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1. Εισαγωγή

Μείζονος σημασίας κομμάτι του στρατηγικού μάνατζμεντ 
κάθε οργανισμού αποτελεί το στάδιο της υλοποίησης της 
στρατηγικής. Η διαδικασία του στρατηγικού μάνατζμεντ 
δεν σταματά με τις αποφάσεις για το ποια θα είναι η στρα
τηγική της επιχείρησης, αλλά περιλαμβάνει και τη μετου
σίωση των σχεδίων και των αποφάσεων αυτών σε συγκε
κριμένες ενέργειες και πράξεις. Ο ενδεχομένως επιτυχημέ
νος στρατηγικός σχεδιασμός κινδυνεύει να αποτύχει αν δεν 
συνοδευτεί και από ένα αντίστοιχο στάδιο υλοποίησης. Τα 
δυο αυτά στάδια, που αποτελούν τους πυλώνες του στρα
τηγικού μάνατζμεντ, αν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 
μεταξύ τους, είναι τελείως διαφορετικά και η επιτυχία του 
ενός δεν συνεπάγεται αυτόματα την επιτυχία του άλλου.

Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται κατά το στάδιο 
της διαμόρφωσης της στρατηγικής είναι παρόμοια σε όλες 
τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος, την επιδίωξη 
κέρδους, το είδος της επιχείρησης, κ.λπ, ενώ οι διαφορές 
αυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά την υλοποί
ηση της στρατηγικής. Στο στάδιο αυτό του στρατηγικού 
μάνατζμεντ επέρχονται συχνά έντονες αλλαγές σε άτομα, 
ρόλους, δραστηριότητες, οργανωτικά σχήματα, αξιοποίη
ση παραγωγικών πόρων, μεθόδους προϋπολογισμού, αντα
μοιβές, συστήματα ελέγχου, διαφήμισης, εκπαίδευσης κ.λπ

Στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου άλλα στελέχη είναι 
υπεύθυνα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και άλλα 
για την υλοποίησή της, χρειάζεται να ληφθεί μέριμνα, ώστε 
η μεταβίβαση της ευθύνης από το ανώτατο στο επόμενο ιε
ραρχικό επίπεδο να γίνει χωρίς προβλήματα, γεγονός που 
δεν αντιμετωπίζεται στις μικρές επιχειρήσεις. Η υλοποίηση 
της στρατηγικής θα είναι επιτυχής εάν στελέχη και εργαζό
μενοι:
♦ γνωρίζουν καλά τα θέματα της επιχείρησης,
♦ αισθάνονται αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης,
♦ έχουν ενστερνιστεί τους στόχους της (αφού έχουν λάβει 

μέρος στο στάδιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής) και 
έχουν δεσμευθεί να βοηθήσουν στην επίτευξή τους

Γενικά το στάδιο της διαμόρφωσηο τηε στρατηγικής δι
αχειρίζεται δυνάμεις και δυνατότητες πριν ακόμα πραγμα
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τοποιηθεί κάποιου είδους δραστηριότητα, στοχεύει στην 
αποτελεσματικότητα και είναι κατ’ εξοχήν μια διαδικασία 
σκέψης. Τα στελέχη που εμπλέκονται με αυτήν τη φάση του 
στρατηγικού μάνατζμεντ πρέπει να διακρίνονται από ανα
λυτική ικανότητα, κρίση και διαίσθηση.

Από την άλλη πλευρά η υλοποίηση των στρατηγικών 
σχεδίων ενός οργανισμού είναι μια διαδικασία κατά την 
οποία γίνεται διαχείριση των δυνάμεων και των δυνατοτή
των της επιχείρησης κατά τη διάρκεια ανάληψης συγκεκρι
μένων δράσεων. Στοχεύει στην αποδοτικότερη εφαρμογή 
των αποφάσεων του προηγούμενου σταδίου στη διαδικα
σία του στρατηγικού μάνατζμεντ και είναι κατ' εξοχήν μια 
διαδικασία λειτουργική. Τα στελέχη που αναλαμβάνουν να 
μετουσιώσουν σε πράξεις τα στρατηγικά σχέδια του οργα
νισμού πρέπει να έχουν ανεπτυγμένες ηγετικές ικανότητες 
και ιδιαίτερα κίνητρα. Η διαδικασία υλοποίησης των στρα
τηγικών σχεδίων εμπλέκει συνήθως αρκετά μεγάλο αριθμό 
προσώπων, τα οποία και πρέπει να συντονίσουν τη δράση 
τους.

Η υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων ενδέχεται να 
περιλαμβάνει και ενέργειες όπως το άνοιγμα ή το κλείσιμο 
μιας γραμμής παραγωγής ή ενός τμήματος, την πρόσληψη 
νέου προσωπικού, τη διαμόρφωση διαφορετικής πολιτικής 
τιμών, τη δημιουργία προϋπολογισμών, την αλλαγή στα 
σχέδια marketing, την ανάπτυξη κατάλληλων πληροφορι
ακών συστημάτων και πολλές άλλες. Είναι φανερό πως οι 
ενέργειες αυτές διαφοροποιούνται αισθητά από κλάδο σε 
κλάδο και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Έτσι, ενώ στη δι
αδικασία της διαμόρφωσης στρατηγικής τα χρησιμοποιού
μενα εργαλεία είναι κοινά για όλο το εύρος και μέγεθος επι
χειρηματικών δραστηριοτήτων, στη διαδικασία της υλοποί
ησης διαφοροποιούνται αρκετά, ανάλογα με τον κλάδο και 
το μέγεθος της οικονομικής μονάδας.

Από τη σκοπιά της διοίκησης της επιχείρησης η διαδικα
σία της υλοποίησης της στρατηγικής περιλαμβάνει τη δια
μόρφωση των στόχων σε ετήσια βάση, την κατανομή των 
πόρων, την πιθανή αναδιάρθρωση στην οργανωτική δομή 
της επιχείρησης, την αναπροσαρμογή στις πολιτικές αντα
μοιβών, την αντιμετώπιση της αντίστασης στην αλλαγή 
από την πλευρά των εργαζομένων και γενικά τη δημιουργία
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κατάλληλης επιχειρηματικής κουλτούρας για την υποδοχή 
των στρατηγικών σχεδίων.

