρες μας,
υπάρχουν αρκετά προγράμματα εκπαίδευσης που δεν φαίνεται να είναι χρήσιμα για τους
εργαζομένους. Όσον αφορά τη στρατηγική σκέψη, ο Yukl (2006) ταξινόμησε τα προγράμματα
κατάρτισης των εργαζομένων σε τρείς κατηγορίες : την Τυπική Εκπαίδευση, τα Αναπτυξιακά
Προγράμματα και τις Αναπτυξιακές Δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, η τυπική εκπαίδευση και τα αναπτυξιακά προγράμματα προσφέρονται
συνήθως μακριά απο το χώρο εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν μόνο σεμινάρια ή
συνέδρια. Τις περισσότερες φορές αυτές οι ημερίδες χορηγούνται απο τις επιχειρήσεις που
εργάζονται οι εργαζομένοι. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις τα προγράμματα εκπαίδευσης
λαμβάνουν χώρα σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα και έχουν κυρίως εκπαιδευτικό
χαρακτήρα. Οι συνεδρίες ή τα προγράμματα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τις περισσότερες
φορές συμπεριφορικά μοντέλα, μελέτες περιπτώσεων (case studies) και προσομοιώσεις που
ολοκληρώνονται απο τους εκπαιδευόμενους σύνεδρους είτε ατομικά είτε με ομάδες εργασίας. Η
διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει οτι αυτού του είδους η εκπαίδευση είναι κατάλληλη τόσο για
το περιεχόμενο όσο και για τις γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει

και είναι αρκετά

αποτελεσματική όταν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος, που χρειάζεται για να εφαρμοσθεί,
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης. Στους
εργαζόμενους με τα προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης τους δίνεται η ευκαιρία να μάθουν νέα
περιεχόμενα γνώσης στον κλάδο που δραστηριοποιούνται, να δοκιμάσουν νέες πρακτικές και
συμπεριφορές και να κάνουν λάθη τα οποία δεν θα κοστίσουν στους οργανισμούς που
εργάζονται. Οι αναπτυξιακές δραστηριότητες απο την άλλη, λαμβάνουν χώρα σε ξενοδοχεία και
έχουν μικρότερη διάρκεια από τα σεμινάρια. Σκοπός τους είναι η προώθηση και η εκ νέου
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μάθηση από γεγονότα που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα. Περιλαμβάνουν στρατηγικές
κατάρτισης όπως ειδικές μελέτες – αποστολές, για να αποκτήσουν ειδικέυμένες δεξιότητες,
εργασία εκ περιτροπής (job rotation) και τέλος συμμετοχή σε προγράμματα καθοδήγησης. Αυτά
τα προγράμματα αναπτυξιακών δραστηριοτήτων είναι συνήθως χρήσιμα, αφενός για την
απόκτηση και ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και αφετέρου για την ενίσχυση σχέσεων
μεταξύ των μελών του οργανισμού.

Ο Yukl (2006) σημειώνει οτι οι τρείς τύποι κατάρτισης εργαζομένων μπορούν να
ενσωματωθούν από όλους τους σύγχρονους οργανισμούς. Έτσι λοιπόν, η εμπειρία της μάθησης
και της κατάρτισης πρέπει να περιλαμβάνει ένα στοιχείο πρόκλησης, παρέχοντας με αυτό το
τρόπο ανατροφοδότηση (feedback) και επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο εργαζόμενο να
αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία η οποία θα του φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη εντός της
επιχείρησης. Επιπλέον, ο Yukl (2006) υπογραμμίζει οτι η συνολική αποτελεσματικότητα της
κατάρτισης θα ποικίλει παρέχοντας στους εργαζομένους πολλά κίνητρα για μάθηση,
υποστήριξη, ανταμοιβές και τέλος οργανωτικές προϋποθέσεις που θα διευκολύνουν την
κατάρτιση. Όσον αφορά στην κατάρτιση για τη σωστή στήριξη της στρατηγικής σκέψης, οι
Goldman και Casey (2010) καταγράφουν αρκετά παραδείγματα που μπορούν να υιοθετηθούν
από πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικά :

 Οι εργαζόμενοι για τη σωστή εκπαίδευση τους μπορούν να κάνουν χρήση μελέτης
παριπτώσεων πραγματικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν αναπτύξει στρατηγική σκέψη.
Ακόμη, πρέπει να καλλιεργηθεί ο αυτοέλεγχος και ομαδική συζήτηση μεταξύ των
εργαζομένων, για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι όροι της στρατηγικής σκέψης και τέλος
γραπτές αναφορές σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές στρατηγικής που εφαρμόζει ο
οργανισμός, έτσι ώστε να παρατηρήσουν τα ανώτερα στελέχη την πρόοδο των
εργαζομένων.
 Μια δραστηριότητα που μπορει να προκύψει αρκετά χρήσιμη για την ορθή ανάπτυξη της
στρατηγικής σκέψης είναι η αναγνώριση από πλευράς εργαζομένων των στρατηγικών που
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εφαρμόζονται έναντι των πρακτικών που ακολουθούν οι ανταγωνιστές του κλάδου. Αυτό
παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία εκμάθησης σε πραγματική διάσταση όπου οι
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 Ένας άλλος τρόπος κατάρτισης των εργαζομένων είναι η πραγματοποίηση ερευνών σχετικά
με τις τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις της στρατηγικής, τις αλλαγές στο κλάδο που
δραστηριοποείται η επιχείρηση, τις πρακτικές που ακολουθούν οι ανταγωνίστριες
επιχειρήσεις , τις κοινωνικές τάσεις και τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν
χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον των οργανισμών.
 Η σωστή κατάρτιση των εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές της στρατηγικής σκέψης
μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι εφόσον έχουν
κατονοήσει τις έννοιες της στρατηγικής σκέψης, τότε θα είναι σε θέση να μπορούν να
κατανοήσουν τις γενικές στρατηγικές του οργανισμού. Με άλλα λόγια θα μπορούν να
αντιληφθούν πότε χρειάζεται να πραγματοποιηθεί επέκταση της υφιστάμενης αγοράς, το
λανσάρισμα νέων καινοτόμων προϊόντων και η διαφοροποίηση αυτών έναντι του
ανταγωνισμού.
 Τέλος, όσον αφορά στις οργανωτικές δομές, μια απο τις καλύτερες αλλά και πιο
ριζοσπαστικές στρατηγικές για την εκμάθηση των εννοιών της στρατηγικής σκέψης είναι να
γίνει κάποιο στέλεχος μέλος του διοικητικού συμβουλίου ενός άλλου οργανισμού. Αυτό όχι
μόνο παρέχει μια υψηλού επιπέδου άποψη για τον οργανισμό, αλλά επίσης το να
παρακολουθεί κάποιος άλλο Διευθύνοντα Σύμβουλο σε δράση, καθώς ασχολείται με
οργανωτικά αλλά και καθημερινά θέματα, μόνο οφέλη μπορει να αποκομοίσεις.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

9) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής στην πράξη όλων των
θεωρητικών ζητημάτων που αναφέραμε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Παράλληλα, για να
καταστεί εφικτό αυτό, ήρθαμε σε επαφη με αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών
επιχειρήσεων. Ο τρόπος που έγινε αυτή η επικοινωνία ήταν με προσωπικές συναντήσεις του
συγγραφέα

με

τα

στελέχη.

Η

έρευνα

πραγματοποιήθηκε

μέσω

ενός

δομημένου

ερωτηματολογίου, που είχε ως σκοπό να μελετήσει αλλά και αναδείξει τις δράσεις που έχουν
αναπτύξει οι επιχειρήσεις αναφορικά με το σκέλος της στρατηγικής σκέψης.

Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι οτι η στρατηγική σκέψη αναγνωρίζεται απο την διεθνή
επιστημονική κοινότητα ως αυτόνομο κομμάτι του management (Mintzberg 1994), όμως
γνωρίζουμε ελάχιστα για την προοδό της στην πράξη. Για αυτό το λόγο ήταν συνειδητή
μας επιλογή να απευθυνθούμε σε μεγάλες επιχειρήσεις (ηγέτιδες στο κλάδο τους), οι οποιές
γνωρίζοντας οτι αποτελεί σχετικά νέο κομμάτι στους οργανισμούς, θα είχαν επενδύσει στην
προώθηση και στην ανάπτυξη των στρατηγικών ιδεών. Επιπλέον, αξίζει να τονιστεί, οτι πολλά
απο τα στοιχεία που είχαν επισημανθει στην βιβλιογραφία επιβεβαιώθηκαν και στην πράξη. Γι’
αυτά τα σημεία θα γίνει ενδελεχής αναφορά στο κεφάλαιο ανάλυσης και ερμηνείας των
αποτελεσμάτων.

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε οτι η διεξαγωγή της έρευνας με τη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων είχε ως στόχο αφενός να παρατηρήσουμε σε ποιο βαθμό αυτά που
αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση εφαρμόζονται στην πράξη και αφετέρου κατα
Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης

56

πόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της
στρατηγικής.

9.1) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

9.1.1) ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε για την συλλογή των στοιχείων της έρευνας ήταν η
δημοσκόπηση. Τα δεδομένα δόθηκαν απο τις επιχειρήσεις μέσα από τη συμπλήρωση ενός
δομημένου ερωτηματολογίου. Η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει οτι το ερωτηματολόγιο είναι το
κλασικότερο μέσο συλλογής στοιχείων, αφού με αυτό είναι εξοικειωμένοι τόσο οι ερωτώμενοι
όσο και οι ερευνητές. Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντικό είναι οτι μέσω των δομημένων και
τυποποιημένων ερωτήσεων διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία της έρευνας, καθώς οι
τυποποιημένες ερωτήσεις που λαμβάνουμε απο τα στελέχη που συμμετέχουν στην έρευνα είναι
εύκολες στην ανάλυση και στην επεξεργασία. Βασικός στόχος απο πλευράς μας ήταν η
δημιουργία ενός ερωτηματολογίου που αφενός να καλύπτει όλες τις σημαντικές πληροφορίες
που υπαγορεύει η διεθνής βιβλιογραφία – αρθρογραφία και ταυτόχρονα να κρατά ενεργό το
ενδιαφέρον των ερωτώμενων, ώστε να μην το εγκαταλείπουν αλλά αντίθετα να θέλουν να
ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση του. Όσον αφορά, στο μέγεθος του ερωτηματολογίου, η
βιβλιογραφία τονίζει οτι το ιδανικότερο θα ήταν το μικρότερο δυνατό μέγεθος. Ωστόσο, κάτι
τέτοιο, είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί διότι, θα περιόριζε σε μεγάλο βαθμό την
εξαγωγή βέβαιων συμπερασμάτων.

9.1.2) ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η σχεδίαση της δομής του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε απο τον συγγραφέα σε
συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή κύριο Βενιέρη. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για
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την δημιουργία του ερωτηματολογίου ήταν η υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογρφία. Επίσης,
αξίζει να σημειωθεί οτι ιδιαίτερη βοήθεια έλαβα και απο παλαιότερες έρευνες που είχαν
εκπονηθεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατόπιν, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
πως για την σύσταση ενός σωστού και επιστημονικά τεκμηριωμένου ερωτηματολογίου είναι η
δημιουργία καίριων και ορθών ερωτήσεων. Με άλλα λόγια, η έρευνα μπορεί να θεωρηθει
επιτυχημένη, έαν καταφέρει να συνδυάσει και να αναδείξει όσα υπαγορεύει η διεθνής
βιβλιογραφία με αυτά που συμβαίνουν στην Ελληνική πραγματικότητα. Τέλος, θα ήθελα να
επισημάνω οτι η έρευνα τιτλοφορήθηκε « Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » . Ο λόγος που άλλαξε ο τίτλος της έρευνας ήταν για να γίνει πιο ελκυστική
προς τους ερωτώμενους. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν οι όροι « ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » .

