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Η ηγεσία & η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων

Ο χαρακτηρισμός ενός μεγάλου ηγέτη από το Θουκυδίδη

"Ο Περικλής, όσο κυβέρνησε την Αθήνα εν καιρώ ειρήνης, τη διοικούσε με σύνεση και 
την προφύλασσε από κλυδωνισμούς και η πόλη, επί των ημερών του, έφτασε στο 
αποκορύφωμα της δύναμής της. Ακόμα, όμως, και όταν κηρύχθηκε πόλεμος, 
αποδείχτηκε ότι ο Περικλής είχε προβλέψει και για αυτή την περίπτωση και είχε 
υπολογίσει σωστά τη δύναμη της πόλης... Ο Περικλής, επειδή διέθετε την ικανότητα 
της επιβολής, την οποία αντλούσε από το κύρος του και την πνευματική του υπεροχή, 
και επειδή είχε αποδειχθεί, αναμφισβήτητα, εντελώς αδωροδόκητος, ασκούσε εξουσία 
στο λαό χωρίς καταναγκασμό. Δεν ήταν ο λαός που του επέβαλε τις αποφάσεις που 
έπρεπε να λάβει, αλλά εκείνος που καθοδηγούσε το λαό. Και αυτό γιατί η πολιτική του 
δύναμη δεν είχε προέλθει από άνομες διαδικασίες και δεν ένιωθε την ανάγκη να μιλά με 
κολακείες, αλλά αντίθετα, με το κύρος του, είχε τη δυνατότητα να εκφράζει την 
αντίθετη από την κοινή γνώμη, ακόμα και αν προκαλούσε την οργή του λαού. Έτσι, 
όποτε αντιλαμβανόταν ότι, από μη αρμόζουσα και υπερβολική αλαζονεία, ο λαός έδειχνε 
θρασύτητα, με τις δημηγορίες του τους επέπληττε, ώστε να φοβηθούν. Και όταν πάλι 
τους έπιανε αδικαιολόγητος φόβος, αναστήλωνε το ηθικό τους. Το όνομα, λοιπόν, του 
πολιτεύματος ήταν βέβαια δημοκρατία, στην πραγματικότητα όμως την εξουσία 
ασκούσε ο mo άξιος πολίτης."

Θουκυδίδη Ιστορία, Βιβλίο Β', Κεφάλαιο 65
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Η ηγεσία & η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων

Εισαγωγή

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει σαν βασικό 

στόχο να εξετάσει το βαθμό στον οποίο η ηγεσία είναι σημαντική παράμετρος 

στη διαδικασία της λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην εργασία αυτή περιλαμβάνει:

■ την επιλογή του αντικειμένου εργασίας

■ τη συλλογή και επεξεργασία των σχετικών με το θέμα βιβλιογραφικών 

πηγών

■ την επιλογή των θεμάτων προς παρουσίαση και τη σύνταξη της 

παρουσίασης των δεδομένων γύρω από το αντικείμενο εργασίας 

στοιχείων

■ την πραγματοποίηση της σύνθεσης των παρεχόμενων από τα δεδομένα 

στοιχεία πληροφοριών για την επίτευξη του στόχου της εργασίας

Αναλυτικότερα, μετά από την επιλογή του θέματος της εργασίας, το οποίο 

ορίστηκε ως "Η ηγεσία & η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων", 

ακολούθησε βιβλιογραφική έρευνα, προκειμένου να συγκεντρωθεί το προς 

επεξεργασία υλικό και να μπορεί να συνταχθεί, καταρχήν, η παρουσίαση των 

διαθέσιμων εκείνων στοιχείων για τα δύο επιμέρους βασικά θέματα: τη 

διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων και το φαινόμενο της ηγεσίας.

Έτσι, αρχικά, διαμορφώθηκαν τα δύο πρώτα μέρη της εργασίας, καθένα 

από τα οποία αποτελεί την ανάλυση κάθε επιμέρους βασικού θέματος και 

αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές ενότητες.

Στο πρώτο μέρος με τίτλο Η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων 

περιλαμβάνονται οι ενότητες:

■ Τα θεωρητικά μοντέλα
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■ Οι τεχνικές χαρτοφυλακίου

■ Οι κίνδυνοι

■ Ο ανθρώπινος παράγοντας & οι υπόλοιπες παράμετροι

Στο δεύτερο μέρος με τίτλο Το φαινόμενο της ηγεσίας περιέχονται οι 

ενότητες:

■ Θεωρητική προσέγγιση

■ Ανασκόπηση

■ Σύγχρονα θέματα

■ Οι διαστάσεις του φαινομένου της ηγεσίας στο μέλλον

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων μερών της εργασίας και 

έχοντας τη δυνατότητα συνολικής θεώρησης των επιλεγμένων για το θέμα της 

εργασίας πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση των πληροφοριών, 

προκειμένου να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα για το βαθμό στον 

οποίο η ηγεσία είναι σημαντική παράμετρος στη διαδικασία της λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων.
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Τα θεωρητικά μοντέλα

Εισαγωγή

Η επιλογή ανάμεσα στους διάφορους τρόπους (εσωτερικές διαδικασίες) 

μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις και 

διαμορφώνουν τη στρατηγική τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η 

γνώση του βαθμού αποτελεσματικότητας κάθε τέτοιας διαδικασίας είναι 

σαφώς ο πιο σημαντικός από τους παράγοντες αυτούς. Σπουδαίο ρόλο, όμως, 

διαδραματίζει και ο παράγοντας του εταιρικού μεγέθους ή/και του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος της επιχείρησης, ενώ, επίσης, κρίσιμης σημασίας 

είναι και το "ταίριασμα" κάθε μίας από αυτές τις διαδικασίες τόσο με το 

εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Η έντονη διαφοροποίηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε επιχείρησης για 

διαμόρφωση εταιρικής -"tailor made"- στρατηγικής έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων. Τα σπουδαιότερα από αυτά, όπως έχουν αναδειχθεί 

μέσα από την διεθνή βιβλιογραφία, περιλαμβάνουν το επιχειρηματικό 

μοντέλο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, το μοντέλο που χρησιμοποιεί τη 

μέθοδο της προσαρμογής και το μοντέλο του προγραμματισμού. Πέρα, όμως, 

από τα τρία αυτά βασικά μοντέλα, υπάρχει πάντα και η αναφορά σε άλλα 

μοντέλα, όπως

■ το μοντέλο της αποφυγής

■ το μοντέλο των λογικών βημάτων

■ το μοντέλο της πολιτικοποίησης

■ το μοντέλο του συμβολισμού & της κουλτούρας

■ το μοντέλο της εσωτερικής επιχειρηματικότητας

■ το μοντέλο της στρατηγικής σύγχυσης
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Η ηγεσία & η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων

Το επιχειρηματικό μοντέλο λήψης στρατηγικών αποφάσεων

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση χρήσης του επιχειρηματικού μοντέλου 

λήψης στρατηγικών αποφάσεων είναι αυτή μιας επιχείρησης που στηρίζεται 

πάνω σε μηδενική βάση για να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί, είτε από ένα 

μεμονωμένο άνθρωπο είτε από μια ομάδα ανθρώπων. Ο ρόλος του 

επιχειρηματία/ της ομάδας των επιχειρηματιών, σε μια τέτοια περίπτωση, θα 

πρέπει είναι εκείνος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καινοτομίας, της - 

όσο το δυνατόν επιτυχέστερης- αντιμετώπισης της αβεβαιότητας και της 

λήψης εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων, γεγονός που καθιστά τη χρήση 

του επιχειρηματικού (ή και οραματικού, όπως επίσης λέγεται) μοντέλου 

λήψης στρατηγικών αποφάσεων -κυρίως κατά τη διάρκεια της πρώτης 

περιόδου στον κύκλο ζωής της επιχείρησης, αλλά ενδεχομένως και στη 

συνέχεια- το βασικότερο, αν όχι και μοναδικό, τρόπο λήψης αποφάσεων1.

Η περίοδος κατά την οποία γίνεται χρήση του επιχειρηματικού μοντέλου 

λήψης στρατηγικών αποφάσεων χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως

■ η διαρκής αναζήτηση νέων επενδυτικών και επεκτατικών ευκαιριών της 

επιχείρησης

■ η συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια ενός "ηγέτη"

■ η λήψη μεγάλων και τολμηρών αποφάσεων

■ η ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησης.

Η λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τη μέθοδο της προσαρμογής

Η ανάγκη για λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τη μέθοδο της 

προσαρμογής ανακύπτει, κυρίως, όταν σε μια επιχείρηση εκλείψει το 

δαιμόνιο του επιχειρηματία - ηγέτη και τη διοίκηση αναλάβουν άτομα τα 

οποία δε διαθέτουν τόσο ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό. Η περίοδος 

που ακολουθεί, σε μια τέτοια περίπτωση, χαρακτηρίζεται από διαδικασίες για 

τη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν -κατά κύριο λόγο- στην επίλυση 

βραχυχρόνιων προβλημάτων, από την έλλειψη μεγαλεπή βολών σχεδίων και
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από κινήσεις που στηρίζονται σε μικρά βήματα, σε ένα επιχειρηματικό 

περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα.

Η διαμόρφωση της στρατηγικής σε μια τέτοια περίοδο έχει τέσσερα βασικά 

χαρακτηριστικά:

■ ανυπαρξία ξεκάθαρων στρατηγικών στόχων και κέντρου λήψης αποφάσεων: οι 

επικεφαλής της διοίκησης δεν έχουν σαφή εικόνα για το που θα ήθελαν 

να οδηγηθεί η επιχείρηση και λαμβάνουν αποφάσεις δεχόμενοι 

επιρροές από τα υψηλά ιστάμενα στελέχη

■ διαδικασίες προσαρμογής και αντίδρασης στα υπάρχοντα προβλήματα: η λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων δεν αποτελεί μια ενεργή προσπάθεια εύρεσης 

νέων ευκαιριών

■ λήψη μικρών σε μέγεθος και σημασία αποφάσεων: η λήψη αποφάσεων 

πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς και πολύ προσεκτικά βήματα, 

καθώς το περιβάλλον είναι τόσο ασταθές και γρήγορα μεταβαλλόμενο 

που δυσχεραίνει προσπάθειες αλλαγής της μορφής της επιχείρησης από 

τη μία μέρα στην άλλη

■ λήψη αποφάσεων με μικρή μεταξύ τους συνοχή: η ανώτατη διοίκηση κάνει 

μικρά και ασύνδετα βήματα, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλοι οι 

"πόλοι εξουσίας" στο εσωτερικό της, αλλά πιθανότατα και στο 

εξωτερικό της.

Η χρήση του μοντέλου του προγραμματισμού για τη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων

Το μοντέλο του προγραμματισμού είναι αναμφισβήτητα το βασικό 

μοντέλο στη θεωρία της λήψης στρατηγικών αποφάσεων και στηρίζεται στην 

άποψη ότι η λήψη στρατηγικών αποφάσεων και η διαμόρφωση στρατηγικής 

των επιχειρήσεων είναι μια ορθολογική και συνεπής διαδικασία. Οι βασικές 

αρχές του μοντέλου αυτού, στην αρχική του μορφή, συνίστανται

10



Η ηγεσία & η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων

■ στην ύπαρξη ξεκάθαρων και ορισμένων εκ των προτέρων στόχων για 

την επιχείρηση και αντικειμενικών σκοπών για τα στελέχη της

■ στη δυνατότητα επιλογής της καλύτερης εναλλακτικής λύσης ανάμεσα 

από όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις που παρουσιάζονται

■ στην ύπαρξη, εξ αρχής, πλήρους πληροφόρησης για τις συνέπειες κάθε 

στρατηγικής επιλογής

■ στην απουσία του στοιχείου της αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η διαμόρφωση της στρατηγικής είναι μια 

συνεπής, σειριακή, ορθολογική διαδικασία, η οποία ξεκινά με την εξέταση και 

αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και 

ολοκληρώνεται με τη δημιουργία -βάσει των προηγούμενων στοιχείων- της 

αποστολής της επιχείρησης, των βασικών αντικειμενικών στόχων, 

στρατηγικών και πολιτικών της.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου του προγραμματισμού είναι δύο: 

η ύπαρξη ομάδας προγραμματισμού και η μελέτη των καταστάσεων. Η ομάδα 

προγραμματισμού διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων, καθώς η εξουσία περνά από τα χέρια διαφόρων 

ομάδων στα χέρια της συγκεκριμένης ομάδας, η οποία αποτελείται από την 

ανώτατη διοίκηση και τα στελέχη του τμήματος προγραμματισμού. Οι 

αποφάσεις δε λαμβάνονται πια με βάση το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ 

τμημάτων και ατόμων, αλλά μετά από πολύ προσεκτική μελέτη των 

καταστάσεων. Η όλη διαδικασία είναι συστηματική και δομημένη, εστιάζει σε 

συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, έναντι των οποίων κάθε επιλογή 

αξιολογείται και οδηγεί στη λήψη της τελικής απόφασης μετά από ενδελεχή 

ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών που προέρχονται από το εξωτερικό 

περιβάλλον, αλλά και των δυνάμεων και αδυναμιών της ίδιας της 

επιχείρησης. Οι στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνονται είναι πια 

αλληλοσυνδεόμενες, διακρίνονται από συνοχή και απορρέουν από τη 

στρατηγική της επιχείρησης.
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Στην πραγματικότητα, βέβαια, πολλές φορές, ο τρόπος που διαμορφώνεται 

η στρατηγική και λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις χαρακτηρίζεται 

από περιορισμένη ορθολογικότητα2. Οι στόχοι και κατ' επέκταση η αποστολή 

της επιχείρησης δεν είναι πάντα ξεκάθαροι και η πληροφόρηση δεν είναι 

πάντα πλήρης, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό, σε κάθε περίπτωση, να 

επιλέγει η καλύτερη εναλλακτική λύση, ούτε να απουσιάζει πάντα το στοιχείο 

της αβεβαιότητας. Πέρα, όμως, από όλα αυτά, το ορθολογικό μοντέλο δε 

λαμβάνει υπόψη και κάποιες καθοριστικές παραμέτρους της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, όπως η ιδιοτέλεια, η θέληση επηρεασμού της διαμόρφωσης της 

στρατηγικής για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων κ.ο.κ.

Το μοντέλο της αποφυγής

Σύμφωνα με τη λογική του μοντέλου της αποφυγής, η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και διαμόρφωσης στρατηγικής δεν συνεπάγεται πάντα 

προσπάθεια επίτευξης του βέλτιστου αποτελέσματος, αλλά επιδίωξη ενός 

απλά ικανοποιητικού αποτελέσματος, με αποτέλεσμα να μην αξιολογούνται 

όλες οι εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές3.

Μια βασική υπόθεση στην οποία στηρίζεται το μοντέλο αυτό είναι ότι τα 

στελέχη δείχνουν μια προδιάθεση να προστατεύσουν την υφιστάμενη 

κατάσταση. Ιδιαίτερα όταν το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης στρατηγικής 

επιλογής μπορεί να είναι η απώλεια δύναμης ή/και γοήτρου, τότε είναι πολύ 

πιθανό να επιλεγεί η προσέγγιση της αποφυγής αυτής της επιλογής4.

Το μοντέλο των λογικών βημάτων

Κατά το μοντέλο των λογικών βημάτων, η λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

και η διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης είναι διαδικασίες που 

χαρακτηρίζονται έντονα από το στοιχείο του προγραμματισμού, σε 

συνδυασμό με μικρά, προσεκτικά βήματα, και στηρίζονται στη συστηματική 

συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών και την έκφραση στρατηγικών
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στόχων, αλλά μέσα από μια λογική προσαρμογής στο περιβάλλον. Η 

στρατηγική τροποποιείται για να ανταποκριθεί σε αλλαγές, που 

σημειώνονται στην αγορά και γίνονται αντιληπτές μέσω συνεχούς ανάλυσης, 

και οι στρατηγικοί στόχοι, ενώ είναι ξεκάθαροι, κάνουν χρήση διαφορετικών 

μέσων για την επίτευξή τους, καθώς το εξωτερικό περιβάλλον αλλάζει. Το 

αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών είναι οι μεταβολές μικρής κλίμακας, οι 

οποίες βοηθούν την επιχείρηση να εναρμονίζεται με τις αλλαγές του 

περιβάλλοντος, και οι μεγάλες πιθανότητες εφήμερων στρατηγικών επιλογών, 

υποκείμενων σε αλλαγές, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης5.

Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε τέσσερις βασικές υποθέσεις, οι οποίες είναι 

οι εξής:

■ οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν 

ένα επιχειρησιακό περιβάλλον ανταγωνιστικό, πολύπλοκο, 

απαιτητικό και γρήγορα μεταβαλλόμενο

■ τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν είναι δυνατόν να δρουν πάντα 

ορθολογικά

■ η πληροφόρηση υπόκειται σε κατακερματισμό

■ οι διάφορες ομάδες συμφερόντων που συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων έχουν διαφορετικές αξίες, απόψεις και ενδιαφέροντα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η στρατηγική διαμορφώνεται με ένα τρόπο 

σπασμωδικό και ασύνδετο, με άμεση συνέπεια οι βασικές στρατηγικές 

επιλογές να μη διαφέρουν και πολύ από τα τωρινά δεδομένα, απλά να 

αποκλίνουν ελαφρώς από αυτά6.

Το μοντέλο της πολιτικοποίησης

Το μοντέλο της πολιτικοποίησης στηρίζεται στην παραδοχή ότι η λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης. Κάθε φορά που χρειάζεται να ληφθεί μια απόφαση, η 

δύναμη μοιράζεται μεταξύ των διαφόρων ομάδων συμφερόντων μέσα στην
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επιχείρηση, οι οποίες δεν έχουν πάντα τους ίδιους στόχους, αλλά, αντίθετα, 

στόχους αντικρουόμενους. Κατά συνέπεια, η λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

και η διαμόρφωση της στρατηγικής είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών, 

προσπάθειας αλλαγής αντιλήψεων και σημαντικών υποχωρήσεων7, ένα 

αποτέλεσμα που μπορεί τελικά να απέχει πολύ από την ορθολογική λύση.

Το μοντέλο του συμβολισμού & της κουλτούρας

Το μοντέλο του συμβολισμού & της κουλτούρας είναι ένα μοντέλο που έχει 

αναπτυχθεί πιο πρόσφατα από όλα τα άλλα και γι' αυτό οι παράμετροί του 

δεν είναι ακόμα πλήρως αποσαφηνισμένοι8. Βασίζεται στην υπόθεση ότι ένα 

επιβλητικό επιχειρησιακό όραμα καθοδηγεί τα στελέχη και τελικά 

διαμορφώνει τη στρατηγική της επιχείρησης.

Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία συμφωνίας μεταξύ των 

στελεχών (συμβολισμοί, κοινά αισθήματα, εταιρική φιλοσοφία, εταιρική 

κουλτούρα, κοινές αξίες και αντιλήψεις), τα οποία δρουν συνενωτικά ως προς 

τις επιλογές της επιχείρησης και διαμορφώνουν τη στρατηγική της. Επομένως, 

η αντίδραση της επιχείρησης στις ευκαιρίες και τις απειλές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος δεν είναι απλά το αποτέλεσμα αποφάσεων που λαμβάνονται 

από τα συστήματα προγραμματισμού, ή εσωτερικών "πολιτικών" 

διαδικασιών μεταξύ διαφόρων ομάδων, αλλά καθορίζεται αποφασιστικά και 

από την εταιρική κουλτούρα, τις κοινές αντιλήψεις και αξίες των στελεχών. 

Έτσι, ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης είναι να παρακινεί, να εμπνέει και να 

δημιουργεί μια "ομπρέλα" κάτω από την οποία αναπτύσσεται η στρατηγική 

της επιχείρησης9, ενώ ο ρόλος των στελεχών είναι να προσαρμόζονται, 

ανταποκρινόμενα στις προκλήσεις.