2. Ενέργειες της Διοίκησης για την Επιτυχή Υλοποίηση 
της Στρατηγικής

Η υλοποίηση της στρατηγικής βασίζεται τόσο στο ικανό 
προσωπικό, όσο και στους υπόλοιπους πόρους που θα δη
μιουργήσουν την υποδομή ενός αποτελεσματικού οργανι
σμού. Οι ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
για την όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση της στρατηγι
κής μπορεί να συνοψισθούν στις ακόλουθες:

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού σε σημαντικές θέσεις
Το πιο σημαντικό βήμα για την αποτελεσματική υλοποίη
ση της διαμορψωθείσας στρατηγικής είναι η πρόσληψη της 
κατάλληλης διοικητικής ομάδας. Συνήθως η υπάρχουσα δι
οίκηση είναι κατάλληλη, αλλά μερικές φορές χρειάζεται να 
δημιουργηθεί μια ομάδα από ικανούς ανθρώπους μέσα από 
την επιχείρηση είτε από στελέχη εκτός της επιχείρησης των 
οποίων η εμπειρία, τα καθήκοντα και το στυλ της ηγεσίας 
ταιριάζουν με την υπάρχουσα κατάσταση. Σε περιπτώσεις 
που οι συνθήκες μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς ή όταν 
η επιχείρηση δεν έχει εργαζόμενους με την απαιτούμενη 
εμπειρία και γνώση τότε οι θέσεις κλειδιά καλύπτονται από 
νέα επιχειρηματικά στελέχη. Για την κάλυψη σημαντικών 
θέσεων πρωταρχικό ρόλο παίζει ο συνδυασμός εμπειριών, 
γνώσεων, αξιών, πιστεύω και χαρακτήρων που απαιτούνται 
για να ενισχυθεί η υλοποίηση της στρατηγικής με επιτυχία. 
Τα πρόσωπα που θα συνεργάζονται πρέπει να ταιριάζουν 
σα χαρακτήρες, να έχουν κοινές αξίες, αρχές και πεποιθή
σεις ώστε να είναι σε θέση να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η 
επιλεγόμενη στρατηγική.

Ανάπτυξη πυρήνα ανταγωνισμού και ανταγωνιστικών 
ικανοτήτων
Βασική αρχή του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι η ανάπτυ
ξη του πυρήνα ανταγωνισμού, των επιχειρηματικών δυνα
τοτήτων δηλαδή που οι ανταγωνιστές δε μπορούν να αντί-
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Πίνακας 1. Τύποι Πυρήνων Ανταγωνισμού.

♦ Ικανότητες στην παραγωγή ενός υψηλής ποιότητας προϊόντος
♦ Σύστημα αποτελεσματικής προώθησης των παραγγελιών
♦ Γρήγορη ανάπτυξη νέων προϊόντων
♦ Καλύτερες ικανότητες για υποστήριξη μετά την πώληση
♦ Ανώτερο know-how στην επιλογή τοποθεσιών λιανεμπορίου
♦ Καινοτομία στην ανάπτυξη χαρακτηριστικών δημοφιλών προϊόντων
♦ Ικανότητες διάθεσης και προώθησης του προϊόντος
♦ Εμπειρία στην ενοποίηση πολλών τεχνολογιών για τη δημιουργία οικογε

νειών νέων προϊόντων

γράψουν, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν ανταγωνι
στικό πλεονέκτημα. Ο πυρήνας ανταγωνισμού αποτελεί 
το ‘εν δυνάμει’ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρη
σης, δηλαδή εάν υπάρχει κάποιος πυρήνας ανταγωνισμού 
και τον εκμεταλλευθεί η επιχείρηση, είναι πολύ πιθανόν ότι 
θα της προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτη
μα. Ο πυρήνας ανταγωνισμού είναι δυνατόν να ‘ανακαλυ
φθεί’ χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την αλυσίδα αξίας 
του καθηγητή Μ. Porter. Σκοπός της ανάλυσης της αλυσί
δας αξίας, είναι να βρεθεί που μια επιχείρηση έχει ή μπορεί 
να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο πίνακας 1 
συνοψίζει ορισμένους τύπους πυρήνων ανταγωνισμού που 
μπορούν να βρεθούν σε διάφορες επιχειρήσεις.

Η ικανότητα είναι η εσωτερική δραστηριότητα που μια 
επιχείρηση εκτελεί καλύτερα από άλλες εσωτερικές δρα
στηριότητες. Οι ικανότητες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
• Βασικές Ικανότητες: Είναι εκείνες που εκτός από την επι

χείρηση τις διαθέτουν και οι ανταγωνιστές της ή μπορούν 
εύκολα να αντιγραφούν από αυτούς. Είναι κεντρικές, όχι 
περιφερειακές, στη στρατηγική, στην ανταγωνιστικότητα 
και στην κερδοφορία μιας επιχείρησης (γρήγορη ανάπτυ
ξη προϊόντων, ικανότητα διανομής και προώθησης προϊό
ντος, σύστημα γρήγορης εξυπηρέτησης πελατών κ.λ.π.).

• Μοναδικές ή Διακεκριμένες Ικανότητες: Είναι εκείνες 
που μόνο η επιχείρηση τις διαθέτει και δε μπορούν εύ
κολα να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές της. Είναι 
ανταγωνιστικά πολύτιμες δραστηριότητες που μια επιχεί
ρηση εκτελεί καλύτερα από τους ανταγωνιστές της, απο
τελούν μια ανταγωνιστικά ανώτερη πηγή δύναμης, έχουν
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Πίνακας 2. Βασικές & Διακεκριμένες Ικανότητες Επιχείρησης.