9.1.3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στις επιχειρήσεις για να το συμπληρώσουν, αποτελείται απο
δυο μέρη :
 Εισαγωγικό σημείωμα
 Κύριο μέρος ερωτηματολογίου
Αρχικά, το εισαγωγικό σημείωμα είχε ως στόχο την ενημέρωση των ερωτώμενων σχετικά με το
σκοπό της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, με αυτό το σημείωμα θέλαμε να καταστεί σαφές οτι η
διεξαγωγή της έρευνας είχε καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα και επίσης για οποιαδήποτε
πληροφορία που θα συλλεχθεί θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθια και θα εξασφαλισθεί η πλήρης
ανωνυμία. Είναι μια βασική δικλείδα ασφαλείας που χρησιμοποιείται

κατά κόρον σε

αντίστοιχες έρευνες, καθώς ο ερωτώμενος νιώθει μεγαλύτερη άνεση και μπορεί να απαντήσει το
ερωτηματολόγιο με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Όσον αφορά στο ερωτηματολόγιο, αυτό αποτελείται απο 3 ενότητες :
1. Εισαγωγικές – Δημογραφικές ερωτήσεις
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2. Εισαγωγή στη Στρατηγική Σκέψη
3. Ερωτήσεις ανάπτυξης Στρατηγικής Σκέψης εντός των οργανισμών
Στις εισαγωγικές ερωτήσεις (ερωτήσεις απο 1 εώς 5) επιχειρείται η σκιαγράφηση των
δημογραφικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει για τον
κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, για το μέγεθος της (αριθμός εργαζομένων), την
χώρα συμφερόντων (ελληνική / πολυεθνική), το φύλο του CEO (άνδρας / γυναίκα) και τέλος εάν
είναι εισηγμένη ή όχι η επιχείρηση στο Χρηματηστήριο Αξιών Αθηνών. Στην δεύτερη ενότητα (
ερωτήσεις απο 6 εώς 11) επιχειρείται η εισαγωγή των ερωτώμενων στους όρους και τις
πρακτικές της Στρατηγικής Σκέψης. Αποσκοπεί κυρίως στις ατομικές δεξιότητες των στελεχών.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει την γνώση τους σχετικά με την ανάπτυξη της στρατηγικής ιδέας
εντός των οργανισμών και κατα πόσο είναι σε θέση να ξεχωρίσουν διάφορες επιστημονικές
έννοιες. Εν συνεχεία, στην τρίτη και τελευταία ενότητα (ερωτήσεις απο 12 εώς 18)
επιφορτίζεται με το κύριο μέρος της έρευνας. Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιήθηκαν αρκετές
ερωτήσεις προερχόμενες από την διεθνή βιβλιογραφία. Ο βασικός στόχος μας ήταν να
παρατηρηθεί κατα πόσο συνάδουν αυτά που υπαγορεύει η διεθνής αρθρογραφία με την
εμπειρική έρευνα, δηλαδη με την Ελληνική εμπειρία.

9.1.4.) ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κατ’ αρχήν, οι πιο συνηθισμένοι τρόποι συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου είναι μέσω
τηλεφώνου, μέσω ταχυδρομείου, μέσω e-mail και τέλος μέσω προσωπικής συνέντευξης. Η
επιλογή είναι καθαρά υποκειμενική και συνίσταται στα πλεονεκτήματα καθώς και στα
μειονεκτήματα που συγκεντρώνει η κάθε επιλογή. Ωστόσο, κατόπιν συννενοήσεως με τον
επιβλέποντα καθηγητή, επιλέχθηκε η προσωπική συνέντευξη, διότι αφενός θα υπήρχε μια πιο
άμεση επαφή με τα στελέχη και αφετέρου τα ευρήματα που θα εξάγονταν θα ήταν πιο έγκυρα
και ασφαλή. Παράλληλα, αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός οτι ανεξαρτήτως της μεθόδου που
επιλέξαμε, πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις αρνήθηκαν να συνδράμουν στην εκτέλεση της
έρευνας. Όπως είναι λογικό πολλές επιχειρήσεις φοβήθηκαν διότι η φύση των πληροφοριών που
προσπαθούσε να συγκεντρώσει η έρευνα χαρακτηρίζεται ως άκρως εμπιστευτική και πολλές
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φορές απόρρητη. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί οτι πολλά στελέχη που ήρθαμε σε επαφή μας
αντιμετώπιζαν με μεγάλη επιφυλακτικότητα για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούσαμε
τα στοιχεία που επρόκειτο να συλλεχθούν, παρόλες τις συνεχείς διαβεβαιώσεις μας οτι τα
στοιχεία είχαν αυστηρά επιστημονικό χαρακτήρα.

Ακόμη, αξίζει να υπογραμμίσουμε πως ένας ακόμη παράγοντας επιβράδυνσης της εκτέλεσης της
έρευνας ήταν ο αργός ρυθμός επιβεβαίωσης των προσωπικών συναντήσεων. Η πρώτη επαφή με
την εκάστοτε επιχείρηση ήταν τηλεφωνική και εν συνεχεία τα στελέχη που επιφορτίζονταν να
συμμετάσχουν στην έρευνα όριζαν τον τόπο και την ώρα της συνάντησης. Αυτό είχε ώς
αποτέλεσμα να καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Εν κατακλείδι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι
υπερέβαλαν εαυτόν βοηθώντας στη συλλογή αρκετών απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο.
Ειδικότερα, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σταύρο Κώστα για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που
μου παραχώρησε (ολόκληρη η συνέντευξη ακολουθεί στο κεφάλαιο 12). Επίσης, θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον κύριο Ηλία Σπιρτούνια, Γενικό Διευθυντή του Ελληνο – αμερικάνικου
εμπορικού επιμελητηρίου καθώς και τον κύριο Νίκο Πέντζο, Πρόεδρο του Συνδέσμου
Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος για την πολύτιμη βοηθειά τους στην συλλογή των στοιχείων της
έρευνας. Ακόμη, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για την αμέριστη βοήθεια που έλαβα αφενός
απο τον κύριο Βασίλη Γκόβαρη, Οικονομικό Διευθυντή του Ελληνικού Χρηματηστηρίου και
αφετέρου απο τον κύριο Νίκο Μπακατσέλλο, Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρίας « ΠΥΡΑΜΙΣ »
και προέδρου της Επιτροπής Βορείου Ελλάδας του Ελληνο – αμερικάνικου εμπορικού
επιμελητηρίου.
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10) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αρχικά, αυτό που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι οτι τα ευρήματα της παρούσας
επιστημονικής έρευνας δεν είναι και δεν αποτελούν τελεσίδικη γνώση, παρόλο που η
επιστημονική

έρευνα

αποτελεί

μια

διαδιακασία

που

παρέχει

ορισμένα

εχέγγυα

αντικειμενικότητας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί οτι για να είναι αποτελεσματική η έρευνα και
να μπορούν να γενικευτούν τα ευρηματά της, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία και οι αρχές
της δειγματοληψίας (sampling). Με άλλα λόγια, η δειγματοληψία είναι η διαδικασία σύμφωνα
με την οποία επιλέγουμε ένα δείγμα επιδιώκοντας αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο
αντιπροσωπευτικό. Επομένως, βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι αφενός το πλήθος
των επιχειρήσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύτερο, ώστε τα ευρήματα να μπορούν να
έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή γενικευτική ισχύ και αφετέρου το δείγμα να είναι όσο το δυνατόν
μικρότερο σε μέγεθος, ούτως ώστε να είναι οικονομική η έρευνα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε,
οτι απευθυνθήκαμε σε 25 μεγάλες επιχειρήσεις. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 25 στελέχη
πρώτης γραμμής μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικής
κοινότητας, ορισμένες εκ των οποίων συμβαίνει να είναι και επικεφαλείς συλλογικών
επιχειρηματικών ετέρων, με βαρύνουσα άποψη για το κλάδο που εκπροσωπούν. Τέλος, οι
περισσότερες εταιρίες είχαν έδρα την Αθήνα εκτός από τρείς επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν έδρα
την Θεσσαλονίκη.
10.1) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ερ.1)
Οι έξι κλάδοι που έλαβαν μέρος στην έρευνα, είναι αυτοί των κατασκευών, τροφίμων – ποτών,
της ναυτιλίας, των νέων τεχνολογιών, των υπηρεσιών και τέλος των βιομηχανιών. Επίσης,
υπήρχε και μια άλλη επιλογή, όπου συμπεριλαμβάνονταν οι λοιπές επιχειρήσεις. Από το σύνολο
των 25 επιχειρήσεων, οι 2 ή το 8% ανήκουν στον κλάδο των κατασκευών, οι 5 ή το 20% στον
κλάδο των τροφίμων – ποτών, μια ή το 4% στην ναυτιλία, οι 5 ή το 20% στον κλάδο των
υπηρεσιών, οι 4 ή το 16% στον κλάδο της βιομηχανίας και τέλος οι 6 ή το 24% ανήκουν σε
λοιπούς επιχειρηματικούς κλάδους. Το συμπέρασμα που μπορεί να παραχθεί από αυτήν την
ερώτηση είναι οτι η έρευνα καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερος επιχειρηματικούς κλάδους,
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ούτως ώστε τα ευρήματα να είναι περισσότερο αντικειμενικά. Η διαγραμματική απεικόνιση των
παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.1.
10.2) ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ερ.2)
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος έχουν
από 250 εργαζόμενους και πάνω. Πιο συγκεκριμένα, οι 3 ή το 12% απασχολούν από 10 εώς 49
άτομα, οι 9 ή το 36% απασχολούν από 50 εως 250 άτομα και τέλος οι 13 ή το 52% απασχολούν
από 250 εργαζόμενους και πάνω. Άρα, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν επιχειρήσεις
με μεγάλο τζίρο και πολλούς για τα Ελληνικά δεδομένα υπαλλήλους. Ο λόγος που συμβαίνει
αυτό όπως ανέφερα και παραπάνω, είναι διότι η στρατηγική σκέψη λειτούργησε ως αυτόνομο
κομμάτι του management σχετικά πολύ πρόσφατα (1994) και ως εκ τούτου ήταν συνειδητή
επιλογή να απευθυνθούμε σε μεγάλους οργανισμούς, οι οποίοι θα είχαν με την σειρά τους
επενδύσει περισσότερα στο κομμάτι της στρατηγικής σκέψης. Η διαγραμματική απεικόνιση των
παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.2

10.3) ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ερ.3)
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ένα ακόμη στοιχείο που μετρήθηκε
ήταν εάν η εκάστοτε επιχειρήση ήταν Ελληνικής ή πολυεθνικής προέλευσης. Τα ευρήματα
αυτής της ερώτησης ήταν μοιρασμένα. Πιο συγκεκριμένα, οι 13 ή το 52% ήταν Ελληνικής
προέλευσης, ενώ οι 12 ή το 48% ήταν πολυεθνικής προέλευσης. Η διαγραμματική απεικόνιση
των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.3.