Ο συγκεκριμένος τρόπος λήψης στρατηγικών αποφάσεων και 

διαμόρφωσης στρατηγικής φαίνεται ότι ταιριάζει περισσότερο σε 

μεγαλύτερες, διαφοροποιημένες επιχειρήσεις, στις οποίες μια κοινή εταιρική 

κουλτούρα χρειάζεται, για να ερμηνεύεται το περιβάλλον και να 

κατευθύνονται οι ενέργειες των στελεχών, και σε επιχειρήσεις που δρουν σε
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περισσότερο δυναμικό, μερικές φορές ακόμα και εχθρικό, επιχειρησιακό 

περιβάλλον10.

Το μοντέλο της εσωτερικής επιχειρηματικότητας

Σύμφωνα με το μοντέλο της εσωτερικής επιχειρηματικότητας, η στρατηγική 

διαμορφώνεται μέσα από τις προσπάθειες των στελεχών της επιχείρησης να 

δράσουν σαν εκ των έσω επιχειρηματίες11. Η ίδια η επιχείρηση δίνει στα 

στελέχη τη δυνατότητα να δράσουν σαν εσωτερικοί επιχειρηματίες, να 

αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και να τις προωθήσουν, προκειμένου να 

πείσουν και τους υπόλοιπους ότι αξίζει να προχωρήσει η επιχείρηση στην 

υλοποίησή τους. Στην περίπτωση αυτή, ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης είναι 

να επιτρέπει τον πειραματισμό, την ανάληψη παρακινδυνευμένων 

πρωτοβουλιών και την προώθηση νέων ιδεών με μεγάλες δυνατότητες, ενώ, 

από την άλλη πλευρά, ο ρόλος των στελεχών είναι να αυτοσχεδιάζουν και να 

αναλαμβάνουν "επικίνδυνες αποστολές". Ο τρόπος αυτός λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων και διαμόρφωσης στρατηγικής φαίνεται να 

ταιριάζει περισσότερο σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ένα επιχειρησιακό 

περιβάλλον με βασικό χαρακτηριστικό τις ραγδαίες μεταβολές12.

Το μοντέλο της στρατηγικής σόγχοσης

Η διαμόρφωση της στρατηγικής, σύμφωνα με το μοντέλο της στρατηγικής 

σύγχυσης, πραγματοποιείται μέσα από ένα συνονθύλευμα διαφορετικών 

επιρροών. Με άλλα λόγια, η στρατηγική επηρεάζεται από τις επιδιώξεις και 

τους στόχους διάφορων ισχυρών στελεχών ή τμημάτων μέσα στην επιχείρηση, 

το μέγεθος της δύναμη των οποίων επηρεάζει τις πιθανότητες να προτιμηθεί η 

δική τους στρατηγική επιλογή έναντι των άλλων. Η τελική επιλογή είναι 

αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών μεταξύ ομάδων ή/και 

στελεχών και πραγματοποιείται υπό την επιρροή μιας τάσης να μη 

λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις, που θα άλλαζαν στρατηγικά την
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επιχείρηση, αλλά μάλλον μικρές αποφάσεις προσαρμογής. Επιπλέον, όμως, 

στην τελική επιλογή εντοπίζονται και σαφείς επιρροές από την κουλτούρα της 

επιχείρησης, όπου ενυπάρχουν ριζωμένες πεποιθήσεις με καταλυτική δράση 

στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και τη διαμόρφωση της στρατηγικής.
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Οι τεχνικές χαρτοφυλακίου

Εισαγωγή

Η ανάγκη των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις 

που δημιουργήθηκαν στον επιχειρηματικό χώρο, μετά το τέλος του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του I960, 

οδήγησε στο σχεδίασμά και την ανάπτυξη ορισμένων τεχνικών 

χαρτοφυλακίου, οι οποίες θα τις βοηθούσαν στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο κόσμος των επιχειρήσεων είχε 

διαφοροποιηθεί σημαντικά, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να σταματούν να 

δραστηριοποιούνται σε μία ή δύο μόνο αγορές και να επεκτείνονται σε ένα 

μεγάλο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γεγονός το οποίο είχε σαν 

άμεσο αποτέλεσμα την απαξίωση των "παραδοσιακών" τεχνικών και την 

αγωνιώδη αναζήτηση νέων τεχνικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 

περισσότερο τα στελέχη των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις 

της νέας εποχής.

Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνικές αναπτύχθηκαν στις δεκαετίες του 

1970 και 1980, από μεγάλες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, όπως η Boston 

Consulting Group (BCG), η McKinsey και η Arthur D. Little (ADL), με 

βασικότερο στόχο να δώσουν στα στελέχη των επιχειρήσεων τα εφόδια για να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της διοίκησης και του συντονισμού πολλών 

διαφοροποιημένων μονάδων, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

επιχειρησιακό τοπίο. Η ανταπόκριση, από τις μεγάλες τουλάχιστον 

επιχειρήσεις, ήταν άμεση, καθώς οι νέες τεχνικές υιοθετήθηκαν από πολλές 

από αυτές, ενώ θεωρήθηκε ότι επηρέασαν -και επηρεάζουν ακόμα και σήμερα- 

τη σκέψη και την πρακτική πολλών διοικητικών στελεχών.

Οι τεχνικές αυτές, αρχικά, εφαρμόστηκαν για τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων που αφορούσαν στα επιμέρους προϊόντα μιας επιχείρησης, στη 

συνέχεια, όμως, βρήκαν μεγάλη εφαρμογή και στη λήψη αποφάσεων που
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αφορούσαν στις επιμέρους στρατηγικές μονάδες μεγάλων επιχειρήσεων, με 

ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Οι βασικές τεχνικές χαρτοφυλακίου, των οποίων ακολουθεί σύντομη 

παρουσίαση, είναι η μήτρα της Boston Consulting Group, η Directional Policy 

μήτρα της McKinsey, η μήτρα του κύκλου ζωής της Arthur D. Little, η μήτρα 

εξέλιξης προϊόντος/αγοράς του Hofer, ο "κύβος" χαρτοφυλακίου και ο κύβος 

ρίσκου.

Η μήτρα της Boston Consulting Group

Η μήτρα της Boston Consulting Group, ή αλλιώς η πασίγνωστη πια Boston 

Matrix, είναι μια επινόηση των στελεχών της ομώνυμης εταιρείας συμβούλων 

επιχειρήσεων13. Ήταν πρωτοποριακή για την εποχή της τεχνική και αποτέλεσε 

τη βάση για πολλές από τις τεχνικές χαρτοφυλακίου που αναπτύχθηκαν τα 

επόμενα χρόνια. Η ανάπτυξη της μήτρας της Βοστόνης στηρίχθηκε στη 

σύλληψη δύο ιδεών, της καμπύλης εμπειρίας και της υποστηρίξιμης 

φόρμουλας ανάπτυξης.

Η καμπύλη εμπειρίας δείχνει τη σχέση μεταξύ του κόστους ανά μονάδα 

προϊόντος και του αθροιστικού όγκου παραγωγής, από τη στιγμή έναρξης της 

παραγωγικής διαδικασίας14. Το κόστος ανά μονάδα προϊόντος μειώνεται 

κατά ένα σταθερό ποσό, όσο αυξάνεται ο όγκος παραγωγής, ενώ το συνολικό 

κόστος, που μπορεί να περιλαμβάνει διοικητικά κόστη, κόστη έρευνας και 

ανάπτυξης και κόστη marketing, μειώνεται όσο αυξάνεται η εμπειρία της 

επιχείρησης. Τα οφέλη της καμπύλης εμπειρίας για κάθε επιχείρηση, όμως, 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με το μερίδιο αγοράς, καθώς το κόστος είναι, 

όχι μόνο αντιστρόφως ανάλογο με τη συνολική εμπειρία, αλλά και άμεση 

συνάρτηση του μεριδίου αγοράς15.

Η υποστηρίξιμη φόρμουλα ανάπτυξης16 δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις 

δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και τις 

χρηματικές ροές που προσφέρουν πόρους στην επιχείρηση. Με τη λογική της
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φόρμουλας αυτής, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να δαπανήσει σημαντικά 

χρηματικά ποσά για την ανάπτυξή της, ώσπου να δημιουργηθούν οι 

χρηματικές ροές που χρειάζεται. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις με τα 

μεγαλύτερα κέρδη έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτυχθούν πιο 

γρήγορα από άλλες, λιγότερο κερδοφόρες.

Σε μια προσπάθεια απεικόνισης των χρηματικών ροών μιας επιχείρησης, 

τα στελέχη της Boston Consulting Group κατασκεύασαν μια μήτρα τεσσάρων 

κελιών, η οποία, μετά από σημαντικές μεταβολές μέσα στα χρόνια, το 1973 

έλαβε την τελική της μορφή, τη γνωστή μορφή που έχει μέχρι και σήμερα.

Τον οριζόντιο άξονα της μήτρας αποτελεί το σχετικό μερίδιο αγοράς (το 

οποίο μετριέται σε μονάδες και όχι σε αξία), δηλαδή ο λόγος του μεριδίου 

αγοράς της υπό εξέταση επιχειρησιακής μονάδας προς το μερίδιο αγοράς της 

ισχυρότερης μονάδας του κλάδου. Τον κάθετο άξονα της μήτρας αποτελεί η 

ανάπτυξη της αγοράς, η οποία εκφράζεται ως ποσοστό. Ο ρυθμός ανάπτυξης 

διακρίνεται σε υψηλό και χαμηλό, με βάση ένα ποσοστό που καθορίζεται από 

τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης και που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 5% 

και 15%, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς. Το ποσοστό αυτό 

καθορίζει τη θέση της διαχωριστικής γραμμής της μήτρας που διακρίνει τις 

αγορές σε βραδέως και ταχέως αναπτυσσόμενες.

Στο πλαίσιο της μήτρας απεικονίζονται διάφοροι κύκλοι, 

αντιπροσωπευτικοί των διάφορων επιχειρηματικών μονάδων (ή των 

διάφορων προϊόντων), των οποίων το μέγεθος αντικατοπτρίζει το μέγεθος 

των μονάδων αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες και καθορίζεται είτε από τον 

όγκο των πωλήσεών τους, είτε από το μέγεθος του ενεργητικού τους. Κάθε 

κύκλος, με την τοποθέτησή του σε ένα από τα τέσσερα τεταρτημόρια της 

μήτρας, λαμβάνει τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό, ο οποίος συνεπάγεται μια 

σειρά ξεχωριστών ιδιοτήτων.

Στο πρώτο, επάνω αριστερά, τεταρτημόριο τοποθετούνται τα "αστέρια" 

(stars), οι επιχειρήσεις που κατέχουν μεγάλα μερίδια αγοράς και βρίσκονται 

σε αγορές που αναπτύσσονται γρήγορα, συνδυασμός ο οποίος αφήνει μεγάλα
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περιθώρια για κέρδη και ανάπτυξη. Στο δεύτερο, επάνω δεξιά, τεταρτημόριο 

τοποθετούνται τα "ερωτηματικά" (question marks), οι επιχειρήσεις που, ενώ 

βρίσκονται σε αγορές με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και συνεπώς 

παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον, έχουν χαμηλό μερίδιο αγοράς και 

δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με επιτυχία άλλες μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

του κλάδου. Στο τρίτο τεταρτημόριο, κάτω αριστερά, τοποθετούνται οι 

"χρυσοφόρες αγελάδες" (cash cows), οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποκτήσει 

ηγετική θέση στην αγορά που δραστηριοποιούνται, γεγονός που τους 

επιτρέπει να έχουν μεγάλο όγκο πωλήσεων και να πραγματοποιούν 

οικονομίες κλίμακας, αλλά, παράλληλα, εντάσσονται σε μια αγορά που 

κινείται με σχετικά αργούς ρυθμούς. Στο τέταρτο και τελευταίο τεταρτημόριο, 

κάτω δεξιά, τοποθετούνται τα "σκυλιά" (dogs), οι επιχειρήσεις που έχουν 

δυσοίωνες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η παρουσία τους, ως επιχειρήσεις - 

ουραγοί, σε μια αγορά που φθίνει, επιτείνει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν 

για την εξασφάλιση των επιθυμητών χρηματικών ροών.

Ανάλογα με το τεταρτημόριο στο οποίο κρίνεται ότι πρέπει να τοποθετηθεί, 

σε κάθε περίπτωση, μια επιχείρηση, η Boston Consulting Group προτείνει και 

τις αντίστοιχες στρατηγικές αντιμετώπισης της εκάστοτε κατάστασης, ενώ, 

παράλληλα, μελετώντας τη μήτρα, καταλήγει και στη διαπίστωση των 

πιθανών πορειών που μπορεί να ακολουθήσει η επιχείρηση. Επιθυμητή 

πορεία για μια επιχείρηση αποτελεί η εκκίνησή της ως "ερωτηματικό", η 

εξέλιξή της σε "αστέρι" και η κατάληξή της σε "αγελάδα", ενώ καταστροφική 

πορεία, η εκκίνηση ως "αστέρι", η εξέλιξη σε "ερωτηματικό" και η κατάληξη 

σε"σκύλο".

Η Directional Policy μήτρα της McKinsey

Η Directional Policy μήτρα της McKinsey, η πιο γνωστή εναλλακτική 

πρόταση στη μήτρα της Boston Consulting Group, αναπτύχθηκε από την 

εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων McKinsey & Company. Η μήτρα αυτή, 

αποφεύγοντας μερικά από τα προβλήματα του μοντέλου της μήτρας της
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Βοστόνης, υιοθετεί δύο διαστάσεις: την ελκυστικότητα της αγοράς, στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και τη δύναμη της ίδιας της επιχείρησης. Η 

ελκυστικότητα της αγοράς, κατά τη McKinsey, εξαρτάται κυρίως από το 

μέγεθος και το ρυθμό ανάπτυξής της, τα περιθώρια κέρδους, την ένταση του 

ανταγωνισμού, την εποχικότητα, την κυκλικότητα των πωλήσεων, τις 

απαιτήσεις σε κεφάλαια και τεχνολογία, το περιβάλλον εργασίας, την 

κοινωνική αποδοχή, τα εμπόδια εισόδου-εξόδου και τις υπάρχουσες πατέντες, 

ενώ η δύναμη της επιχείρησης θεωρείται ότι εξαρτάται από το σχετικό μερίδιο 

αγοράς, την κατοχή σημαντικών θεμελιωδών ικανοτήτων, τα περιθώρια 

κέρδους, τη γνώση της αγοράς, τις πατέντες που κατέχει, την τεχνολογία 

παραγωγής και την προσαρμοστικότητα.

Η μορφή της συγκεκριμένης μήτρας διαφοροποιείται σαφώς από αυτή της 

Boston Consulting Group, καθώς πρόκειται για μια διευρυμένη, 3x3, μήτρα, η 

οποία διευκολύνει ακόμα περισσότερο την τοποθέτηση των στρατηγικών 

επιχειρηματικών μονάδων. Η μέτρηση στους άξονες δε γίνεται σε 

λογαριθμική κλίμακα ή κλίμακα ποσοστού και έτσι δίνεται η ευχέρεια στα 

στελέχη να τοποθετήσουν τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την κρίση τους, τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Οι άξονες δε μετρούν πλέον ένα συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό -την ανάπτυξη της αγοράς ή το μερίδιο αγοράς- αλλά 

σύνθετες παραμέτρους, σταθμισμένες με βάση τη σπουδαιότητα που 

προσδίδουν σε κάθε παράγοντα τα στελέχη των στρατηγικών 

επιχειρηματικών μονάδων. Τέλος, οι στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες 

αναπαριστώνται πια με κύκλους ανάλογους με το μέγεθος των κλάδων 

δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, ενώ μέσα στους κύκλους παριστάνεται, 

με μορφή "κομματιού πίτας", το μερίδιο αγοράς που κατέχει κάθε επιχείρηση.

Η μήτρα της McKinsey είναι εξαιρετικά απλή στην κατασκευή της. 

Καταρχήν, γίνεται η επιλογή των στοιχείων που θα αποτελέσουν τη βάση για 

τις παραμέτρους που θα τοποθετηθούν στους άξονες. Στη συνέχεια, τα στελέχη 

επιλέγουν σταθμίσεις για κάθε μία από τις παραμέτρους, με βάση τη σημασία 

τους για το στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης. Οι σταθμίσεις αυτές, που
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πρέπει να έχουν άθροισμα τη μονάδα, πολλαπλασιάζονται με την αξία που 

δείχνει πώς αποδίδει η επιχείρηση στους διάφορους τομείς και καταλήγουν 

στη συνολική μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα του κλάδου. (Η διαδικασία 

αυτή ακολουθείται για κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα του 

χαρτοφυλακίου της επιχείρησης και δίνει δύο επιλογές στα στελέχη της: να 

βαθμολογήσουν όλες τις στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες με βάση το 

ίδιο σύνολο παραγόντων, προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ 

επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους, ή να χρησιμοποιήσουν 

διαφοροποιημένα κριτήρια, ανάλογα με τον επιχειρηματικό κλάδο, 

προκειμένου να υπογραμμιστεί η ανταγωνιστική θέση κάθε επιχείρησης στον 

τομέα δραστηριοποίησής της). Έπειτα, στη μήτρα τοποθετούνται οι 

στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες με σκιασμένους κύκλους που 

αναπαριστούν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Η σκιαγραφημένη 

περιοχή αντιπροσωπεύει το μερίδιο αγοράς κάθε στρατηγικής 

επιχειρηματικής μονάδας στις διάφορες αγορές, ενώ το μέγεθος του κύκλου 

εκφράζει το μέγεθος της αγοράς. Τέλος, μετά από μελέτη της ολοκληρωμένης 

πια εικόνας της μήτρας, προκύπτουν οι προτεινόμενες, για κάθε περίπτωση, 

στρατηγικές.

Η μήτρα του κύκλου ζωής της Arthur D. Little

Η μήτρα του κύκλου ζωής της Arthur D. Little είναι μια παραλλαγή των 

μητρών που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, η οποία διαμορφώθηκε από την 

ομώνυμη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων17. Σύμφωνα με αυτή τη μήτρα 

χρησιμοποιούνται οι παρακάτω άξονες, προκειμένου να καθοριστεί η θέση 

στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση και να επιλεγεί η κατάλληλη σε κάθε 

περίπτωση στρατηγική: ο άξονας της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 

και ο άξονας της ωριμότητας της αγοράς.

Ο άξονας της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης μετρά τη δύναμη της 

επιχείρησης και του ονόματος της. Οι χαρακτηρισμοί της κλίμακας μέτρησης 

του άξονα αυτού είναι πέντε και τοποθετούνται από το χαμηλότερο
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("αδύναμη επιχείρηση") ως το υψηλότερο σημείο του ("κυρίαρχη 

επιχείρηση"), υποδεικνύοντας τις διαβαθμίσεις της δύναμης μιας επιχείρησης. 

Ο άξονας της ωριμότητας της αγοράς δείχνει την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η αγορά. Στον άξονα αυτό οι χαρακτηρισμοί που συνθέτουν την 

κλίμακα μέτρησης είναι τέσσερις: "εμβρυακή αγορά", "αγορά ανάπτυξης", 

"αγορά ωριμότητας" και "αγορά κάμψης".

Οι δημιουργοί της μήτρας της Arthur D. Little υποστηρίζουν ότι η μήτρα 

αυτή δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη να καθορίζουν με ακρίβεια τις πιθανές 

θέσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται η επιχείρηση και παράλληλα τους 

προτείνει μια συγκεκριμένη στρατηγική για κάθε μία από αυτές.

Η μήτρα εξέλιξης αγοράς /προϊόντος του Hofer

Η μήτρα εξέλιξης αγοράς/προϊόντος αναπτύχθηκε από τον Hofer18 σε μια 

προσπάθεια να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που παρουσίαζαν οι μέχρι 

τότε υπάρχουσες μήτρες. Σ'αυτή τη μήτρα ο ένας άξονας παριστάνει την 

ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης και ο άλλος τα στάδια εξέλιξης της 

αγοράς ή ενός προϊόντος. Ο πρώτος άξονας παρουσιάζει τρεις εναλλακτικές 

θέσεις, όπου μπορεί να τοποθετηθεί μια επιχείρηση: τη δυνατή, τη μέτρια και 

την αδύναμη θέση. Ο δεύτερος άξονας δείχνει τις διάφορες φάσεις στην 

εξέλιξη της αγοράς ή ενός προϊόντος, οι οποίες μπορεί να είναι, με τη λογική 

αυτής της μήτρας, η εμφάνιση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση, η ωριμότητα και 

η παρακμή.

