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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην εποχή µας, η λήψη αποφάσεων έχει γίνει πιο πολυσύνθετη από ποτέ, καθώς 

λαµβάνει χώρα σε ένα ταχύτατα µεταβαλλόµενο, ιδιαιτέρως αβέβαιο περιβάλλον 

όπου οι αξίες, οι νόρµες και οι κοινωνικές υποδοµές δεν είναι πλέον τόσο 

σταθερές και προβλέψιµες όπως παλιότερα. Η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος 

υπονοµεύει την ικανότητα µας να αντιλαµβανόµαστε το πως θα εξελιχθεί το 

µέλλον. Η περιβαλλοντική ανάλυση συνιστά ένα ουσιαστικό πρώτο βήµα ως προς 

την αναγνώριση και διαχείρηση των ζητηµάτων που απασχολούν τον οργανισµό, 

την ανάπτυξη στρατηγικής και οράµατος, την οργανωσιακή µάθηση και τον 

σχεδιασµό απροόπτων. Ο παραδοσιακός σχεδιασµός και οι τεχνικές προβλέψεων 

δεν επαρκούν, µόνες τους, να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες µας ως προς την 

απόκτηση απαντήσεων και γνώσεων που αφορούν στο µέλλον. Η αξιόπιστη λήψη 

αποφάσεων απαιτεί έναν υψηλό βαθµό βεβαιότητας, έναν ικανοποιητικό βαθµό 

γνώσης καθώς και πίστη στις πεποιθήσεις µας ως προς τη γνώση αυτή. Συνεπώς, 

η ικανότητα ενός οργανισµού να µπορεί να αναθεωρεί µε κριτική διάθεση τις 

απόψεις του για τις εξελίξεις στο εξωτερικό του περιβάλλον καθώς και να µπορεί 

να ενσωµατώνει, µε έναν δοµηµένο τρόπο, την µελέτη των αβεβαιοτήτων που 

διέπουν το περιβάλλον αυτό, είναι τεράστιας σηµασίας. Η µέθοδος της εκπόνησης 

σεναρίων, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε από την εταιρεία Shell την δεκαετία 

του ’70, έχει εξελιχθεί σε µια δυναµική µεθοδολογία που διευκολύνει εταιρείες, 

οργανισµούς και κράτη να προετοιµάσουν τις δοµές τους σε αναµονή µεταβολών 

αλλά και να ενσωµατώσουν την αβεβαιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος στην 

εσωτερική τους διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Στην παρούσα εργασία γίνεται 

µια προσπάθεια να κατανοήσουµε την ουσία των σεναρίων, την δοµή και 

µεθοδολογία τους αλλά, επιπλέον, και να συνδέσουµε τα σενάρια µε την 

στρατηγική διοίκηση, την προσέγγιση του γνωστικού οργανισµού η οποία 

βασίζεται σε ένα δοµηµένο συµµετοχικό διάλογο καθώς και την διαχείριση του 

κινδύνου µέσω της εξισσορόπησης κινδύνου και προσδοκίας. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, decision-making has become far more complex than ever before, 

taking place in a fast changing, highly uncertain environment where values, 

behaviours and social structures are no longer as stable and predictable as they 

used to be. The complexity of the environment undermines our ability to 

understand what the future will look like. Environmental analysis is an essential 

first step in issues identification and management, in developing strategy and 

vision, in organizational learning and in contingency planning. Traditional 

planning and forecasting practices are not enough, on their own, to serve our 

needs in getting the answers and insights to the future. Accountable decision 

making requires a high element of certainty, an adequate level of knowledge as 

well as confidence in our assumptions about that knowledge. Thus, the ability for 

an organization or even a country, to critically review its assumptions on 

external developments and to incorporate thinking about external uncertainties 

in a structured way, is of key importance. Scenario thinking, introduced by Shell 

Group in the 1970s, has evolved as a powerful   methodology so as to enable 

groups to structurally anticipate change and incorporate external uncertainty into 

the internal decision making process. Here, we try to understand the essence, 

structure and methodology of scenarios and their connection  to connect them 

with strategic management, the learning organization approach based on a 

structured participatory dialogue as well as risk management through the 

balance between risk and promise.  
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"At times, the world can look so complex and unpredictable that it 

becomes hard to make decisions. Scenario building is a discipline for 

breaking through this barrier." -  Ged Davis Managing director of the 

World Economic Forum's Centre for Strategic Insight. 
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01.  ΣΕΝΑΡΙΑ: ΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΣΤΟΝ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

 

1.1. Περιβαλλοντική Ανάλυση & Ανάπτυξη Σεναρίων - Εισαγωγή. 

 
Η περιβαλλοντική ανάλυση (environmental analysis) έχει παρουσιάσει µια αργή 

εξέλιξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών. Πρωταρχικά, την 

δεκαετία του 1950, ο σχεδιασµός στους περισσότερους οργανισµούς ήταν µια 

προυπολογιστική προσπάθεια µε εσωτερικό προσανατολισµό. Καθώς η ανάγκη για 

προσεκτικότερη παρακολούθηση του εξωτερικού περιβάλλοντος γινόταν ολοένα 

και πιο εµφανής την δεκαετία του 1960, η προσεκτική παρακολούθηση 

(monitoring) των τρεχουσών τάσεων προστέθηκε στην κατάρτιση του σχεδιασµού. 

Στη συνέχεια, καθώς τα απρόοπτα γεγονότα και οι αναταραχές άρχισαν να 

αυξάνονται ραγδαία, η παρακολούθηση αυτή συµπληρώθηκε από την 

«ανίχνευση» (scanning) σε µια προσπάθεια να παρασχεθεί ένα σύστηµα «πρώιµης 

προειδοποίησης» (early warning system) των τάσεων που επρόκειτο να 

ακολουθήσουν. Τελικά, καθώς οι περιορισµοί των προβλέψεων (forecasting) 

γινόταν ολοένα και πιο εµφανείς κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1970 και 1980, 

και καθώς τα ηγετικά στελέχη των οργανισµών διέβλεπαν την ανάγκη να 

µελετήσουν την πιθανότητα εναλλακτικών µελλοντικών καταστάσεων, 

εµφανίστηκε ο σχεδιασµός βάσει σεναρίων (scenario-based planning).  

 

Συνεπώς, θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε από τα παραπάνω πως η προσπάθεια 

για περιβαλλοντική ανάλυση έχει τρία σκέλη: την ανίχνευση, την παρακολούθηση 

και την δηµιουργία σεναρίων, ούτως ώστε να επιτευχθεί στρατηγική ευφυία 

(strategic intelligence).  Τα σενάρια παρέχουν περιεκτικές, εσωτερικά συνεπείς, 

µακροπρόθεσµες προοπτικές στο µέλλον ως ένα πλαίσιο τόσο για στρατηγική 

σκέψη όσο και λειτουργίες ανίχνευσης και παρακολούθησης. Οι όροι ανίχνευση 

και παρακολούθηση χρησιµοποιούνται συχνά εναλλακτικά όµως συνιστούν 

ξεχωριστές και διακριτές λειτουργίες: η ανίχνευση εστιάζει κυρίως στο µέλλον (τι 

µπορεί να συµβεί) ενώ η παρακολούθηση εστιάζει στο παρελθόν και το παρόν ( τι 

έχει συµβεί ή τι συµβαίνει). Επιπλέον, η ανίχνευση χαρακτηρίζεται από πολύ 

χαµηλή εστίαση, έχοντας έναν ορίζοντα 360 µοιρών, ενώ, αντιθέτως, η 

παρακολούθηση παρουσιάζει υψηλή εστίαση. Τέλος, η ανίχνευση αναγνωρίζει τα 

πρώιµα προειδοποιητικά σηµάδια των νέων τάσεων που µπορεί να αποβούν 

σηµαντικές ενώ η παρακολούθηση εντοπίζει εξελίξεις σε τάσεις µε δεδοµένη 

σηµασία. Η πληροφόρηση που αποκοµίζεται από την ανίχνευση και 
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παρακολούθηση είναι ουσιαστική στην ανάπτυξη σεναρίων τα οποία παρέχουν το 

περιβάλλον για την λήψη απόφάσεων στους οργανισµούς (Morisson & 

Wilson,1997).  

1.2. Ανιχνεύοντας και Παρακολουθώντας το Εξωτερικό Περιβάλλον.   