10.4) ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ερ.4)
Η ανάλυση των συχνοτήτων του δείγματος που αφορά στο εάν οι επιχειρήσεις είναι εισηγμένες
ή όχι στο Χρηματηστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α), αποκαλύπτει οτι η πλειονότητα των
επιχειρήσεων

που ερωτήθηκαν δεν είναι εισηγμένες. Αναλυτικότερα απο το σύνολο των 25

επιχειρήσεων, οι 6 ή το 24% είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α, ενώ οι 19 ή το 76% των επιχειρήσεων

Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης

63

δεν είναι εισηγμένες. Η διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται
αναλυτικά στο σχήμα 14.4.

10.5) ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ερ.5)
Η συντριπτική πλειονότητα των Διευθυνόντων Συμβούλων/Διευθυντών που έλαβαν μέρος στην
έρευνα ήταν άντρες, ενώ στον αντίποδα, μόλις μια γυναίκα απο τις επιχειρήσεις που έλαβαν
μέρος στην έρευνα κατείχε διευθυντική θέση. Πιο συγκεκριμένα, οι 24 ή το 96% δήλωσαν οτι το
φύλο του Διευθύνοντος Συμβούλου / Διευθυντή ήταν άντρας, ενώ μόλις μια επιχειρήση ή το 4%
δήλωσαν οτι το φύλο ήταν γυναίκα. Αυτό κατα τη γνώμη του συγγραφέα αντικατοπτρίζει σε
μεγάλο βαθμό την Ελληνική πραγματικότητα, καθώς σχεδόν σε όλες τις Ελληνικές επιχειρήσεις
οι διευθυντικές θέσεις κατέχονται από το ανδρικό φύλο. Η διαγραμματική απεικόνιση των
παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.5.

10.6) Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ερ.6)
Η συγκεκριμένη ερώτηση προσπαθεί να διερευνήσει την γνώση και τον βαθμό αντίληψης της
στρατηγικής σκέψης που έχουν τα στελέχη που έλαβαν μέρος στην παρούσα εργασία. Η
ανάλυση των ευρημάτων αναφορικά με τον βαθμό αντίληψης της έννοιας και των πρακτικών
της στρατηγικής σκέψης έδειξε οτι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν οτι η γνώση τους
σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι πολύ καλή. Ειδικότερα από το σύνολο των 25
επιχειρήσεων οι 4 ή το 16% θεωρούν οτι έχουν «καλή γνώση», οι 18 ή το 72% θεωρούν οτι
έχουν αναπτύξει «πολύ καλή» γνώση αναφορικά με τις πρακτικές της στρατηγικής σκέψης, ενώ
τέλος οι 3 ή το 12% θεωρούν οτι έχουν «άριστη γνώση». Αξίζει να σημειωθεί οτι κανένα
στέλεχος απο τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις δεν απάντησε οτι κατείχε ελάχιστη γνώση. Ως εκ
τούτου, αυτό που μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα είναι οτι τα στελέχη που έλαβαν μέρος
γνωρίζουν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό την έννοια και τις πρακτικές της που χρειάζονται, για
να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης μέσα σε έναν οργανισμό. Ακόμη,
μπορούμε να ισχυριστούμε οτι οι επιχειρήσεις που είναι σε θέση να διαμορφώσουν στρατηγική
σκέψη, εξασφαλίζουν τις περισσότερες φορές επιτυχία και επίτευξη των στόχων τους, καθώς η
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στρατηγική είναι σε θέση να υποστηρίξει την λήψη ομοόμορφων αποφάσεων, να συγκεντρώνει
την προσπάθεια και να συντονίζει τις δραστηριότητες, να μειώνει την αβεβαιότητα και τέλος να
μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω
μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.6.

10.7) Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (ερ.7)
Η ερώτηση 7 εξετάζει τον βαθμό συσχέτισης που έχουν οι όροι και οι πρακτικές της
στρατηγικής σκέψης σε σχέση με τον στρατηγικό προγραμματισμό. Με άλλα λόγια, γίνεται
προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο συνάδουν οι δυο αυτές έννοιες στην πράξη. Σε «μεγάλο
βαθμό» απάντησαν 11 επιχειρήσεις ή το 44% ενώ σε «πολύ μεγάλο βαθμό» απάντησαν οι 14 ή
το 56%. Αξίζει να σημειωθεί, οτι καμία επιχείρηση απο τις εξεταζόμενες , έχοντας επίγνωση του
περιβαλλοντός τους δεν απάντησε τις επιλογές «καμία» και «ελάχιστη» συσχέτιση. Κατόπιν
τούτων, διαφαίνεται οτι οι Ελληνικές επιχειρήσεις παρόλο του εξαιρετικά δυσμενούς
περιβάλλοντος που τους δημιούργησε η κρίση, συνεχίζουν την προώθηση και την ανάπτυξη
στρατηγικών ιδεών. Όμως για να τελεσφορήσουν αυτές οι στρατηγικές προσπάθειες πρέπει
αφενός να αναπτυχθεί ορθή σκέψη των σχεδίων και των στόχων που έχουν τεθεί και ύστερα
σωστός προγραμματισμός των αντίστοιχων ιδεών, για να γίνουν πραγματικότητα αυτοί οι
στόχοι. Η διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο
σχήμα 14.7.

10.8) Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ερ.8)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΣΚΕΨΗΣ

ΣΤΙΣ

Στην ερώτηση 8 ζητήθηκε απο την εκάστοτε επιχειρήση να συμπληρώσει ποιος επιχειρησιακός
στόχος θα ήταν ο σημαντικότερος, προκειμένου να εφαρμοσθούν οι πρακτικές της στρατηγικής
σκέψης. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα ερωτηματολόγια, δείχνει οτι η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων δηλώνει την «προώθηση των ήδη υπαρχουσών δραστηριοτήτων». Αναλυτικότερα,
την επιλογή αυτή επικροτούν 14 επιχειρήσεις ή το 56%, οι 10 επιχειρήσεις ή το 40% δηλώνουν
οτι ο σημαντικότερος επιχειρησιακός στόχος θα ήταν οι επιχειρήσεις «να παραμείνουν
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ανταγωνιστικές», ενώ τέλος, μια επιχείρηση ή το 4% παραμένει πιο ρεαλιστική στους στόχους
της, καθώς δηλώνει οτι πιο σημαντικός επιχειρησιακός στόχος στην δύσκολη κατάσταση που
επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι να καταστεί εφικτή η «βιοσημώτητα» της. Η
διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.8.

10.9) Η ΧΑΡΑΞΗ ΜΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ερ.9)
Η συγκεκριμένη ερώτηση προσπαθεί να διερευνήσει κατα πόσο η στρατηγική σκέψη μπορεί να
ωφελήσει τις εκάστοτε επιχειρήσεις στην χάραξη μιας καλύτερης οικονομική πολιτικής. Η
ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα ερωτηματολόγια, δείχνει οτι 14 επιχειρήσεις από τις 25 ή
το 56% θεωρούν οτι μπορεί να βοηθήσει «πολύ», 10 επιχειρήσεις ή το 40% θεωρούν οτι θα
ωφελούσε «πάρα πολύ», ενώ τέλος μια επιχειρήση ή το 4% θεωρεί οτι μπορεί να βοηθήσει
«λίγο». Αξιοπρόσεκτο και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός οτι καμία απο τις
εξεταζόμενες επιχειρήσεις δεν διαφώνησε έντονα με την ιδέα οτι η στρατηγική σκέψη μπορεί να
ωφελήσει

στην χάραξη μιας καλύτερης οικονομικής πολιτικής. Ειδικότερα, οι Ελληνικές

επιχειρήσεις δείχνουν να κατανοούν οτι η ορθή χάραξη στρατηγικής μπορεί προσδώσει σε αυτές
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιτύχουν μια αρμονική
σύνδεση ανάμεσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Συμπερασματικά, η
στρατηγική σκέψη μπορει να βοηθήσει στην χάραξη μιας καλύτερης οικονομικής πολιτικής,
καθώς οδηγεί σε συνετές αποφάσεις, εξασφαλίζοντας τη συνοχή στους οργανισμούς,
αναγνωρίζει και προωθεί τις ικανότητες των εργαζομένων και τέλος μειώνει την αβεβαιότητα. Η
διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.9.

10.10) ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ερ.10)
Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, η στρατηγική σκέψη αποτελείται απο ορισμένα
γνωρίσματα. Τα κυριότερα γνωρίσματα που αναγνωρίζονται απο όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις
είναι το όραμα, η δημιουργικότητα, τα συστήματα σκέψης και η εξεύρεση νέων ριζοσπαστικών
λύσεων. Στην ερώτηση 10 ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να απαντήσουν ποιο από τα
συγκεκριμένα γνωρίσματα θεωρούν οτι είναι το πιο σημαντικό σύμφωνα με την προσωπική τους
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εμπειρία. Από το σύνολο των 25 επιχειρήσεων, οι 17 ή το 68% θεωρούν πιο σημαντικό το
όραμα, οι 5 ή το 20% θεωρούν σημαντικότερη την δημιουργικότητα, οι 2 ή το 8% πιστεύουν οτι
τα συστήματα σκέψης είναι εξίσου σημαντικά, ενώ τέλος μια επιχείρηση ή το 4% θεωρεί
σημαντική την εξεύερεση, νέων ριζοσπαστικών λύσεων. Αυτό που μπορούμε να συμπαιράνουμε
από τα παραπάνω είναι οτι το όραμα αποτελεί σημαντικό γνώρισμα της στρατηγικής σκέψης
για τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις, καθώς εκφράζει τις προσδοκίες και τα όνειρα των μελών της
εκάστοτε επιχείρησης. Ακόμη, το όραμα περιγράφει την επιθυμητή ιδανική κατάσταση που
θέλει να φθάσει η επιχείρηση. Ωστόσο, το όραμα δεν εκφράζει μόνο την δομή της επιχείρησης,
αλλά επίσης εκφράζει τις βασικές προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων όπως είναι οι
μέτοχοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και η κοινωνία. Επίσης οι ερωτώμενες επιχειρήσεις του
δείγματος κατανοούν πλήρως οτι το όραμα ελκύει και κινητοποιεί τους ανθρώπους για την
υλοποίηση μεγαλεπίβολων σχεδίων, δίνοντας νόημα στην καθημερινότητα τους. Εν κατακλείδι,
το όραμα αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο στρατηγικής, σκιαγραφόντας το σχήμα της επιχείρησης
στο μέλλον, θέτει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και τέλος συμβάλλει στην επιβίωση, στην
ανάπτυξη και την ευημερία των οργανισμών. Η διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω
μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.10.