Υπάρχουν και σε αυτή τη μήτρα, όπως και στην Directional Policy μήτρα 

της McKinsey, κύκλοι που περιέχουν γραφική παράσταση σε μορφή "πίτας", 

αντιπροσωπευτική του μεριδίου αγοράς που κατέχει κάθε στρατηγική 

επιχειρηματική μονάδα, και των οποίων το μέγεθος είναι ανάλογο των 

κλάδων δραστηριοποΐησης των στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων.

Με την προσθήκη της μήτρας του Hofer στις τεχνικές χαρτοφυλακίου, τα 

στελέχη έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν ακόμη πιο εύκολα την
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κατάσταση μιας αγοράς, συνυπολογίζοντας και τις πρωτοεμφανιζόμενες 

επιχειρήσεις, που λόγω της δυναμικής τους, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην ισορροπία του κλάδου.

Ο κύβος χαρτοφυλακίου19

Ο κύβος χαρτοφυλακίου είναι ένα αρκετά ολοκληρωμένο στρατηγικό 

εργαλείο, καθώς μετρά, εκτός από την ελκυστικότητα της αγοράς και τη 

δύναμη της επιχείρησης, και τη σαφήνεια των θεμελιωδών ικανοτήτων (οι 

ικανότητες που εξασφαλίζουν την επιτυχία) της επιχείρησης σε κάθε αγορά20. 

Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις αγορές που βρίσκονται και που θα 

έπρεπε ιδανικά να βρίσκονται οι στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες, την 

ελκυστικότητά τους, τη δύναμη της επιχείρησης, την καταλληλότητα των 

θεμελιωδών ικανοτήτων της για τις συγκεκριμένες αγορές και τις ικανότητες 

που απαιτούνται για την επιτυχία στις αγορές αυτές.

Ο κύβος χαρτοφυλακίου αποτελείται από τρεις άξονες: τον άξονα με την 

ελκυστικότητα της αγοράς, τον άξονα με τη δύναμη της επιχείρησης και τον 

άξονα με τα χαρτοφυλάκια κάθε επιχειρησιακής μονάδας. Στον πρώτο άξονα 

μετριέται η ελκυστικότητα της αγοράς βάσει στοιχείων όπως το μέγεθος της, η 

ελαστικότητα ζήτησης, η δομική ανάλυση του ανταγωνισμού, η ανάλυση του 

μακρο-περιβάλλοντος κ.α. Στο δεύτερο άξονα απεικονίζεται η δύναμη της 

επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η οποία μετριέται με βάση τις 

θεμελιώδεις ικανότητες που διαθέτει η επιχείρηση. Τέλος, στον τρίτο άξονα 

δίνεται ο βαθμός στον οποίο τα χαρτοφυλάκια κάθε επιχειρησιακής μονάδας 

είναι σε θέση να επηρεάσουν το ένα το άλλο και να αυξήσουν την αξία τους, 

εκμεταλλευόμενα τις ικανότητές τους. Όσο πιο κοντά είναι οι ικανότητες κάθε 

στρατηγικής επιχειρησιακής μονάδας στις θεμελιώδεις ικανότητες της 

επιχείρησης, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η στρατηγική της επιχείρησης σε 

μια συγκεκριμένη αγορά.
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Ο κύβος ρίσκου21

Ο κύβος ρίσκου αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο των επιχειρήσεων για 

τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, που αφορούν στην εισαγωγή σε νέες 

αγορές ή την προώθηση νέων προϊόντων ή ακόμα και την ανάπτυξη νέων 

ικανοτήτων22. Οι υπόλοιπες τεχνικές χαρτοφυλακίου προσπαθούν να δώσουν 

λύσεις, κυρίως, σε θέματα κατανομής των πόρων της επιχείρησης, ανάμεσα 

στις επιμέρους στρατηγικές επιχειρησιακές μονάδες και, δευτερευόντως, στους 

εφαρμόσιμους τρόπους επέκτασης και ριζικών αλλαγών. Ο κύβος ρίσκου, από 

την άλλη, εστιάζει αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση 

μπορεί να ανανεώσει, λιγότερο ή περισσότερο ριζικά, τις δραστηριότητές της, 

όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου η στρατηγική της δεν αποδίδει και η 

απλή ανακατανομή πόρων δεν είναι αρκετή για να δώσει αποτελεσματική 

λύση.

Μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τον κύβο ρίσκου όταν δεν έχει κατορθώσει 

να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά που βρίσκεται και 

κρίνεται απαραίτητη η άμεση αλλαγή της στρατηγικής που ακολουθεί. Γι' 

αυτό, πραγματοποιεί έρευνα (με αντικείμενο το μέγεθος των ευκαιριών ή των 

απειλών που υπάρχουν σε κάθε αγορά, τη δύναμη των ανταγωνιστών και τις 

απαραίτητες ικανότητες για επιτυχία σε κάθε αγορά), χρησιμοποιεί τα 

αποτελέσματά της για να καταλήξει στις επιλογές που έχει και επιλέγει την 

καλύτερη λύση, με βάση την εκτίμηση του ρίσκου που ενέχει κάθε μία από τις 

επιλογές της. Το ενδεχόμενο ρίσκο, που θα πρέπει να λάβει υπόψη της η 

επιχείρηση, προκειμένου να καταλήξει σε μία από τις εναλλακτικές λύσεις, 

μπορεί να είναι δύο ειδών: το ρίσκο της πλήρους αποτυχίας της επένδυσης ή 

ακόμα και της πρόκλησης μεγάλων ζημιών στην επιχείρηση και το ρίσκο της 

αποτυχίας επίτευξης των αντικειμενικών στόχων που έχει εξ αρχής θέσει.

Η διαμόρφωση του κύβου ξεκινά με την τοποθέτηση, στη μία του πλευρά, 

των επιλογών της επιχείρησης. Η πλευρά αυτή ορίζεται από δύο άξονες, έναν 

άξονα με την αγορά και το προϊόν και άλλον ένα με τις θεμελιώδεις 

ικανότητες της επιχείρησης, και οι πιθανοί συνδυασμοί προκύπτουν από τις
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επιλογές ίδιων ή νέων αγορών/προϊόντων και ίδιων ή νέων θεμελιωδών 

ικανοτήτων. Μετά την επιλογή της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει, η 

επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσει. Έτσι, στη 

συνέχεια, διαμορφώνεται και ο τρίτος άξονας του κύβου, ο οποίος δείχνει την 

επιχειρηματική δραστηριότητα και περιλαμβάνει την εσωτερική ανάπτυξη, 

τις συμμαχίες και τις εξαγορές, τρεις εναλλακτικές μεθόδους για να επιλέξει η 

επιχείρηση ποια ή ποιες θα χρησιμοποιήσει.
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Οι κίνδυνοι

Η συμμετοχή ενός στελέχους μιας οποιασδήποτε επιχείρησης στη 

διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων είναι σίγουρα ένα από τα πιο 

ριψοκίνδυνα και προκλητικά καθήκοντά του, δεδομένου ότι μία λάθος 

επιλογή είναι ικανή να επηρεάσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης στο μέλλον 

και, κατ' επέκταση, τη θέση του μέσα σε αυτήν23. Η εμπειρία και η ικανότητα 

του στελέχους ή η προηγούμενη επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης δεν 

αποτελούν πάντα εγγυήσεις για τη λήψη εύστοχων στρατηγικών αποφάσεων, 

γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά, όσον αφορά στον λόγο, για τον οποίο, 

υπό ευνοϊκές -θεωρητικά- συνθήκες, η έκβαση της διαδικασίας λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων μπορεί, παρόλα αυτά, να είναι καταστροφική. Η 

εμπειρία δείχνει ότι ο λόγος δεν είναι ποτέ μόνο ένας, είναι πάντα πολλοί, οι 

πιο συχνά απαντώμενοι από τους οποίους περιλαμβάνουν τη λάθος εκτίμηση 

όλων των εναλλακτικών αποφάσεων, την αποτυχία συγκέντρωσης όλων των 

αναγκαίων για τη λήψη μιας απόφασης πληροφοριών και τη λανθασμένη 

ανάλυση κόστους-οφέλους. Πέρα, όμως, από τα λάθη που εντοπίζονται στη 

διαδικασία αυτή καθαυτή, φαίνεται ότι, ακόμα πιο συχνά, οι λανθασμένες 

αποφάσεις οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί νοητικά το 

στέλεχος που είναι επικεφαλής της διαδικασίας. Η παράμετρος αυτή μπορεί 

να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη για την εξέλιξη της διαδικασίας, δεδομένου 

ότι οι ιδιαιτερότητες στον τρόπο σκέψης κάθε ανθρώπου δεν είναι πάντα 

ορατές ή προβλέψιμες, είναι, όμως, ικανές να "υποσκάψουν" τη διαδικασία 

λήψης μιας απόφασης.

Εκτενείς έρευνες24 έχουν επιχειρήσει να προσεγγίσουν μερικές από τις 

σημαντικότερες ψυχολογικές παγίδες του μυαλού και να προτείνουν τρόπους 

για την αντιμετώπισή τους. Τα σημαντικότερα από τα αποτελέσματά τους 

παρατίθενται παρακάτω:

Το πλαίσιο δόμησης του προβλήματος: Στη διαδικασία λήψης μιας στρατηγικής 

απόφασης η συνείδηση, η σύνθεση και η δόμηση του προβλήματος είναι το 

πρώτο στάδιο, κατά το οποίο, συνήθως, σημειώνονται και τα περισσότερα
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λάθη. Εξετάζοντας διαφορετικές μορφές δόμησης ενός προβλήματος, 

διαπιστώνουμε τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο ακριβώς πρόβλημα 

διαστρεβλώνεται και τα στελέχη οδηγούνται σε λάθος αποφάσεις. Όταν η 

δόμηση ενός προβλήματος βασίζεται στο κέρδος ή τις ζημίες, τότε, το 

στέλεχος, που έχει αναλάβει να πάρει την τελική απόφαση, έχει περισσότερες 

πιθανότητες να είναι αρνητικό σε οποιαδήποτε απόφαση ενέχει κίνδυνο 

(όταν πρόκειται για κέρδη) και θετικό σε ριψοκίνδυνες αποφάσεις (όταν 

πρόκειται για την αποφυγή οικονομικών ζημιών). Όταν, όμως, η δόμηση ενός 

προβλήματος βασίζεται σε διαφορετικά σημεία αναφοράς, τότε, το ίδιο 

στέλεχος, αντιμετωπίζοντας το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, μπορεί να οδηγηθεί 

σε διαφορετικές αποφάσεις.

Η αγκίστρωση στην αρχική πληροφόρηση: Πολλά στελέχη, προκειμένου να 

καταλήξουν σε μία στρατηγική απόφαση, δίνουν, συχνά, μεγάλη βαρύτητα 

στην πρώτη πληροφόρηση της οποίας έγιναν αποδέκτες, παραγνωρίζοντας τη 

σημασία και των υπόλοιπων πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους 

έκτοτε.

Η υφιστάμενη κατάσταση: Η υφιστάμενη κατάσταση ευνοείται συνήθως από την 

ψυχοσύνθεση και την νοοτροπία των περισσότερων ανθρώπων, οι οποίοι δε 

θέλουν να διακινδυνεύσουν την αλλαγή της. Η απραξία θεωρείται πάντα πιο 

ασφαλής από τη λήψη οποιασδήποτε στρατηγικής απόφασης, η οποία 

συνεπάγεται ευθύνη και, συνεπακόλουθα, έκθεση σε κάθε είδους κριτική.

Η εμμονή σε παλιότερες αποφάσεις: Πολλές φορές τα στελέχη πέφτουν στην 

παγίδα να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις, στηριζόμενοι σε παλιότερες 

αποφάσεις, οι οποίες κατά το παρελθόν έχουν αποδειχθεί σωστές, αλλά στο 

παρόν μπορεί να αποβούν ακόμα και επιζήμιες.

Η αυτοεπιβεβαιούμενη ένδειξη: Σε κάθε στέλεχος ενυπάρχουν δύο βασικές 

ψυχολογικές δυνάμεις: η τάση που έχει να αποφασίζει υποσυνείδητα τι θέλει 

να κάνει, πριν ακόμα κατανοήσει γιατί θέλει να το κάνει, και η έμφυτη κλίση 

να είναι πιο θετικό σε πράγματα που του αρέσουν, και όχι τόσο σε αυτά που 

δε συμπαθεί. Η ένταση της επιρροής των δυνάμεων αυτών πάνω σε κάθε
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στέλεχος είναι διαφορετική και γι' αυτό κρίσιμη για τη λήψη οποιασδήποτε 

απόφασης, καθώς τα πιο ευάλωτα σε επιρροές από τα στελέχη μιας 

επιχείρησης είναι επιρρεπή σε πληροφορίες που υποστηρίζουν τις 

υποσυνείδητες διαθέσεις τους.

Η εκτίμηση και η πρόβλεψη: Σε κάθε στρατηγική απόφαση που καλείται να 

λάβει ένα στέλεχος, ενυπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που αφορούν στις 

εκτιμήσεις και τις προβλέψεις. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι ο 

κίνδυνος της υπέρμετρης εμπιστοσύνης που μπορεί να έχει στην ικανότητά 

του να κάνει σωστές εκτιμήσεις και προβλέψεις και ο κίνδυνος της ανάκλησης 

γεγονότων του παρελθόντος που έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του και 

επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο παρόν. Στην πρώτη περίπτωση, η 

συμπεριφορά του είναι απόρροια, κυρίως, της έλλειψης πείρας, της 

υπερβολικής αυτοπεποίθησης, της ελλιπούς αξιολόγησης του συνόλου των 

παραγόντων και της ατελούς πληροφόρησης, ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, η 

συμπεριφορά του καθορίζεται από τη μελέτη παρόμοιων περιπτώσεων, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη όλα τα νέα δεδομένα, καθώς η βαρύτητα δίνεται στα 

στοιχεία του παρελθόντος.
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Ο ανθρώπινος παράγοντας & οι υπόλοιπες παράμετροι

Οι σημαντικότερες παράμετροι στη διαδικασία λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων είναι σίγουρα τα θεωρητικά μοντέλα, οι τεχνικές χαρτοφυλακίου 

και, φυσικά, ο ανθρώπινος παράγοντας.

Τα θεωρητικά μοντέλα, από τη μια, αποτελούν μια προσπάθεια 

κατανόησης της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τον επιχειρηματικό 

κόσμο, με κίνδυνο, όμως, να γίνονται υπεραπλουστευτικά σε κάποιες από τις 

εκδοχές τους25. Στην πραγματικότητα, λίγες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που 

μπορούν να ενταχθούν σαφώς σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Συνήθως, μια 

επιχείρηση διαμορφώνει τη στρατηγική της χρησιμοποιώντας στοιχεία από 

δύο ή και περισσότερα μοντέλα ταυτόχρονα.

Οι τεχνικές χαρτοφυλακίου, από την άλλη, παρέχουν στις επιχειρήσεις μια 

ξεκάθαρη παρουσίαση μέρους των παραγόντων που επηρεάζουν κάθε 

επιχειρησιακό ζήτημα, δεν μπορούν, ωστόσο, σε καμία περίπτωση, να 

προσφέρουν έτοιμες λύσεις26. Απαιτείται η κριτική αφομοίωσή τους από τα 

στελέχη των επιχειρήσεων και η συνδυαστική χρησιμοποίησή τους με άλλες 

τεχνικές, προκειμένου να μπορούν να οδηγήσουν στη συναγωγή σωστών 

συμπερασμάτων.

Έτσι, ο ανθρώπινος παράγοντας, πέρα και πάνω από οποιοδήποτε 

εργαλείο, αναδεικνύεται η παράμετρος με τη μεγαλύτερη σημασία στη 

διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Ουσιαστικά, η ευθύνη για την 

επιτυχημένη έκβασης της διαδικασίας αυτής ανήκει αποκλειστικά και μόνο 

στα στελέχη κάθε επιχείρησης. Τα στελέχη είναι εκείνα που πρέπει να 

επιλέξουν σε ποιο ή ποια από τα θεωρητικά μοντέλα θα βασιστούν και με ποιο 

τρόπο, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, θα χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές 

χαρτοφυλακίου, προκειμένου το αποτέλεσμα της διαδικασίας να είναι το 

επιθυμητό.
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Θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου της ηγεσίας

Έρευνες πάνω στο φαινόμενο της ηγεσίας

Εισαγωγή

Οι κλασικές έρευνες πάνω στο φαινόμενο της ηγεσίας ξεκίνησαν στη 

δεκαετία του 1930 στην Αμερική1 και θεμελιώθηκαν στο γενικό θεωρητικό 

σχήμα των τριών τύπων ηγεσίας, του αυταρχικού τύπου, του δημοκρατικού 

τύπου και του φιλελεύθερου τύπου. Τα πορίσματα των ερευνών αυτών, 

ωστόσο, δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα και να γίνουν η βάση για τη 

θεμελίωση επιστημονικών αρχών και νόμων, γιατί από τη δομή τους λείπει η 

απαιτούμενη επιστημονική αυστηρότητα. Παρόλα αυτά, οι ερευνητικές αυτές 

προσπάθειες αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο των περισσότερων προβληματισμών 

πάνω στους οποίους αργότερα επικεντρώθηκαν συγκεκριμένες έρευνες.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1940 ξεκίνησε, πάλι στην Αμερική, αλλά από 

διαφορετική ομάδα ερευνητών, μια άλλη μεγάλη έρευνα για τα φαινόμενα 

των ηγετών και της ηγεσίας. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε πολλές, 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες, οι 

οποίες έστιασαν σε μία μόνο ομάδα. Το εντυπωσιακό πόρισμα της έρευνας 

ήταν ότι, από όλα τα ερευνητικά δεδομένα, προέκυπταν, με αξιοσημείωτη 

σταθερότητα, δύο συγκεκριμένες διαστάσεις της έννοιας της ηγεσίας: η 

διάσταση της φροντίδας και της εισαγωγής δομής2.

Η διάσταση της φροντίδας αναφέρεται στην τάση του ηγέτη να 

ενδιαφέρεται ειλικρινά για το καλό των μελών της ομάδας του και 

περιλαμβάνει αμφίδρομη επικοινωνία, συμμετοχικό πνεύμα και προσέγγιση 

του τύπου των ανθρωπίνων σχέσεων. Από την άλλη, η διάσταση της 

εισαγωγής δομής αναφέρεται στην ικανότητα του ηγέτη να προσδιορίζει και 

να δομεί τις αλληλεπιδράσεις των μελών της ομάδας του, να τους κατευθύνει

32



Η ηγεσία & η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων

προς την επίτευξη κοινών στόχων και, παράλληλα, να μπορεί να τους 

οργανώνει σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο ηγέτης αυτός, προφανώς, ενδιαφέρεται 

κυρίως για τη διατήρηση της παραγωγής σε επιθυμητά επίπεδα.

Παρόλο που φαινομενικά οι δύο παράγοντες είναι αυτοτελείς, 

διαφορετικοί και δε σχετίζονται μεταξύ τους, ωστόσο, μπορούν να 

συνδυαστούν κατά τέσσερις διαφορετικούς τρόπους και να δημιουργήσουν 

αντίστοιχα τέσσερις κατηγορίες ηγετικής συμπεριφοράς: από την κατηγορία 

που παρουσιάζει ενδεικτικά τα χαρακτηριστικά της φροντίδας και της 

εισαγωγής δομής, έως την κατηγορία που φέρει πολύ έντονα αυτά τα 

χαρακτηριστικά.

Η χρηστική σημασία της ερευνητικής αυτής προσπάθειας έγκειται στο 

γεγονός ότι για πρώτη φορά τεκμηριώθηκαν, σε ελεγχόμενο - πειραματικό 

επίπεδο, η σημασία και οι στόχοι, αλλά και ο ανθρώπινος παράγοντας στην 

αξιολόγηση της έννοιας τη ηγεσίας.