• Μια επιχείρηση αποτελείται από ένα σύνολο πόρων
Ανθρωποι, πατέντες, εμπορικό σήμα, εγκαταστάσεις, διαδικασίες κ.λπ

• Μια ικανότητα είναι μια εσωτερική δραστηριότητα ενοποίησης διάφο
ρων δεξιοτήτων και πόρων που μια επιχείρηση εκτελεί καλύτερα από 
άλλες εσωτερικές δραστηριότητες

• Μια βασική ικανότητα είναι μια καλο-σχεδιασμένη εσωτερική δραστη
ριότητα που είναι κεντρική, όχι περιφερειακή, στη στρατηγική, στην 
ανταγωνιστικότητα και στη κερδοφορία μιας επιχείρησης

• Μια διακεκριιιένη ικανότητα είναι μια ανταγωνιστικά πολύτιμη δρα
στηριότητα που η επιχείρηση εκτελεί καλύτερα από τους ανταγωνι
στές της.
Μια διακεκριιιένη ικανότητα
-» αντιπροσωπεύει μια ανταγωνιστικά πολύτιμη ικανότητα 

έχει την προοπτική να γίνει ο θεμέλιος λίθος της στρατηγικής 
-» μπορεί να παρέχει ανταγωνιστική αιχμή στην αγορά________________

την προοπτική να γίνουν ο θεμέλιος λίθος της στρατηγι
κής και μπορούν να παρέχουν ανταγωνιστική αιχμή στην 
αγορά ( π.χ. η Honda έχοντας τη μοναδική ικανότητα να 
παράγει καλούς κινητήρες στήριξε τη στρατηγική της και 
επεκτάθηκε στη δημιουργία μηχανών αυτοκινήτων, γεν
νητριών κ.α.).

Ενώ λοιπόν, οι βασικές ικανότητες είναι απαραίτητες για 
μια επιχείρηση, οι διακεκριμένες αποτελούν τη βάση πάνω 
στην οποία στηρίζεται η στρατηγική της επιχείρησης αφού 
είναι δυνατό να προσφέρουν ένα διατηρήσιμο ανταγωνι
στικό πλεονέκτημα. Πολύ συχνά, ο πυρήνας ανταγωνισμού 
μιας επιχείρησης εμφανίζεται όταν αυτή κινείται είτε για να 
υπερασπιστεί επιδεξιότητες που συνέβαλαν σε προηγούμε
νες επιτυχίες είτε για να απαντήσει στα προβλήματα των 
πελατών, στις νέες τεχνολογίες και στις κινήσεις των αντα
γωνιστών. Τα προνοητικά διοικητικά στελέχη προσπαθούν 
να προβλέπουν τις αλλαγές στις απαιτήσεις του κατανα- 
λωτή-αγοράς και αναπτύσσουν δραστήρια νέες ικανότητες 
που προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο πίνακας 
2 εμφανίζει τη διάκριση ανάμεσα στις ικανότητες, στις βα
σικές ικανότητες και στις διακεκριμένες ικανότητες μιας 
επιχείρησης.
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Δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την επιτυχή υλο
ποίηση της στρατηγικής
Οποιαδήποτε μεταβολή στη στρατηγική της επιχείρησης 
είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει κάποιο είδος αλλαγής στον 
τρόπο που ένας οργανισμός είναι δομημένος καθώς και στο 
είδος των απαιτούμενων δεξιοτήτων. Το οργανόγραμμα της 
κάθε επιχείρησης χαρακτηρίζεται από μια ιδιοσυγκρασία, 
και αντανακλά τα προηγούμενα οργανωτικά μοτίβα, την 
κρίση της διεύθυνσης για το πώς να οργανωθούν καλύτε
ρα οι σχέσεις των αναφορών (ποιος αναφέρει τι σε ποιον), 
τις πολιτικές του ποιος να καταλάβει ποια θέση, και εσωτε
ρικές περιστάσεις οι οποίες διαφέρουν από τη μια εταιρεία 
στην άλλη. Επιπλέον, η κάθε στρατηγική στηρίζεται επάνω 
στο δικό της σύνολο των βασικών παραγόντων που συνι- 
στούν την οργανωσιακή επιτυχία. Επομένως τα διευθυντι
κά στελέχη θα πρέπει να εξετάζουν τον τρόπο που η επιχεί
ρησή τους είναι δομημένη για να αποφασίσουν τι αλλαγές 
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να επιτευχθούν οι 
επιχειρηματικοί στόχοι.

3. Απαραίτητοι Χρηματοοικονομικοί Πόροι για την Υλο
ποίηση της Στρατηγικής

Η υλοποίηση της στρατηγικής περιλαμβάνει, εκτός των άλ
λων, και τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Οι επιχειρη
ματικές μονάδες χρειάζονται τους ανάλογους προϋπολο
γισμούς για να υλοποιήσουν τη διαμορψωθείσα στρατηγι
κή. Οι επιχειρηματικές μονάδες, ιδιαίτερα αυτές που πρέπει 
να αναλάβουν δραστηριότητες κρίσιμες για τη στρατηγική, 
απαιτείται να έχουν εκτός από το κατάλληλο προσωπικό 
και αρκετούς χρηματοοικονομικούς πόρους ώστε να μπο
ρέσουν αφ’ ενός μεν να χρηματοδοτήσουν τα αντίστοιχα 
προγράμματα αφ’ ετέρου δε να επενδύσουν σε απαραίτητα 
λειτουργικά συστήματα και σε εξοπλισμό. Αυτοί που υλο
ποιούν τη στρατηγική πρέπει να προστατέψουν τις απαι
τήσεις των υφισταμένων για νέα κεφάλαια και μεγαλύτε
ρους λειτουργικούς προϋπολογισμούς, ξεχωρίζοντας ποιο 
θα ήταν αναγκαίο και ποιο μπορεί να συνεισφέρει αποτελε
σματικά στην εκπλήρωση της στρατηγικής και την ανάπτυ
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ξη ανταγωνιστικών δυνατοτήτων. Επιπλέον, αυτοί που υλο
ποιούν τη στρατηγική πρέπει να πείσουν με γραπτό λόγο 
τους προϊσταμένους για τους αναγκαίους επιπρόσθετους 
πόρους έτσι ώστε να εκπληρωθεί η στρατηγική της επιχεί
ρησης.