  
Το εξωτερικό περιβάλλον µπορεί να υποδιαιρεθεί σε τρία συστατικά στοιχεία: το 

περιβάλλον της αγοράς (market environment), το περιβάλλον του κλάδου 

(industry environment) και το µακρο-περιβάλλον (macro-environment). Το 

περιβάλλον της αγοράς αναφέρεται στην πελατειακή βάση ενώ  το περιβάλλον 

του κλάδου περιλαµβάνει όλες τις επιχειρήσεις ενός συγκεκριµένου κλάδου και το 

µακρο-περιβάλλον εστιάζει στις αλλαγές στο κοινωνικό, τεχνολογικό, οικονοµικό, 

περιβαλλοντικό και πολιτικό υπόβαθρο οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν 

αυτές τις επιχειρήσεις άµεσα ή έµµεσα. Καθώς οι προαναφερθέντες τοµείς 

αλληλοσχετίζονται είναι φανερό πως η µεταβολή οποιουδήποτε επιπέδου (τοπικού, 

εθνικού, παγκόσµιου) σε κάποιον από αυτούς τους τοµείς µπορεί να επιφέρει 

αλυσιδωτές µεταβολές και στους υπόλοιπους. Για παράδειγµα, ένας πόλεµος στη 

Μέση Ανατολή µπορεί να προκαλέσει την άνοδο της τιµής του πετρελαίου, 

οδηγώντας έτσι σε οικονοµική ύφεση, η οποία, µε τη  σειρά της, οδηγεί σε 

περικοπές στον προυπολογισµό. Συνεπώς, όπως βλέπουµε, οι εξελίξεις στο 

µακρο- περιβάλλον µπορεί να επιφέρουν εξελίξεις και στα υπόλοιπα περιβάλλοντα, 

σε επίπεδο επιχείρησης και κλάδου. Το φαινόµενο αυτό υπογραµµίζει την 

αναγκαιότητα της ανίχνευσης του µακρο-περιβάλλοντος καθώς επίσης και των 

περιβάλλοντων της επιχείρησης και του κλάδου εάν θέλουµε να αντιληφθούµε 

εγκαίρως τα σηµάδια των αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάσουν τους 

οργανισµούς µας.   

 

1.2.1. Περιβαλλοντική Ανίχνευση ( Environmental Scanning).   

 

Ο λόγος ύπαρξης της ανίχνευσης του περιβάλλοντος, ως ένα εργαλείο 

στρατηγικού σχεδιασµού, είναι να µας χρησιµεύσει ως ένα σύστηµα έγκαιρης 

προειδοποίησης  µε το να διατηρεί σε συνεχή επαγρύπνηση τους επικεφαλής των 

οργανισµών για ενδεχόµενες σηµαντικές εξωτερικές εξελίξεις ώστε να τις 

αντιληφθούν στο πρώιµο τους στάδιο. Όσο πιο έγκαιρη είναι η προειδοποίηση, 

τόσο περισσότερο χρόνο (lead time) θα έχουµε στη διάθεση µας για να 

υλοποιήσουµε ένα πρόγραµµα  αντιµετώπισης των επιπτώσεων αυτών των 

αλλαγών. Συνεπώς, ο σκοπός της ανίχνευσης του περιβάλλοντος είναι ευρύς –  
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επιτρέποντας µας να αντιληφθούµε κάθε σηµάδι αλλαγής στο εξωτερικό 

περιβάλλον (Nuefewld, 1985).  

 

1.2.2. Περιβαλλοντική Παρακολούθηση (Environmental Monitoring).   

 

Η παρακολούθηση ακολουθεί την ανίχνευση. Κάθε πιθανή µεταβολή ή εν δυνάµει 

αλλαγή κατεύθυνσης στο µακρο-περιβάλλον δεν µπορεί να τύχει ίσης προσοχής. 

Η επιλογή µας θα στηριχθεί στον καθορισµό εκείνων των θεµάτων ή ιδεών που 

είναι ενσωµατωµένες στο «ενδιαφέρον µέλλον – την περίοδο εκείνη κατά την 

οποία οι µείζονες επιλογές πολιτικής που θα υιοθετηθούν τώρα θα µπορέσουν 

πιθανότατα να έχουν σηµαντική επίδραση» (Renfro & Morrison, 1983). Σε αυτό 

το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε πως θα βάλουµε κατά µέρος τις τάσεις και τα εν 

δυνάµει γεγονότα τα οποία είναι µεν σηµαντικά, όµως δεν είναι τώρα κρίσιµης 

σηµασίας, και θα συλλέγουµε πληροφορίες για αυτά περιοδικά. Τα δεδοµένα αυτά 

«παρακολουθούνται» έτσι ώστε να µπορούν να εντοπιστούν οι µεταβολές στην 

κατάσταση τους. 

 

Ο λόγος της παρακολούθησης είναι να εξακριβώσουµε τις παρελθοντικές αλλά και 

πιθανές µελλοντικές κατευθύνσεις των τάσεων ή να µας διευκολύνει την ισχύ των 

ενδείξεων για εν δυνάµει γεγονότα. Η ανίχνευση µας παρέχει τις κρίσιµης 

σηµασίας τάσεις και τα εν δυνάµει γεγονότα ενώ η παρακολούθηση συνεπάγεται 

την χρησιµοποίηση των δεικτών των προαναφερθεισών τάσεων ή των εν δυνάµει 

γεγονότων ως λέξεων-κλειδιά σε µια συστηµατική έρευνα για την αποκόµιση 

πληροφόρησης για αυτά. Συνεπώς, κατά τη διαδικασία της παρακολούθησης, 

επιζητούµε πληροφορίες που εµπερέχουν προβλέψεις και συλλογισµούς που 

αφορούν τις επιπτώσεις των τάσεων και των γεγονότων που προσδιορίστηκαν 

κατά την ανίχνευση. 

 

1.3. Εγκαθιστώντας µια ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Ανίχνευσης/ 
Παρακολούθησης. 

 

Η εγκαθίδρυση ενός συνεχούς συστήµατος ανίχνευσης/παρακολούθησης ώστε να 

δηµιουργήσουµε στρατηγική νοηµοσύνη (strategic intelligence) απαιτεί 

προσπάθεια και πόρους. Ο προσδιορισµός των πηγών πληροφόρησης, η 

συντήρηση των αρχείων ανίχνευσης (σε ηλεκτρονική και έγχαρτη µορφή), η 

εκπαίδευση των ανιχνευτών (scanners and abstractors) καθώς και η συντήρηση 
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της δοµής της επεξεργασίας των πληροφοριών σε δηµιουργία στρατηγικής 

νοηµοσύνης για τον οργανισµό,  αποβαίνουν παράγοντες υψηλής σηµασίας. 

 

Τα σηµαντικά κριτήρια ως προς την συλλογή των πληροφοριών είναι η 

ποικιλοµορφία αλλά και η διαβεβαίωση πως όλες οι διαστάσεις του κοινωνικού, 

τεχνολογικού, οικονοµικού, περιβαλλοντικού και πολιτικού τοµέα έχουν καλυφθεί. 

Η πληροφόρηση µπορεί να αποκτηθεί από µια ποικιλία πηγών: εφηµερίδες, 

περιοδικά, άρθρα, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα, συνέδρια αλλά και 

από άτοµα µε σχετικές γνώσεις. Για να επιβεβαιώσουµε ότι ανιχνεύουµε επαρκώς 

το µακρο-περιβάλλον, θα πρέπει να προσδιορίσουµε συγκεκριµένες πηγές 

πληροφόρησης για κάθε έναν από τους προαναφερθένετες τοµείς σε τοπικό έως 

και παγκόσµιο επίπεδο. 