Τα θεωρητικά πρότυπα

Μετά τις πρώτες έρευνες πάνω στο φαινόμενο της ηγεσίας, μεταγενέστερες 

ερευνητικές προσπάθειες ανέδειξαν διάφορα θεωρητικά πρότυπα ηγεσίας, 

ανάμεσα στα οποία τα σημαντικότερα είναι τα πρότυπα των Fiedler, Vroom 

& Yetton, Hersey & Blanchard, Tannenbaum & Schmidt και Argyris.

To θεωρητικό πρότυπο του Fiedler3. To πρότυπο ηγεσίας του Fiedler, ή 

αλλιώς "συγκυριακό μοντέλο αποτελεσματικής ηγεσίας", προσπαθεί να 

συνδυάσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ηγέτη με τα 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε κατάστασης, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της ομάδας και να είναι αποτελεσματικό το έργο της. Η 

αποτελεσματικότητα μιας ομάδας, κατά τον Fiedler, εξαρτάται από δύο 

παράγοντες: την προσωπικότητα του ηγέτη, η οποία εκφράζεται με το style 

της ηγεσίας του, και το βαθμό που η συγκεκριμένη κατάσταση, στο πλαίσιο 

της οποία ασκείται η ηγεσία, είναι ευνοϊκή για τον ηγέτη, του παρέχει δηλαδή
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δυνατότητα ελέγχου και είναι απαλλαγμένη από στοιχεία αβεβαιότητας. 

Διερευνώντας το στοιχείο της προσωπικότητας του ηγέτη, ο Fiedler, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ηγέτη: ο ηγέτης που είναι 

προσανατολισμένος στις ανθρώπινες σχέσεις στο χώρο εργασίας και ο ηγέτης 

που είναι προσανατολισμένος στην επιτέλεση του έργου. Ενώ παράλληλα, ως 

προς την εύνοια της κατάστασης, ή αλλιώς τη δυνατότητα ελέγχου της 

κατάστασης, κατέληξε ότι αυτή αναφέρεται σε τρία επιμέρους στοιχεία: στις 

σχέσεις του ηγέτη και των μελών της ομάδας του, στη δόμηση του έργου και 

στην εξουσία που συνεπάγεται η θέση του ηγέτη.

Το θεωρητικό πρότυπο των Vroom & Yetton4. Το πρότυπο ηγεσίας των 

Vroom & Yetton αφορά στην άσκηση ηγεσίας σε συνάρτηση με τα διάφορα 

πλαίσια μέσα στα οποία ασκείται. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο ηγεσίας, δεν 

υπάρχει ένα συγκεκριμένο ηγετικό style. Κάθε φορά, ανάλογα με τις εκάστοτε 

απαιτήσεις, υιοθετείται και ένα διαφορετικό. Το πρότυπο των Vroom & 

Yetton θεμελιώνεται σε δύο χαρακτηριστικά του ηγέτη: την ποιότητα και την 

αποδοχή. Η ποιότητα (ή διαφορετικά η ορθολογικότητα της απόφασης) είναι 

συνάρτηση του αποτελέσματος που έχει η συγκεκριμένη απόφαση στην 

απόδοση της ομάδας. Η αποδοχή εκφράζει την υποκίνηση και τη δέσμευση 

των μελών της ομάδας να εργαστούν με στόχο την εφαρμογή της απόφασης. 

Ανάλογα με την ένταση των χαρακτηριστικών αυτών σε κάθε ηγέτη, 

προκύπτουν τρεις κυρίαρχες μορφές άσκησης ηγεσίας: η αυταρχική, η 

συμβουλευτική και η ομαδική. Στην περίπτωση της αυταρχικής μορφής, ο 

ηγέτης παίρνει μόνος του τις αποφάσεις, είτε βασιζόμενος στις πληροφορίες 

που έχει στη διάθεσή του, είτε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν 

συγκεντρώσει για λογαριασμό του τα μέλη της ομάδας του. Στην περίπτωση 

της συμβουλευτικής μορφής, ο ηγέτης παίρνει και πάλι μόνος του τις 

αποφάσεις, οι οποίες, όμως, μπορεί να αντανακλούν, μπορεί και όχι, τις θέσεις 

και των υπολοίπων μελών της ομάδας, τα οποία έχουν προηγουμένως 

συζητήσει μαζί του για το εκάστοτε θέμα, είτε ένας ένας είτε και όλοι μαζί. 

Τέλος, στην περίπτωση της ομαδικής μορφής, ο ηγέτης θέτει κάθε φορά υπόψη 

όλων των μελών της ομάδας το ζήτημα, πάνω στο οποίο πρέπει να παρθεί μια
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απόφαση, λειτουργώντας ως προεδρεύων της. Έτσι, ηγέτης και μέλη της 

ομάδας προτείνουν και αξιολογούν από κοινού όλες τις εναλλακτικές λύσεις 

και καταλήγουν στη διαμόρφωση μιας ομόφωνα αποδεκτής λύσης.

Το Θεωρητικό πρότυπο των Hersey & Blanchard5. Σύμφωνα με το 

θεωρητικό αυτό πρότυπο (ή αλλιώς θεωρία της ηγεσίας ανάλογα με τις 

περιστάσεις), μια παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά το ηγετικό style ενός 

στελέχους σχετίζεται με το βαθμό ετοιμότητας των μελών της ομάδας του. Η 

ετοιμότητα αντανακλά το βαθμό ικανότητας και επιθυμίας των μελών της 

ομάδας να ακολουθήσουν τις προσταγές του ηγέτη για την επιτυχία των 

στόχων και παρουσιάζει μια διαβάθμιση τεσσάρων επιπέδων: τα μέλη μιας 

ομάδας, ανάλογα με τις ικανότητες και τις επιθυμίες τους, μπορεί να 

εντάσσονται σε οποιοδήποτε επίπεδο από το πρώτο (χαμηλής ετοιμότητας) 

μέχρι το τέταρτο (υψηλής ετοιμότητας). Σε κάθε επίπεδο ετοιμότητας 

αντιστοιχεί ένα διαφορετικό style ηγεσίας, το οποίο αποτελεί συνδυασμό της 

συμπεριφοράς στόχου και της συμπεριφοράς σχέσεων. Η συμπεριφορά 

στόχου αφορά στο βαθμό που ο ηγέτης παρέχει κατευθύνσεις στα μέλη της 

ομάδας, θέτει στόχους και καθορίζει τους ρόλους. Η συμπεριφορά σχέσεων 

αναφέρεται στο βαθμό που ο ηγέτης εμπλέκεται σε αμφίδρομη επικοινωνία με 

τα μέλη της ομάδας, λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους, τους ενθαρρύνει και 

τους υποστηρίζει. Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, οι Hersey & Blanchard 

καταλήγουν ότι υπάρχουν τέσσερις τύποι ηγέτη: ο ηγέτης που υπαγορεύει, ο 

ηγέτης που διευθετεί, ο ηγέτης που συμμετέχει και ο ηγέτης που αναθέτει.

Το θεωρητικό πρότυπο των Tannenbaum & Schmidt. Οι Tannenbaum & 

Schmidt πρότειναν να αναπαρασταθούν σε ένα συνεχές τα διάφορα style και 

παράλληλα, οι πιθανές εναλλαγές ηγετικής συμπεριφοράς, που μπορεί να 

επιδείξει ένας ηγέτης6. Στη συνεχή αυτή γραμμική παράσταση, στην οποία 

αριστερά τοποθετείται ο αυταρχικός τύπος ηγεσίας και δεξιά ο δημοκρατικός, 

απεικονίζεται ο βαθμός της εξουσίας που ασκεί ο ηγέτης και ο βαθμός 

ελευθερίας που έχουν τα μέλη της ομάδας να πάρουν μια απόφαση. Στο 

συγκεκριμένο θεωρητικό σχήμα δεν υπάρχει απόλυτος βαθμός άσκησης
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αυταρχικής ή δημοκρατικής εξουσίας, υπάρχουν, ωστόσο, συγκεκριμένες 

διαβαθμίσεις, από το ένα άκρο στο άλλο, οι οποίες συνιστούν τέσσερις 

κυρίαρχους τύπους ηγετικής φυσιογνωμίας: τον ηγέτη που υπαγορεύει, τον 

ηγέτη που "πλασάρει", τον ηγέτη που συμβουλεύεται και τον ηγέτη που 

συμμετέχει. Οι παράγοντες που επηρεάζουν και το style ηγεσίας, αλλά και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, αφορούν τόσο στον ηγέτη και τα μέλη της 

ομάδας, όσο και στα δεδομένα της υπάρχουσας κατάστασης. Έτσι, σύμφωνα 

με το θεωρητικό αυτό πρότυπο, επιτυχημένοι ηγέτες είναι εκείνοι που 

ενεργούν, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της δικής τους προσωπικότητας, 

τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της ομάδας και τα πλαίσια μέσα στα οποία 

καλούνται να ασκήσουν ηγεσία. Με δυο λόγια, επιτυχημένοι είναι εκείνοι 

που διαθέτουν αντίληψη και προσαρμοστικότητα.

Το θεωρητίκό πρότυπο του Argyris7. Στο πλαίσιο αυτού του θεωρητικού 

προτύπου αναπτύσσεται ένας προβληματισμός γύρω από τους τρόπους 

βελτίωσης του ψυχολογικού κλίματος των επιχειρήσεων. Η ερευνητική 

υπόθεση του Argyris ήταν ότι, αν υπήρχε η δυνατότητα οι ηγέτες και τα μελή 

της ομάδας τους να συλλειτουργούν με αυξημένα και βελτιωμένα επίπεδα 

ψυχολογικής ωριμότητας, τότε, τόσο η επιχείρηση, όσο και οι εργαζόμενοι θα 

είχαν συγκεκριμένα οφέλη. Σύμφωνα με τον ερευνητή, τα περισσότερα 

ηγετικά στελέχη ενεργούν είτε βάσει μιας υιοθετούμενης θεωρίας, η οποία 

περιλαμβάνει τους στόχους, τις υποθέσεις και τα συστήματα αξιών που 

καθοδηγούν -όπως διατείνονται- τη συμπεριφορά τους, είτε βάσει μιας 

εμπειρικής θεωρίας, η οποία αποτελείται από όλες τις λανθάνουσες υποθέσεις 

που, στην πραγματικότητα, καθοδηγούν τη συμπεριφορά τους. Ο Argyris 

προτείνει στα ηγετικά στελέχη να ενεργούν με γνώμονα ένα μοντέλο δράσης, 

το οποίο βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα, στην ελεύθερη επιλογή, στην 

εσωτερική αφοσίωση στις επιλογές και στη συνεχή παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων της εφαρμογής των επιλογών αυτών.
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Το φαινόμενο της ηγεσίας στο πλαίσιο των επιχειρήσεων

Η έννοια της ηγεσίας, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, ορίζεται από τις 

διαδικασίες επιρροής και αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ή περισσότερων 

ατόμων8. Μία από τις μορφές ηγεσίας σε μια επιχείρηση είναι και η άσκηση 

διοίκησης, η οποία κάνει χρήση των χαρακτηριστικών της επιρροής και της 

αλληλεπίδρασης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας.

Η ηγεσία, σύμφωνα με τους Katz & Kahn9, εμφανίζεται κυρίως σε τρεις 

μορφές (ως χαρακτηριστικό θέσης, ως προσωπικό χαρακτηριστικό του 

στελέχους και ως συμπεριφορά) και η έννοιά της περιλαμβάνει δύο θεμελιώδη 

στοιχεία: ένα άτομο που ασκεί επιρροή και τα άτομα που υφίστανται την 

επιρροή αυτή. Στην ίδια κατεύθυνση και ο Yukl10 υποστηρίζει ότι ο όρος 

ηγεσία περιλαμβάνει διαδικασίες επιρροής που συνεπάγονται τον καθορισμό 

των αντικειμενικών στόχων της ομάδας, τη δημιουργία κινήτρων για την 

επιτέλεση της εργασίας, καθώς και τη συμβολή στη διατήρηση της ομάδας και 

της κουλτούρας της.

Τα στελέχη μιας επιχείρησης σήμερα αναπτύσσουν ένα συγκεκριμένο style 

ηγεσίας, το οποίο ορίζεται ως ένα πλέγμα συμπεριφοράς, σχεδιασμένο κατά 

τρόπο, ώστε να καλύπτει τις οργανωσιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

εργαζομένων στην επιδίωξη και επίτευξη κάποιων κοινών στόχων. Το ηγετικό 

style μπορεί να ποικίλλει σε μορφή και σχήμα και έτσι, κάθε στέλεχος σε 

ηγετική θέση μπορεί να επιλέξει, από ένα ευρύ φάσμα πλεγμάτων 

συμπεριφοράς, εκείνο που κρίνει ότι είναι περισσότερο εφαρμόσιμο και 

μπορεί να αποδειχθεί πιο αποδοτικό, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της 

δικής του προσωπικότητας, τη φύση της ομάδας του και των στόχων της 

επιχείρησης.

Το φάσμα των πιθανών πλεγμάτων συμπεριφοράς, που μπορεί να 

υιοθετήσει ένα ηγετικό στέλεχος, περιλαμβάνει συμπεριφορές που 

κυμαίνονται από την απόλυτα αυταρχική μέχρι την απόλυτα δημοκρατική11. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του φάσματος αυτού, καθιερωμένα σημεία αναφοράς 

αποτελούν οι συμπεριφορές:
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■ του καταναγκαστικού αυταρχισμού: ο ηγέτης επιβάλλει τη θέλησή του 

στα μέλη της ομάδας και χρησιμοποιεί καταναγκαστικές ψυχολογικές 

μεθόδους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο

■ του φιλανθρωπικού αυταρχισμού: ο ηγέτης υπαγορεύει στα μέλη της 

ομάδας τον τρόπο δράσης, παρέχοντάς τους, όμως, ταυτόχρονα 

εξηγήσεις και ενισχύοντας τη "σωστή" συμπεριφορά τους με μικρές 

επιβραβεύσεις

■ του παραπλανητικού αυταρχισμού: ο ηγέτης τρέφει τα μέλη της ομάδας 

με την ψευδαίσθηση ότι συμμετέχουν ενεργά και καθορίζουν τις 

εξελίξεις, ενώ στην πραγματικότητα όλες τις σημαντικές αποφάσεις τις 

λαμβάνει μόνο εκείνος

■ της συμβουλευτικής ηγεσίας: ο ηγέτης δημιουργεί την αίσθηση στα μέλη 

της ομάδας ότι οι ιδέες και οι προτάσεις τους είναι επιθυμητές από την 

ηγεσία και ότι μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων

■ της φιλελεύθερης-συμμετοχικής προσέγγισης: ο ηγέτης συμμετέχει στην 

ομάδα, ως μέλος, και ακολουθεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από 

αυτή

Φυσικά, ως προς αυτόν τον τελευταίο τύπο συμπεριφοράς, επειδή η δομή 

κάθε επιχείρησης προβλέπει ότι για κάθε απόφαση υπάρχει μια αντιστοιχία 

θέσης εξουσίας και ευθύνης, ο ηγέτης, ακόμα και αν υιοθετήσει μια 

απόλυτα φιλελεύθερη-συμμετοχική προσέγγιση, δεν μπορεί να αποποιηθεί 

τις προσωπικές του ευθύνες και να τις επιρρίψει στην ομάδα, της οποίας η 

επίβλεψη και η καθοδήγηση του έχει ανατεθεί από τη διοίκηση.

Αλλωστε, η ύπαρξη του φάσματος αυτού, δίνει σε κάθε ηγετικό στέλεχος 

τη δυνατότητα να αποφεύγει την προσκόλληση σε ένα ηγετικό style και να 

επιλέγει το κατάλληλο για κάθε περίπτωση, κάτι που, όπως αποδεικνύεται 

από έρευνες, συμβαίνει και στην πράξη. Έτσι, στην περίπτωση που οι 

αποφάσεις είναι σημαντικές για την επιχείρηση, τα περισσότερα ηγετικά
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στελέχη έχουν την τάση να λειτουργούν με αυταρχικό τρόπο, δίνοντας 

μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις επεξηγήσεις στα μέλη της ομάδας. Όταν οι 

αποφάσεις είναι σημαντικές για τους εργαζόμενους, αλλά όχι απαραίτητα 

και για την επιχείρηση, τα περισσότερα ηγετικά στελέχη έχουν την τάση να 

συμβουλεύονται τα μέλη της ομάδας, να ενθαρρύνουν την από κοινού 

λήψη των αποφάσεων, ακόμα και να αναθέτουν σε αυτά την ευθύνη για τη 

λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Στην περίπτωση που οι αποφάσεις δεν 

είναι σημαντικές, ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για την επιχείρηση, τα 

στελέχη έχουν την τάση, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρόνο, είτε να 

αναθέτουν τη λήψη των αποφάσεων στα μέλη της ομάδας, είτε να 

αποφασίζουν αυταρχικά εκ μέρους τους. Τέλος, όταν οι αποφάσεις είναι 

εξίσου σημαντικές, και για τους εργαζόμενους και για την επιχείρηση, τα 

στελέχη έχουν την τάση να συμβουλεύονται τα μέλη της ομάδας, πριν 

πάρουν τις αποφάσεις τους.

Διεξοδικότερες έρευνες, με αντικείμενο το ηγετικό style και βάση το 

φάσμα των πιθανών πλεγμάτων συμπεριφοράς, έδειξαν ότι τα τμήματα 

προσωπικού και διοίκησης υιοθετούν πιο εύκολα το style της συμμετοχικής 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στα οικονομικά τμήματα και τα τμήματα 

παραγωγής προτιμάται περισσότερο το αυταρχικό style ηγεσίας, ενώ τα 

τμήματα πωλήσεων και προμηθειών βρίσκονται ανάμεσα στα δύο αυτά 

άκρα.

Τέλος, άλλες ερευνητικές προσπάθειες επιβεβαιώνουν τη θεωρητική θέση 

των επιστημόνων συμπεριφοράς που υποστηρίζουν ότι η επιλογή του style 

ηγεσίας σχετίζεται άμεσα και με τη γενικότερη στρατηγική που κάθε 

επιχείρηση έχει επιλέξει να ακολουθήσει.

39



Βίκο Βαλάσκα

Ανασκόπηση του φαινομένου της ηγεσίας

Εισαγωγή

Το φαινόμενο της ηγεσίας έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από την εποχή 

της δημιουργίας των πρώτων κοινωνικών δομών. Είναι λογικό, άλλωστε, 

αφού κάθε κοινωνική ομάδα, εφόσον επιβιώσει με κάποια διαχρονική 

σταθερότητα, παρουσιάζει, αργά ή γρήγορα, μια -έστω και στοιχειώδη- δομή 

και μια ιεραρχική κλίμακα εξουσίας και ευθυνών, διαφοροποιεί τις 

δραστηριότητες των ηγετών και των μελών που τους ακολουθούν, 

αποκρυσταλλώνει με σαφήνεια τους ρόλους τους, τα πλαίσια αναφοράς για 

τη δράση τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τη μορφή εξουσίας 

και τα πρότυπα άσκησής της και επομένως ενδιαφέρεται να διερευνήσει σε 

βάθος οποιοδήποτε θέμα αφορά στο φαινόμενο της ηγεσίας.

Με το πέρασμα του χρόνου, οι κοινωνικές δομές γίνονται σταδιακά όλο 

και πιο περίπλοκες και τα ζητήματα που αφορούν στην ηγεσία 

πολλαπλασιάζοντας με αποτέλεσμα η ενασχόληση του ανθρώπου με το 

φαινόμενο της ηγεσίας να γίνεται και πολύ πιο έντονη, αλλά ταυτόχρονα και 

πολύ πιο συστηματική.