Το πόσο καλά ο υπεύθυνος για την εκτέλεση της στρα
τηγικής συνδέει τις χορηγήσεις του προϋπολογισμού με τις 
ανάγκες της στρατηγικής μπορεί είτε να προωθήσει είτε να 
εμποδίσει τη διαδικασία της υλοποίησης. Η μικρή χρημα
τοδότηση επιβραδύνει την πρόοδο και εμποδίζει τη δυνα
τότητα των επιχειρηματικών μονάδων να εκπληρώσουν το 
στρατηγικό σχέδιο. Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη χρη
ματοδότηση σπαταλά τους οργανωσιακούς πόρους και μει
ώνει τη χρηματοοικονομική επίδοση.

Αυτοί που υλοποιούν τη στρατηγική πρέπει να είναι πρό
θυμοι να μεταφέρουν τους πόρους από μια περιοχή σε μια 
άλλη για να υποστηρίξουν νέες στρατηγικές προτεραιότη
τες και πρωτοβουλίες. Μια αλλαγή στη στρατηγική σχεδόν 
πάντα σημαίνει αλλαγή στη διάθεση του προϋπολογισμού. 
Οι μονάδες που έχουν ένα μεγαλύτερο και πιο σημαντικό 
ρόλο μπορεί να χρειάζονται περισσότερους εργαζόμενους, 
διαφορετικά συστήματα υποστήριξης, νέο εξοπλισμό, επι
πρόσθετες διευκολύνσεις και πάνω από το μέσο όρο αύξη
ση στους λειτουργικούς προϋπολογισμούς. Οι υπεύθυνοι 
της στρατηγικής πρέπει να είναι δραστήριοι και ισχυροί 
για τη μεταφορά των πόρων και για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη νέα 
στρατηγική. Πρέπει να εξασκούν τη δύναμή τους για να δι
αθέτουν τους πόρους και να παίρνουν σωστές αποφάσεις 
ώστε να διακόπτονται σχέδια και ενέργειες που δεν είναι 
πλέον βάσιμα ή δικαιολογημένα. Οι απαιτήσεις της χρημα
τοδότησης μιας νέας στρατηγικής πρέπει να δείχνουν πώς 
θα διατεθεί το κεφάλαιο και το μέγεθος των λειτουργικών 
προϋπολογισμών κάθε μονάδας. Η μη επαρκής χρηματο
δότηση των μονάδων και η μη εκτέλεση των κατάλληλων 
δραστηριοτήτων για την επιτυχία της στρατηγικής μπο
ρούν να ανατρέφουν ολόκληρη τη διαδικασία υλοποίησης.
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4. Εύρεση και Υιοθέτηση Αποτελεσματικών Πρακτικών 
για την Υλοποίηση της Στρατηγικής

Αν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες πρέπει να εκτελε- 
σθούν όσο το δυνατό αποδοτικά και αποτελεσματικά τότε 
κάθε τμήμα της επιχείρησης χρειάζεται να αξιολογήσει τον 
τρόπο που εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες σε σχέση με τον 
τρόπο που οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από τις ‘άριστες’ 
επιχειρήσεις στον κόσμο. Μια ισχυρή δέσμευση που αναζη
τά και προσαρμόζει καλύτερες πρακτικές είναι καθοριστική 
για την αποτελεσματική υλοποίηση στρατηγικής -ιδιαίτε
ρα για δραστηριότητες που είναι κρίσιμες για τη στρατηγι
κή και απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά όπου η καλύτερη 
ποιότητα ή το χαμηλό κόστος επηρεάζει την κερδοφορία.

Η αξιολόγηση για αναζήτηση και υλοποίηση των κα
λύτερων πρακτικών έχει ωθήσει το μάνατζμεντ σε περισ
σότερες γνώσεις σχετικά με τη σημασία του Ανασχεδια
σμού των Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process 
Reengineering-BPR) και κατά συνέπεια της οργανωτικής 
δομής, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality 
Management - TQM), της Σύγκρισης Διεπιχειρησιακών Επι
δόσεων για Δείκτες Ανταγωνιστικότητας (Benchmarking) 
και άλλων προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης τα οποία 
διευκολύνουν την εκπλήρωση του στρατηγικού σχεδίου.

Το 1991 ο Μ. Hammer σ’ ένα άρθρο του στο Harvard 
Business Review τόνισε την ανάγκη για μια θεμελιώδη επι
χειρησιακή αλλαγή και για πρώτη φορά χρησιμοποίησε 
τον όρο ‘Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών’ 
(Business Process Reengineering - BPR). Από τότε η έν
νοια του ανασχεδιασμού διαδόθηκε και εφαρμόσθηκε ευ
ρέως, εκδόθηκαν πολλά βιβλία με τον τίτλο αυτό, αλλά κυ
ρίως έγιναν και συνεχίζονται να γίνονται πολλές αναφορές 
σε επιστημονικά περιοδικά. To BPR θεωρείται ως μια από 
τις πλέον γνωστές μεθόδους πραγματοποίησης επιχειρη
σιακών αλλαγών, βοηθώντας την επιχείρηση να επιβιώσει 
στα πλαίσια ενός πολύ ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που 
κατευθύνεται από τις ανάγκες της αγοράς και των πελα
τών.

Σημαντικό είναι να υπογραμμισθεί ότι το BPR προσφέ
ρει μια μη αυξητική προσέγγιση στην αλλαγή, επαναστατι
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κή και πολύ διαφορετική από την εξελικτική οπτική της συ
νεχούς και σταδιακής βελτίωσης. Προϋποθέτει το να αγνο
ηθούν τα παραδοσιακά λειτουργικά και επιχειρησιακά όρια 
και δίνει έμφαση στη διαμόρφωση και υλοποίηση αποδοτι
κών διαλειτουργικών διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο ο 
ανασχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα να επανεξεταστούν τα 
θεμελιώδη στοιχεία των κύριων διαδικασιών της επιχείρη
σης και να ανασχεδιαστούν από την αρχή.