 

Από την άλλη πλευρά, κατά την στρατολόγηση και εκπαίδευση των ανθρώπων οι 

οποίοι θα χρησιµοποιηθούν ως ανιχνευτές, θα πρέπει να τονίσουµε την σηµασία 

της ετερογένειας στο υπόβαθρο, στην εµπειρία και στις προοπτικές καθώς αυτή 

προστατεύει ενάντια σε κοντόφθαλµες αντιλήψεις και παρέχει επιβεβαίωση ότι το 

σύστηµα ανίχνευσης/παρακολούθησης περιλαµβάνει άτοµα τα οποία µελετούν 

ποικίλο υλικό σε σχέση µε το κοινωνικό, τεχνολογικό, οικονοµικό, περιβαλλοντικό 

και πολιτικό περιβάλλον. Οι γενικές ιδέες που είναι ουσιαστκές ως προς την 

διεξαγωγή µιας εξωτερικής ανάλυσης είναι  να αποβλέπουµε σε πληροφόρηση 

σχετική µε σηµάδια µεταβολών στα παραπάνω περιβάλλοντα, να εξετάζουµε τις 

πηγές της πληροφόρησης ως προς µετακινήσεις σε σχετικές µεταβλητές, να 

ερευνούµε για σηµάδια κάποιων εν δυνάµει γεγονότων στον ορίζοντα, να 

ενηµερωνώµαστε για τις προβλέψεις των ειδικών, να ερευνούµε για έµµεσες 

επιδράσεις και, τέλος, να γράφουµε περιλήψεις. Τα γραπτά  αυτά καθώς και η 

γενικότερη εµπειρία των ιθυνόντων για την λήψη αποφάσεων ως προς την 

αναγνώριση των σηµαντικότερων ανερχόµενων τάσεων και εν δυνάµει γεγονότων  

απαρτίζουν τα κυριότερα δεδοµένα για το τρίτο συστατικό στοιχείο της εξωτερικής 

ανάλυσης: την ανάπτυξη σεναρίων. 
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1.4. Τα Σενάρια ως Εργαλείο Σχεδιασµού. 

 

1.4.1. Τι Είναι Τα Σενάρια; 

 
Ο όρος σενάριο, τον οποίο έχουµε δανεισθεί από τον χώρο του θεάτρου και του 

κινηµατογράφου, αναφέρεται στην σύνοψη της δοµής ενός θεατρικού έργου ή 

κινηµατογραφικού έργου. Όσον αφορά στο θέµα του στρατηγικού σχεδιασµού, τα 

σενάρια µπορούν να περιγραφούν ως «ιστορίες πιθανών µελλοντικών εκβάσεων 

που ένας οργανισµός µπορεί να έχει». Τα σενάρια είναι διαγραµµατικά (graphic) 

και δυναµικά (dynamic), αποκαλύπτοντας ένα συνεχώς εξελισσόµενο µέλλον. 

Επιπλέον, τα σενάρια είναι ολιστικά (holistic), συνδυάζοντας κοινωνικά, 

τεχνολογικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά και πολιτικά γεγονότα και τάσεις, 

ποιοτικά (qualitative) όσο και ποσοτικά (quantitative) και εστιάζουν την προσοχή 

µας σε ενδεχόµενα απρόοπτα και ασυνέχειες, κινητοποιώντας µας -κατά αυτό τον 

τρόπο- να  σκεφθούµε πιο δηµιουργικά και παραγωγικά για το µέλλον. 

 

Με το να βασίζουµε τις αποφάσεις µας σε εναλλακτικές µελλοντικές εκβάσεις και 

µε το δοκιµάζουµε τις σχεδιασµένες µας ενέργειες σε σχέση µε τις 

διαφοροποιηµένες καταστάσεις που παρουσιάζουν τα σενάρια, είµαστε καλύτερα 

προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσουµε την αβεβαιότητα καθώς επίσης µπορούµε να 

επιβεβαιώσουµε πως οι αποφάσεις µας είναι όσο το δυνατόν 

ευπροσάρµοστες(resilient) και ευέλικτες (flexible)  ώστε να  είµαστε σε θέση να 

χειριστούµε τα απρόοπτα τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα θεωρούσαµε 

αδιανόητα ή εξωφρενικά (Schwartz, 1991). 

 

1.4.2. Ποιά Είναι Η Χρησιµότητα Των Σεναρίων; 

  

Τα σενάρια, συνδυαζόµενα µε την περιβαλλοντική ανίχνευση και παρακολούθηση, 

παρέχουν στους επικεφαλής των οργανισµών µακροπρόθεµες προοπτικές καθώς 

και αναγνώριση των εναλλακτικών µελλοντικών εκβάσεων που θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν στον σχεδιασµό στα χρόνια της αβεβαιότητας. Οι επικεφαλής 

των οργανισµών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασµό, προχωρούν άµεσα 

και ενστικτωδώς σε κάποιου είδους πρόβλεψη του µέλλοντος (forecast) ως σηµείο 

εκκίνησης και αυτό γίνεται διότι όλοι µας έχουµε εκπαιδευτεί να πιστεύουµε πως 

εάν πρέπει να πάρουµε αποφάσεις για το µέλλον ενός οργανισµού, θα πρέπει 

πρώτα να γνωρίζουµε ποιό θα είναι το µέλλον του οργανισµού αυτού. 
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Εκ πρώτης όψεως, η παραπάνω άποψη µπορεί να φαίνεται λογική, στην 

πραγµατικότητα όµως επιζητούµε κάτι που είναι αδύνατον: την βεβαιότητα και 

την προβλεψιµότητα σε έναν αβέβαιο κόσµο. Όσο πιο µακροπρόθεσµο είναι το 

χρονικό διάστηµα στο οποίο τοποθετούµε τις προβλέψεις µας  τόσο πιο παράλογη 

είναι η απαίτηση µας καθώς, ακόµη και για την πιο βραχυπρόθεσµη περίοδο, η 

προσδοκία της ακρίβειας αποτελεί µια πλάνη – το µέλλον είναι, στη βαθύτερη του 

έννοια, άγνωστο. Βέβαια, δεν είναι όλα αβέβαια – κάποια πράγµατα είναι σχετικά 

προβλέψιµα. Εµείς, από την πλευρά µας, µπορούµε να διεκπεραιώσουµε ένα 

σηµαντικό τµήµα δουλειάς µε το να «διαισθανθούµε» ποιά θα είναι τα βασικά 

δυναµικά στοιχεία του µέλλοντος  και ποιές εναλλακτικές κατευθύνσεις θα 

µπορούσαν να ακολουθήσουν. Βασιζόµενοι στα παραπάνω δεδοµένα, τα σενάρια 

µας κατευθύνουν σε µια µέση οδό µεταξύ µιας λανθασµένης εξάρτησης από την 

πρόβλεψη και µιας απελπισµένης πεποίθησης ότι δεν µπορούµε να κάνουµε 

τίποτα για να οραµατιστούµε το µέλλον και ως εκ τούτου δεν µπορούµε να το 

διαµορφώσουµε. 

 

Εν τούτοις, είναι αλήθεια πως όταν σκεπτόµαστε καταστάσεις ή το µέλλον, 

βλέπουµε τον κόσµο από την δική µας οπτική γωνία και τα δικά µας πλαίσια 

αναφοράς. Ο στόχος των σεναρίων είναι να εξαλείψουν τα πλαίσια αυτά, 

στοχεύοντας περισσότερο στον σεβασµό των διαφορών παρά στην οµοφωνία. 

Έτσι, οι λήπτες των αποφάσεων µπορούν να χρησιµοποιήσουν σενάρια µε σκοπό 

να εξερευνήσουν τις αβέβαιες πλευρές του µέλλοντος που τους προβληµατίζουν 

περισσότερο -  ή να ανακαλύψουν  τις πλευρές που θα έπρεπε να τους 

ενδιαφέρουν - και να ερευνήσουν τρόπους µε τους οποίους αυτές µπορούν να 

αποκαλυφθούν (Wack, 1985). Βέβαια, καθώς δεν υπάρχει µία µοναδική απάντηση 

σε τέτοια ερωτήµατα, οι δηµιουργοί των σεναρίων καταφεύγουν στην εκπόνηση 

οµάδων σεναρίων τα οποία απευθύνονται όλα στα ίδια σηµαντικά ερωτήµατα και 

όλα περιλαµβάνουν εκείνες τις πλευρές του µέλλοντος που είναι πιθανό να 

επιµείνουν, όµως το καθένα περιγράφει έναν διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο οι 

πλευρές αυτές θα µπορούσαν να ξεδιπλωθούν. Τα σενάρια αποβαίνουν ιδιαίτερα 

χρήσιµα στις περιπτώσεις όπου υπάρχει επιθυµία να θέσουµε προκλήσεις στην 

ηµερήσια διάταξη εκ των προτέρων (για παράδειγµα στην περίπτωση αλλαγών 

στην ηγεσία και σηµαντικών επικείµενων αποφάσεων) και όπου οι αλλαγές στο 

παγκόσµιο επιχειρηµατικό περιβάλλον έχουν αναγνωρισθεί αλλά δεν έχουν γίνει 

απόλυτα κατανοητές (όπως οι σηµαντικές πολιτικές αλλαγές και οι 

νεοαναδυόµενες τεχνολογίες). 
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Τα σενάρια αναγνωρίζουν την ασυνέχεια (discontinuity) ως ένα κεντρικό ζήτηµα 