Το φαινόμενο της ηγεσίας, όπως συμβαίνει και σήμερα άλλωστε, δεν 

απασχολούσε μόνο εκείνους που είχαν ενεργό ανάμειξη στην πολιτική ζωή, 

αλλά ενδιέφερε πολύ έντονα και τους ανθρώπους των γραμμάτων και των 

τεχνών. Πολλά και αξιόλογα έργα με αντικείμενο την ηγεσία έχουν διασωθεί 

από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας και συναρπάζουν τον αναγνώστη με τη 

διαχρονικότητά τους. Από τα πιο σημαντικά από όλα αυτά ξεχωρίζουν 

ιδιαίτερα -το καθένα για διαφορετικούς λόγους- ο "Περικλέους Επιτάφιος" 

του Θουκυδίδη, τα "Στρατηγήματα" του Πολυαίνου και "Ο ηγεμόνας" του 

Μακιαβέλι.
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Ο "Επιτάφιος" του Θουκυδίδη είναι ο λόγος που εκφώνησε ο Περικλής 

πάνω στους τάφους των νεκρών που σκοτώθηκαν κατά το πρώτο έτος του 

Πελοποννησιακού πολέμου και φαινομενικά είναι έργο που δε σχετίζεται 

άμεσα με το φαινόμενο της ηγεσίας. Και όμως, πρόκειται για ένα έργο - 

πορτρέτο του μεγάλου Αθηναίου ηγέτη. Ο Θουκυδίδης, μέσα στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου λόγου, παραδίδει έναν ύμνο στο μεγαλείο της δημοκρατικής 

Αθήνας, στο οποίο οδήγησαν την πόλη οι μοναδικές ηγετικές ικανότητες του 

Περικλή.

Τα "Στρατηγήματα" του Πολυαίνου είναι μια συλλογή μικρών ιστοριών με 

αντικείμενο τα στρατηγικά τεχνάσματα και τους ευρηματικούς τρόπους 

δράσης διαφόρων ηγετών, ημίθεων και θεών της αρχαιότητας. Το 

συγκεκριμένο έργο έχει ως κεντρικό θέμα την ηγεσία, τους ηγέτες και τις 

τακτικές τους, ενώ έχει γραφεί με βασικό σκοπό να αποτελέσει βοηθητικό 

εγχειρίδιο για τους σύγχρονους του Πολυαίνου ηγέτες.

"Ο ηγεμόνας" του Μακιαβέλι είναι ένα δοκιμιακό σύγγραμμα για το 

φαινόμενο της ηγεσίας, γραμμένο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 

συγχρόνων του συγγραφέα αναγνωστών. Πρόκειται για ένα έργο που έχει 

σαν βασικό στόχο τον ορισμό τρόπου συμπεριφοράς και δράσης των ηγετών 

και, παρόλο που μπορεί να μην είναι δυνατόν να γίνει πιστή εφαρμογή του 

σε κάθε εποχή, αποτελεί διαχρονικό έργο αναφοράς για όλες τις σχετικές με το 

θέμα μελέτες.

Ακολουθεί συνοπτική αναφορά στη ζωή και τα εν λόγω έργα κάθε ενός από 

τους τρεις προαναφερθέντες συγγραφείς.

"Περικλέους επιτάφιος" του Θουκυδίδη

Ο Θουκυδίδης γεννήθηκε στην Αθήνα γύρω στο 457 π.Χ. και έζησε την 

πόλη στη μεγάλη ακμή της. Οι συνθήκες και τα ιδεολογικά ρεύματα της 

εποχής του επηρέασαν το Θουκυδίδη, ο οποίος αξιοποίησε και ξεπέρασε τα 

επιτεύγματα των ομότεχνών του ιστορικών. Μαθητής των σοφιστών και
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ταυτόχρονα δέκτης των ιστοριογραφικών τάσεων του καιρού του, έγινε ο 

κατεξοχήν εκπρόσωπος του ελληνικού ορθολογισμού, ενώ ήταν και ο πρώτος 

ιστορικός που εφάρμοσε αυστηρά επιστημονικές μεθόδους στη συγκέντρωση 

του υλικού, την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων και την ανάλυση της 

συμπεριφοράς του ανθρώπου, με βασικό στόχο την εξακρίβωση της αλήθειας. 

Έργο ζωής για το Θουκυδίδη υπήρξε η συγγραφή της ιστορίας του 

Πελοποννησιακού πολέμου (431 - 404 π.Χ.), στην οποία αφοσιώθηκε κατά τη 

διάρκεια της εικοσάχρονης εξορίας του από την Αθήνα12.

Ο Θουκυδίδης, με αφορμή την εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου, θέλησε να γράψει ένα μεταμφιεσμένο εγχειρίδιο 

πολιτικής θεωρίας. Φιλοδοξία του ήταν να καταστεί το έργο του "κτήμα ες 

αεί", πολύτιμος σύμβουλος των ανθρώπινων γενεών που θα ακολουθούσαν. 

Όμως, η απλή παράθεση των γεγονότων, όσο αντικειμενική, πλήρης και 

παραστατική και αν είναι, δε μπορούσε να ικανοποιήσει αυτή τη φιλοδοξία. 

Έτσι, θέλοντας να φωτίσει ολόπλευρα τα γεγονότα, να καταδείξει την 

εσωτερική τους σύνδεση και να ανιχνεύσει τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν 

σε μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, επέλεξε να εντάξει μέσα στο έργο του, 

παράλληλα με την αφήγηση, και τις δημηγορίες, όπου έκλεισε την ιστορική 

και πολιτική του σκέψη13.

Οι δημηγορίες επομένως -οι λόγοι που εκφωνήθηκαν από διάφορα 

πρόσωπα, βασιλείς, πολιτικούς ηγέτες και στρατηγούς, σε συγκεκριμένες 

περιστάσεις, πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου- καταλαμβάνουν 

πολύ σημαντική θέση στο έργο του Θουκυδίδη. Η συγγραφή τους μάλιστα 

αποδείχθηκε, ίσως, το δυσκολότερο έργο που ανέλαβε να φέρει σε πέρας ο 

ιστορικός, καθώς επιχείρησε να αναπλάσει, όσο πιο πιστά μπορούσε, το 

περιεχόμενο των λόγων ορισμένων αγορητών και ταυτόχρονα να φωτίσει την 

προσωπικότητα, το ήθος και την ψυχολογία τους14.

Μια από τις πιο σπουδαίες δημηγορίες, μέσα στα πλαίσια του έργου του 

Θουκυδίδη, είναι ο "Περικλέους Επιτάφιος", ο οποίος περιλαμβάνεται στο 

δεύτερο βιβλίο της "Ιστορίας" του. Η διάρθρωση της δομής του "Επιταφίου"
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ακολουθεί το πρότυπο της δομής των επιταφίων λόγων που εκφωνούνταν σε 

κάθε ανάλογη περίσταση και περιλαμβάνει:

■ το προοίμιο, στο οποίο αποκαλύπτεται η στάση του Περικλή απέναντι 

στο θεσμό και η κρίση του για την αξιοπιστία του επαίνου των νεκρών

■ το πρώτο μέρος, το οποίο περιέχει τον έπαινο των προγόνων και της 

σύγχρονης γενιά αλλά και τον έπαινο του Αθηναϊκού πολιτεύματος και 

του τρόπου ζωής των Αθηναίων πολιτών

■ το δεύτερο μέρος, όπου επαινούνται οι προκείμενοι νεκροί

■ το τρίτο μέρος, στο οποίο ο Περικλής προσπαθεί να παρηγορήσει και 

ταυτόχρονα να συμβουλεύσει τους συγγενείς των νεκρών

■ ο επίλογος, όπου υπάρχει η προτροπή προς τους συγγενείς, μετά τις 

τιμές που η πόλη απέδωσε στους νεκρούς, να τους τιμήσουν και εκείνοι 

ιδιωτικά

Η ειδοποιός διαφορά του "Επιταφίου", σε σύγκριση με άλλους, πιο 

συνηθισμένους επιτάφιους λόγους, έγκειται στο ότι ο συγκεκριμένος λόγος, 

αντί να δίνει τη μεγαλύτερη έκταση στον έπαινο του αθηναϊκού παρελθόντος, 

τον προσπερνά με μια σύντομη φράση και αναφέρεται γενικά και αόριστα 

στα πολεμικά έργα των νεκρών της χρονιάς, για να αφιερώσει το μεγαλύτερο 

μέρος του στην ενότητα που αναφέρεται στο αθηναϊκό πολίτευμα και να 

αναλύσει τους λόγους που οδήγησαν την πόλη στο μεγαλείο15.

Το κύριο μέρος του λόγου, λοιπόν, είναι μια ένας ύμνος στα πολιτικά, 

οικονομικά, κοινωνικά και πνευματικά επιτεύγματα της αθηναϊκής πολιτείας 

την εποχή που στην ηγεσία της ήταν ο Περικλής. Ο Θουκυδίδης, έχοντας 

ξεχωρίσει τον Περικλή, ανάμεσα σε όλους τους συγχρόνους του, θέλησε να 

"στήσει ένα επιβλητικό μνημείο" του μεγάλου Αθηναίου πολιτικού και να 

δείξει, όσο το δυνατόν παραστατικότερα, την αρετή του ολοκληρωμένη: και 

στα έργα και στα λόγια. Για το σκοπό αυτό, αφιέρωσε μεγάλο μέρος των δύο 

πρώτων βιβλίων του έργου του στις ενέργειες και τις δημηγορίες του Περικλή
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και έκλεισε το τμήμα αυτό της συγγραφής του, που είναι αφιερωμένο στον 

Περικλή, με το περίφημο χαρακτηρισμό του Αθηναίου ηγέτη.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο "Επιτάφιος" αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία για 

να δοθεί μια περισσότερο ολοκληρωμένη απεικόνιση της προσωπικότητας του 

Περικλή και να φωτιστούν καλύτερα ορισμένες ιδέες που αποτελούσαν την 

πολιτική του φιλοσοφία. Με τον "Επιτάφιο" στοιχειοθετείται το πορτρέτο 

ενός εμπνευσμένου και συστηματικού στις ενέργειές του ηγέτη, ενώ 

παράλληλα παίρνει νέες διαστάσεις και η πολιτική που αυτός αντιπροσώπευε.

"Στρατηγήματα" του Πολυαίνου16

Η ζωή του Πολυαίνου μας είναι ελάχιστα γνωστή. Τα στοιχεία που 

προκύπτουν, κυρίως από τις αφιερώσεις των βιβλίων των "Στρατηγημάτων", 

συνηγορούν στο ότι πρόκειται για έναν Ελληνα συγγραφέα, δικανικό 

ρήτορα, ο οποίος καταγόταν από τη Μακεδονία και έζησε, πιθανότατα το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, στη Ρώμη. Ήταν σύγχρονος του αυτοκράτορα 

Μάρκου Αυρήλιου Αντωνίνου (161-180 μ.Χ.) και του συνάρχοντά του 

Λεύκιου Ουήρου (161-169 μ.Χ.) , στους οποίους αφιερώνει τα

"Στρατηγήματα", ως ένα είδος τακτικού βοηθήματος. Συγκεκριμένα, το 162 

μ.Χ. που ο Λεύκιος Ουήρος εκστρατεύει κατά των Πάρθων και των Περσών, ο 

ίδιος ο Πολύαινος αδυνατεί, λόγω ηλικίας, να συμμετάσχει στη μάχη κατά 

των πατροπαράδοτων εχθρών της Ελλάδας και, αντ' αυτού, προσφέρει το 

έργο του "ως της στρατηγικής επιστήμης εφόδια", προκειμένου να συμβάλλει 

και αυτός, κατά κάποιο τρόπο, στη νίκη που τόσο επιθυμεί.

Τα "Στρατηγήματα" είναι το πνευματικό προϊόν μιας πολύμοχθης και 

πολύχρονης μελέτης ιστορικών κειμένων. Αποτελείται από οκτώ βιβλία, τα 

οποία περιέχουν 900 μικρές ιστορίες, όλες από έργα διαφόρων προγενέστερων 

συγγραφέων. Οι ιστορίες αυτές αναφέρονται σε ευφυή στρατηγικά, πολεμικά 

και άλλα τεχνάσματα, καθώς και σε πονηρούς και ύπουλους τρόπους δράσης 

των βασιλέων, των στρατιωτικών και των πολιτικών, ακόμη και των θεών της 

αρχαιότητας. Έτσι, μέσα στο έργο αυτό του Πολυαίνου περιλαμβάνονται
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ιστορίες για το Διόνυσο, τον Ηρακλή και τον Θησέα, τους Μακεδόνες 

βασιλείς και τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και ιστορίες 

βάρβαρων λαών (Περσών, Αιγυπτίων, Σκυθών κτλ). Ρωμαίων στρατηγών, 

ακόμα και διαφόρων γυναικών.

Τα "Στρατηγήματα", ενώ δεν είναι ένα καθαυτό ιστορικό έργο, έχουν 

ιδιαίτερη αξία ως ιστορική πηγή, καθώς περιέχουν άφθονες ιστορικές 

πληροφορίες -συχνά μεγάλης σημασίας-, διασώζουν αποσπάσματα ιστορικών 

κειμένων που έχουν χαθεί, ενώ, επίσης, φέρνουν στο φως ονόματα ιστορικών 

συγγραφέων, τα έργα των οποίων έχουν χαθεί. Παράλληλα, πολύ σημαντική 

είναι και η προσφορά του έργου αυτού στην αρχαιογνωσία, καθώς παρέχει 

στον αναγνώστη σημαντική πληροφόρηση για ιστορικά γεγονότα που 

αφορούν στις στρατηγικές επιλογές ηγετικών φυσιογνωμιών της αρχαιότητας.

Οπωσδήποτε, πάντως, γεγονός είναι ότι τα "Στρατηγήματα" εκτιμήθηκαν 

πολύ, τόσο από τους αυτοκράτορες Αντωνίνο και Ουήρο, στους οποίους ήταν 

αφιερωμένα, όσο και στους διαδόχους τους, στους οποίους πέρασαν ως 

πολύτιμη κληρονομιά.

"Ο ηγεμόνας" του Νικολό Μακιαβέλι17

Ο Μακιαβέλι γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1469 και έζησε σε μια 

ταραγμένη πολιτικά περίοδο. Το ενδιαφέρον του για την πολιτική ήταν 

πάντα ζωηρό και γι' αυτό επιδίωξε και κατάφερε να αναλάβει τη θέση του 

γραμματέα των Δέκα, στη δεύτερη Καγκελαρίας της Φλωρεντινής 

Δημοκρατίας, θέση στην οποία παρέμεινε για δεκατέσσερα συναπτά χρόνια. 

Από τη σπουδαία αυτή θέση ευθύνης του δόθηκε η ευκαιρία να 

παρακολουθήσει στενά την πολιτική ζωή της Δημοκρατίας, να ασχοληθεί 

ιδιαίτερα με στρατιωτικές και εσωτερικές υποθέσεις, να πρωταγωνιστήσει σε 

σημαντικά πολιτικά γεγονότα και να συμμετέχει σε πολλές διπλωματικές 

αποστολές. Μετά την πτώση της δημοκρατίας, αποκλείστηκε από όλα τα 

δημόσια αξιώματα και στη συνέχεια "κυνηγήθηκε" ανελέητα από το νέο 

καθεστώς, ποτέ, όμως, δε σταμάτησε η σκέψη του να τρέχει στις πολιτικές
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εξελίξεις και να επιθυμεί διακαώς να λάβει ξανά ενεργό μέρος στην πολιτική 

ζωή της πόλης του. Δυστυχώς για εκείνον, μέχρι και το θάνατό του δεν 

κατάφερε να καταλάβει και πάλι μια αξιόλογη θέση στην πολιτική ζωή της 

Φλωρεντίας.

Το γεγονός πάντως ότι για πολλά χρόνια παρέμεινε αποκλεισμένος από τα 

δημόσια αξιώματα, απομονωμένος στο κτήμα του στο Σαν Κασιάνο, 

συντέλεσε αποφασιστικά στην ενασχόλησή του με τη συγγραφή. Την περίοδο 

της απομόνωσής του στο κτήμα του έγραψε και τον "Ηγεμόνα", ένα από τα 

πιο γνωστά του έργα. Στη συγγραφή του συγκεκριμένου έργου, η 

προηγούμενη εμπειρία του, ως δημόσιος αξιωματούχος, αποδείχθηκε 

πολύτιμη.

Με τον "Ηγεμόνα" ο Μακιαβέλι είχε κυρίως στόχο να καθορίσει ένα τρόπο 

συμπεριφοράς και δράσης σε μια στιγμή κρίσης, σύγκρουσης και έλλειψης 

ισορροπίας, ανάμεσα στην παράδοση της Φλωρεντίας και της Ιταλίας, σε μια 

πρωτοαστική κοινωνία. Η οπτική του γωνία θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ανθρωπολογική, ακριβώς γιατί θεωρούσε την πολιτική συμπεριφορά ένα 

κομμάτι της γενικότερης ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Τα σημαντικότερα από τα θέματα που θίγονται στον "Ηγεμόνα" είναι

■ τα είδη των ηγεμονιών και τα χαρακτηριστικά τους

■ ο τρόπος κατάκτησης και διακυβέρνησης των ηγεμονιών

■ ο τρόπος υπολογισμού των δυνάμεων όλων των ηγεμονιών

■ τα είδη των στρατευμάτων και των μισθοφόρων

■ ο τρόπος συμπεριφοράς και δράσης ενός ηγεμόνα

■ τα χαρακτηριστικά στοιχεία επαίνου ή δυσφήμισης ενός ηγεμόνα

■ οι λόγοι για τους οποίους οι ηγεμόνες της Ιταλίας έχασαν τα κράτη τους

■ η δύναμη της τύχης και ο τρόπος αντιμετώπισής της

Το τμήμα του "Ηγεμόνα", στο οποίο ο Μακιαβέλι έχει επιμείνει, είναι 

εκείνο που αναφέρεται στον τρόπο συμπεριφοράς και δράσης ενός ηγεμόνα
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και συνεπακόλουθα στα χαρακτηριστικά στοιχεία που μπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσμα τον έπαινο ή τη δυσφήμισή του. Παρόλο, όμως, που το έργο 

σκιαγραφεί τον "πρότυπο" ηγεμόνα, δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, πηγή 

άντλησης πάγιων πολιτικών μοντέλων για εφαρμογή σε κάθε εποχή, κι αυτό 

γιατί γράφτηκε μέσα στα πλαίσια μιας κρίσης της κουλτούρας της εποχής του 

Μακιαβέλι. Είναι ένα έργο αναφοράς για όλους όσους ενδιαφέρονται να 

εντρυφήσουν στο φαινόμενο της ηγεσίας, ανεξάρτητα με το χώρο στον οποίο 

ανήκουν. Απευθύνεται πρωτίστως στους πολιτικούς, αλλά μπορεί να 

αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και για τους ανθρώπους του επιχειρηματικού 

κόσμου, των ενόπλων δυνάμεων, της δημόσιας διοίκησης, ακόμα και αυτών 

της θρησκευτικής ηγεσίας.
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Σϋγχρ°να θέματα πάνω στο φαινόμενο της ηγεσίας

Επιχειρησιακή κουλτούρα και ηγεσία

Εισαγωγή

Μία από τις πιο μυστήριες πλευρές του φαινομένου της επιχειρησιακής 

κουλτούρας είναι οι συνθήκες της δημιουργίας της18. Δύσκολα εξηγείται, 

παραδείγματος χάριν, το πώς δύο επιχειρήσεις με παρόμοιο εξωτερικό 

περιβάλλον και ιδρυτικά μέλη παρόμοιας "καταγωγής" μπορούν να 

εξελιχθούν λειτουργώντας με τελείως διαφορετικό τόπο, σε βάθος δέκα 

χρόνων. Εξίσου μυστήριο είναι και το φαινόμενο της εξέλιξης της κουλτούρας 

και του βαθμού αντίστασής της σε επερχόμενες αλλαγές στην επιχείρηση. 

Τέλος ανεξήγητοι είναι μερικές φορές και οι λόγοι για τους οποίους κάποια 

στοιχεία της επιχειρησιακής κουλτούρας επιμένουν να είναι παρόντα στις 

λειτουργικές διαδικασίες μιας επιχείρησης, παρόλο που δε φαίνεται να 

εξυπηρετούν κανένα σκοπό και, άλλες φορές, οι λόγοι για τους οποίους τα 

ίδια στοιχεία "επιβιώνουν", παρόλο που καταβάλλονται φιλότιμες 

προσπάθειες, από τους ηγέτες ή/και από τα μέλη των επιμέρους ομάδων, να 

τα αλλάξουν.