Η έννοια του ανασχεδιασμού δεν είναι σαφής. Πολλές 
επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει στην υλοποίησή του ακο
λουθώντας διαφορετική μεθοδολογία, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα αύξηση της κερδοφορίας τους αλλά και της 
ικανοποίησης των πελατών τους με την απλούστευση και 
των ανασχεδιασμό των διαδικασιών τους. Σύμφωνα με τον 
Hammer, ο ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών 
(BPR) είναι: ‘ο θεμελιώδης και ριζοσπαστικός ανασχεδια
σμός των επιχειρηματικών διαδικασιών με στόχο την επίτευ
ξη θεαματικών βελτιώσεων στο κόστος, στην ποιότητα, στην 
εξυπηρέτηση και την ταχύτητα’

Ο Hammer προτείνει τις ακόλουθες αρχές για τον ανα
σχεδιασμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:
• Εστίαση της οργάνωσης στα αποτελέσματα και όχι στις 

ενέργειες. Καθορισμός της εργασίας ενός ατόμου ή ενός 
τμήματος με βάση το σκοπό ή το αποτέλεσμα που πρέπει 
να επιτευχθεί. Το άτομο θα πρέπει να ολοκληρώνει όλα 
τα στάδια της διαδικασίας χωρίς την παρεμβολή τρίτων, 
αποφεύγοντας έτσι τις καθυστερήσεις και τις χρονοτρι
βές.

• Χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων μιας διαδικασίας από 
εκείνους που την εκτελούν. Με την ανάπτυξη της πληρο
φοριακής τεχνολογίας και των προηγμένων μέσων της, οι 
λειτουργίες, τα τμήματα και τα άτομα είναι πιο αυτόνο
μα, δηλαδή έχουν περισσότερες δυνατότητες να αυτοεξυ- 
πηρετηθούν. Επομένως οι διαδικασίες μπορούν να ανα- 
σχεδιασθούν, έτσι ώστε οι ενέργειες να πραγματοποιού
νται από τα ίδια τα άτομα που χρειάζονται το αποτέλε
σμα της διαδικασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
οι χρήστες των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών 
(ATMs) των τραπεζών, οι οποίοι με τη χρήση της τεχνο
λογίας καθίστανται υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση ολό
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κληρης της διαδικασίας ανάληψης ή κατάθεσης μετρη
τών, χωρίς τη μεσολάβηση του ταμία της τράπεζας.

• Ενσωμάτωση της επεξεργασίας πληροφοριών στην κατ’ 
εξοχήν εργασία που παράγει την πληροφορία. Διάφορα 
άτομα που επιτελούν διαφορετικούς ρόλους μπορεί να 
παράγουν μια πληροφορία και άλλα άτομα μπορεί να την 
επεξεργάζονται. Ο στόχος είναι οι ρόλοι αυτοί να μην εί
ναι διακριτοί, αλλά οι δραστηριότητες παραγωγής και 
επεξεργασίας να ενσωματωθούν σε μια ενιαία διαδικα
σία.

• Αξιοποίηση των γεωγραφικά διεσπαρμένων πόρων σα να 
ήταν συγκεντρωμένοι σε μία περιοχή. Με τις δυνατότητες 
που προσφέρει σήμερα η Πληροφοριακή Τεχνολογία (Η/Υ, 
αυτοματισμός γραφείου & τηλεπικοινωνίες) είναι δυνα
τό να δημιουργηθεί μια συγκεντρωτική βάση δεδομένων 
στην οποία όλες οι επιχειρήσεις του ομίλου θα έχουν πρό
σβαση.

• Συνδυασμός παράλληλων δραστηριοτήτων αντί της ενο
ποίησης των τελικών αποτελεσμάτων. Αντί δηλαδή να 
υπάρχουν ξεχωριστές μονάδες που θα εκτελούν διαφο
ρετικές δραστηριότητες, θα ήταν αποτελεσματικότερο οι 
μονάδες αυτές να επικοινωνούν μεταξύ τους κατά τη δι
άρκεια της λειτουργίας για την επίτευξη καλυτέρων απο
τελεσμάτων.

• Τοποθέτηση της λήψης της απόφασης εκεί όπου πραγ
ματοποιείται η εργασία και έλεγχος της διαδικασίας. Οι 
υπεύθυνοι για την υλοποίηση της διαδικασίας είναι και οι 
πλέον αρμόδιοι για να λάβουν τις αποφάσεις που θα συ- 
ντελέσουν στη βελτίωσή της. Εξ’ άλλου εκείνοι γνωρίζουν 
καλύτερα από τη διοίκηση αν μια απόφαση θα οδηγήσει 
σε καλύτερα αποτελέσματα και σε απλοποίηση της εργα
σίας τους.

• Σύλληψη πληροφορίας μια φορά και μάλιστα εκεί όπου πα- 
ράγεται. Αντί κάθε μονάδα να αναπτύσσει τη δική της βά
ση δεδομένων, οι πληροφορίες να αποθηκευτούν σε ένα 
δίκτυο έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.
Διάφορες εταιρείες έχουν επιτυχία με την αναδιάρθρω

ση της οργανωτικής δομής. Παρ’ όλα αυτά, μεταξύ 50% και 
70% των προσπαθειών για ανασχεδιασμό της οργανωτικής 
δομής αποτυγχάνουν να κατορθώσουν τους στόχους τους.
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Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) ή Total Quality 
Management (TQM) είναι μια προσέγγιση διοίκησης 
(management) επικεντρωμένη στην έννοια της ποιότητας 
που στοχεύει στη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Έχει ως 
βασικό προσανατολισμό την καλύτερη δυνατή ικανοποίη
ση των απαιτήσεων και των επιθυμιών των πελατών. Στα 
πλαίσια της ΔΟΠ, η έννοια του πελάτη αποκτά νέα διάστα
ση διότι είναι διευρυμένη, ώστε να συμπεριλαμβάνει όχι μό
νο τους εξωτερικούς πελάτες της επιχείρησης αλλά και τους 
εσωτερικούς. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι πολύ ευ
ρύτερη και δεν πρέπει να συγχέεται με τη δραστηριότητα 
του ελέγχου ενός προϊόντος / υπηρεσίας. Δεν αφορά μόνο 
βιομηχανικές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών (δημόσιες ή ιδιωτικές).