για τους οργανισµούς και ως εκ τούτου βοηθούν επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να 

προετοιµαστούν για µια «αλλαγή-έκπληξη» (Burt, 2006). Ένας οργανισµός ο 

οποίος είναι ανοιχτός στην αλλαγή είναι πολύ πιθανότερο να επιβιώσει και να 

ακµάσει σε σχέση µε έναν ο οποίος συνεχώς κυνηγά τα τα γεγονότα. Τα καλά 

σενάρια είναι αυτά που εξερευνούν το δυνατό (possible) και όχι µόνο το πιθανό 

(probable), παρέχοντας µια σχετική πρόκληση στη συµβατική γνώση των 

χρηστών τους και βοηθώντας τους να προετοιµαστούν για  τις όποιες επικείµενες  

σηµαντικές αλλαγές. Επιπλέον, τα σενάρια θα µας παρέχουν ένα πολύ χρήσιµο 

περιβάλλον για αντιπαραθέσεις και διαφωνίες µέσα από τις οποίες θα 

οδηγούµαστε στη διαµόρφωση καλύτερων πολιτικών και στρατηγικών καθώς και 

στην καλύτερη από κοινού κατανόηση των αναλαµβανόµενων δράσεων αλλά 

στην µεγαλύτερη αφοσίωση και δέσµευση απέναντι τους (Wack, 1985).  

 

Τα σενάρια παρέχουν εναλλακτικές όψεις του µέλλοντος – αναγνωρίζουν κάποια 

σηµαντικά γεγονότα και κάποιους σηµαντικούς παράγοντες και τα κίνητρα τους 

καθώς και µας επικοινωνούν το πως λειτουργεί ο κόσµος. Η εκπόνηση και η 

χρήση σεναρίων µπορούν να µας βοηθήσουν να εξερευνήσουµε το πως θα 

µπορούσε να διαµορφωθεί το µέλλον και τις πιθανές µεταβολές που θα 

µπορούσαν να συµβούν (Schwartz, 1991). 

 

1.4.3. Πως Κατασκευάζουµε Τα Σενάρια; 

 

Ένας τρόπος για να κατασκευάσουµε σενάρια είναι να αναθέσουµε την εκπόνηση 

τους σε έναν ειδικό επιστήµονα για να σκιαγραφήσει τις εναλλακτικές πιθανές 

εκδοχές του µέλλοντος τις οποίες θα έπρεπε να εµπεριέχει ο σχεδιασµός µας. Το 

θεµελιώδες πρόβληµα στην προσέγγιση αυτή, όσο δελεαστική και αν φαίνεται, 

είναι πως οι λήπτες των αποφάσεων, οι οποίοι συνιστούν και τους τελικούς 

χρήστες των σεναρίων, δεν «κατέχουν» τα σενάρια αυτά µε την έννοια ότι αυτά  

θα παραµένουν πάντα το προιόν της αναζήτησης και µελέτης κάποιου τρίτου και, 

επιπλέον, θα στερούνται της απαιτούµενης αξιοπιστίας που θα τα καταστήσει την 

βάση της περαιτέρω δράσης. Για την διευθέτηση του παραπάνω προβλήµατος έχει 

αναπτυχθεί µια προσέγγιση η οποία, πρώτον, συνιστά ένα δοµηµένο µίγµα 

ορθολογισµού και διαίσθησης και, δεύτερον,  βασίζεται στους ίδιους τους λήπτες 

των αποφάσεων για να αναπτύξουν τα δικά τους σενάρια. Η διαδικασία αυτή είναι 

αρκετά συµπαγής ώστε να προσδώσει τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης και της 



 Εxecutive MBA,  Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  

Τρώντσιου Χ.,, Executive MBA                                                                                         Page 15 of 83 

  

λογικής στην   ανάπτυξη ενός σεναρίου αλλά είναι και αρκετά χαλαρή ώστε να 

ενθαρρύνει την δηµιουργικότητα και την φαντασία (Morisson & Wilson,1997).  

 

1.4.3.1. Καταστρώνοντας Σενάρια – Μεθοδολογία.   

 

Η µεθοδολογία εµπεριέχει µια σχετικά απλή και άµεση διαδικασία έξι βηµάτων 

(όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 1) µε δύο πολύ σηµαντικά στοιχεία.  

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : Αναπτύσσοντας Σενάρια Σε Έξι Βήµατα. 

 

 

Πηγή: http://horizon.unc.edu. 

 

Το ένα είναι αυτό που ορίζουµε ως ο εστιασµός αποφάσεων (decision focus) των 

σεναρίων. Το σηµείο εκκίνησης της όλης διαδικασίας δεν είναι ένα γενικευµένο 

µέλλον του κόσµου αλλά η(οι) πολύ εξειδικευµένη(ες) απόφαση(εις) που 

αντιµετωπίζει ο οργανισµός. Το θέµα εδώ είναι πως τα σενάρια θα έπρεπε να 

σχεδιάζονται ειδικά για να µας βοηθήσουν να πάρουµε αυτές τις αποφάσεις. Το 

εύρος των αποφάσεων στις οποίες µπορούν να απευθυνθούν τα σενάρια είναι 

µεγάλο – από µια άµεση, επείγουσα απόφαση (όπως, για παράδειγµα, µια 

σηµαντική επένδυση σε ένα σύστηµα µηχανογράφησης ή σε νέο µηχανολογικό 

εξοπλισµό) έως και µεγαλύτερου βεληνεκούς αποφάσεις (όπως, για παράδειγµα, η 

στρατηγική τοποθέτηση της επιχείρησης). Οι επιλογές που θα ξεχωρίσουν 
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παρέχουν εστιασµό στα σενάρια και συνιστούν το χώρο όπου οι προσπάθειες των 

σεναρίων αρχίζουν και τελειώνουν. 

 

Το άλλο στοιχείο-κλειδί είναι η λογική των σεναρίων (scenario logic) η οποία 

προσδίδει στα σενάρια κάποια αρχή οργάνωσης ή λογικής δοµής. Η λογική ενός 

σεναρίου προέρχεται από µια θεωρία, υπόθεση ή πεποίθηση για αλλαγή. Κάθε 

ξεχωριστή λογική σεναρίου συνιστά µια διαφωνία για το µέλλον, µια διαφορετική 

ερµηνεία των αβεβαιοτήτων που διακατέχουν τις υποκείµενες κινητήριες δυνάµεις 

και αυτό οδηγεί σε µια διαφορετική θεώρηση του µέλλοντος. Μια διαδικασία 

σεναρίου η οποία δίνει έµφαση στον εστιασµό (focus) και στη λογική (logics) είναι 

προσαρµόσιµη σε πολλές διαφορετικές εφαρµογές και εναρµονίζεται σχετικά καλά 

µε άλλες προσεγγίσεις προβλέψεων και σχεδιασµού (Schwartz & Ogilvy, 2004). 

. 

 

Εάν θα θέλαµε να χρησιµοποιήσουµε την προαναφερθείσα διαδικασία σεναρίων 

των έξι βηµάτων έτσι ώστε να υποστηρίξουµε την προσπάθεια µας ως προς την 

ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης µας, θα µπορούσαµε να την 

περιγράψουµε ως εξής:  

 

 Βήµα 1ο: Αναγνωρίστε Και Αναλύστε Τα Οργανωσιακά Θέµατα Που Θα 

Καθορίσουν  Τον Εστιασµό Των Αποφάσεων (Decision Focus).   