10.11) ΟΙ ΔΕΚΑ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ερ.11)
Η ερώτηση 11 αποτελείται απο δέκα επιμέρους απαντήσεις, οι οποίες έγιναν προκειμένου να
διαπιστωθεί ποια από τις προβλεπόμενες απο τη θεωρία μορφές στρατηγικής σκέψης έχουν
αναπτύξει και προωθήσει με μεγαλύτερη επιτυχία οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις. Η ανάλυση των
συχνοτήτων του δείγματος δείχνει οτι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, έχει αναπτύξει με
μεγαλύτερη επιτυχία την επιχειρησιακή κουλτούρα,και πιο συγκεκριμένα, 8 επιχειρήσεις από
το σύνολο των 25 ή το 32%. Απο την άλλη πλευρά, 4 επιχειρήσεις ή το 16% θεωρούν οτι έχουν
προωθήσει με μεγαλύτερη επιτυχία την στρατηγική ανάλυση, 2 επιχειρήσεις ή το 8% τα
συστήματα ποιότητας, μια επιχείρηση ή το 4% τον προγραμματισμό σεναρίου, μια επιχείρηση ή
το 4% τα μοντέλα κατανομής πόρων, 3 επιχειρήσεις ή το 12% τον μακροπρόθεσμο
προγραμματισμό, μια επιχείρηση ή το 4% την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, 3 επιχειρήσεις ή το
12% τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια μέτρησης και τέλος 2 επιχειρήσεις ή το 8% τις
στρατηγικές συμμαχίες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των συχνοτήτων αποκαλύπτουν οτι οι
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Ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν πολλά στο κομμάτι της κουλτούρας. Αδιαμφισβήτητα, η
επιχειρησιακή κουλτούρα οφείλει να εμπνέει όλα τα μέλη της οργάνωσης, ανεξάρτητα απο την
ιεραρχική βαθμίδα, να δίνουν το καλύτερο εαυτό τους και να πασχίζουν συνεχώς για το
καλύτερο. Η σωστή οργανωσιακή κουλτούρα οφείλει να εξασφαλίζει ένα ελκυστικό και
αξιοκρατικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα να οργανώνει τις εργασίες, έτσι ώστε να κεντρίζουν
το ενδιαφέρον των στελεχών. Επίσης, αποτελεί καθήκον των οργανισμών να ενθαρρύνουν τα
στελέχη να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και να ανταμείβουν τις επιτυχίες και την καλή
απόδοση των εργαζομένων.

Η διαγραμματική απεικόνιση των

παραπάνω μεγεθών

παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.11.
10.12) ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ερ.12)
Ο σκοπός της συγκεκριμένης ερώτησης ήταν να διερευνήσει ποιοί ήταν εκείνοι που
ενεπλάκησαν στις αποφάσεις για την ανάπτυξη και την προώθηση ιδεών στρατηγικού
προσανατολισμού. Πιο συγκεκριμένα, 17 επιχειρήσεις ή το 68% δήλωσαν οτι οι συμμετέχοντες
στην λήψη των αποφάσεων ήταν τα ανώτερα στελέχη, 3 επιχειρήσεις ή το 12% δήλωσαν οτι
ήταν τα μεσαία στελέχη, ενώ τέλος, 5 επιχειρήσεις ή το 20% δήλωσαν οτι στη λήψη αποφάσεων
και στην χάραξη στρατηγικών ιδεών συμμετείχαν εξωτερικοί συνεργάτες. Απο τα παραπάνω
φαίνεται ξεκάθαρα οτι οι ομάδες που συμμετείχαν στην χάραξη στρατηγικής ήταν στελέχη
ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας. Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε, οτι η ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας σχετικά με αυτό το ζήτημα προτείνει οτι στην χάραξη στρατηγικής για την λήψη
των αποφάσεων οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν όλα τα στελέχη της οργάνωσης είτε
ανώτερης είτε κατώτατης βαθμίδας. Με άλλα λόγια, πρέπει να συμμετέχουν από κοινού στην
λήψη των αποφάσεων όσον αφορά στην χάραξη νέων καινοτόμων ιδεών στρατηγικού
προσανατολισμού. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε οτι συχνά τα μεσαία στελέχη παραπονούνται
οτι οι ιδέες τους αγνοούνται από τα ανώτερα στελέχη. Σε εκείνο το σημείο, τα ίδια τα
χαμηλόβαθμα στελέχη οφείλουν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο
στρατηγικό διάλογο. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα απο τη δική τους επιμονή και
προσμονή. Μόνο με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουν να πειστούν πολλά ανώτερα στελέχη για την
αξία των ιδεών τους. Είναι γεγονός οτι οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ωριμάσει αρκετά σε
αυτό το κομμάτι, ώστε να ενθαρρύνουν και να ενισχύουν τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ των
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στελεχών ανεξαρτήτως ιεραρχικής κλίμακας. Η διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω
μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.12.

10.13) ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ (ερ.13)
Η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει οτι η ενθάρρυνση στρατηγικής σκέψης μέσα σε έναν οργανισμό
προέρχεται απο τέσσερις βασικούς λόγους. Την ορθή οργανωσιακή κουλτούρα, το δίκαιο
σύστημα αμοιβών, την σωστή οργανωτική δομή και τις προκλήσεις της αγοράς. Οι απαντήσεις
που δόθηκαν στην συγκεκριμένη ερώτηση εμφάνισαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναλυτικά, οι 15
επιχειρήσεις ή το 60% θεωρούν οτι η στρατηγική ενθαρρύνεται περισσότερο από την
οργανωσιακή κουλτούρα, 2 επιχειρήσεις ή το 8% δήλωσαν το δίκαιο σύστημα αμοιβών, 6
επιχειρήσεις ή το 24% την σωστή οργανωτική δομή και τέλος 2 επιχειρήσεις ή το 8% τις
προκλήσεις της αγοράς. Όπως προαναφέρθηκε και στην ερώτηση 11, οι Ελληνικές επιχειρήσεις
θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι επιτυχίας αλλά και ενθάρρυνσης της στρατηγικής την
οργανωσιακή κουλτούρα. η οργανωσιακή κουλτούρα δημιουργεί νόημα αλλά και κατεύθυνση
σε όλα τα μέλη της οργάνωσης. Βοηθά στην προσαμοστικότητα, ενθαρρύνει την ελευθερία των
πρωτοβουλιών, επίσης θα λέγαμε οτι ενθαρρύνει την στρατηγική σκέψη διότι λειτουργεί σαν
μέσο ολοκλήρωσης, συνεκτικότητας και συνοχής μεταξύ των μελών της οργάνωσης. Τέλος,
κινητοποιεί τους εργαζόμενους προς τους προκαθορισμένους στόχους και διευκολύνει την
επικοινωνία καθώς και την λήψη των εκάστοτε στρατηγικών αποφάσεων. Η διαγραμματική
απεικόνιση των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.13.

10.14) Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ερ.14)
Η συγκεκριμένη ερώτηση εξετάζει κατά πόσο οι Ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην
έρευνα συμφωνούν στην ιδέα οτι τα στελέχη οφείλουν να καταρτίζονται σύμφωνα με τις
σύγχρονες τάσεις της στρατηγικής. Από το σύνολο των 25 επιχειρήσεων, οι 21 ή το 84%
«συμφώνησαν», ενώ μετριοπαθή στάση κράτησαν 4 επιχειρήσεις ή το16%, δηλώνοντας «ούτε
συμφωνώ ούτε διαφωνώ». Αξίζει να σημειωθεί οτι καμία απο τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις του
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δείγματος δεν διαφώνησε με την ιδέα στρατηγικής κατάρτισης των εργαζομένων. Η
διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.14.

10.15) Ο ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ερ.15)
Στην ερώτηση 15 ζητήθηκε απο τις επιχειρήσεις να δηλώσουν ποιον τρόπο επανεκπαίδευσης
των εργαζομένων θεωρούν ως τον πιο ενδεδειγμένο στην σύγχρονη αντίληψη. Κατ’ αρχας,
υπάρχουν διάφορα ενδοεταιρικά προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται από τις
επιχειρήσεις. Σε αυτά το προσωπικό συμμετέχει σε σεμινάρια, ημερίδες και προγράμματα
επιμόρφωσης που ενδέχεται να διοργανώνονται είτε απο εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε από
κυβερνητικούς και μη οργανισμούς. Επίσης, οι επιχειρήσεις συχνά προσλαμβάνουν εξωτερικούς
συνεργάτες που έχουν ως βασικό στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού στις σύγχρονες τάσεις
της στρατηγικής. Απο το σύνολο των 25 επιχειρήσεων, οι 5 ή το 20% επέλεξαν τα σεμινάρια, οι
5 ή το 20% επέλεξαν τις ημερίδες, οι 7 ή το 28% θεώρησαν ως την πιο ενδεδειγμένη λύση τα
προγράμματα επιμόρφωσης, ενώ τέλος 8 επιχειρήσεις ή το 32% διάλεξαν την εναλλαγή των
θέσεων (job rotation). Η εναλλαγή των θέσεων εργασίας αποτελεί ίσως τον πιο ριζοσπαστικό και
ταυτόχρονα καινοτόμο τρόπο επανεκπαίδευσης. Η εναλλαγή μειώνει τον κίνδυνο απατών καθώς
και της αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ των ατόμων, διότι τα άτομα δεν μένουν για μεγάλο χρονικό
διάστημα στην ίδια θέση. Γι’ αυτό το λόγο η εναλλαγή μπορεί να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη ως
μέθοδος σε οργανισμούς όπου υπάρχουν ευαίσθητες πληροφορίες και τα άτομα που έχουν
πρόσβαση σε αυτές μπορούν να αποκομίσουν ιδιαίτερα οφέλη. Αξίζει να σημειωθεί οτι η
εναλλάγη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελαχιστοποιήσει την πίεση που υφίστανται οι
εργαζομενοί όταν εργάζονται για χρόνια στην ίδια θέση. Επισής, οι επιχειρήσεις γνωρίζουν οτι η
εκ περιτροπής εργασία έχει την ικανότητα να μειώνει την πλήξη και την μονοτονία που
παρουσιάζεται απο την απασχόληση στην ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απο την
άλλη πλευρα όμως, οι επιχειρήσεις οφείλουν να γνωρίζουν οτι η εναλλαγή θέσεων δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θέσεις εργασίας, καθώς υπάρχουν θέσεις σε μια εταιρία που
απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και ως εκ τούτου το κόστος για την εκπαίδευση νέων εργαζομένων
σε αυτές μπορεί να είναι αρκετά υψηλό. Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις εφόσον έχουν την
δυνατότητα της χρησιμοποίησης της εναλλαγής των θέσεων μπορούν να επωφεληθούν απο
αυτήν, καθώς οι πρακτικές αυτές μπορούν να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο
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αποτελεσματικά και ως εκ τούτου να γίνουν πιο παραγωγικές και κερδοφόρες. Η διαγραμματική
απεικόνιση των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.15.

10.16) ΦΟΡΟΥΜ ΣΚΕΨΗΣ ( ερ.16)
Η ερώτηση 16 προσπαθεί να διερευνήσει εάν οι Ελληνικές επιχειρήσεις συμφωνούν με την ιδέα
της σύστασης και προώθησης συγκεκριμένων ομάδων εργασίας, οι οποίες θα ειδικεύονται στην
ανάπτυξη ιδεών που θα διέπονται απο τη στρατηγική σκέψη. Η ανάλυση των συχνοτήτων έδειξε
οτι απο το σύνολο των 25 επιχειρήσεων οι 5 ή το 20% θεωρούν οτι συμφωνούν «λίγο» με την
συγκεκριμένη ιδέα, 16 επιχειρήσεις ή το 64% πιστεύουν «πολύ» στην σύσταση ομάδων
εργασίας, ενώ τέλος 4 επιχειρήσεις ή το 16% θεωρούν οτι συμφωνούν «πάρα πολύ» στην ιδέα
σύστασης ομάδων εργασίας που θα ασχολούνται με τη στρατηγική σκέψη. Ιδιαιτέρως
ενθαρρυντικό οτι καμία επιχείρηση δεν διαφώνησε εντόνως με την ιδέα σύστασης ομάδων
εργασίας. Απο την ανάλυση των ευρημάτων φαίνεται ξεκάθαρα οτι οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις
είναι σύμφωνες με όσα επιτάσσει η διεθνής βιβλιογραφία, αφού επικροτούν την ιδέα της
προώθησης συγκεκριμένων ομάδων εργασίας, που θα έχουν ως βασικό μέλημα την ανάπτυξη
των πρακτικών της στρατηγικής σκέψης. Η διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεγεθών
παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.16.