Η αποτελεσματική εφαρμογή της ΔΟΠ στηρίζεται στην 
αποδοχή και τήρηση ορισμένων αρχών για την όσο το δυ
νατόν αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των διαφόρων επι
χειρηματικών διαδικασιών. Οι αρχές αυτές είναι:
• Ο πελάτης αποτελεί τον κύριο κριτή της ποιότητας: Για 

την πλήρη ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών, 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν τα χαρακτη
ριστικά των προϊόντων που οδηγούν στην αφοσίωση των 
πελατών σ’ αυτές. Οι επιχειρήσεις που ‘αφουγκράζονται’ 
τους πελάτες τους γνωρίζουν τι εκείνοι επιθυμούν, τον 
τρόπο χρησιμοποίησης των προϊόντων τους, καθώς επί
σης και ορισμένες ανάγκες που είναι δύσκολο να εκφρα- 
σθούν από αυτούς

• Συμμετοχή και ομαδική εργασία: Εργαζόμενοι που έχουν 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αποφάσεις που επηρε
άζουν την εργασία τους αλλά και τον πελάτη, μπορούν 
να συνεισφέρουν σημαντικά στην ποιότητα των παρε
χόμενων προϊόντων Όταν τα διευθυντικά στελέχη παρέ
χουν στους εργαζόμενους τα σωστά εργαλεία για τη λήφη 
αποτελεσματικών αποφάσεων καθώς και την απαραίτη
τη ελευθερία για τις όποιες παρεμβάσεις, τότε είναι σχε
δόν σίγουρο ότι στο τέλος θα απολαμβάνουν περισσότε
ρο ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η ομαδική εργασία 
επίσης παρέχει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις αγοραστή 
- προμηθευτή και ενθαρρύνει την κινητοποίηση ολόκλη
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ρου του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης στην προ
σπάθεια επίλυσης διαφόρων δύσκολων και πολύπλοκων 
θεμάτων. Για παράδειγμα η συνεργασία με τους προμη
θευτές προωθεί την ομαδικότητα και επιτρέπει τη συνδυ
ασμένη αξιοποίηση των ικανοτήτων της επιχείρησης με 
τις ικανότητες και τα πλεονεκτήματα των προμηθευτών, 
οδηγώντας σε μια σχέση αμοιβαίων συμφερόντων.

• Εστίαση στις διαδικασίες και στη συνεχή βελτίωση: Διαδι
κασία είναι μια συσχετισμένη ομάδα βημάτων ή δραστη
ριοτήτων που χρησιμοποιεί διαφόρους πόρους (ανθρώπι
νους, κεφαλαιακούς, πληροφοριακούς κ.λπ) για τη δημι
ουργία αξίας Κάθε διαδικασία έχει αρχή και τέλος, εισρο
ές και εκροές. Σχεδόν κάθε διαδικασία σε μια επιχείρηση 
εμπεριέχει δραστηριότητες που διαπερνούν τα όρια ενός 
τμήματος. Κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης μιας 
παραγγελίας για παράδειγμα, ακολουθούνται δραστηρι
ότητες όπως η τοποθέτηση της παραγγελίας από τον πω- 
λητή, η ταξινόμηση σε Η/Υ από το τμήμα μάρκετινγκ, ο 
χρηματοοικονομικός έλεγχος από το οικονομικό τμήμα, 
το πακετάρισμα και η αποστολή του υλικού κ.λπ. Υπάρ
χουν ευκαιρίες για βελτίωση της ποιότητας των τελικών 
προϊόντων, αν αντί να απομονώσουμε κάθε τμήμα και 
λειτουργία της επιχείρησης, τα θεωρήσουμε ως ένα σύ
νολο και κατανοήσουμε καλύτερα τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ τους. Ο όρος της συνεχούς βελτίωσης αναφέρεται 
όχι μόνο σε μικρές και σταδιακές βελτιώσεις αλλά και σε 
μεγάλες και απότομες αλλαγές
Σύμφωνα με την προσέγγιση της διοίκησης ολικής ποι

ότητας, χωρίς την εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα και 
στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, είναι αδύνατο να πε- 
τύχουμε σημαντικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σχετι
κά με την ποιότητα.

To Benchmarking αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες 
και ιδιαίτερα δημοφιλείς τεχνικές που βοηθά τις επιχειρή
σεις να ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις της αγο
ράς, να διατηρούν την πελατοκεντρική τους προσέγγιση, 
να εφευρίσκουν καινοτομίες και να χειρίζονται προς όφελος 
τους την οποιαδήποτε αλλαγή του εξωτερικού περιβάλλο
ντος. Στην ελληνική ορολογία η τεχνική Benchmarking θα 
μπορούσε να αποδοθεί με τον όρο συγκριτική προτυποποί
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ηση ή εναλλακτικά με τον όρο σύγκριση διεπιχεφησιακών 
επιδόσεων για δείκτες ανταγωνιστικότητας