 

Η διαδικασία ξεκινάει, όχι µε το αναλωθούµε στην περιγραφή του µέλλοντος, 

αλλά µε το να διευκρινίσουµε τις στρατηγικές αποφάσεις (decision focus) µε τις 

οποίες είµαστε αντιµέτωποι, και τις οποίες θα µπορέσουµε να καθορίσουµε και να 

αφοσιωθούµε µε τη βοήθεια των σεναρίων. Η απόφαση µπορεί να είναι τόσο 

ευρεία όσο το στρατηγικό µέλλον του οργανισµού ή τόσο εξειδικευµένη όσο η 

ανάπτυξη ενός καινούργιου προγράµµατος. Ανεξάρτητα από τον σκοπό της 

απόφασης, το να διευκρινίσουµε τον «εστιασµό αποφάσεων» της όλης 

διαδικασίας έχει διττή σηµασία. Κατά πρώτον, µας υπενθυµίζει πως η δηµιουργία 

σεναρίων δεν αποτελεί αυτοσκοπό καθώς τα σενάρια συνιστούν το µέσον που θα 

µας βοηθήσει να λάβουµε σωστότερες στρατηγικές αποφάσεις. Κατά δεύτερον, ο 

εστιασµός των αποφάσεων µας βασίζει µε αποτελεσµατικότητα τα σενάρια σε 

εξειδικευµένες ανάγκες σχεδιασµού. Ένας συµπαγής εστιασµός προστατεύει τα 

σενάρια από το να παρασυρθούν σε γενικεύσεις σχετικά µε το µέλλον της 

κοινωνίας ή της παγκόσµιας οικονοµίας, και ως εκ τούτου να  αποφευχθούν τα 
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νεφελώδη συµπεράσµατα που θα µπορούσαν να εξαχθούν για µια συγκεκριµένη 

επιχείρηση (Schwartz & Ogilvy, 2004). 

 

Οι αποφάσεις που διαµορφώνουν τον εστιασµό των σεναρίων τείνουν να είναι 

στρατηγικής  παρά τακτικής  φύσεως για τον απλό λόγο ότι τα σενάρια 

διαχειρίζονται µακροπρόθεσµες τάσεις και αβεβαιότητες (πολύ συχνά ενός 

χρονικού ορίζοντα πέντε έως δέκα ετών) σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι 

βραχυπρόθεσµα φαινόµενα. Ουσιαστικά, κάθε απόφαση ή τοµέας στρατηγικού 

ενδιαφέροντος  όπου οι εξωτερικοί παράγοντες που εµπλέκονται είναι σύνθετοι, 

µεταλλασσόµενοι και αβέβαιοι µπορεί να καταστεί κατάλληλος για να τον 

διαχειριστούµε µέσω των σεναρίων. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί να 

αντιµετωπίσει την ανάγκη να λάβει σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε την 

τοποθέτηση των κεφαλαίων της όπου το κύριο ενδιαφέρον εστιάζεται στην 

µακροπρόθεσµη ανάγκη για σχέδια επέκτασης και την βιωσιµότητα αυτών. Με 

δεδοµένες τις ενυπάρχουσες αβεβαιότητες στις καταστάσεις που περιβάλλουν τις 

αποφάσεις αυτές, η χρήση των σεναρίων ως προς την εξερεύνηση εναλλακτικών 

εκβάσεων του µέλλοντος όπου τα αποτελέσµατα µιας απόφασης θα µπορούσαν να 

ξεδιπλωθούν έως το τέλος είναι προφανές πως έχει νόηµα.  

 

Ως ένα γενικό κανόνα, θα µπορούσαµε να πούµε πως, όσο πιο περιορισµένη είναι 

η εµβέλεια και ο σκοπός µιας απόφασης ή στρατηγικής, τόσο πιο εύκολη θα 

καταστεί η κατασκευή του σεναρίου καθώς και η ερµηνεία του. Σε αυτό το σηµείο 

θα πρέπει να τονίσουµε πως, ενώ το να ορίσουµε µε σαφήνεια τον στρατηγικό 

εστιασµό µας  είναι υψηλής σηµασίας για ένα επιτυχηµένο σχέδιο δράσης, είναι 

σηµαντικό να σηµειώσουµε πως αυτή δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγµή για 

να καταστρώσουµε στρατηγική (strategizing). Αυτό είναι κάτι που ακολουθεί 

αργότερα, κατά το τελικό βήµα της διαδικασίας αυτής. Οι λήπτες των αποφάσεων 

διακατέχονται από µια φυσιολογική ανυποµονησία όσον αφορά στην ανάλυση και 

θέλουν να προχωρήσουν σε δράση. Παρόλαυτά, αυτή η παρόρµηση θα πρέπει, 

για την ώρα, να κρατηθεί υπό έλεγχο ούτως ώστε να µπορέσει να διαµορφωθεί 

πρωταρχικά το περιβάλλον για δράση – εννοώντας τα σενάρια (Morisson & 

Wilson,1997).  

 

Βήµα 2ο: Καθορίστε Με Σαφήνεια Τους Παράγοντες-Κλειδιά Των Αποφάσεων.   

 

Έχοντας αναλογιστεί την(τις) στρατηγική(ές) απόφαση(εις) που θέλουµε να 

πάρουµε, χρειαζόµαστε στη συνέχεια να εξετάσουµε τους παράγοντες-κλειδιά των 
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αποφάσεων. Με απλά λόγια, αυτοί συνιστούν τους παράγοντες για τους οποίους 

θα θέλαµε να γνωρίζαµε στο µέλλον ούτως ώστε να λάβουµε τις αποφάσεις µας.  

Με δεδοµένο πως στην πραγµατικότητα δεν µπορούµε να γνωρίζουµε το µέλλον, 

θα βοηθούσε να έχουµε κάποιες «σταθερές» στην πορεία µας στο µέλλον και 

«αξία» (ή σειρά αξιών) για τους παράγοντες αυτούς. Για παράδειγµα, οι 

παράγοντες απόφασης  που αφορούν µια προβλεφθείσα σηµαντική επέκταση των 

παραγωγικών µας εγκαταστάσεων θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν το µέγεθος 

της αγοράς, η µεγέθυνση, η µεταβλητότητα, ανταγωνιστικά προιόντα ή 

υποκατάστατα προιόντα ως απόρροια νέων τεχνολογικών εξελίξεων, 

µακροπρόθεσµες οικονοµικές καταστάσεις και τάσεις τιµών, κυβερνητικές 

ρυθµίσεις, διαθεσιµότητα και κόστος κεφαλαίων, τεχνολογική διαθεσιµότητα και 

δυναµικότητα. 

 

Το σηµαντικό σηµείο που θα πρέπει να προσέξουµε, όσον αφορά στους 

παράγοντες που εµπλέκονται στη λήψη των αποφάσεων, είναι ότι συνήθως 

σχετίζονται µε εξωτερικές καταστάσεις οι οποίες βρίσκονται εκτός του δικού µας 

ελέγχου, σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό. Παρόλαυτά, θα µπορούσαµε να πούµε, ως 

γενικό κανόνα, πως τα σενάρια θεωρούνται, κατά κύριο λόγο, ως περιγραφές 

εναλλακτικών εξωτερικών εκβάσεων του µέλλοντος και οι παράγοντες-κλειδιά 

που εµπλέκονται στην λήψη των αποφάσεων συνήθως σχετίζονται µε καταστάσεις 

στο περιβάλλον του εκάστοτε οργανισµού. Βέβαια, αυτό δεν υπονοεί ότι οι 

εσωτερικοί παράγοντες ενός οργανισµού, οι οποίοι τίθενται ευκολότερα υπό 

έλεγχο, όπως για παράδειγµα τα δυνατά και αδύνατα σηµεία αυτού του 

οργανισµού (strengths and weaknesses), η κουλτούρα του και η οργάνωση του, 

συνιστούν ασήµαντα ή άσχετα µε την λήψη των αποφάσεων στοιχεία. Τα στοιχεία 

αυτά είναι πολύ σηµαντικά όµως, ακριβώς επειδή είναι ευκολότερο να τα 

διατηρούµε υπό τον έλεγχο µας, οι σχετικές µε αυτά αποφάσεις θεωρείται 

καταλληλότερο να ανήκουν στην φάση της κατάστρωσης της στρατηγικής 

(strategizing phase) παρά στη φάση της ανάπτυξης των σεναρίων (scenario-

development phase) του κύκλου σχεδιασµού (planning cycle). Θα πρέπει να 

θυµόµαστε πως τα σενάρια έχουν σχεδιαστεί για µας παρέχουν σηµαντικές 

γνώσεις όσον αφορά στον τύπο της αγοράς και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το 

κοινωνικό και πολιτικό κλίµα, τις τεχνολογικές συνθήκες που έχουµε να 

αντιµετωπίσουµε. Τότε και µόνον τότε θα πρέπει να προχωρήσουµε στην λήψη 

των αποφάσεων σχετικά µε το τι θα πρέπει να κάνουµε.  
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Βήµα 3ο: Αναγνωρίστε Και Αναλύστε Τις Περιβαλλοντικές ∆υνάµεις-Κλειδιά (Key 

Environmental Forces).   