10.17) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (ερ.17)
Η συγκεκριμένη ερώτηση εξετάζει κατα πόσο οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν
περισσότερα στο κομμάτι της στρατηγική ηθικής. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε οτι
από το σύνολο των 25 επιχειρήσεων, οι 19 ή το 76% απάντησαν οτι επιχειρήσεις οφείλουν να
επενδύσουν «πολύ» στο κομμάτι της στρατηγικής ηθικής, ενώ οι 6 ή το 24% θεωρούν οτι οι
επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν «πάρα πολύ» στις πρακτικές της στρατηγική ηθικής. Αξίζει
να υπογραμμίσουμε οτι και σε αυτήν την ερώτηση οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν διαφώνησαν με
την ιδέα της στρατηγικής ηθικής, αφού καμία δεν επέλεξε τις επιλογές «λίγο» και «καθόλου».
Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε από την συγκεκριμένη ερώτηση είναι οτι επιχειρήσεις
συμφωνούν σχεδόν απόλυτα με αυτά που αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία. Η ανάλυση των
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ευρημάτων είναι ιδαίτερα ενθαρρυντική, καθώς οι επιχειρήσεις με τις απαντήσεις τους αυτές
δείχνουν να κατανοούν οτι επιχειρήσεις και

κοινωνία πρέπει να λειτουργούν μαζί. Οι

επιχειρήσεις καλούνται να διατηρήσουν την διαταραγμένη κοινωνική συνοχή. Με άλλα λόγια,
αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους σύμφωνα με αυτά
που επιτάσσει η κοινωνία στην οποία εντάσσονται, αναπτύσσοντας για παράδειγμα μεγαλύτερη
περιβαλλοντική συνείδηση. Επίσης, να προσπαθούν να έχουν όσο δύσκολο και ακατόρθωτο κι
αν φαντάζει τον άνθρωπο και όχι το κέρδος ως το επίκεντρο των δραστηριοτήτων. Η
διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.17.

10.18) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (ερ.18)
Αναμφίβολα, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση δεν έχει επηρεάσει μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά
αντίθετα έχει περάσει στην πραγματική οικονομία, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στις
κοινωνίες τόσο της Ευρώπης όσο και της Ελλάδας. Όλο και περισσότεροι πλέον υποστηρίζουν
οτι η τρέχουσα ύφεση είναι πιθανόν να αποδειχθεί μια πολύ δύσκολη δοκιμασία τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες, καθώς επηρεάζονται ημέρα με την ημέρα οι επενδύσεις
και η κατανάλωση, η ανεργία αυξάνεται , και το βιοτικό επίπεδο συρρικνώνεται. Για αυτό το
λόγο, βασικός στόχος της συγκεκριμένης ερώτησης ήταν να διερευνηθούν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ελληνικές επιχειρήσεις. Η ερώτηση 18 αποτελείται απο πέντε
επιμέρους απαντήσεις. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε μέσω της έρευνας μας δείχνει οτι ο
επιχειρησιακός παράγοντας που επηρεάστηκε περισσότερο, λόγω των άσχημων συνθηκών που
επικρατούν, είναι οι μειωμένες πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, 12 επιχειρήσεις ή το 48% δήλωσαν
την μείωση των πωλήσεων, 3 επιχειρήσεις ή το 12% δήλωσαν πρόβλημα ρευστότητας, 5
επιχειρήσεις ή το 20% δήλωσαν αδυναμία είσπραξης των οφειλών, 2 επιχειρήσεις ή το 8%
θεωρούν οτι πλήττονται από επενδυτική αδράνεια, ενώ τέλος 3 επιχειρήσεις ή το 12% πιστεύουν
οτι κάποιος άλλος επιχιερησιακός παράγοντας επηρεάστηκε περισσότερο. Αυτό που μπορεί να
εξαχθεί απο τα παραπάνω είναι οτι το βασικό πρόβλημα των Ελληνικών επιχειρήσεων έιναι η
μείωση των πωλήσεων. Όμως, η μείωση των πωλήσεων είναι παράγωγο των υπόλοιπων τριών
προαναφερθέντων προβλημάτων, καθώς μπορεί κυκλικά να επιφέρει πρόβλημα ρευστότητας,
αδυναμία είσπραξης οφειλών και τέλος δυσκολία χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Η
διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 14.18.
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11) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέσα απο την παρούσα μελέτη, αναλύσαμε ενδελεχώς οτι η στρατηγική σκέψη αποτελεί
αυτόνομη ηγετική ικανότητα για όλα τα διοικητικά στελέχη, ανεξαρτήτως του είδους της
οργάνωσης και του ιεραρχικού επιπέδου που κατέχουν. Παράλληλα, τονίσαμε οτι η στρατηγική
σκέψη εστιάζει σε δυο κυρίως άξονες. Στο μίκρο – περιβάλλον, όπου αποτελείται απο τους
εργαζόμενους και τις ομάδες εργασίας και στο μάκρο – περιβάλλον, που περιλαμβάνει το
οργανωτικό πλαίσιο των οργανισμών. Ακόμη, μέσα απο την έρευνα υπογραμμίστηκε η
σημαντικότητα της στρατηγική σκέψης στην λήψη ορθών στρατηγικών αποφάσεων, αφού η
ορθή σκέψη σε αντιστοιχία με τον σωστό προγραμματισμό μπορούν να οδηγήσουν στα
επιθυμητά αποτελέσματα για τον εκάστοτε οργανισμό. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί οτι η
απουσία χάραξης στρατηγικής για οποιοδήποτε μακροπρόθεσμο σχέδιο μπορεί να λειτουργήσει
ως σημαντικός παράγοντας επιβράδυνσης της οργανωτικής απόδοσης των επιχειρήσεων.

Στον

αντίποδα,

προσπαθώντας

να

ερμηνεύσουμε

τα

αποτελέσματα

της

έρευνας,

συνηδειτοποιήσαμε οτι οι επιχειρήσεις επενδύουν αρκετά σε δυο κυρίως σκέλη. Στο πρώτο
σκέλος, οι επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην σύσταση και την προώθηση
συγκεκριμένων ομάδων εργασίας που θα έχουν ως βασικό τους μέλημα την ορθή ανάπτυξη
στρατηγικής σκέψης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρήση όλων εκείνων των
βασικών χαρακτηριστικών που θα συμβάλλουν στην προώθηση της στρατηγικής εντός των
οργανισμών. Ενώ απο την άλλη πλευρά, στο δεύτερο σκέλος είναι σαφές οτι οι επιχειρήσεις
επενδύουν πολλά στην οικοδόμηση μιας ενιαίας κουλτούρας που θα έχει ως βασικό στόχο την
υποστήριξη της στρατηγικής σκέψης στους οργανισμούς. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα
καταφέρουν να αναπτύξουν μια κουλτούρα που θα διαχεέται σε όλα τα μέλη της οργάνωσης, θα
μπορέσουν να βελτιώσουν την διαδιακασία λήψης των αποφάσεων προσδίδωντας αφενός
υψηλότερης ποιότητας στρατηγικές αποφάσεις και αφετέρου απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος. Ακόμη, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν οτι οι επιχειρήσεις είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητες όσον αφορά το κομμάτι της ηθικής στη στρατηγική σκέψη και αρκετά
ενημερωμένες στους σύγχρονους τρόπους επαγγελματικής επιμόρφωσης των στελεχών.
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Συνοψίζοντας, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσουμε ορισμένες δράσεις στρατηγικής
σκέψης απο επιχειρήσεις και φορείς με τους οποίους συναντήθηκακε στην προσπαθειά μας να
φέρουμε εις πέρας την παρούσα έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφέρουμε τρείς περιπτώσεις
στρατηγικής σκέψης που αναπτύχθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ SAMSUNG 5
Η Samsung ξεκίνησε την υποστήριξη της στο Ολυμπιακό κίνημα στους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Σεούλ το 1988 ως τοπικός χορηγός. Στη συνέχεια και με αφετηρία τους
χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο το 1998, η εταιρία επέκτεινε την
δέσμευση της στο Ολυμπιακό κίνημα. Στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου η Samsung ήταν ο βασικός χορηγός των αγώνων, θέτωντας ως κύριο στόχο να
φέρει τόσο τους θεατές όσο και τους αθλητές πιο κοντά με την χρήση έξυπνων
ασύρματων τεχνολογιών (smart wireless technologies). Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική
σκέψη της εταιρίας όσον αφορα την εν λόγω κίνηση ήταν οτι τα αποτελέσματα των
αθλητών καθώς και τα σχόλια των θεατών θα κοινοποιούντο με μεγάλη ταχύτητα με την
βοήθεια της ασύρματης τεχνολογίας, δημιουργώντας με αυτο το τρόπο τους καλύτερους
αλλά και τους πιο ενημερωμένους

Ολυμπιακούς Αγώνες στην παγκόσμια ιστορία.

Επίσης, εκτός απο την στρατηγική σκέψη της εταιρίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Λονδίνου, η Samsung κοινοποίησε και την στρατηγική της σκέψη για την επόμενη
δεκαετία. Σύμφωνα με αυτήν, η Samsung στοχεύει να φτάσει τα 400 δισεκατομμύρια
δολλάρια σε εισόδημα και να γίνει μια απο τις 5 μεγάλυτερες εταιρίες παγκοσμίως μέχρι
το 2020. Για το σκοπό αυτό η Samsung έθεσε τρείς στρατηγικές θέσεις : την
δημιουργικότητα, την συνεργασία και το ταλέντο. Για να είναι όμως σε θέση να
υλοποιήσει αυτη τη στρατηγική, η Samsung θέλει να εκμεταλλευτεί ορισμένενες απο τις
βασικές τις ικανότητες, όπως ΄΄οι νέες τεχνολογίες΄΄, ΄΄τα καινοτόμα προϊόντα΄΄ και ΄΄τις
δημιουργικές λύσεις΄΄. Παράλληλα, θέλει να προάγει τις αξίες για τα μέλη της , όπως τις
βιομηχανίες της, τους συνεταίρους, και τους υπαλλήλους της, ενώ ταυτόχρονα πασχίζει
να συνεισφέρει στην δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου μέσω της κοινωνικής πρόνοιας,
της περιβαλλοντικής προστασίας και της προστασίας των πόρων του πλανήτη.
5

www.samsung.com/gr
Για περαιτέρω πληροφοριές για τις στρατηγικές θέσεις της εταιρίας.
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2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ COCA-COLA HELLENIC6
Άλλη μια κίνηση που διέπεται απο τις αρχές και τις αξίες της στρατηγικής σκέψης ήταν η
αλλαγή έδρας, στην οποία προχώρησε πρόσφατα η Coca Cola Hellenic με τη μεταφορά
της έδρας της στην Ελβετία και την εισαγωγή της εταιρίας στην premium αγορά του
χρηματηστηρίου του Λονδίνου. Η στρατηγική κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό της
εταιρίας για αναζήτηση νέων κεφαλαίων απο τις διεθνείς χρηματαγορές, προκειμένου να
στηριχθούν οι επενδυτικές της δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στις
υπόλοιπες 27 χώρες όπου δραστηριοποείται. Επίσης, η διοίκηση του ομίλου ξεκαθάρισε
οτι καμία αλλαγή στο αντικείμενο ή στις δραστηριότητες της εταιρίας δεν πρόκειται να
επιφέρει η αλλαγή στρατηγικής με τη μεταφορά της έδρας του ομίλου στην Ελβετία, ενώ
η είσοδος στο χρηματηστήριο του Λονδίνου αναμένεται να δώσει νέα πνοή στον διεθνή
προσανατολισμό της εταιρίας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί οτι τα οφέλη απο αυτην την
κίνηση θα είναι πολλαπλά καθώς μεταξύ άλλων βελτιώνεται η πρόσβαση στις διεθνείς
χρηματαγορές, αυξάνεται η ευελιξία άντλησης νέων κεφαλαίων και αντικατοπτρίζεται
καλύτερα ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας.
3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟΥ – ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΡΙΟΥ7
Το Ελληνοαμερικάνικο επιμελητήριο σε συνεργασία με το Ελληνικό χρηματηστήριο
αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια προσέλκυσης νέων
επενδυτών απο τις ΗΠΑ μέσω του Greek Roadshow. Το Greek Roadshow
πραγματοποιείται κάθε χρόνο με σκοπό την πληροφόρηση των ξένων επενδυτών σχετικά
με όλες τις τελευταίες εξελίξεις της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, το Greek
Roadshow στοχεύει να φέρει σε επαφή Ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο
Χρηματηστήριο Αθηνών με ξένους θεσμικούς επενδυτές, προβάλλωντας σε αυτούς τα
μελλοντικά σχέδια τους αλλά και τις προοπτικές νέων επενδύσεων. Βασικό ζητούμενο
6