To benchmarking αποτελεί μια συστηματική διαδικασία 
σύγκρισης της οργανωτικής δομής, των διαδικασιών και 
της επίδοσης ενός οργανισμού, με τους οργανισμούς που 
παρουσιάζουν τις καλύτερες πρακτικές σε παγκόσμιο επί
πεδο, έχοντας ως βασική επιδίωξη την επιχειρηματική τε
λειότητα. Κύριο στόχο αποτελεί η βελτίωση της επιχείρη
σης μέσω της σύγκρισής της με τους καλύτερους ανταγω
νιστές, ενώ ταυτόχρονα της δίνεται η δυνατότητα να ποσο- 
τικοποιήσει τις υπάρχουσες διαφορές επίδοσης όπου αυτό 
είναι δυνατό, να τεκμηριώσει γιατί υπάρχουν αυτές οι δια
φορές, να αναγνωρίσει τα βήματα εκείνα που πρέπει να υι
οθετήσει προκειμένου να 'προλάβει’ και να ξεπεράσει τους 
καλύτερους από τους ανταγωνιστές της. Με τον όρο ‘επί
δοση’ εννοείται ο βαθμός κατά τον οποίον τα στελέχη και οι 
επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τους οργανωσιακούς τους στό
χους με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Επομένως, η τεχνική του benchmarking δεν είναι απλώς 
μια προσπάθεια αντιγραφής των διαδικασιών και πρακτι
κών άλλων επιχειρήσεων με εξαιρετικές επιδόσεις, αλλά 
μια συστηματική προσπάθεια εκμάθησης και προσαρμο
γής των καλύτερων διαδικασιών, σε αρμονία με το εσωτερι
κό περιβάλλον της επιχείρησης. Η εν λόγω τεχνική μπορεί 
να εφαρμοστεί σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες και τις υπο
στηρικτικές διαδικασίες μιας επιχείρησης, ενώ τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται σαφής τάση για αυξημένη εφαρμογή 
της συγκεκριμένης τεχνικής, με κύριο στόχο την επιβίωση 
και ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στην ανταγωνιστική οι
κονομία. 5

5. Υποστήριξη από Πληροφοριακά Συστήματα

Οι στρατηγικές των επιχειρήσεων δε μπορούν να εκτελε- 
στούν ή να υλοποιηθούν χωρίς έναν αριθμό συστημάτων 
υποστήριξης των επιχειρηματικών τους λειτουργιών. Η 
ολοένα και μεγαλύτερη χρησιμοποίηση των Η/Υ επιτρέ
πει στις επιχειρήσεις την αποθήκευση μεγαλυτέρου όγκου 
δεδομένων απ’ ότι στο παρελθόν. Οι σύγχρονες επιχειρή-
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σεις διαθέτουν μια πληθώρα δυνατοτήτων και πηγών για 
τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες. Τα 
στοιχεία που διαθέτουν μπορούν να τους δώσουν τη δυνα
τότητα για διαφοροποίηση μέσα στον επιχειρηματικό χώ
ρο. Τα στοιχεία άλλοτε για τους πελάτες αποτελούν πλέον 
‘περιουσιακό στοιχείο’ των επιχειρήσεων. Εξαρτάται λοιπόν 
από τις δυνατότητες αλλά και τις ικανότητες που διαθέ
τει μια επιχείρηση για το κατά πόσο θα χρησιμοποιήσει τα 
στοιχεία αυτά ώστε να δημιουργήσει ξεχωριστά προϊόντα 
και ιδιαίτερες υπηρεσίες, που θα γίνονται αντιληπτά ως μο
ναδικά για τον πελάτη.

Οι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, ευημερίας και ποιότη
τας κρίνονται από τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών 
της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών (Information 
Communication Technologies-ICT). Η νέα οικονομία βα
σίζεται πλέον στην τεχνολογία και τη γνώση, ενώ το Διαδί
κτυο γίνεται σημείο αναφοράς για την ψηφιακή εποχή, στην 
οποία είδη έχουμε εισέλθει. Ο ριζικός ανασχεδιασμός της 
αγοράς που εισάγει η ανάπτυξη της νέας οικονομίας δημι
ουργεί νέα πρότυπα και στη σχέση εργοδότη-εργαζομένου. 
Η ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Γνώσης, 
καθώς και η συνεχής διάδοση και ανάδειξη του Internet 
σε ισχυρό επικοινωνιακό και μορφωτικό μέσο ισχυροποιεί 
τον ανθρώπινο παράγοντα και τον ανάγει σε κύρια πηγή 
έμπνευσης και δημιουργικότητας. Στο Ηλεκτρονικό Εμπό
ριο, αλλά πολύ περισσότερο στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, 
οι σχέσεις επενδυτών-επιχειρηματιών και στελεχών-εργα- 
ζομένων αποκτούν νέα διάσταση με την επιτυχία των πρώ
των να εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από το καλό κλί
μα και τη δημιουργική σχέση τους με τους δεύτερους.

Το Διαδίκτυο αποτελεί από μόνο του μια από τις μεγα
λύτερες επενδύσεις και αλλαγές στο σύγχρονο επιχειρείν. 
Επιχειρήσεις δημιουργούν τη δική τους ιστοσελίδα μέ
σα από την οποία οι πελάτες τους έρχονται σε επαφή μαζί 
τους, ενημερώνονται γι' αυτήν και αγοράζουν τα προϊόντά 
τους. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν ένα ζωτικό κομμάτι της συ
νολικής στρατηγικής των επιχειρήσεων είναι πια γεγονός. 
Η δυναμική άφιξη του ebusiness, οι στρατηγικές συμμαχίες, 
η ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα 
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και η παγκοσμιοποίηση,
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αποτελούν για τις επιχειρήσεις μια μεγάλη πρόκληση: να 
καταφέρουν εκμεταλλευόμενες τα νέα ψηφιακά κανάλια να 
δημιουργήσουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας γι’ αυτές.