   

Το επόµενο βήµα είναι να αναγνωρίσουµε τις εξωτερικές δυνάµεις οι οποίες 

καθορίζουν την µελλοντική πορεία και την αξία των παραγόντων-κλειδιά για τις 

αποφάσεις µας. Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να επωφεληθούµε από το σύστηµα 

περιβαλλοντικής ανίχνευσης και παρακολούθησης που έχει περιγραφεί 

προηγουµένως, επιβεβαιώνοντας την ανίχνευση όποιων σηµαδιών αλλαγής στα 

περιβάλλοντα της αγοράς, του κλάδου αλλά και στο µακρο-περιβάλλον. 

 

Ο αντικειµενικός µας σκοπός είναι να ξεκινήσουµε την διαµόρφωση ενός καλού 

θεµελιώδους µοντέλου του σχετιζόµενου περιβάλλοντος, το οποίο θα είναι κατά 

το δυνατό πληρέστερο, εµπεριέχοντας όλες τις σηµαντικές τάσεις και δυνάµεις,  

και το οποίο θα χαρτογραφεί όλες τις σηµαντικές σχέσεις αιτίας-αποτελέσµατος 

µεταξύ των δυνάµεων αυτών. Όσο καλύτερα και πληρέστερα µπορέσουµε να 

κατανοήσουµε την πολλαπλότητα, την αλληλεπίδραση και τις αβεβαιότητες που 

χαρακτηρίζουν τις δυνάµεις αυτές, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει ο 

σχεδιασµός µας να είναι ρεαλιστικός και τόσο καλύτερα θα είµαστε σε θέση να 

προετοιµαζόµαστε για αιφνίδιες µεταβολές στις τάσεις και να αποφεύγουµε ότι θα 

αποτελούσε, σε άλλη περίπτωση, έκπληξη. 

 

Το επόµενο βήµα είναι να έχουµε µια ξεκάθαρη εικόνα των µελλοντικών 

προσδοκιών για τις περιβαλλοντικές αυτές δυνάµεις: ποιές είναι οι σηµαντικότερες 

τάσεις και αβεβαιότητες; Πως αλληλεπιδρούν οι δυνάµεις αυτές; Ποιές είναι οι πιο 

σηµαντικές στον καθορισµό των παραγόντων-κλειδιά ως προς την λήψη των 

αποφάσεων; και Ποιές αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις υποβόσκουσες ή 

κινητήριες δυνάµεις για  σηµαντικές αλλαγές  στο µέλλον; Στην πράξη, οι 

αναλύσεις αυτές είναι λιγότερο πολύπλοκες από ότι µπορεί να φαίνονται -  σε 

κάθε περίπτωση, η ουσία της ανάλυσης εδώ, είναι η ευέλικτη και γρήγορη κίνηση 

ώστε να εντοπίσουµε και να εστιάσουµε σε λίγες αλλά σηµαντικότερες δυνάµεις. 

Στο σηµείο αυτό, µια ανασκόπηση των περιλήψεων (abstracts)     που 

συνελέγησαν κατά την διαδικασία της ανίχνευσης εµπλουτίζει την µελέτη µας µε 

την γνώση: (1) της τρέχουσας κατεύθυνσης των σηµαντικότερων δυνάµεων την 

παρούσα στιγµή, (2) τις µελλοντικές τους προοπτικές, ήτοι, σε ποιό βαθµό, κατά 

ποιό τρόπο και πόσο γρήγορα αυτές οι τάσεις θα µπορούσαν να µεταβληθούν στο 

µέλλον και (3) την συνάφεια τους ως προς τον εστιασµό των αποφάσεων, ήτοι, 
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την κατεύθυνση και την ένταση της επίδρασης τους στην µελλοντική πορεία των 

σηµαντικότερων παραγόντων λήψης αποφάσεων (Morisson & Wilson,1997).  

 

Σε αυτό το επίπεδο, είναι ανάγκη να προβούµε σε κάποιου ειδους ξεκαθαρίσµατος 

των δυνάµεων αυτών, αναγνωρίζοντας ότι δεν ειναι εξίσου σηµαντικές αλλά ούτε 

και εξίσου ασταθείς και αβέβαιες.  Στην αξιολόγηση µας αυτή θα πρέπει να 

προσπαθήσουµε να διαφοροποιήσουµε τις τάσεις και εξελίξεις για τις οποίες 

έχουµε την πεποίθηση ότι είναι σχετικά προβλέψιµες και αυτές για τις οποίες 

έχουµε µια σχετική αίσθηση ανασφάλειας.  Για παράδειγµα, ενώ µια τυπική 

διαδικασία δηµιουργίας σεναρίου είναι πιθανόν να αναγνωρίσει ένα σύνολο από 

πενήντα ή και περισσότερες σχετικές εξωτερικές δυνάµεις, ο αριθµός των 

σηµαντικών παραγόντων, που «κινούν τα πράγµατα», στο περιβάλλον ενός 

οργανισµού, είναι σίγουρα σηµαντικά µικρότερος. Από την άλλη πλευρά, ενώ η 

αβεβαιότητα  συνιστά την επικρατούσα συνθήκη στο εξωτερικό περιβάλλον, δεν 

είναι τα πάντα ασταθή και αβέβαια. Στην πραγµατικότητα, κάποιες σηµαντικές 

τάσεις όπως οι δηµογραφικοί παράγοντες µπορούν να θεωρηθούν σχεδόν 

προκαθορισµένα στοιχεία του µέλλοντος (Schwartz, 1991). 

 

Κατά τον σχεδιασµό και την λήψη των αποφάσεων θα πρέπει να είµαστε πολύ 

ξεκάθαροι ως προς το τι είναι σηµαντικό και τι είναι πραγµατικά αβέβαιο, και γιατί. 

Αν θέλουµε να είµαστε συστηµατικοί σε αυτή τη διαδικασία ξεκαθαρίσµατος, 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια µήτρα αντικτύπου/αβεβαιότητας (impact/ 

uncertainty matrix) - (όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 2).   

 

Με ένα απλό σύστηµα υψηλής – µεσαίας – χαµηλής βαθµολόγησης, µπορούµε να 

τοποθετήσουµε κάθε µια από αυτές τις δυνάµεις στη µήτρα σε σχέση µε (1) τον 

βαθµό της επίδρασης της επάνω στους σηµαντικούς παράγοντες αποφάσεων 

(προφανώς, είναι δεδοµένο πως όλες οι δυνάµεις έχουν κάποια επίδραση, όµως 

κάποιες είναι περισσότερο σηµαντικές από άλλες) και (2) τον βαθµό της 

αβεβαιότητας που αισθανόµαστε ως προς την µελλοντική πορεία. Ως αποτέλεσµα 

αυτού του ξεκαθαρίσµατος, είµαστε σε θέση να εστιάσουµε την προσοχή µας - και 

την έρευνα για την λογική σεναρίων που ακολουθεί στο επόµενο βήµα της 

διαδικασίας – στα δύο τεταρτηµόρια της µήτρας. Οι δυνάµεις «υψηλής επίδρασης/ 

χαµηλής αβεβαιότητας», στα επάνω αριστερά κελιά, πιστεύουµε πως αποτελούν 

τα σχετικά σίγουρα στοιχεία του µέλλοντος µας για τα οποία πρέπει να είναι ο 

σχεδιασµός µας προετοιµασµένος.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 : Η Μήτρα Αντικτύπου/Αβεβαιότητας. 

 

 

Πηγή: http://horizon.unc.edu 

 

Από την άλλη πλευρά, οι δυνάµεις «υψηλής επίδρασης/υψηλής αβεβαιότητας», 

στα επάνω δεξί τεταρτηµόριο, αποτελούν τους εν δυνάµει διαµορφωτές εντελώς 

διαφορετικών όψεων του µέλλοντος (σενάρια), για τους οποίους ο σχεδιασµός 

µας οφείλει να προετοιµαστεί (Schwartz & Ogilvy, 2004). 

 

Βήµα 4ο: Εγκαταστήστε τις Λογικές Σεναρίων (Scenario Logics). 

 

Το βήµα αυτό αποτελεί την καρδιά της διαδικασίας ανάπτυξης σεναρίων: η 

εγκατάσταση µιας ορθολογικής βάσης και δοµής για τα σενάρια που επιλέγουµε 

να αναπτύξουµε. Και είναι αυτό το στάδιο της διαδικασίας όπου η διαίσθηση, η 

διορατικότητα και η δηµιουργικότητα διαδραµατίζουν τον πιο σηµαντικό ρόλο. 