‘’ Σε αλλαγή έδρας προχωρεί και η coca-cola Hellenic” , εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 14/10/2012 ,σελίδα 5, ένθετο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7
΄΄ Οι επενδύσεις απαιτούν σταθερότητα’’, εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 7/10/2012, σελίδα 10, ένθετο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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αυτής της στρατηγικής προσπάθειας είναι η χώρα να αποκτήσει εκ νέουν την αξιοπιστία
των επενδυτών, προκειμένου οι επενδυτές να επιστρέψουν αναζητώντας νέες ευκαιρίες.
Η στρατηγική σκέψη αυτής της κίνησης με τη προσέλκυση ξένων επενδύσεων, είχε ως
βασικό στόχο να εξηγήσει στους εν δυνάμει επενδυτές οτι γίνεται μια προσπάθεια σε
πολλούς τομείς που, αν υποστηριχθεί απο νέες επενδύσεις, μπορεί να επαναφέρει την
Ελληνική Οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Εν κατακλείδι, η προσπάθεια του όλου
εγχειρήματος χωρίζεται σε δυο φάσεις. Πρώτον, να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των
επενδυτών μέσα απο προφορικές συζητήσεις για τις συντελούμενες μεταρρυθμίσεις της
Ελληνικής Οικονομίας και δεύτερον να προχωρήσουν στις κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές
συναντήσεις, όπου θα προτείνουν κάποια συγκεκριμένα επιχειρηματικά έργα προς
εξέταση.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

12) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΩΣΤΑ (*)
Κύριε Κώστα,
Με βάση τις γνώσεις και την συσσωρευμένη εμπειρία σας, ως επιτυχημένο κορυφαίο
στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, αλλά και διακεκριμένος Σύμβουλος του ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελητηρίου, ποια θα ήταν η άποψής σας σε σχέση με τα ακόλουθα
ερωτήματα:
1. Ποιος είναι ο ρόλος της και πόσο κρίσιμη θεωρείται σήμερα, η υιοθέτηση της
Στρατηγικής Σκέψης εκ μέρους των Επιχειρήσεων, στην επιτυχία των
καταστατικών τους σκοπών;
Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, που εμφανίζεται περίπλοκο, απαιτητικό, συνεχώς
μεταβαλλόμενο και εκτεθειμένο στο διεθνή ανταγωνισμό, η επιχείρηση χρειάζεται περισσότερη
δημιουργική σκέψη, ηγετική ευελιξία και αντοχή. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να
ανταποκριθεί με επιτυχία, στις προκλήσεις των καιρών που παρουσιάζονται, με τη μορφή
εξωτερικών κινδύνων ή και ευκαιριών, με πρωταρχικό πάντα μέλημα την απόκτηση
συγκριτικού πλεονεκτήματος στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας.
Κάτω από τέτοιες συνθήκες, δεν χωρά αμφιβολία ότι προέχει για τις Επιχειρήσεις, η έγκαιρη
και η ευφυής στρατηγική πρόβλεψη, με στόχο την δημιουργία αξίας για την πελατεία, το
προσωπικό, τους μετόχους και την κοινωνία. Πρόκειται για Επιχειρηματική νοοτροπία που
πρέπει να βασίζεται, στην οργανωμένη δημιουργική

σκέψη και καινοτόμο αντίληψη των

ικανών στελεχών τους, με σκόπευση στις πιθανότητες και όχι στους περιορισμούς, στη
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κατεύθυνση αναζήτησης και εφαρμογής νέων ιδεών για την ανάπτυξη και ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας.
Θεωρώ ότι είναι αυτό που διεθνώς αυτή στιγμή, χαρακτηρίζεται από τους Γκουρού της
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ (Strategic Thinking).

2. Ποια είναι η γνώμη σας για το ρόλο και τη σημασία του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ;
Όντως θα μπορούσε να διερωτηθεί κανείς, εάν η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, σαν συγκεκριμένος
τρόπος προηγμένης αποτελεσματικής επιχειρησιακής λειτουργίας, εξαντλείται από πλευράς
τακτικής, μόνο στο πεδίο αναζήτησης στόχων και εναλλακτικών επιλογών που απλώς
ξεπερνούν τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης και δράσης, προκειμένου να εξασφαλιστούν
υψηλοί εμπροστοβαρείς στόχοι.
Η απάντηση βεβαίως είναι, ότι θα πρέπει να ενταχθεί στο ίδιο μοντέλο επιχειρηματικής σκέψης
και η διαδικασία ολοκλήρωσης και υποστήριξης των επιλογών που προέκυψαν από αυτή, με
την τελική μετατροπή τους σε επιχειρηματική υπεραξία, μέσα από ένα άριστα σχεδιασμένο και
μεθοδικά οργανωμένο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Μία διαδικασία που επαληθεύει
εκ των υστέρων την βασιμότητα, την ποιότητα αλλά και την ρεαλιστική εφαρμογή της
στρατηγικής σκέψης. Δηλαδή πέρα από το Τι, είναι απαραίτητο να ορίζεται επαρκώς και το
Πώς και Πότε.
Θα λέγαμε σε τελευταία ανάλυση, ότι παρά το γεγονός ότι η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ έχει
διακριτό ρόλο και χρονικά προηγείται του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, μεταξύ
των δύο προσεγγίσεων υπάρχει συστημικός συσχετισμός, διαδραστικού υποστηρικτικού και
συμπληρωματικού χαρακτήρα, που κρίνεται καθόλα απαραίτητος, ενώ αποδεικνύεται κρίσιμος
για την πετυχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού οράματος, με ρεαλιστικό και μετρήσιμο
τρόπο. Δηλαδή στρατηγική ανάλυση, αξιοποίηση τεχνολογίας, διαφοροποίηση πλεονεκτήματος,
χρήση άριστου μίγματος πόρων, το αποτέλεσμα στη κατάλληλη ώρα.
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3. Υπάρχει η αντίληψη ότι πολλά στελέχη επιχειρήσεων συγχέουν την Στρατηγική
Σκέψη με το Στρατηγικό Προγραμματισμό. Με βάση την εμπειρία σας, πιστεύετε
ότι αυτό είναι λάθος και εάν ναι, τι πρέπει να προσέξουν τα στελέχη αναφορικά με
το συσχετισμό των δύο όρων;
Δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό μπορεί να συμβαίνει αυτό στην πράξη, παραταύτα το θεωρώ
αδόκιμο και βεβαίως αναποτελεσματικό, τα στελέχη επιχειρήσεων να συγχέουν την έννοια και
τον προορισμό, των δύο αυτών παραμέτρων επιχειρηματικής στρατηγικής δράσης.
Όπως είπαμε οι δύο αυτές έννοιες έχουν όντως κοινά γνωρίσματα και θα μπορούσε αυτό να
είναι η παγίδα σύγχυσης. Όμως έχουν διακριτούς ρόλους, κάθε μία έχει την δυναμική, την
σημασία και τα χαρακτηριστικά της, όμως τέλος της ημέρας θα δούμε ότι τις συνδέει η
διαδραστικότητα κα η συμπληρωματικότητα.
Πέρα από τα κοινά εμφανή χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι ένας λόγος σύγχυσης, θα μπορούσε να
είναι το γεγονός ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, εκπονούνται σαν σχέδια στρατηγικής
δράσης, από στελέχη διαφορετικού οργανωτικού επιπέδου και βαθμού σφαιρικής αντίληψης
και εμπειρίας επί των επιχειρηματικών δεδομένων και μάλιστα με παρεμβολή, έντονου
υποκειμενικού κριτηρίου αλλά και διαφοράς φάσεως χρόνου.
Ακόμη σε αυτή τη σύγχυση θα μπορούσε να συντελέσει, το είδος της εταιρικής κουλτούρας, η
εταιρική εμπειρία, το έμψυχο υλικό, η οργανωτική δομή, το είδος της εκμετάλλευσης και
αρκετοί άλλοι παράγοντες.
Δεν μένει στις σωστές επιχειρήσεις, παρά να εξορθολογήσουν αυτή την ενδεχόμενη αδυναμία,
εάν θέλουν απέναντι στη μοιρολατρική υποταγή στις δυσκολίες και τα προβλήματα που το
επιχειρηματικό περιβάλλον τους επιφυλάσσει, να αναδείξουν την ευκαιρία σε αναπτυξιακή
υπέρβαση.
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4. Κατά την γνώμη σας, με την σωστή καθοδήγηση της ηγεσίας, μπορούν τα
χαμηλόβαθμα στελέχη να συμμετάσχουν στην προώθηση Στρατηγικής Σκέψης
εντός του οργανισμού;
Ναι, θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι μόνο επιθυμητό αλλά και απαραίτητο. Τα υψηλόβαθμα
στελέχη, που κατά τεκμήριο εμπλέκονται στον επιτελικό στρατηγικό προγραμματισμό λόγω
ευρύτερων γνώσεων και σφαιρικότερης αντίληψης των στόχων και του τρόπου λειτουργίας της
επιχειρηματικής μονάδας, κατά τεκμήριο στερούνται της πρακτικής εμπειρίας που διαθέτουν τα
αρμόδια και πεπειραμένα εκτελεστικά στελέχη, για παράδειγμα οι λογιστές, οι πωλητές, οι
αποθηκάριοι και άλλα χαμηλόβαθμα στελέχη που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επιχείρησης.
Αυτό όντως είναι ένα πρόβλημα και μπορεί να οδηγήσει το σχέδιο μιας ιδιαίτερα ευφυούς
στρατηγικής σε μερική, ακόμη και παταγώδη αποτυχία.
Εκείνο που χρειάζεται και που έχει στη πράξη αποδειχθεί αποτελεσματικό, είναι ένα μίγμα
εσωτερικής πολιτικής της επιχείρησης που ενδεικτικά θα περιλάμβανε:


Κεντρική μεν διοίκηση, αλλά ανθρωποκεντρική συμμετοχή των στελεχών



Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού (εταιρική και λειτουργική)



Αλλαγή κουλτούρας (σφαιρική αντίληψη, μακρύτερο όραμα, ενθάρρυνση αλλαγής)



Αναδιοργάνωση επιχειρηματικού ιστού (οριζόντια έναντι κάθετης οργάνωσης)



Δημιουργία πολυλειτουργικών ομάδων με στελέχη από διαφορετικά τμήματα



Ενθάρρυνση ομαδική εργασίας, κεφαλαιοποίηση στην ιδέα του Brainstorming



Επιβράβευση της απόδοσης και επένδυση σε συστήματα κινητοποίησης



Ταύτισης των συμφερόντων Προσωπικού και Επιχειρηματία.



Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο (Ικανότητα, Δυναμικότητα, Απόδοση)



Εκπαίδευση δημιουργικής και κριτικής σκέψης

Αυτού του είδους η οργάνωση, όπου ευρύτερο φάσμα εργαζομένων με ανάλογη εξειδίκευση και
ποικιλία ταλέντου (“Knowledge Worker’’) μπορεί να συμμετέχει στην στρατηγική δράση της
επιχείρησης, εφαρμόζοντας τις επί μέρους γνώσεις τους και ασκώντας την κρίσης τους, είναι
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βέβαιο ότι θα προσδώσει στην επιχείρηση ένα δημιουργικό προφίλ διοίκησης, ευέλικτο και
πλήρως συμβατό με την αληθή έννοια της στρατηγικής δράσης. Δηλαδή πληρότητα στη
στρατηγική αλυσίδα, σχεδιασμός, οργάνωση, ολοκλήρωση στο τακτό χρόνο, μέτρηση του
αποτελέσματος.
5. Ενόψει της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης που περνά σήμερα η
Χώρα μας, πιστεύετε ότι μπορούν οι επιχειρήσεις να βρουν ευκολότερα διέξοδο
από την κρίση, αναπτύσσοντας μεταξύ των άλλων ορθή Στρατηγική Σκέψη;
Δεν χωράει αμφιβολία ότι, στη προσπάθεια αναζωογόνησης της Ελληνικής Οικονομίας και
επανεκκίνησης της οικονομικής ανάπτυξης, εν μέσω της βαθειάς οικονομικής ύφεσης που μας
περιβάλλει, η εμπνευσμένη στρατηγική σκέψη από την πλευρά όλων των οικονομούντων
προσώπων, είναι πέρα από απαραίτητη και μπορεί να λειτουργήσει σαν αποτελεσματικός
καταλύτης.
Ενώ όμως οι μεγάλες οργανωμένες επιχειρήσεις και κυρίως καταξιωμένες πολυεθνικές έχουν
την δυνατότητα να επενδύσουν σε προηγμένη μορφή στρατηγικής οργάνωσης και δράσης, οι
μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της οικονομίας
με αναγνωρισμένη μάλιστα σπουδαιότητα στην απασχόληση και την ανάπτυξη, υστερούν
ενδεχομένως στο πεδίο αυτό, διότι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και την κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδομή στο τομέα δράσης τους.
Αυτός είναι ένας ανασχετικός παράγων που πρέπει να αντιμετωπιστεί, ώστε οι επιχειρήσεις
αυτές, να μπορέσουν να αναπτύξουν στη νέα τάξη πραγμάτων, στρατηγικά αντανακλαστικά που
ευνοούν τον έγκαιρο εντοπισμό και αξιοποίηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας, απέναντι από
τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει οι Επιχειρήσεις αυτές, να επιτρέψουν να τις νικήσει η
κρίση. Αντίθετα θα πρέπει πάση θυσία, να κεφαλαιοποιήσουν στη στρατηγική σκέψη, ώστε
αποτελεσματικότερα να αποδράσουν από την ομηρία της κρίσης, κερδίζοντας εκ νέου την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την αποφασιστικότητα των επενδυτών.
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Αυτή τη φορά όμως όχι μόνο με στόχο την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα, αλλά και
την εναρμόνιση της στρατηγικής σκέψης με την αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που απαιτεί
αναζήτηση του άριστου σημείου τομής, της επιχειρηματικής ευκαιρίας με την εταιρική
υπευθυνότητα.
Τουλάχιστον στη Χώρα αυτή δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η στρατηγική σκέψη και ο αντίστοιχος
προγραμματισμός έχουν βαθιές Ελληνικές ρίζες, στη μακρά Ελληνική ιστορία.
Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Μέγα Αλέξανδρου, που έχει αναδειχθεί
διεθνώς σαν πρότυπο στρατηγικής έμπνευσης στο τομέα των logistics, σε ότι αφορά στο
ολύμπιο όραμά του Έλληνα Στρατηλάτη να «βρει την άλλη άκρη του κόσμου».
Ο τρόπος σκέψης του, έχει καταξιωθεί σαν θρυλικό μοντέλο, όπου μεταγενέστεροι
προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να τον μιμηθούν (Ιούλιος, Καίσαρας, Ναπολέων).
Όμως ακόμη και σήμερα, η σύγχρονη πολύπλοκη επιχειρηματική οργάνωση, παίρνει πολύτιμα
διδάγματα. Όπως εμφατικά έχει παρατηρηθεί από ειδικούς και μάλιστα μη Έλληνες, αν σήμερα
αναλάμβανε τη θέση CEO σε μεγάλη Πολυεθνική, η ηγεσία των ανταγωνιστών της, θα «έχανε
τον ύπνο της».
Εύχομαι καλή επιτυχία στη επίκαιρη αυτή έρευνα και είμαι βέβαιος ότι η μεθόδευσή της, με την
υποστήριξη και το κύρος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και με την
καθοδήγηση του αγαπητού φίλου και πρώην Πρύτανη, Καθηγητή κ. Γιώργου Βενιέρη, θα φέρει
στην επιφάνεια αξιόπιστες διαπιστώσεις, συμπεριφορές και χρήσιμα συμπεράσματα, που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν την Επιχειρηματική Κοινότητα, στην προσπάθειά εξόδου από τη
σημερινή βαθειά κρίση, με επιθετική αιχμή τον στρατηγικό τρόπο σκέψης.
Αυτό σήμερα για ένα λόγο παραπάνω, όπου η φύση της κρίσης, παράγει και παραπέρα,
άσχημες και πρόσθετες δυσκολίες στη Χώρα μας, με αρνητικό αντίκτυπο στο ρόλο της, σαν
ισότιμος Εταίρος της ενωμένης Ευρώπης.
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(*) Σταύρος Κώστας
Οικονομολόγος, Πρώην Διοικητής Οικονομικού και Φορολογίας στον Οργανισμό Δυτικής
Ευρώπης, γνωστής Πολυεθνικής.
Διοικητικός Σύμβουλος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης

84

Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης

85

13) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ερωτηματολόγιο με θέμα :

« H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ »

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της διπλωματικής εργασιάς στα πλαίσια του
Προγράμματος

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

(M.Sc)

που

διεξάγεται

απο

Οικονομικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματεύεται τους νέους και παλιούς τρόπους στρατηγικής
σκέψης μέσα στις Ελληνικές επιχειρήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί οτι ο χαρακτήρας της έρευνας είναι αυστηρά επιστημoνικός και μόνο. Όλες
οι πληροφοριές που θα δοθούν θα τηρηθούν με απόλυτη μυστικότητα και η πλήρης ανωνυμία
είναι εξασφαλισμένη. Σε κανένα σημείο δεν θα γίνει αναφορά σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ή
στελέχη. Αντίθετα, μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε τις πρακτικές των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα. Για αυτό το λόγο, για να καταστεί δυνατη αυτή η προσπάθεια, η δική σας βοήθεια είναι
ιδιαίτερα πολύτιμη. Στις απαντήσεις σας, παρακαλούμε να περιγράψετε τις πρακτικές όπως
αυτές συμβαίνουν στην εταιρία που σήμερα εργάζεστε και όχι όπως θα θέλατε να είχαν συμβεί.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον διαθέσιμο χρόνο σας, οποίος γνωρίζω οτι είναι
ιδιαίτερα πολύτιμος για εσάς. Θα είμαι στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία
ή διευκρίνηση ( stamospan@hotmail.com ή 6976829284 ).
Με εκτίμηση,
Σταμάτης Παπαχρήστου
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ , ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ο.Π.Α
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (

σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μια απάντηση )

ΜΕΡΟΣ I – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ερ.1 : ο κλάδος δραστηριότητας της επιχειρησή σας.

1 ) Κατασκευες
2 ) Τρόφιμα – Ποτά
3 ) Μεταφορές – Ναυτιλία
4 ) Νέες τεχνολογίες
5 ) Υπηρεσίες
6 ) Βιομηχανία
7 ) Άλλο

Ερ.2 : Πόσα άτομα εργάζονται στην εταιρία σας ;
1 ) 0 – 9 άτομα
2 ) 10 – 49 άτομα
3 ) 50 – 249 άτομα
4 ) 250 και πάνω

Ερ.3 : Η Επιχειριση είναι Ελληνικής ή πολυεθνικής δραστηριότητας ;
1 ) Ελληνική
2 ) Πολυεθνική
Ερ.4 : Eίναι η επιχειρισή σας εισηγμένη στο Χρηματηστήριο Αξιών Αθηνών ( Χ.Α.Α ) ;
1 ) ΝΑΙ
2 ) ΟΧΙ
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Ερ.5 : Τί φύλο είναι ο CEO / Διευθυντής της επιχειρισής σας ;
1 ) Άνδρας
2 ) Γυναίκα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ερ.6 : Ποιος είναι ο βαθμός αντίληψης, της έννοιας των πρακτικών και του ρόλου της
Στρατηγικής Σκέψης, στην επιχειρισή σας ;
1 ) Ελάχιστος
2 ) Καλός
3 ) Πολύ καλός
4 ) Άριστος
Ερ.7 : Στο περιβάλλον της επιχειρισή σας, πως εκτιμάται ο βαθμός συχέτισης της
Στρατηγικής Σκέψης, έναντι του Στρατηγικού Προγραμματισμού;
1 ) Καμμία
2 ) Ελάχιστη
3 ) Μεγάλη
4 ) Πολύ μεγάλη
5 ) Απόλυτη ταύτιση
Ερ.8 : Ποιος απο τους παρακάτω επιχειρησιακούς στόχους, θα ήταν ο σημαντικότερος για
την επιχειρισή σας, προκειμένου να εφαρμόσει τις πρακτικές της Στρατηγικής Σκέψης ;
1 ) Να παραμείνει ανταγωνιστική
2 ) Να αναπτύξει τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες
3 ) Να καταστεί εφικτή η βιοσημώτητα της
4 ) Κανένα απο τα παραπάνω
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Ερ.9 : Πιστεύετε οτι η στρατηγική σκέψη μπορεί να βοηθήσει την επιχειρισή σας στην
χάραξη μιας καλύτερης οικονομικής πολιτικής ;
1 ) Καθόλου
2 ) Λίγο
3 ) Πολύ
4 ) Πάρα πολύ
Ερ.10 : Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η στρατηγική σκέψη χαρακτηρίζεται απο
ορισμένα γνωρίσματα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, κατά την γνώμη σας ;
1 ) Το όραμα
2 ) Η δημιουργικότητα
3 ) Τα συστήματα σκέψης
4 ) Η εξεύρεση νέων ριζοσπαστικων λύσεων
Ερ.11 : Ποιες απο τις παρακάτω προβλεπόμενες απο τη θεωρία μορφές Στρατηγικής
Σκέψης, πιστεύετε οτι η εταιρία σας έχει αναπτύξει με μεγαλύτερη επιτυχία ;
1 ) Στρατηγική ανάλυση
2 ) Συστήματα ποιότητας
3 ) Θεωρία χαρτοφυλακίου
4 ) Προγραμματισμός σεναρίου
5 ) Μοντέλο κατανομής πόρων
6 ) Επιχειρισιακή κουλτούρα
7 ) Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός
8 ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας
9 ) Ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια μέτρησης
10 ) Στρατηγικές συμμαχίες
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Ερ.12 : Όσον αναφορά τη λήψη των αποφάσεων, ποιες απο τις παρακάτω ομάδες
συμμετείχαν στην χάραξη στρατηγικών ιδεων ;