Προκειμένου να εξηγηθούν τα προαναφερθέντα μυστήρια φαινόμενα που 

αφορούν στην καταγωγή και την εξέλιξη της επιχειρησιακής κουλτούρας, 

έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες, οι οποίες υποδεικνύουν το που πρέπει να 

αναζητηθούν οι ρίζες της επιχειρησιακής κουλτούρας και επεξηγούν τις 

δυναμικές της. Κεντρικό ρόλο στην ανάλυση των φαινομένων αυτών κατέχει 

η σύνθεση τριών βασικών θεωριών, της θεωρίας της δυναμικής των ομάδων, 

της θεωρίας της ηγεσίας και της θεωρίας της μάθησης. Η θεωρία της 

δυναμικής των ομάδων παρέχει σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης των μελών μιας ομάδας και μεταξύ τους και με τους ηγέτες
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τους και γι' αυτό το λόγο ονομάζεται και θεωρία της κοινωνικής δυναμικής. 

Η θεωρία της ηγεσίας δίνει στοιχεία για το πως οι ιδρυτές, οι επιχειρηματίες, 

οι ιδιοκτήτες και οι ηγέτες συλλαμβάνουν και προωθούν τις δικές τους ιδέες 

τόσο στις επιμέρους ομάδες όσο και συνολικά στην επιχείρηση. Η θεωρία της 

μάθησης, ιδιαίτερα τα μοντέλα που αφορούν στη γνωστική μάθηση, παρέχει 

στοιχεία για τις αρχές, βάσει των οποίων επεξηγείται το γιατί κάποιες 

διαδικασίες σταθεροποιούνται, ενώ κάποιες άλλες εξαφανίζονται.

Επειδή το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας είναι επικεντρωμένο στο 

φαινόμενο της ηγεσίας, παρακάτω θα αναλυθεί συνοπτικά η θεωρία της 

ηγεσίας σε συνάρτηση με τον τρόπο επίδρασή της στη δημιουργία και την 

εξέλιξη της επιχειρησιακής κουλτούρας.

Η θεωρία της ηγεσίας στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής κουλτούρας

Η θεωρία της ηγεσίας είναι τεράστιο γνωστικό πεδίο, με πολλά επιμέρους 

στοιχεία, πολλά από τα οποία δεν άπτονται του φαινομένου της 

επιχειρησιακής κουλτούρας. Ορισμένα από τα στοιχεία αυτά, ωστόσο, όπως 

προέκυψε από μελέτες με αντικείμενο τη σχέση του ηγέτη και της ομάδας και 

τις συνέπειες που μπορεί να έχει η προσωπικότητα και το style του ηγέτη στη 

διαμόρφωση της ομάδας, συνδέονται άμεσα με την κατανόηση του τρόπου 

δημιουργίας και εξέλιξης της επιχειρησιακής κουλτούρας19. Δύο από τα 

σημαντικότερα αυτά στοιχεία είναι οι ομαδικές δραστηριότητες και το style 

της ομάδας.

Η ηγεσία και οι ομαδικές δραστηριότητες. Οι περισσότερες θεωρίες, που 

αφορούν στην ηγεσία και τις εργασιακές ομάδες, έχουν ορίσει τις 

διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα εσωτερικά και τα εξωτερικά ζητήματα 

που απασχολούν μια ομάδα. Συγκεκριμένα, διαχωρίζονται οι εξωτερικές, οι 

ηγετικές λειτουργίες από τις εσωτερικές, τις ομαδικές λειτουργίες. Οι Benne 

και Sheats20 έχουν διαχωρίσει ακόμα και τις ηγετικές λειτουργίες σε 

λειτουργίες που αφορούν στην πραγμάτωση ενός συγκεκριμένου έργου και 

λειτουργίες για τη δημιουργία και τη διατήρηση της ομάδας, ενώ παράλληλα
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και ο Bales21, στις εκτεταμένες πειραματικές έρευνές του για τις μικρές ομάδες, 

καταλήγει ότι υπάρχει η διάκριση ανάμεσα στις λειτουργίες έργου και τις 

κοινωνικό-συναισθηματικές λειτουργίες, παρατηρώντας ότι σε αυτές τις δύο 

λειτουργίες μπορούν να ανταποκριθούν διαφορετικού τύπου ηγέτες. Το 

αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι ορισμένα άτομα, σε ηγετικούς ρόλους, 

μπορεί να είναι περισσότερο ικανά να βοηθήσουν την ομάδα σε κάποιους 

μόνο τομείς και ότι, για αυτό το λόγο, στην πλειοψηφία των ομάδων, 

χρειάζεται να υπάρχουν παραπάνω από ένα είδος ηγετικών style.

Σε άλλες έρευνες πάνω στην ηγεσία, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν δύο 

βασικές διαστάσεις στο ηγετικό style που υιοθετεί ένα στέλεχος: η δημιουργία 

εξωτερικής δομής (με τη δημιουργία και τη διαχείριση εξωτερικών 

δραστηριοτήτων - έργων) και η συναίσθηση της εσωτερικής θέσης ευθύνης (με 

προσοχή και βοήθεια στη διαχείριση των εσωτερικών σχέσεων). Με αυτή τη 

λογική, ο Fiedler22 έκανε το διαχωρισμό ανάμεσα στους ηγέτες που 

εντοπίζουν τις διαφορές στην απόδοση των μελών της ομάδας τους 

(προσανατολισμός έργου) και σε αυτούς που βλέπουν τα μέλη της ομάδας 

τους να λειτουργούν με πολύ παρόμοιο τρόπο (προσανατολισμός εσωτερικών 

σχέσεων).

Σε μεταγενέστερες έρευνες, με αντικείμενο την εξέλιξη των στελεχών, νεαρά 

στελέχη δήλωσαν ότι ένιωθαν ότι δε θα είχαν τη δυνατότητα να αποβλέπουν 

σε ηγετικές θέσεις, μέχρι να αποκτήσουν τριών ειδών ικανότητες:

■ αναλυτική ικανότητα, για την αναγνώριση και τη διαμόρφωση των 

προβλημάτων, ώστε να μπορούν να εργαστούν πάνω σε αυτά

■ διαπροσωπική ικανότητα, για το χτίσιμο και τη διατήρηση διαφόρων 

ειδών σχέσεων και ομάδων

■ συναισθηματική ικανότητα, για το χειρισμό των συναισθηματικών 

απαιτήσεων του ίδιου του ρόλου ενός ηγετικού στελέχους

Όλα τα παραπάνω ερευνητικά συμπεράσματα συνηγορούν στο ότι η 

διαδικασία της ηγεσίας δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη διαδικασία της
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δημιουργίας και εξέλιξης της επιχειρησιακής κουλτούρας και στο ότι τα 

ζητήματα, που ορίζονται ως οι προβληματισμοί, γύρω από τους οποίους η 

επιχειρησιακή κουλτούρα διαμορφώνεται, είναι τελικά τα ίδια ζητήματα που 

αναγνωρίζονται στις περισσότερες θεωρίες ως ηγετικές λειτουργίες. 

Συνεκδοχικά, είναι βάσιμος και ο ισχυρισμός ορισμένων ότι μια λειτουργία, η 

οποία ανήκει κατ' αποκλειστικότητα στην ηγεσία, σε αντιπαράσταση με τη 

διαχείριση και τη διοίκηση, είναι η δημιουργία και η εξέλιξη της 

επιχειρησιακής κουλτούρας. Βέβαια, γεγονός είναι ότι όλοι οι ηγέτες 

αναπόφευκτα επηρεάζονται από την κουλτούρα στην οποία προηγουμένως 

έχουν μυηθεί και επιπρόσθετα ότι, όταν έχουν πια διαμορφώσει μια 

επιχειρησιακή κουλτούρα, μπορεί να αισθανθούν περιορισμένοι από αυτή και 

να ανακαλύψουν ότι δεν μπορούν πλέον να οδηγήσουν την ομάδα τους σε 

νέα, δημιουργικά μονοπάτια. Μια τέτοια περίπλοκη αλληλεπίδραση 

δημιουργικών και περιοριστικών δυνάμεων λειτουργεί τόσο στην ψυχολογία 

του ηγέτη όσο και σε αυτή της ομάδας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επίλυση των 

αντικρουόμενων δυνάμεων αναδεικνύεται ένα από τα πιο βασικά έργα της 

ηγεσίας.

Η ηγεσία και το style της ομάδας. Οι προδιαθέσεις των ηγετών μιας 

ομάδας, οι σχέσεις εξουσίας που διαμορφώνονται μέσα στην ομάδα και ο 

τρόπος με τον οποίο οι ηγέτες και τα μέλη της ομάδας αλληλεπιδρούν σε 

συναισθηματικό επίπεδο, είναι καθοριστικά στοιχεία για τα εξελικτικά στάδια 

της ομάδας, αλλά και για το style της επιχειρησιακής κουλτούρας που αυτή 

θα υιοθετήσει23. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντως, η επιλογή ενός 

συγκεκριμένου style επιχειρησιακής κουλτούρας, βάσει των 

προαναφερθέντων στοιχείων, είτε γιατί είναι ακραίο ή ακατάλληλο για τα 

δεδομένα των συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος, μπορεί να είναι 

δύσκολο να προσαρμοστεί στα δεδομένα της επιχείρησης ή μπορεί ακόμα και 

να οδηγήσει σε αυτοκαταστροφή. Έρευνες για την ψυχοδυναμική 

διαμόρφωση των ηγετών έχουν αποκαλύψει ότι ακόμα και η αμυντικά 

μεροληπτική στάση των ηγετών, όσον αφορά στο θέμα αυτό, μπορεί να 

διαμορφώσει αυτοκαταστροφικές επιχειρήσεις, που δεν είναι σε θέση να
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εκτιμήσουν με ακρίβεια την πραγματικότητα τόσο του εσωτερικού όσο και 

του εξωτερικού περιβάλλοντος και που, ως εκ τούτου, ενεργούν βασιζόμενες 

σε ελλιπή στοιχεία και προβλέψεις, αλλά και στη φαντασία...

Η πιο περιεκτική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι σχέσεις του ηγέτη 

και των μελών της ομάδας του μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοιες 

αυτοκαταστροφικές επιλογές, ανήκει στην τυπολογία των Kets de Vries και 

Miller24, οι οποίοι καταλήγουν ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικά είδη style και 

δίνουν την περιγραφή τους.

Το παρανοϊκό style: Βασίζεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης των άλλων και τη 

διάχυτη καχυποψία και οδηγεί

■ σε ενασχόληση με δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών και ελέγχου

■ σε συγκέντρωση της εξουσίας σε ένα διοικητικό κέντρο

■ σε ένα αντιδραστικό μοντέλο αναπτυσσόμενης στρατηγικής

■ σε αυστηρή επιτήρηση και σε έξω-επιχειρησιακό, αλλά και σε 

ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο

■ σε έμφαση στη διαφοροποίηση της επιχείρησης και

■ σε ένα εσωτερικό κλίμα κυνισμού, συντηρητισμού και επιφυλακής.

Το ψυχαναγκαστικό style: Βασίζεται στο φόβο της ενδεχόμενης αντιμετώπισης 

αναπάντεχων γεγονότων και της απώλειας του ελέγχου της κατάστασης, που 

μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρηση και οδηγεί

■ σε ψυχαναγκαστική ενασχόληση με τις λεπτομέρειες

■ στην τελειομανία

■ στην έντονη έμφαση σε τελετουργικά τυποποιημένους ελέγχους και 

διαδικασίες, επίσημες πολιτικές, αυστηρές ιεραρχίες, προσεκτικά μελετημένες 

και άκαμπτα εφαρμοσμένες στρατηγικές

■ σε μια εμμονή στις καθιερωμένες δραστηριότητες (προς ζημία της 

καινοτομίας) και
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■ σε ένα κλίμα κυριαρχίας και υποταγής.

Το δραματικό style: Βασίζεται σε μια υπέρμετρη ανάγκη για προσοχή και 

εντυπωσιασμό των ανθρώπων εκείνων που βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά και 

οδηγεί

■ σε ναρκισσιστική ενασχόληση

■ σε υπερβολική εκδήλωση των συναισθημάτων

■ σε ακόρεστη επιθυμία για δραστηριότητα και έντονες συγκινήσεις

■ σε εκμετάλλευση των άλλων

■ σε επιφανειακές και πολλές φορές τολμηρές αποφάσεις

■ στην ανάληψη παράτολμων ρίσκων

■ σε ασαφείς οργανωσιακές δομές ή διαδικασίες που έχουν σαν 

αποτέλεσμα τη διαρκή ανάγκη για προγράμματα αλλαγής και

■ σε κλίμα αμφιβολίας.

Το καταθλιττηκό style: Βασίζεται σε αισθήματα έλλειψης αυτοπεποίθησης και 

ματαιότητας και οδηγεί

■ σε μοιρολατρική παθητικότητα

■ σε ακραίας μορφής συντηρητισμό

■ σε μια τάση γραφειοκρατικής προσαρμογής στα στοιχεία του 

περιβάλλοντος που παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα και δεν 

αντιμετωπίζουν σημαντικές απειλές

■ σε κενό ηγεσίας και

■ σε ένα κλίμα ενοχής και εσωτερικής απόδοσης ευθυνών για οποιαδήποτε 

ατυχία μπορεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση.

Το σχιζοφρενικό style: Βασίζεται στο αίσθημα ότι ο κόσμος δεν προσφέρει 

ιδιαίτερη ικανοποίηση και ότι οι περισσότερες αλληλοεπιδράσεις τελικά δεν 

έχουν την επιθυμητή εξέλιξη και οδηγεί σε ουδέτερη και απόμακρη στάση του 

ηγέτη, στην ουσία δηλαδή στη δημιουργία ηγετικού κενού. Ο ηγέτης ούτε
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ηγείται, ούτε καν αναθέτει αρμοδιότητες στα μέλη της ομάδας του, αντίθετα 

απομακρύνεται και σταδιακά νιώθει ολοένα και πιο αποξενωμένος από την 

επιχείρηση.

Αυτοί οι ακραίοι τύποι επεξηγούν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η 

αναδυόμενη κουλτούρα μνας ομάδας θα διαμορφωθεί από την 

προσωπικότητα του ηγέτη της25. Όσο βέβαιο είναι ότι οι ηγέτες έχουν 

συγκεκριμένες προδιαθέσεις σαν άνθρωποι, άλλο τόσο ισχύει ότι οι 

προδιαθέσεις αυτές παρέχουν μια διαγνωστική βάση για την 

αποκρυπτογράφηση της επιχειρησιακής κουλτούρας, η οποία τελικά 

διαμορφώνεται σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση.
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Οι γυναίκες ως ηγέτες

Εισαγωγή

Πολλοί από τους ηγέτες στο χώρο των επιχειρήσεων επιδιώκουν να 

αναδειχθούν κυρίαρχοι, σε ένα εξωτερικό περιβάλλον πολύ ανταγωνιστικό 

και εξαιρετικά σκληρό, προσπαθώντας να μαντέψουν τη στρατηγική που θα 

"εξοντώσει" τους αντιπάλους τους. Ακόμα, όμως, και στο εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, η επιθυμία τους για την απόκτηση μιας 

κυρίαρχης θέσης βασίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στον ανταγωνισμό, ο 

οποίος εκδηλώνεται μέσα από την ιεραρχική εξουσία, συνεπάγεται σεβασμό 

και δεν ενέχει σαν κεντρικό στόχο τη συμπάθεια από τους υπόλοιπους, 

διευκολύνοντας έτσι την πραγματοποίηση αυστηρών ελέγχων, την ψυχρή και 

αναλυτική λύση των προβλημάτων και την υιοθέτηση σκληρής στάσης. 

Κάποιοι από τους πιο διάσημους και πλούσιους επιχειρηματίες της εποχής 

μας, όπως οι J. Ρ. Getty, Ross Perot & Donald Trump, ενεργούν κατά αυτόν το 

τρόπο. Στην ουσία, οι κανόνες των πρακτικών της ηγεσίας στις επιχειρήσεις 

εδραιώθηκαν με τη χρήση των αρσενικών αυτών προτύπων και η παραβίασή 

τους συνεπάγεται υποταγή στην κυριαρχία άλλων.

Με αυτή τη λογική, οι επιτυχημένες γυναίκες -σε μεγάλο ποσοστό- 

πιστεύουν ότι η επιτυχία τους εξαρτάται, κατά πολύ, από το αν και κατά πόσο 

ο τρόπος σκέψης και δράσης τους μοιάζει με αυτόν των αντρών. Η πεποίθηση 

αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι η κυρίαρχη στερεοτυπική στάση θέλει 

τις γυναίκες να είναι το αδύναμο φύλο και από την αντίληψη ότι, 

προκειμένου να είναι επιτυχημένες, θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα σε 

διαπροσωπικό επίπεδο, αφού οι προσωπικές σχέσεις μπορεί να βάλουν σε 

κίνδυνο την επιτυχία τους.

Η υιοθέτηση ανδρικού style ηγεσίας, πάντως, από κάποιες από τις 

επιτυχημένες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, μπορεί, ορισμένες φορές, να μην 

έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αποτελώντας ακόμα και εμπόδιο στην
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ανέλιξη τους μέχρι τις ανώτατες ιεραρχικά θέσεις μιας επιχείρησης. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως γιατί η "αρσενική" συμπεριφορά τους και έρχεται σε 

αντίθεση με τις στερεοτυπικές προσδοκίες από τις γυναίκες και είναι πολύ 

πιθανό να προκαλέσει ρήξεις στις διαπροσωπικές τους συμμαχίες.

Έτσι, στις μέρες μας, η "αρσενική" συμπεριφορά τείνει να εξαλειφθεί ως 

στοιχείο του ηγετικού style που υιοθετούν οι γυναίκες. Οι ερευνητές έχουν 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες σήμερα, ολοένα και περισσότερο, 

τείνουν να υιοθετούν φυσιολογική "γυναικεία" συμπεριφορά, η οποία 

περιλαμβάνει τη χρήση στρατηγικών που σχετίζονται με τη φροντίδα, τη 

βοήθεια και την ενθάρρυνση των άλλων, προκειμένου να επιτύχουν τους 

στόχους τους26.

Και ενώ η ανάπτυξη επιχειρησιακών ηγετών έχει υπάρξει το αντικείμενο 

ερευνών χρόνια τώρα, το πεδίο της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης έχει 

αρχίσει πολύ πρόσφατα μόνο να ερευνάται εκτενώς. Σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε το 199727 έγινε μια από τις πρώτες προσπάθειες να 

προσδιοριστεί η θέση που έχουν τα στοιχεία της επαγγελματικής 

κοινωνικοποίησης και της επιχειρησιακής ηγεσίας στο προφίλ των γυναικών 

ηγετών. Βάση για αυτή την έρευνα αποτελεί η πεποίθηση ότι άντρες και 

γυναίκες δε διαφέρουν στο ηγετικό τους style, όταν έχουν προηγουμένως 

εκπαιδευθεί, αλλά, χωρίς αυτή την εκπαίδευση, διαφοροποιούνται, όσον 

αφορά στις στερεοτυπικές κατευθύνσεις τους. Οι ηγέτες μπορούν να 

εκπαιδευθούν να συνδυάζουν, στο ηγετικό style που υιοθετούν, και το 

στοιχείο του προσανατολισμού στην εκτέλεση έργου και αυτό της μέριμνας 

για τα μέλη της ομάδας τους. Η διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, 

χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, έγκειται στο ότι, ενώ οι άντρες θα 

χρησιμοποιήσουν κυρίως τη μέριμνα για τα μέλη της ομάδας τους σαν βασικό 

στοιχείο του ηγετικού τους style, οι γυναίκες θα χρησιμοποιήσουν κυρίως τον 

προσανατολισμό στην εκτέλεση του έργου.

Στα πλαίσια της ίδιας έρευνας υπήρχαν και κάποια επιμέρους ζητήματα 

που διερευνήθηκαν και αφορούσαν το συνδυασμό της κοινωνικοποίησης των
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γυναικών και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος των επιχειρήσεων 

(ενός συνδυασμού που συνιστά μια πολύ θετική συνθήκη για τις γυναίκες ως 

ηγέτες του 21ου αιώνα) και την πιθανότητα οι απαραίτητες δεξιότητες για 

επιτυχημένες γυναίκες ως ηγέτες (η επικοινωνία του θυμού, η 

ανταγωνιστικότητα, η πειθώς, ο δυναμισμός και η ικανότητα της 

επικοινωνίας) να είναι αναγκαία χαρίσματα για την επιτυχημένη ηγεσία στο 

μέλλον.

Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης των γυναικών και η ηγεσία

Ο τρόπος πραγματοποίησης της κοινωνικοποίησης των γυναικών είναι 

ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους οι γυναίκες δε 

βρίσκονται σε ηγετικές επιχειρηματικές θέσεις. Μέσα στα πλαίσια της 

διαδικασίας της κοινωνικοποίησης δίνονται συγκεκριμένοι ρόλοι σε άντρες 

και γυναίκες, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται και συγκεκριμένες κοινωνικές 

προσδοκίες από κάθε φύλο. Η κοινωνική εξέλιξη κάθε ανθρώπου φυσικά είναι 

μοναδική, ωστόσο, δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται, σε κάποιο βαθμό, τόσο 

από τη γενικότερη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, όσο και από την 

οικογένεια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη θρησκεία.

Το αποτέλεσμα των επιρροών αυτών, όσον αφορά στον επαγγελματικό 

τομέα, είναι, σε πολλές περιπτώσεις, η είσοδος των γυναικών στον εργασιακό 

στίβο με την πεποίθηση ότι οι άντρες έχουν περισσότερα προσόντα για την 

ανάληψη της ηγεσίας απ' ό,τι εκείνες. Πέρα, όμως, από τις εκτιμήσεις των 

ίδιων των γυναικών για τις προσωπικές τους ικανότητες, οι επιρροές αυτές 

είναι εμφανείς και σε όλους τους άλλους, που μπορεί να μην θεωρούν τις 

γυναίκες άξιες να προωθηθούν σε ηγετικές θέσεις, εξαιτίας μιας εικόνας που 

έχουν σχηματίσει και που συνήθως βασίζεται σε λάθος υποθέσεις28.

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, εξάλλου, χρησιμοποιούνται, μέχρι και 

σήμερα, "αρσενικοί" κανόνες για την αξιολόγηση, τη σύγκριση και την 

προαγωγή των εργαζομένων. Έτσι οι γυναίκες μέσα σε μία επιχείρηση 

αξιολογούνται με "αρσενικά" μέτρα και σταθμά, όπως η μαχητικότητα, η
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σθεναρότητα, ο ορθολογισμός, η ανταγωνιστικότητα, η αποφασιστικότητα, το 

σωματικό μέγεθος και η δύναμη, η αυτοπεποίθηση και η ανεξαρτησία, ενώ, 

παράλληλα, "καταδικάζονται" ως υποχωρητικές και μη-ορθολογίστριες, όταν 

επιδεικνύουν "γυναικείες" αρετές, όπως η καλοσύνη, ο ανιδιοτέλεια και η 

θέρμη, με αποτέλεσμα συχνά να μην ευνοούνται για τις προαγωγές σε 

ηγετικές θέσεις.

Παρακάτω αναλύεται συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο οι τρεις από τις πιο 

βασικές παραμέτρους της διαδικασίας κοινωνικοποίησης των γυναικών (η 

οικογένεια, το εκπαιδευτικό σύστημα και η θρησκεία) επηρεάζουν τόσο την 

απόφασή τους να διεκδικήσουν ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις όσο και την 

εξελικτική τους πορεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Οικογένεια. Πολλοί γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους προσπαθώντας να 

τα "συμμορφώσουν" με τους ρόλους που η κοινωνία προσδοκά από αυτά να 

διαδραματίσουν ως ενήλικες. Έτσι, η υιοθέτηση της ιδέας της αρσενικής 

υπεροχής μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να ξεκινά από την οικογένεια και 

να ακολουθεί έναν άνθρωπο καθ' όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του. Οι 

γονείς συχνά μαθαίνουν στα αγόρια να είναι επιθετικά, ενώ, αντίθετα, σε 

αρκετές περιπτώσεις, μαθαίνουν στα κορίτσια να αντιμετωπίζουν τις 

καταστάσεις παθητικά, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να αποδέχονται από 

πολύ μικρές την ανδρική εξουσία. Υπάρχουν, ωστόσο, και ορισμένες 

περιπτώσεις που μικρά κορίτσια ταυτίζονται περισσότερο με την πατρική και 

όχι τόσο με τη μητρική φιγούρα, με αποτέλεσμα, μεγαλώνοντας, να 

εμφανίζουν περισσότερα αρσενικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και 

παράλληλα να δείχνουν πιο έντονα το ενδιαφέρον τους για παραδοσιακά 

αντρικά επαγγέλματα29. Ενώ υπάρχουν επίσης και μη παραδοσιακές- 

οικογένειες, στις οποίες οι γυναίκες έχουν καταφέρει να βρουν τις ισορροπίες 

ανάμεσα στη δουλειά και την οικογένειά τους και οι άντρες έχουν υιοθετήσει 

συμπεριφορές που ξεφεύγουν μακράν από τον στερεοτυπικό αρσενικό ρόλο30, 

με αντίστοιχα αποτελέσματα στη διαμόρφωση των χαρακτήρων των παιδιών.
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Εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα συχνά "εκπαιδεύουν" τις γυναίκες 

να αποδέχονται την οπτική της κοινωνίας, όσον αφορά στις διαφορές των 

δύο φύλων και συνεκδοχικά στην επιλογή του τύπου της επαγγελματικής 

πορείας που θα ακολουθήσουν και του style ηγεσίας που θα υιοθετήσουν. 

Συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει ότι στο σχολείο, υπάρχει η τάση τα 

αγόρια να ενθαρρύνονται για την επίδειξη δυναμισμού και ενεργητικής 

μαθησιακής συμπεριφοράς και την επιδίωξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

αξιώσεων, ενώ αντίθετα, τα κορίτσια να ωθούνται περισσότερο σε μια 

παθητική μαθησιακή συμπεριφορά και σε επαγγέλματα περισσότερο συμβατά 

με το στερεοτυπικό ρόλο του φύλου τους31. Επιπρόσθετα, μέσα στα πλαίσια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η βασική ενασχόληση των αντρών είναι οι 

δραστηριότητες μέσα σε μεγάλες ομάδες, οι οποίες είναι συνήθως 

οργανωμένα, σκληρά παιχνίδια, ως μια κύρια μεταφορά της ζωής32, ενώ 

αντίθετα, οι γυναίκες αναπτύσσουν δραστηριότητες περισσότερο ιδιωτικής 

φύσης, μέσα στα πλαίσια μικρότερων ομάδων, και εμπλέκονται σε παιχνίδια 

που ενέχουν τα στοιχεία της εναλλαγής ρόλων και της στενής συνεργασίας, με 

αποτέλεσμα να βιώνουν πιο έντονες και αποκλειστικές φιλίες33. Βέβαια, 

παρόλο που άντρες και γυναίκες μπορεί να αλληλεπιδρούν μέσα σε κοινά, 

αλλά αυστηρά οριοθετημένα πλαίσια, υπάρχουν και άλλοι τρόποι 

αλληλεπίδρασης που αποδεικνύουν ότι μπορούν να παίζουν, ή και να 

εργάζονται σε βάθος χρόνου, από κοινού34.

Θρησκεία. Σύμφωνα με τη λογική των περισσότερων θρησκευμάτων, το 

πρότυπο που επικρατεί, σε οικογενειακό και κατ' επέκταση και σε κοινωνικό 

επίπεδο, είναι το πατριαρχικό πρότυπο, που θέλει τον άντρα επικεφαλής και 

τη γυναίκα σε δεύτερη μοίρα, να υποτάσσεται στην εξουσία του. Μία από τις 

πιο σημαντικές συνέπειες της αποδοχής του πατριαρχικού προτύπου 

κοινωνικής δομής για τις γυναίκες είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η οποία 

συνιστά βασικό στοιχείο μιας ηγετικής φυσιογνωμίας35. Οι ηγέτες είναι 

άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να ελέγξουν την έκβαση των 

γεγονότων στη ζωή τους, θεωρώντας ότι έχουν μια εσωτερική δύναμη ελέγχου 

των καταστάσεων. Αντίθετα, άνθρωποι που αποδίδουν την έκβαση των
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γεγονότων της ζωής τους σε τύχη, συμπτώσεις, υπερφυσικές δυνάμεις ή 

άλλους παράγοντες πέρα από τον έλεγχό τους, θεωρώντας ότι είναι στο έλεος 

μιας εξωτερικής δύναμης ελέγχου, δε διαθέτουν ένα από τα πιο βασικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία ενός ηγέτη και πιθανότατα δε θα βρεθούν ποτέ σε 

μια τέτοια θέση. Έτσι, οι γυναίκες που μεγαλώνουν με τα διδάγματα ενός 

θρησκεύματος με πατριαρχικό προσανατολισμό, μαθαίνουν να αποδέχονται 

την ανδρική εξουσία, τοποθετώντας εαυτούς σε μια θέση όπου ο έλεγχος 

προέρχεται σε κάθε περίπτωση από μια εξωτερική πηγή, και δύσκολα θα 

αποφασίσουν να διεκδικήσουν μια ηγετική θέση, ακόμα και αν είναι ικανές 

γι' αυτό.

Οι δεξιότητες των επιτυχημένων γυναικών σε ηγετικές θέσεις

Επειδή από τις γυναίκες που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις οι προσδοκίες 

που υπάρχουν είναι διαφορετικές36, σε σχέση με αυτά που αναμένονται από 

τους άντρες στις ίδιες θέσεις, διαφέρει σημαντικά και ο τρόπος με τον οποίο 

πρέπει να αναπτύξουν βασικές ηγετικές δεξιότητες. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί, για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, ένα αίσθημα σύγχυσης στις 

γυναίκες, όσον αφορά και στον τρόπο της συμπεριφοράς και της δράσης τους, 

αλλά και στο ρόλο τους μέσα στην επιχείρηση, μέχρις ότου τα μέλη της 

ομάδας τους να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους και να τις ίδιες ως ηγέτες. 

Οι σημαντικότερες από τις δεξιότητες που έχουν οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις 

και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να τις αναπτύξουν, προκειμένου να είναι 

επιτυχημένες, αναλύονται συνοπτικά παρακάτω.

Η ικανότητα διαχείρισης του θυμού: επειδή η έκφραση θυμού είναι από τα 

στοιχεία που, μέσα στα κοινωνικά αποδεκτά πλαίσια, "απαγορεύεται" να 

χαρακτηρίζουν τις γυναίκες37, σαν ηγέτες χαίρουν περισσότερης εκτίμησης 

όταν αντιμετωπίζουν το θυμό τους, καταπιέζοντας τον και διοχετεύοντας την 

ενέργεια τους σε διαδικασίες προσεκτικής εξέτασης της κατάστασης, και όχι 

τόσο όταν τον εκδηλώνουν με τη συμπεριφορά τους.
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Η ανταγωνιστική διάθεση: οι γυναίκες πρέπει να θεωρούν εαυτούς στελέχη με 

αυξημένο κύρος, ισάξια των ανδρών - συναδέλφων τους, και ως εκ τούτου να 

ενεργούν κατά τρόπο ευθύ απέναντι τους, με διάθεση για ανταγωνισμό σε 

επίπεδο κοινωνικής επιρροής και απώτερο στόχο την απόκτηση κύρους και 

κυριαρχίας προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικές ως ηγέτες.

Η δύναμη της πειθούς: όταν οι γυναίκες ηγέτες, για τις στρατηγικές τους 

επιλογές, χρησιμοποιούν τις θεωρούμενες ως κατάλληλες για εκείνες 

στρατηγικές, οι οποίες εμπεριέχουν στοιχεία όπως η υπόσχεση, η 

γενναιοδωρία, οι ηθικές αξίες, ο αλτρουισμός και η συμπάθεια και τις 

αναμενόμενες από εκείνες γλωσσικές επιλογές, η δύναμη της πειθούς που 

ασκούν πάνω στην ομάδα τους είναι πολύ μεγαλύτερη38.

Ο δυναμισμός: οι γυναίκες που υιοθετούν δυναμικό style ηγεσίας και 

ενστερνίζονται ένα αποτελεσματικό, εργασιακό επικοινωνιακό ύφος, συνεπές 

με τον ανδρικό κανόνα, υπερνικούν πιο σύντομα αρνητικά στερεότυπα που 

συνδέονται με την υποχωρητικότητα, την αδυναμία και την παθητικότητα, με 

αποτέλεσμα οι συνεργάτες τους να τις σέβονται και να τις εκτιμούν, καθώς 

εμφανίζονται περισσότερο ικανές να φέρουν σε πέρας το έργο που τους έχει 

ανατεθεί39.

Το ενεργητικό επικοινωνιακό style: σημαντικό πλεονέκτημα των γυναικών - 

ηγετών είναι ότι γνωρίζουν τον τρόπο να ακούν ο,τιδήποτε έχουν να τους 

πουν οι συνεργάτες τους, αντιλαμβανόμενες, σε αντίθεση με τους άντρες, 

ακόμα και τους μη λεκτικούς υπαινιγμούς40, και ενεργούν με βάση αυτά που 

ακούν, ενώ παράλληλα υπενθυμίζουν συνεχώς στους συνεργάτες τους να μη 

διστάζουν να τους επισκέπτονται για ο,τιδήποτε τους απασχολεί και να 

συζητούν μαζί τους.
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Οι διαστάσεις του φαινομένου της ηγεσίας στο μέλλον

Εισαγωγή

Ένα από τα μυστικά για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας 

επιτυχημένης επιχείρησης στον 21° αιώνα είναι και η ηγεσία, όχι μόνο στην 

κορυφή της ιεραρχίας, αλλά και σε χαμηλότερες ιεραρχικά κλίμακες, σ' 

ολόκληρη την επιχείρηση, γεγονός που συνεπάγεται την εμφάνιση μιας νέας 

μορφής επιχείρησης τις αμέσως επόμενες δεκαετίες41. Η επιχείρηση του 21ου 

αιώνα -η επιτυχημένη τουλάχιστον- καλείται να αντιμετωπίσει ένα πιο 

ανταγωνιστικό και ταχύτερα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς και ένα νέο 

είδος εργαζόμενου, ο οποίος γνωρίζει περισσότερα για την ηγεσία και τη 

διοίκηση, απ' ό,τι ο εργαζόμενος του προηγούμενου αιώνα. Η ηγεσία δεν 

είναι σήμερα μονό στη δικαιοδοσία των ελάχιστων εκλεκτών και κυρίως δεν 

μπορεί να θεωρείται πλέον ένα θεϊκό δώρο που δόθηκε εκ γενετής σε λίγους. Η 

παραδοσιακή αυτή αντίληψη δε λαμβάνει καθόλου υπόψη της τη δυναμική 

και τις δυνατότητες της διαρκούς μάθησης. Έτσι, στον 21° αιώνα, τα αξιόλογα 

στελέχη αναπτύσσουν τις ικανότητες τους μέσα από διαρκή μάθηση, επειδή 

αυτό το μοντέλο ανάπτυξης είναι που επιβραβεύεται όλο και περισσότερο 

από ένα επιχειρησιακό μοντέλο που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς. Σε ένα 

κόσμο που συνεχώς αλλάζει, η διαδικασία της μάθησης είναι αέναη και η 

ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι κάτι που αφορά όλο και περισσότερα 

άτομα.

Η σπουδαιότητα της διαρκούς μάθησης σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

επιχειρησιακό περιβάλλον, καθώς και η σχέση της με την ηγεσία, έχει υπάρξει 

το αντικείμενο εκτεταμένων μελετών42. Ερευνώντας τους λόγους για τους 

οποίους ορισμένα στελέχη έχουν διαγράψει λαμπρή πορεία, πολλές φορές 

ακόμα και σε πείσμα δύσκολων συνθηκών, προέκυψαν δύο στοιχεία που 

ξεχώρισαν: το ανταγωνιστικό κίνητρο και η διαρκής μάθηση. Τα στοιχεία 

αυτά δίνουν στα συγκεκριμένα άτομα ένα προβάδισμα, δημιουργώντας μια
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ασυνήθιστα ισχυρή ανταγωνιστική ικανότητα. Το ανταγωνιστικό κίνητρο 

κινητοποιεί τη διαδικασία της διαρκούς μάθησης, η οποία συνεχίζει να 

αυξάνει το επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων, και ειδικότερα των ηγετικών 

ικανοτήτων, που με τη σειρά τους παράγουν μια εξαιρετική ικανότητα 

αντιμετώπισης της όλο και πιο δύσκολης και ταχύτερα μεταβαλλόμενης 

παγκόσμιας οικονομίας.

Ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη των 

ηγετικών ικανοτήτων και των άλλων δεξιοτήτων ενός στελέχους, πέρα από τη 

διαρκή μάθηση, είναι η δύναμη της συσσωρευμένης ανάπτυξης. Αν ο κόσμος 

του 21ου αιώνα ήταν σταθερός, ακολουθούσε ορισμένους κανόνες και υπήρχε 

ευημερία, τότε οι διαφορετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα είχαν πολύ μικρή 

σημασία και ο ανταγωνισμός, μαζί με την ανάγκη για ανάπτυξη, ηγετικές 

ικανότητες και μετασχηματισμούς, θα μειώνονταν. Όμως, όπως ακριβώς οι 

επιχειρήσεις υποχρεώνονται σήμερα να μαθαίνουν, να αλλάζουν και διαρκώς 

να επανεφευρίσκουν τον εαυτό τους, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα 

στελέχη τους.

Η εμπλοκή ενός στελέχους σε μια διαδικασία εφ' όρου ζωής μάθησης, όμως, 

δεν είναι και τόσο απλή, καθώς απαιτείται από εκείνον/η μεγάλη προσπάθεια 

για την απόκτηση των "κατάλληλων" συνηθειών, προκειμένου να μαθαίνει 

διαρκώς43. Οι σημαντικότερες από τις συνήθειες αυτές είναι

■ η ανάληψη κινδύνων: η επιθυμία του στελέχους να ξεχάσει τις ανέσεις 

του και να δοκιμάσει νέες ιδέες, ο συνεχής πειραματισμός. Το 

αποτέλεσμα μπορεί να είναι μεγάλες επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες.

■ η αυτοκριτική με ταπεινοφροσύνη: η ειλικρινής αξιολόγηση των 

επιτυχιών και των αποτυχιών, η ευθεία αντιμετώπιση των αποτυχιών με 

στόχο την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων.

■ η επιδίωξη του στελέχους να παίρνει και τη γνώμη των άλλων: η 

συνείδηση ότι κανείς δε γνωρίζει τα πάντα και ότι οι άλλοι μπορούν να 

συνεισφέρουν τα μέγιστα με την ειλικρινή γνώμη τους, η επιμονή του 

στελέχους να μάθει τη γνώμη και τις ιδέες των άλλων.

63



Βίκο Βαλάσκα

■ η ικανότητα τοο στελέχους να ακούει με προσοχή: η επιθυμία να 

ακούει τους άλλους και η ικανότητα να το κάνει με προσοχή και με 

ανοιχτό μυαλό. Το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι μεγάλες ιδέες ή 

σημαντικές πληροφορίες, αλλά, με τη σωστή προσέγγιση, μπορεί να 

είναι η εξασφάλιση ακριβούς αναπληροφόρησης για τις επιπτώσεις των 

πράξεών του.

■ η διατήρηση ανοιχτού μυαλού για νέες ιδέες: η προθυμία να δει τη 

ζωή με ανοιχτό μυαλό.

Σε πρώτη θεώρηση, οι συνήθειες αυτές μπορεί να φαίνονται απλές, στην 

πραγματικότητα, όμως, επειδή βραχυπρόθεσμα είναι εξαιρετικά επώδυνες, 

δεν είναι εύκολο να τις αποκτήσει ένα στέλεχος. Η ανάληψη κινδύνων φέρνει 

αποτυχίες, όσο και επιτυχίες. Η ειλικρινής προσωπική αξιολόγηση, η επιδίωξη 

να παίρνει τη γνώμη των άλλων, η ικανότητα να ακούει προσεκτικά, κι όλα 

αυτά με ανοιχτό μυαλό, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα άσχημα νέα και 

αρνητική αναπληροφόρηση, όσο και καλά νέα και ενδιαφέρουσες ιδέες. 