Θεωρητικά τουλάχιστον, θα ήταν δυνατό να αναπτύξουµε σενάρια γύρω από όλες 

τις δυνάµεις «υψηλής επίδρασης/υψηλής αβεβαιότητας» που αναγνωρίσαµε στο 
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προηγούµενο βήµα. Παρόλαυτά, πρακτικά, κάτι τέτοιο θα κατέληγε σε µια 

δύσχρηστη διαδικασία καθώς και σε έναν απίθανα µεγάλο αριθµό σεναρίων. 

Ακόµη και αν η διαδικασία του ξεκαθαρίσµατος (βήµα 3ο) ελάττωσε τον αριθµό 

των καίριων δυνάµεων σε δεκαπέντε µε είκοσι, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους 

συνδυασµούς των εναλλακτικών αποτελεσµάτων αυτών των δυνάµεων, θα είχαµε 

παράγει έναν τόσο υψηλό αριθµό σεναρίων που θα υπέρβαινε το ανθρώπινο 

µυαλό και δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από κανένα σύστηµα σχεδιασµού. 

Από την πρακτική πλευρά του θέµατος, θα πρέπει να οµολογήσουµε πως ακόµη 

και τα στελέχη που έχουν προετοιµαστεί να τολµήσουν πέρα της µονοδιάστατης 

πρόβλεψης, δυσανασχετούν όταν έχουν να αντιµετωπίσουν περισσότερα από τρία 

εναλλακτικά σενάρια κατά την στρατηγική σκέψη και λήψη αποφάσεων. 

 

Έτσι, η κύρια πρόκληση, σε αυτό το βήµα, είναι το να αναπτύξουµε µια δοµή που 

θα µας παρέχει έναν εύλογο αριθµό σεναρίων και να το κάνουµε λογικά. Οι 

λογικές σεναρίων συνιστούν την απάντηση σε αυτή την πρόκληση. Παρόλαυτά, ο 

όρος χρήζει ενός ορισµού και, ως προς αυτό, θα µπορούσαµε να περιγράψουµε 

τις λογικές σεναρίων (scenario logics) ως τις οργανωσιακές αρχές γύρω από τις 

οποίες είναι δοµηµένα τα σενάρια και οι οποίες εστάζουν στις κρίσιµες εξωτερικές 

αβεβαιότητες, παρουσιάζοντας εναλλακτικές «θεωρίες για τον τρόπο που θα 

µπορούσε να λειτουργεί ο κόσµος» παράλληλα στον κάθε άξονα αβεβαιότητας. 

Για παράδειγµα, η οικονοµική µεγέθυνση θα προωθηθεί από την επέκταση του 

εµπορίου ή θα παρεµποδιστεί από αυξανόµενο προστατευτισµό – ο ανταγωνισµός 

στις αγορές θα χαρακτηριστεί από αυξανόµενες συγχωνεύσεις ή θα αναδοµηθεί µε 

την είσοδο νέων παικτών. Τα παραπάνω παραδείγµατα είναι λογικά υπό την 

έννοια ότι µια πειστική και ορθολογιστική υπόθεση µπορεί να δοµηθεί σε κάθε ένα 

από  τα αντικρουόµενα αποτελέσµατα – στην πραγµατικότητα, είναι συχνή η 

περίπτωση ότι οι διαφωνίες για το µέλλον αποτελούν την ίδια την πηγή αυτών 

των λογικών.  

   

Βήµα 5ο: Επιλέξτε Και Επεξεργαστείτε Τα Σενάρια. 

 

Για τον καθορισµό του αριθµού των σεναρίων που θα εκπονήσουµε, θα πρέπει να 

θυµόµαστε µια βασική ρήση: ότι θα πρέπει να αναπτύξουµε τον ελάχιστο αριθµό 

σεναρίων που είναι αναγκαία ώστε να περιορίσουµε την αβεβαιότητα. Πρόκειται 

συνήθως για τρία µε τέσσερα σενάρια και ο αντικειµενικός µας σκοπός δεν είναι 

να καλύψουµε όλο το φάσµα της αβεβαιότητας µας µε έναν µεγάλο αριθµό από 

αµυδρά διαφοροποιηµένες εκφάνσεις του µέλλοντος αλλά, µάλλον, να 
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διευρύνουµε τα σύνορα της αληθοφάνειας  χρησιµοποιώντας έναν περιορισµένο 

αριθµό από ολοσχερώς διαφορετικά σενάρια (Mercer, 1997). 

 

Σε αυτό το σηµείο, θα ήταν χρήσιµο να παραθέσουµε πέντε κριτήρια η εφαρµογή 

των οποίων θα µας βοηθήσει να αποκλείσουµε κάποια σενάρια και να 

καταλήξουµε στον ενδεδειγµένο αριθµό των τριών ή τεσσάρων σεναρίων:  

 

1. Τα επιλεγµένα σενάρια θα πρέπει να είναι αληθοφανή, δηλαδή, θα πρέπει να 

εντάσσονται µεταξύ των ορίων που επιτάσσει η λογική ως προς το τι µπορεί να  

συµβεί – ασχέτως των δικών µας κρίσεων ως προς την πιθανότητα των 

γεγονότων. 

2.  Τα επιλεγµένα σενάρια θα πρέπει να είναι διαφορετικά δοµηµένα , δηλαδή, 

δεν θα πρέπει το ένα να προσεγγίζει το άλλο καθώς έτσι καθίστανται απλώς 

παραλλαγές µιας κύριας υπόθεσης. 

3. Τα επιλεγµένα σενάρια θα πρέπει να είναι συνεπή εσωτερικά, δηλαδή, ο 

συνδυασµός των δυναµικών (logics) σε ένα σενάριο δεν θα πρέπει να έχει κάποια 

ενυπάρχουσα ασυνέπεια που θα υπονόµευε την αξιοπιστία του σεναρίου. 

4.  Τα επιλεγµένα σενάρια θα πρέπει να έχουν «χρησιµότητα λήψης αποφάσεων» 

(‘decision-making utility’), δηλαδή κάθε σενάριο ξεχωριστά αλλά και όλα τα 

σενάρια µαζί, ως σύνολο, θα πρέπει να συνεισφέρουν συγκεκριµένη 

πληροφόρηση και γνώση για το µέλλον, οι οποίες να υποστηρίζουν τον εστιασµό 

αποφάσεων που έχουµε επιλέξει.    

5.  Τα επιλεγµένα σενάρια θα πρέπει να αποτελούν µια πρόκληση για την 

συµβατική κρίση ενός οργανισµού οσον αφορά στην προσέγγιση του µέλλοντος.  

 

Χρησιµοποιώντας τα παραπάνω κριτήρια, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα, µέσα σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα, να καταλήξουµε στα απαραίτητα τρία µε τέσσερα 

σενάρια. Κάποια από τα πιθανά σενάρια µπορεί να αποκλειστούν διότι ο 

συνδυασµός των δυναµικών τους να  θεωρηθεί µη αληθοφανής ή ασυνεπής – 

άλλα, επειδή θεωρείται πως δεν θα συνεισέφεραν σηµαντικά διαφορετικές 

πληροφορίες στους λήπτες των αποφάσεων και άλλα, επειδή δεν εξαλείφουν σε 

ικανοποιητικό βαθµό την αβεβαιότητα. 

 

Άπαξ και τα σενάρια έχουν επιλεγεί, θα πρέπει να εκπονηθούν. Σε αυτό το σηµείο, 

το µόνο που έχουν, από την πλευρά της περιγραφής, είναι ένας συνδυασµός δύο 

ή τριών κινητήριων δυναµικών (όπως, για παράδειγµα, η ισχυρή οικονοµική 
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ανάπτυξη και η υψηλή ζήτηση). Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκπονήσουµε την 

περιγραφή των σεναρίων, όµως υπάρχουν τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά: 

 

1. Ένας πολύ περιγραφικός τίτλος (descriptive title): αρκετά σύντοµος ώστε να 

τον θυµόµαστε εύκολα αλλά και αρκετά περιγραφικός ώστε να επικοινωνεί την 

ουσία του σεναρίου. Ουσιστικά, ο τίτλος θα πρέπει να αποτελεί µια 

ευκολοµνηµόνευτη συµπύκνωση του σεναρίου. Εδώ, θα πρέπει να τονίσουµε πως 

θα ήταν σωστότερο να αποφύγουµε κάποιους χαρακτηρισµούς, λέξεις ή 

εκφράσεις που υπθάλπτουν υποκειµενική άποψη όπως, για παράδειγµα, 

«καλύτερη/χειρότερη περίπτωση» ή «υψηλή/χαµηλή ανάπτυξη», και οι οποίες 

παρασύρουν τους λήπτες των αποφάσεων σε επιπόλαιες κρίσεις για το σενάριο, 

αποτρέποντας τους από το εξετάσουν τις συνθήκες του σεναρίου και τις συνέπειες 

αυτών, µε σοβαρότητα και σε όλο τους το φάσµα. 