1 ) Τα ανώτερα στελέχη
2 ) Τα μεσσαία στελέχη
3 ) Τα κατώτερα στελέχη
4 ) Εξωτερικοί συνεργάτες
Ερ.13 : Ποια απο τα παρακάτω, πιστεύετε οτι ενθαρρύνουν περισσότερο την ανάπτυξη
στρατηγικής σκέψης μέσα σε έναν οργανισμό ;

1 ) Η οργανωσιακή κουλτούρα
2 ) Το δίκαιο σύστημα αμοιβών
3 ) Η σωστή οργανωτική δομή
4 ) οι προκλήσεις της αγοράς
Ερ.14 : Συμφωνείτε με την ιδέα οτι τα στελέχη πρέπει να κατάρτίζονται σύμφωνα με τις
πρακτικές της στρατηγικής ιδέας ;

1 ) Συμφωνώ
2 ) Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
3 ) Διαφωνώ
Ερ.15 : Ποιος απο τους παρακάτω τρόπους επαγγελματικής επιμόρφωσης των στελεχών
της επιχείρησης, θεωρείτε οτι είναι ο πιο ενδεδειγμένος στη σύγχρονη αντίληψη ;
1 ) Σεμινάρια
2 ) Ημερίδες
3 ) Προγράμματα επιμόρφωσης
4 ) Εναλλάγη θέσεων ( job rotation )
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Ερ.16 : Πιστεύετε οτι με την σύσταση και την προώθηση συγκεκριμένων ομάδων εργασίας
( task teams )μπορεί να καταστεί δυνατή η στρατηγική σκέψη μέσα σε μια επιχείριση ;
1 ) Καθόλου
2 ) Λίγο
3 ) Πολύ
4 ) Πάρα πολύ

Ερ.17 : Κατά τη γνώμη σας, σε ποιο βαθμό πρέπει οι επιχειρήσεις να επενδύσουν
περισσότερα στο κομμάτι της στρατηγικής ηθικής ;
1 ) Καθόλου
2 ) Λίγο
3 ) Πολύ
4 ) Πάρα πολύ

Ερ.18 : Με βάση τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν την τελευταία πενταετία, ποιος
επιχειρησιακός παράγοντας θεωρείτε οτι επιρεάστηκε περισσότερο στην εταιρία σας ;
1 ) Η ρευστότητα
2 ) Η μείωση των πωλήσεων
3 ) Η αδυναμία είσπραξης οφειλών
4 ) Η μείωση χρηματοδότησης απο τις τράπεζες ( επενδυτική αδράνεια )
5 ) Άλλο
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14) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
14.1) Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχειρησής σας.

Άλλο
Βιομηχανία
Υπηρεσίες
Νέες τεχνολογίες
Μεταφορές - Ναυτιλία
Τρόφιμα - Ποτά
Κατασκευές
0

1

2

3

4

5

Άλλο

16%

Υπηρεσίες

20%

Νέες τεχνολογίες

8%
4%

Τρόφιμα - Ποτά
Κατασκευές

7

24%

Βιομηχανία

Μεταφορές - Ναυτιλία

6

20%
8%
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14.2) Πόσα άτομα εργάζονται στην εταιρία σας ;

0%
12%

0-9 άτομα

52%

10-49 άτομα

36%

50-249 άτομα
250 και πάνω

13

250 και πάνω

9

50-249 άτομα

3

10-49 άτομα

0

0-9 άτομα

0

2

4
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14.3.) Η Επιχειρηση είναι Ελληνικής ή πολυεθνικής δραστηριότητας ;

48%
52%
Ελληνική
Πολυεθνική

12
Πολυεθνική

13
Ελληνική

11,4

11,6

11,8

12

Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης

12,2
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12,6

12,8

13
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14.4) Η επιχειρησή σας εισηγμένη στο Χρηματηστήριο Αξιών Αθηνών ( Χ.Α.Α ) ;

24%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
76%

19
ΟΧΙ

6
ΝΑΙ

0

5
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14.5) Τί φύλο είναι ο CEO / Διευθυντής της επιχειρησής σας ;

4%

Άνδρας
Γυναίκα

96%

1
Γυναίκα

24
Άνδρας

0

5

10
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

14.6) Ποιος είναι ο βαθμός αντίληψης, της έννοιας των πρακτικών και του ρόλου της
Στρατηγικής Σκέψης, στην επιχειρησή σας ;

12%
Άριστος

3

72%
Πολύ καλός

18

16%
Καλός

4

0%
Έλάχιστος

0

0

2

4

6
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14.7) Στο περιβάλλον της επιχειρισή σας, πως εκτιμάται ο βαθμός συχέτισης της
Στρατηγικής Σκέψης, έναντι του Στρατηγικού Προγραμματισμού;

Καμία

Ελάχιστη

Μεγάλη

Πολύ μεγάλη

Απόλυτη ταύτιση
0

2

4

6

8

10

12

14

Καμία

Ελάχιστη

Μεγάλη

Πολύ μεγάλη

Απόλυτη ταύτιση
0%

10%

20%
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14.8) Ποιος απο τους παρακάτω επιχειρησιακούς στόχους, θα ήταν ο σημαντικότερος για την
επιχειρησή σας, προκειμένου να εφαρμόσει τις πρακτικές της Στρατηγικής Σκέψης ;

0%
Κανένα απο τα παραπάνω

0
4%

Να καταστεί εφικτή η βιοσημώτητα της

1
56%

Να αναπτύξει τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες

14
40%

Να παραμείνει ανταγωνιστική

10
0

2

4

6

8

10

12

14

14.9) Πιστεύετε οτι η στρατηγική σκέψη μπορεί να βοηθήσει την επιχειρησή σας στην
χάραξη μιας καλύτερης οικονομικής πολιτικής ;

40%
Πάρα Πολύ

10
56%

Πολύ

14
4%

Λίγο

1
0%

Καθόλου

0
0

2

4
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14.10) Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η στρατηγική σκέψη χαρακτηρίζεται απο
ορισμένα γνωρίσματα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, κατά την γνώμη σας ;

8%

4%
Το όραμα

20%
Η δημιουργικότητα
68%

Τα συστήματα σκέψης
Η εξεύρεση νέων ριζοσπαστικών
λύσεων

1

Η εξεύρεση νέων ριζοσπαστικών λύσεων

2

Τα συστήματα σκέψης

5

Η δημιουργικότητα

17

Το όραμα

0
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14.11) Ποιες απο τις παρακάτω προβλεπόμενες απο τη θεωρία μορφές Στρατηγικής
Σκέψης, πιστεύετε οτι η εταιρία σας έχει αναπτύξει με μεγαλύτερη επιτυχία ;

Στρατηγικές συμμαχίες
Ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια μέτρησης
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας
Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός
Επιχειρισιακή κουλτούρα
Μοντέλο κατανομής πόρων
Προγραμματισμός σεναρίου
Θεωρία χαρτοφυλακίου
Συστήματα ποιότητας
Στρατηγική ανάλυση
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Στρατηγικές συμμαχίες
Ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια μέτρησης
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας
Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός
Επιχειρισιακή κουλτούρα
Μοντέλο κατανομής πόρων
Προγραμματισμός σεναρίου
Θεωρία χαρτοφυλακίου
Συστήματα ποιότητας
Στρατηγική ανάλυση
0%
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14.12) Όσον αναφορά τη λήψη των αποφάσεων, ποιες απο τις παρακάτω ομάδες
συμμετείχαν στην χάραξη στρατηγικών ιδεων ;

Τα ανώτερα στελέχη

Τα μεσσαία στελέχη

Τα κατώτερα στελέχη

Εξωτερικοί συνεργάτες
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Τα ανώτερα στελέχη

Τα μεσσαία στελέχη

Τα κατώτερα στελέχη

Εξωτερικοί συνεργάτες

0%

10%

20%

Νέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης

30%

40%

50%
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14.13) Ποια απο τα παρακάτω, πιστεύετε οτι ενθαρρύνουν περισσότερο την ανάπτυξη
στρατηγικής σκέψης μέσα σε έναν οργανισμό ;

8%
24%
Η οργανωσιακή κουλτούρα
Το δίκαιο σύστημα αμοιβών

60%
8%

Η σωστή οργανωτική δομή
οι προκλήσεις της αγοράς

2

οι προκλήσεις της αγοράς

6

Η σωστή οργανωτική δομή

2

Το δίκαιο σύστημα αμοιβών

15

Η οργανωσιακή κουλτούρα

0

2

4
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14.14) Συμφωνείτε με την ιδέα οτι τα στελέχη πρέπει να κατάρτίζονται σύμφωνα με τις
πρακτικές της στρατηγικής ιδέας ;

0%
Διαφωνώ

0

16%
Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

4

84%
Συμφωνώ

21

0

5
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14.15) Ποιος απο τους παρακάτω τρόπους επαγγελματικής επιμόρφωσης των στελεχών της
επιχείρησης, θεωρείτε οτι είναι ο πιο ενδεδειγμένος στη σύγχρονη αντίληψη ;

20%

32%

Σεμινάρια
Ημερίδες

20%

Προγράμματα επιμόρφωσης
Εναλλάγη θέσεων ( job rotation )

28%

8

Εναλλάγη θέσεων ( job rotation )

7

Προγράμματα επιμόρφωσης

5

Ημερίδες

5

Σεμινάρια

0

1
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14.16) Πιστεύετε οτι με την σύσταση και την προώθηση συγκεκριμένων ομάδων εργασίας
(task teams) μπορεί να καταστεί δυνατή η στρατηγική σκέψη μέσα σε μια επιχείρηση ;

16%
Πάρα πολύ

4
64%

Πολύ

16
20%

Λίγο

5
0%

Καθόλου

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

14.17) Κατά τη γνώμη σας, σε ποιο βαθμό πρέπει οι επιχειρήσεις να επενδύσουν
περισσότερα στο κομμάτι της στρατηγικής ηθικής ;

24%
Πάρα πολύ

6
76%

Πολύ

19
0%

Λίγο

0
0%

Καθόλου

0
0

2

4

6
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14.18) Με βάση τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν την τελευταία πενταετία, ποιος
επιχειρησιακός παράγοντας θεωρείτε οτι επιρεάστηκε περισσότερο στην εταιρία σας ;

Η ρευστότητα

Η μείωση των πωλήσεων

Η αδυναμία είσπραξης οφειλών

Η μείωση χρηματοδότησης απο τις τράπεζες

Άλλο
0

2

4

6

8

10

12

Η ρευστότητα

Η μείωση των πωλήσεων

Η αδυναμία είσπραξης οφειλών

Η μείωση χρηματοδότησης απο τις τράπεζες

Άλλο
0%
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