Τα συστήματα υποστήριξης όχι μόνο διευκολύνουν την 
εκτέλεση της στρατηγικής, αλλά μπορούν να ενισχύσουν 
αρκετά τις οργανωσιακές δυνατότητες για να προωθή
σουν μια ανταγωνιστική αιχμή έναντι των ανταγωνιστών. 
Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που ακολουθεί τη στρατη
γική της διαφοροποίησης βασισμένη στην υψηλή ποιότητα 
έχει περισσότερες δυνατότητες αν έχει συστήματα που α) 
εκπαιδεύουν το προσωπικό σε τεχνικές ποιότητας, β) βε
βαιώνουν ότι όλα τα αγαθά ικανοποιούν τα πρότυπα ποι
ότητας και γ) παρακολουθούν την ποιότητα προϊόντος σε 
κάθε βήμα παραγωγής. Μια επιχείρηση που ακολουθεί μια 
χαμηλού κόστους στρατηγική είναι ανταγωνιστικά ισχυρό
τερη αν έχει ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο πιστοποιεί 
ευκαιρίες που διοχετεύουν το κόστος εκτός της επιχείρη
σης. Επομένως, ανάλογα με τη στρατηγική που ακολουθεί 
κάθε επιχείρηση πρέπει να αναπτύσσονται τα κατάλληλα 
πληροφοριακά συστήματα, τα οποία με τη σειρά τους διευ
κολύνουν την υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων και 
συμβάλλουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτή
ματος. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, ανταγω
νιστικό πλεονέκτημα αποκτούν οι οργανισμοί που έχουν 
την δυνατότητα να μεταφέρουν δεδομένα και πληροφορίες 
δημιουργώντας έτσι συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν τη 
γνώση αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Η ακριβής πληροφορία είναι ένας απαραίτητος οδηγός 
για κάθε δραστηριότητα. Κάθε οργανισμός χρειάζεται συ
στήματα για να συλλέγουν και να αποθηκεύουν δεδομένα, 
να παρακολουθούν τους δείκτες απόδοσης, να πιστοποι
ούν και να προσδιορίζουν προβλήματα και να αναφέρουν 
πληροφορίες κρίσιμες για τη στρατηγική. Πολλές επιχειρή
σεις έχουν αναπτύξει προσωπικό για να επικοινωνεί με τους 
πελάτες μέσω συνεχούς ψηφιακής πρόσβασης στις βάσεις 
δεδομένων του πελάτη έτσι ώστε να μπορούν να απαντούν 
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του και να κάνουν προ
σωπική την εξυπηρέτησή του. Οι επιχειρήσεις που στηρίζο
νται στην παρακίνηση των υπαλλήλων χρειάζονται συστή
ματα μέτρησης και ανατροφοδότησης για να ελέγχουν την
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απόδοση των εργαζομένων και να τους συμβουλεύουν να 
ενεργούν μέσα σε συγκεκριμένα όρια έτσι ώστε να αποφευ
χθούν ανεπιθύμητες εκπλήξεις.

6. Συμπέρασμα

Το στάδιο της υλοποίησης της στρατηγικής αποτελεί ση
μαντικό κομμάτι του στρατηγικού μάνατζμεντ κάθε οργα
νισμού. Με τη διαμόρφωση της στρατηγικής δεν ολοκλη
ρώνεται η διαδικασία του στρατηγικού μάνατζμεντ, αλλά 
απαιτούνται ακόμη οι κατάλληλες ενέργειες ώστε οι απο
φάσεις που ελήφθησαν στο στάδιο της διαμόρφωσης της 
στρατηγικής να γίνουν πράξεις. Η υλοποίηση της στρατη
γικής αποτελεί ένα σύνολο προσπαθειών που στοχεύουν 
στην ικανότητα των διευθυντικών στελεχών να κατευθύ
νουν την οργανωσιακή αλλαγή, να παροτρύνουν τους ερ
γαζόμενους να αναπτύξουν τις διακεκριμένες ικανότητες, 
να δημιουργήσουν την κατάλληλη επιχειρησιακή κουλτού
ρα και να επιτύχουν τους επιδιωκόμενους σκοπούς της επι
χείρησης.

Ενώ οι επικεφαλείς των διαφόρων τμημάτων της επιχεί
ρησης είναι οι υπεύθυνοι για την επιτυχή υλοποίηση της δι- 
αμορφωθείσας στρατηγικής, η διαδικασία υλοποίησης τυ
πικά επηρεάζει κάθε μέλος της οργανωσιακής δομής, από 
το ανώτερο μέχρι το κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Όλα τα 
στελέχη συμβάλλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής στη 
δική τους ‘περιοχή’ εξουσίας και ευθύνης και όλοι οι εργα
ζόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Επομένως, επει
δή εμπλέκεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμό προσώπων, θα 
πρέπει αυτά να συντονίζουν τη δράση τους.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να γίνεται ευρέως 
αποδεκτός ο πολύτιμος ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα 
στην υλοποίηση της στρατηγικής, ενώ πλέον οι σύγχρονες 
τεχνικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της Οργάνωσης & Διοίκησης των 
Επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή βρίσκει ακόμη μεγαλύτερο 
πεδίο δράσης στο περιβάλλον της νέας ψηφιακής οικονο
μίας, όπου το εξειδικευμένο και συγχρόνως πολλών δεξιο
τήτων ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί μια σημαντικά διακε
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κριμένη ικανότητα (distinctive competence) της επιχείρη
σης.

Οι ευκαιρίες είναι πολλές και η υποκειμενική αξία μεγά
λη για οποιονδήποτε επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη νέα 
οικονομία, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Η επιχείρη
ση πρέπει να κινηθεί γρήγορα, σε μια αγορά που μεταβάλ
λεται με ταχύτατους ρυθμούς και να εξελίσσεται αδιάκο
πα για να μπορεί να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Η 
δεκαετία του '80 ήταν η δεκαετία της ποιότητας (TQM), η 
δεκαετία του ’90 της αναδιοργάνωσης (BPR) και η δεκαετία 
που διανύουμε είναι η δεκαετία της ταχύτητας. Δεν πρέπει 
μόνο να αναγνωρίσουμε την e-πρόκληση και να ανταπο- 
κριθούμε σ’ αυτή, αλλά θα πρέπει να υλοποιούμε στρατηγι
κές λαμβάνοντας υπ’ όψιν το νέο διαμορψούμενο εξωτερι
κό και εσωτερικό περιβάλλον.
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