Σίγουρα, λοιπόν, βραχυπρόθεσμα, η ζωή είναι πιο ευχάριστη χωρίς 

αποτυχίες, άσχημα νέα και αρνητική αναπληροφόρηση.

Τα άτομα εκείνα που έχουν την επιθυμία για διαρκή μάθηση υπερνικούν 

τη φυσική τάση του ανθρώπου να αποφεύγει ή να διακόπτει συνήθειες που 

δημιουργούν βραχυπρόθεσμα προβλήματα. Κατορθώνοντας να επιβιώνουν 

σε δύσκολες περιστάσεις, αποκτούν, κατά κάποιο τρόπο, ανοσία απέναντι στις 

αναποδιές. Με καθαρότητα σκέψης, συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα και 

αυτών των συνηθειών και της διαρκούς μάθησης. Περισσότερο, όμως, απ' όλα, 

στην απόκτηση των συνηθειών αυτών και την παράβλεψη των προβλημάτων 

που δημιουργούν, τους διευκολύνει το να έχουν υψηλά πρότυπα, φιλόδοξους 

στόχους και μια αίσθηση της αποστολής τους στη ζωή.
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Η σταδιοδρομία στον 21° αιώνα

Το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, συνδυαστικά με την ανάγκη για 

περισσότερες ηγετικές ικανότητες και διαρκή μάθηση, δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για σταδιοδρομίες αρκετά διαφορετικές από εκείνες που 

αποτελούσαν το αντιπροσωπευτικό δείγμα του προηγούμενου αιώνα44. Στον 

21° αιώνα καμία από τις "ασφαλείς" μεθόδους χάραξης σταδιοδρομίας, που 

χρησιμοποιούνταν προηγουμένως, δε θα εξασφαλίζει στα στελέχη μια 

ικανοποιητική ζωή, επειδή καμία δεν ενθαρρύνει επαρκώς τη διαρκή μάθηση, 

ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις ηγετικές ικανότητες.

Οι επιτυχημένες σταδιοδρομίες σήμερα είναι περισσότερο δυναμικές, με 

λιγότερες κάθετες κινήσεις σε μία και μοναδική κλίμακα ιεραρχίας και 

περισσότερες μετακινήσεις σε διαφορετικές θέσει εργασίας ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, βέβαια, υπάρχει μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα και αστάθεια, στοιχεία που αρχικά προκαλούν δυσφορία, αλλά 

στη συνέχεια γίνονται συνήθεια, καθώς εμπεδώνεται η σημασία των οφελών 

που προκύπτουν από αυτή την κατάσταση.

Υπάρχουν, βέβαια, ακόμα και σήμερα αρκετά στελέχη που συνεχίζουν να 

ακολουθούν το μοντέλο ανάπτυξης και σταδιοδρομίας του 20ου αιώνα. 

Συνηθέστερα, ο βασικότερος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ο φόβος τους ότι 

οι θέσεις εργασίας εξαφανίζονται και τα στελέχη, με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο, χάνουν τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα να μην σκέφτονται πολύ την 

ανάπτυξή τους, καθόλου την προσωπική τους ανανέωση και σίγουρα όχι την 

ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων. Αντίθετα, προσκολλώνται στη θέση 

που έχουν, αποφασισμένοι να την υπερασπιστούν με κάθε θυσία. Στην ουσία, 

ασπάζονται το παρελθόν και όχι το μέλλον.

Μια στρατηγική προσκόλλησης στο παρελθόν, όμως, πιθανότατα θα 

γίνεται ολοένα και πιο αναποτελεσματική, μέσα στις επόμενες δεκαετίες, και 

γι' αυτό, το καλύτερο για τα στελέχη των επιχειρήσεων σήμερα, παρά τους 

κινδύνους που υπάρχουν, είναι να τολμήσουν να κάνουν ένα άλμα προς το
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μέλλον, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να προλάβουν τις 

ταχύτατες εξελίξεις που συντελούνται στον επιχειρησιακό κόσμο.

66



Η ηγεσία & η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων

Μέρος Γ'

Η σημασία της ηγεσίας στη διαδικασία λήψης 
στρατηγικών αποφάσεων

■ Η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων 68

■ Η ηγεσία 71

■ Η σημασία της ηγεσίας στη διαδικασία λήψης στρατηγικών 
αποφάσεων 73

67



Βίκο Βαλάσκα

Η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων

Η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων είναι μια ιδιαίτερα 

πολύπλοκη διαδικασία, τα αποτελέσματα της οποίας είναι εξαιρετικά 

κρίσιμα, καταρχήν, για τη βιωσιμότητα, αλλά σίγουρα και για την 

επιτυχημένη πορεία κάθε επιχείρησης.

Η συνείδηση της σπουδαιότητας της διαδικασίας αυτής και η ανάγκη 

ανταπόκρισης των επιχειρηματικών στελεχών στις ιδιαίτερα αυξημένες 

απαιτήσεις της, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οδήγησε, από πολύ νωρίς, 

τους θεωρητικούς του συγκεκριμένου πεδίου σε συστηματικές προσπάθειες 

ανάπτυξης βοηθητικών στο δύσκολο έργο των στελεχών εργαλείων. Έτσι, 

αναπτύχθηκαν εργαλεία που βοηθούν τα στελέχη στη διαμόρφωση, σε κάθε 

περίπτωση, μιας, όσο το δυνατόν, περισσότερο ορθής και ολοκληρωμένης 

άποψης για την υπάρχουσα κατάσταση και τη διερεύνηση όλων των πιθανών 

επιλογών τους, ώστε να καταλήξουν στην πλέον συμφέρουσα για την 

επιχείρησή τους απόφαση.

Τα δύο σημαντικότερα βοηθητικά εργαλεία των στελεχών κάθε επιχείρησης 

για την επιτυχημένη έκβαση της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων 

είναι τα θεωρητικά μοντέλα και οι τεχνικές χαρτοφυλακίου.

Τα θεωρητικά μοντέλα δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη να επιλέξουν 

ανάμεσα στους διάφορους τρόπους, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις 

λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις, εκείνον (ή εκείνους) που θα αποδειχθεί 

περισσότερο κατάλληλος για την κατάσταση που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν. Έχοντας συνολική εικόνα των θεωρητικών μοντέλων που 

έχουν αναπτυχθεί και γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ενός από 

αυτά, μπορούν να επιλέξουν πολύ πιο εύκολα τον τρόπο με τον οποίο θα 

διαμορφώσουν τη στρατηγική τους, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική, να 

συνάδει με το εταιρικό μέγεθος ή/ και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

επιχείρησης και να ταιριάζει με τα δεδομένα τόσο του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
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Οι τεχνικές χαρτοφυλακίου δίνουν στα στελέχη τα εφόδια για να 

ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις διοίκησης και συντονισμού των 

διάφορων επιχειρηματικών μονάδων, στο πλαίσιο ενός ταχύτατα 

μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Παρουσιάζουν ξεκάθαρα 

κάποιους από τους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά επιχειρησιακά 

ζητήματα, βοηθούν στην εξακρίβωση της κατάστασης μιας επιχείρησης και 

προτείνουν την ενδεδειγμένη για την αντιμετώπιση της εκάστοτε κατάστασης 

στρατηγική.

Τα δύο αυτά εργαλεία για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων είναι 

αδιαμφισβήτητα απαραίτητα στα στελέχη των επιχειρήσεων, με την 

προϋπόθεση, όμως, ότι η χρήση τους γίνεται με συνείδηση ότι πρόκειται 

απλώς για εργαλεία και ότι δεν μπορούν από μόνα τους να δώσουν έτοιμες 

λύσεις στα διάφορα επιχειρησιακά ζητήματα. Τα στελέχη οφείλουν να 

αναγνωρίζουν, όσον αφορά στα θεωρητικά μοντέλα, ότι σε κάποιες από τις 

εκδοχές τους γίνονται υπεραπλουστευτικά και ότι, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, δεν αποτελούν συγκεκριμένες κατηγορίες, σε κάθε μία από τις 

οποίες μπορεί να ενταχθεί σαφώς μια επιχείρηση, και έτσι, να τα 

χρησιμοποιούν, παίρνοντας στοιχεία από δύο ή και περισσότερα μοντέλα 

ταυτόχρονα, προκειμένου να διαμορφώσουν τη στρατηγική της επιχείρησης. 

Επιπλέον, όσον αφορά στις τεχνικές χαρτοφυλακίου, πρέπει να είναι σε θέση 

να τις αφομοιώσουν, με κριτική σκέψη, και να τις χρησιμοποιήσουν 

συνδυαστικά και με άλλες τεχνικές, ώστε να μπορέσουν να οδηγηθούν στα 

σωστά συμπεράσματα.

Όμως, ο βαθμός δυσκολίας του έργου των στελεχών, όσον αφορά στην 

εμπλοκή τους στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων, δεν σχετίζεται 

μόνο με το αν και κατά πόσο μπορούν να χειριστούν επιδέξια τα εργαλεία 

που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά, κατά κύριο λόγο, μάλλον, με το αν 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Ο εξατομικευμένος 

τρόπος νοητικής λειτουργίας οποιουδήποτε στελέχους είναι επικεφαλής για τη 

διαμόρφωση στρατηγικής είναι εξαιρετικά κρίσιμος για την εξέλιξη της
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διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων, καθώς μπορεί να είναι τέτοιος 

ώστε να την "υποσκάπτει", χωρίς, βέβαια, να υπάρχει συνειδητά η πρόσθεση. 

Υπάρχουν πολλές ψυχολογικές παγίδες του μυαλού, τις οποίες κάθε στέλεχος 

πρέπει να μάθει να αναγνωρίζει, ώστε να μπορεί να τις αντιμετωπίσει και να 

προχωρήσει στη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής, απαλλαγμένος από 

οποιαδήποτε υποσυνείδητη επιρροή, η οποία μπορεί να αποβεί 

καταστροφική.
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Η ηγεσία

Εδώ και περίπου έναν αιώνα τα φαινόμενα της ηγεσίας και των ηγετών 

έχουν υπάρξει το αντικείμενο πολλών ερευνών. Κάποιες από τις έρευνες αυτές 

προσπάθησαν να αναδείξουν τις διαστάσεις της έννοιας της ηγεσίας και να 

ορίσουν συγκεκριμένες κατηγορίες ηγετικής συμπεριφοράς, ενώ άλλες, 

μεταγενέστερες έρευνες, αποπειράθηκαν να καθορίσουν τα διάφορα 

θεωρητικά πρότυπα ηγεσίας και τις κυρίαρχες μορφές άσκησης εξουσίας.

Ανεξάρτητα, όμως, από τα επιμέρους αποτελέσματα κάθε έρευνας, αυτό 

που προκύπτει, ως γενικότερο συμπέρασμα, από το σύνολο των ερευνητικών 

προσπαθειών, με αντικείμενο την ηγεσία, είναι ότι κάθε ηγέτης διακρίνεται, 

κυρίως, από την προσωπικότητά του. Κρίσιμα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε 

ηγετικής φυσιογνωμίας, άλλωστε, όπως, η συμπεριφορά, το πρότυπο ηγεσίας 

που θα ακολουθήσει, αλλά και το ηγετικό style που θα επιλέξει να υιοθετήσει, 

είναι όλα συνάρτηση της προσωπικότητας.

Σήμερα, κάθε ηγέτης, μέσα σε μια επιχείρηση, διαδραματίζει ένα πολύ 

σημαντικό ρόλο, καθώς με την ένταση της προσωπικότητάς του και την 

επιλογή που κάνει, όσον αφορά στο ηγετικό του style, συμβάλλει καθοριστικά 

στη διαμόρφωση της ομάδας του, στη δημιουργία και την εξέλιξη της 

επιχειρησιακής κουλτούρας και, επομένως, στην χάραξη πορείας τόσο για την 

ομάδα του όσο και για ολόκληρη την επιχείρηση.

Εξαιρετικά σημαντική παράμετρος στην προαναφερθείσα διαδικασία είναι 

η επιλογή του ηγετικού style, το οποίο ορίζεται ως ένα πλέγμα συμπεριφοράς 

και σχεδιάζεται για τις οργανωσιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

εργαζομένων στην επιδίωξη και επίτευξη κάποιων κοινών στόχων. Από ένα 

ευρύ φάσμα πλεγμάτων συμπεριφοράς, ο ηγέτης επιλέγει να υιοθετήσει μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά, που μπορεί να είναι από απόλυτα αυταρχική έως 

και απόλυτα δημοκρατική, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητά του, τη 

φύση της ομάδας του και τους επιχειρησιακούς στόχους και έχοντας πάντα ως 

γνώμονα την εφαρμοσιμότητα και την αποδοτικότητά της. Η επιλογή του 

αυτή δεν είναι καθόλου δεσμευτική, γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι
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υποχρεωμένος να εμμένει σε ένα ηγετικό style, όταν αυτό αποδεικνύεται 

ακατάλληλο, αλλά, αντίθετα, μπορεί, αν θέλει, να επιλέξει, εκ νέου, ένα 

διαφορετικό ηγετικό style περισσότερο κατάλληλο για την κατάσταση που 

αντιμετωπίζει σε μια δεδομένη περίοδο.

Η προσαρμογή του ηγέτη στις αλλαγές, τόσο του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, είναι ακόμα και σήμερα μία από 

τις εναλλακτικές που έχει. Στο μέλλον, όμως, όπως φαίνεται, θα είναι 

μονόδρομος, και μάλιστα όχι μόνο η προσαρμογή του στις αλλαγές, αλλά και 

η διαρκής αλλαγή του ίδιου του εαυτού του. Στο πλαίσιο μιας επιχείρησης 

που δραστηριοποιείται σε ένα ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό και 

τάχιστα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, κάθε ηγέτης οφείλει να αναπτύσσει 

συνεχώς τις ικανότητές του, μέσα από διαρκή μάθηση, προκειμένου να 

μπορέσει να ανταποκριθεί και ο ίδιος με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης 

του και να οδηγήσει την επιχείρησή του στην επιτυχία.
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Η σημασία της ηγεσίας στη διαδικασία λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων

Θεωρώντας συνολικά τη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων 

προκύπτει ότι, πέρα από οποιοδήποτε βοηθητικό εργαλείο, την κρισιμότερη 

παράμετρο για την επιτυχή έκβασή της αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας. 

Λαμβάνοντας, ταυτόχρονα, υπόψη και τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο 

ηγέτης σε κάθε ομάδα και επικεφαλής, σε κάθε περίπτωση, της συγκεκριμένης 

διαδικασίας, αναδεικνύεται η τεράστια σημασία της ηγεσίας για την εξέλιξη 

της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων και την τελική διαμόρφωση 

της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Ο ηγέτης σε κάθε επιχείρηση, είτε είναι μέλος της ανώτατης διοικητικής 

ομάδας είτε είναι μέλος μίας από τις επιμέρους τμηματικές ομάδες, είναι το 

στέλεχος εκείνο που έχει τη συνολική ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα της 

επιλογής μίας στρατηγικής απόφασης έναντι όλων των υπόλοιπων 

εναλλακτικών που παρουσιάζονται σε κάθε περίπτωση και συνολικά για τη 

διαμόρφωση στρατηγικής. Ακόμα και στην περίπτωση που το style ηγεσίας 

που έχει επιλέξει να υιοθετήσει, είναι αυτό της φιλελεύθερης προσέγγισης, 

συμμετέχοντας στην ομάδα, ως μέλος, και ακολουθώντας τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται από αυτή, επειδή η δομή κάθε επιχείρησης προβλέπει ότι για 

κάθε απόφαση υπάρχει μια αντιστοιχία θέσης εξουσίας και ευθύνης, δεν 

μπορεί να αποποιηθεί τις προσωπικές του ευθύνες και να τις επιρρίψει στην 

ομάδα, της οποίας η επίβλεψη και η καθοδήγηση του έχει ανατεθεί από τη 

διοίκηση.

Ο ηγέτης έχει, καταρχήν, την ευθύνη για την επιλογή των βοηθητικών 

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία λήψης μιας στρατηγικής 

απόφασης. Επιλέγει και την τεχνική χαρτοφυλακίου, βάσει της οποίας θα 

εξακριβώσει την κατάσταση συνολικά της επιχείρησης και κάθε μίας από τις 

επιχειρησιακές μονάδες, και το θεωρητικό μοντέλο, στο οποίο θα στηριχθεί 

για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και τη διαμόρφωση στρατηγικής. Όσον 

αφορά στην τεχνική χαρτοφυλακίου, επειδή η μεμονωμένη χρήση μιας από
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τις διαθέσιμες τεχνικές μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα, ο 

ηγέτης καλείται να λειτουργεί συνδυαστικά και να χρησιμοποιεί παράλληλα 

και άλλες τεχνικές. Όσον αφορά στο θεωρητικό μοντέλο, επειδή στην 

πραγματικότητα, σε λίγες μόνο περιπτώσεις, ένα μοντέλο ανταποκρίνεται 

επακριβώς σε όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης, ο ηγέτης καλείται να 

ξεχωρίσει τα επιμέρους στοιχεία, από δύο ή και περισσότερα μοντέλα, τα 

οποία είναι περισσότερο κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 

περίσταση.

Επιπλέον, ο ηγέτης φέρει πάντοτε την ευθύνη για την ομαλή και, όσο το 

δυνατόν περισσότερο, αποδοτική λειτουργία της ομάδας του, ώστε να 

διευκολύνεται και η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων και να 

υλοποιείται με τους ευνοϊκότερους όρους η προαποφασισμένη στρατηγική. Σε 

ιδανικές συνθήκες, ο ηγέτης φροντίζει για την ομάδα του (δείχνει ειλικρινές 

ενδιαφέρον για το καλό των μελών της, ενθαρρύνει την αμφίδρομη 

επικοινωνία, προωθεί το συμμετοχικό πνεύμα και προσεγγίζει τα μέλη της με 

διάθεση δημιουργίας ανθρώπινων, καταρχήν, σχέσεων) και ενεργεί κατά 

τρόπο ώστε να εισάγει δομή στην ομάδα του (προσδιορίζει και δομεί τις 

αλληλεπιδράσεις των μελών της, δίνει την κατεύθυνση προς την επίτευξη 

κοινών στόχων και, παράλληλα, οργανώνει τα μέλη της σε ικανοποιητικό 

βαθμό), δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη 

της άριστης λειτουργίας της.

Ακόμα, ο ηγέτης πρέπει να αναλάβει κάποια στιγμή στην πορεία της 

διαδικασίας λήψης μιας στρατηγικής απόφασης την πολύ σημαντική ευθύνη 

να αντιμετωπίσει τον ίδιο του τον εαυτό και τις ψυχολογικές παγίδες του 

μυαλού του, οι οποίες μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους για την εξέλιξη της 

διαδικασίας, δεδομένου ότι οι ιδιαιτερότητες στον τρόπο σκέψης του μπορεί 

να μην είναι πάντα ορατές ή προβλέψιμες, είναι, όμως, ικανές να 

"υπονομεύσουν" τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης.

Η ηγεσία ήταν και θα είναι πάντα ένα από τα πιο σημαντικά μυστικά για 

τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Στις μέρες

74



Η ηγεσία & η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων

μας, και ακόμα περισσότερο στο μέλλον, καθώς η ηγεσία σταδιακά παύει να 

θεωρείται "προνόμιο" των λίγων και εκλεκτών, η απόκτηση ηγετικών 

ικανοτήτων γίνεται κάτι που αφορά όλο και περισσότερα στελέχη μέσα σε μια 

επιχείρηση και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια νέου τύπου 

επιχείρηση, στην οποία όλα τα άξια στελέχη έχουν τη δυνατότητα να 

διεκδικήσουν το "δικαίωμα" ανάληψης μιας ηγετικής θέσης, ανεξάρτητα με 

τη θέση που κατέχουν στην κλίμακα της ιεραρχίας, αναπτύσσοντας τις 

ικανότητες τους, ηγετικές και άλλες, μέσα από διαδικασίες διαρκούς μάθησης. 

Άλλωστε, παραφράζοντας το Θουκυδίδη στον χαρακτηρισμό του Περικλή, 

την εξουσία σε κάθε επιχείρηση καλό είναι να την ασκούν τα πιο άξια 

στελέχη.
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