 

2. Η αναγκαιότητα «πλάνων ιστοριών» (compelling “story lines”): θα πρέπει να 

θυµόµαστε πως τα σενάρια δεν συνιστούν περιγραφές καταληκτικών γεγονότων 

(για παράδειγµα, ποιό θα είναι το µέγεθο της αγορά το 2008) αλλά, µάλλον, 

αφηγήσεις για το πως θα µπορούσαν να ξεδιπλωθούν τα γεγονότα µεταξύ του 

τώρα και του τότε, δεδοµένων των δυναµικών (logics) που έχουµε εισάγει στο 

συγκεκριµένο σενάριο. Με απλά λόγια, ένα σενάριο θα πρέπει να αφηγείται µια 

ιστορία και η ιστορία αυτή θα πρέπει να είναι δραµατική, λογική, αληθοφανής να 

εκφράζει αναγκαιότητα. 

 

3. Ένας πίνακας συγκριτικών περιγραφών (table of comparative descriptions): 

αυτός παρέχει, σε σχεδιαστές και λήπτες αποφάσεων, λεπτοµέρειες σχετικά µε 

συγκεκριµένες διαστάσεις, ένα είδος περιγραφής που µιλά µε λεπτοµέρειες για το 

τι θα µπορούσε να συµβεί σε κάθε σηµαντική τάση ή παράγοντα στο εκάστοτε 

σενάριο. Στη θεωρία, ο πίνακας αυτός θα µπορούσε να περιλαµβάνει κάθε µια από 

τις δυνάµεις  του µακρο-περιβάλλοντος και του µικρο-περιβάλλοντος, όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν κατά το 3ο Βήµα, αλλά, στην πράξη, προτείνεται συνήθως να 

προχωρούµε σε ένα ξεκαθάρισµα της λίστας αυτής ώστε να µας αποµένουν οι 

πλέον σηµαντικές δυνάµεις. Από έναν τέτοιο πίνακα, είναι δύσκολο να εξάγουµε 

µια περίληψη του τι συµβαίνει σε κάθε περίπτωση – αυτός είναι ο ρόλος ενός 

«πλάνου ιστορίας» - όµως, ο πίνακας αυτός µας παρέχει λεπτοµερειακό 

υποστηρικτικό υλικό που προσδίδει στα σενάρια την υφή και απόχρωση τους. 

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά µπορούν πάντα να διανθιστούν µε διαγράµµατα, 

γραφήµατα και άλλο οπτικό υλικό που θα µας βοηθήσει να «ζωντανέψουµε» τα 
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σενάρια. Η αρχή που θα µας οδηγήσει στον καθορισµό της έκτασης της 

επεξεργασίας αυτής είναι, όπως πάντα, η αξίωση για εστιασµό των αποφάσεων, 

οπότε, τα αρµόδια στελέχη θα πρέπει να προµηθεύονται τόση πληροφόρηση, όση 

είναι απαραίτητη για να τους βοηθήσει να λάβουν την εκάστοτε απόφαση και όχι 

περισσότερη.  

 

Βήµα 6ο: Ερµηνεύστε Τα Σενάρια Ως Προς Τις Επιπτώσεις Τους Στις Αποφάσεις. 

 

Αυτό είναι το στάδιο όπου κλείνουµε τον κύκλο αυτών των έξι βηµάτων, 

συνδεόµενοι πάλι µε τον εστιασµό  των αποφάσεων του 1ου Βήµατος και έτοιµοι 

να ξεκινήσουµε να µετατρέπουµε τα σενάρια σε στρατηγική. Εδώ και πάλι 

υπενθυµίζουµε πως τα σενάρια συνιστούν ένα εργαλείο, το µέσον που θα µας 

οδηγήσει σε ένα αποτέλεσµα, και όχι ένα αποτέλεσµα από µόνα τους. 

 

Βέβαια, η στρατηγική απαιτεί πολύ περισσότερα από τα σενάρια για την ανάπτυξη 

της, όπως, για παράδειγµα, στρατηγικό όραµα, στόχους, ανάλυση ανταγωνισµού, 

εκτίµηση των βασικών δεξιοτήτων. Όµως, σε αυτό το τελικό βήµα στην 

διαδικασία εκπόνησης σεναρίων  µπορούµε να αναπτύξουµε κάποιες πρωταρχικές 

και πολύτιµες στρατηγικές γνώσεις (Godet, 2000). 

 

Όσον αφορά στο πως θα δηµιουργήσουµε τις γνώσεις αυτές, υπάρχουν κάποιες 

προσεγγίσεις που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Είναι φανερό πως µπορούµε να 

εξετάσουµε τα σενάρια λεπτοµερώς ώστε να καθορίσουµε τις ευκαιρίες 

(opportunities) και τις απειλές (threats) που το καθένα από αυτά προτείνει για 

τον οργανισµό µας. Εδώ τίθενται δύο ερωτήµατα: Πρώτον, ποιές από τις ευκαιρίες 

και τις απειλές είναι κοινές σε όλα τα σενάρια (ή σχεδόν όλα); Σε αυτές θα έπρεπε 

να εστιάσει πιθανόν  η στρατηγική µας σκέψη. ∆εύτερον, πόσο καλά 

προετοιµασµένοι είµαστε (ή µπορούµε να είµαστε) ώστε να αδράξουµε αυτές τις 

ευκαιρίες και να εξαλείψουµε (ή να ελαχιστοποιήσουµε) τις απειλές; Οι 

απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις παρέχουν µια αρχική εκτίµηση των βασικών 

δεξιοτήτων (core competencies) που χρειάζεται ο οργανισµός εάν επιθυµεί να 

είναι σε θέση να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στις συνθήκες που απεικονίζονται στα 

σενάρια. Το να φέρουµε κοντά τις απαντήσεις στα δύο παραπάνω ερωτήµατα 

σηµαίνει την διαµόρφωση κάποιων ξεχωριστών εναλλακτικών στρατηγικών 

(δηλαδή δεν έχουµε ακόµη µια στρατηγική που ενσωµατώνει όλες τις υπόλοιπες) 

που απαιτούν µια περισσότερο πειθαρχηµένη ανάλυση (Miller & Waller, 2003). 
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Μια δεύτερη πιθανή προσέγγιση είναι να χρησιµοποιήσουµε τα σενάρια ως µέσα 

ελέγχου της  προσαρµοστικότητας και της τρωτότητας της τρέχουσας στρατηγικής 

του οργανισµού. Η άσκηση αυτή µπορεί να είναι τόσο ευθύς όσο µια κριτική 

εκτίµηση από τα στελέχη του οργανισµού ως προς το πόσο καλά (ή όχι) 

λειτουργεί η στρατηγική σε κάθε σενάριο. Ως αρχή, θα µπορούσαµε να 

προχωρήσουµε σε µια πρώτη εκτίµηση των ευκαιριών/απειλών και κατόπιν, να 

χρησιµοποιήσουµε αυτή την εκτίµηση για να απευθύνουµε µια δεύτερη οµάδα 

ερωτήσεων όπως (1) το αν είµαστε ικανοποιηµένοι µε την προσαρµοστικότητα της 

τρέχουσας στρατηγικής µας , (2) το αν είµαστε ικανοποιηµένοι µε την ευκαµψία 

της τρέχουσας στρατηγικής µας να αντιµετωπίζει διαφορετικές πιθανές 

καταστάσεις, (3) το αν υπάρχουν τρόποι βελτίωσης της προσαρµοστικότητας της 

και (4) το αν υπάρχει σχεδιασµός που να ενσωµατώνει και την ύπαρξη 

απροόπτων, που θα µας βοηθήσει να κινηθούµε ως προς µια διαφορετική 

κατεύθυνση (Postma & Liebl, 2005). 

 

1.4.3.2. Κατηγορίες  Σεναρίων.   

 
Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες σεναρίων: τα αναπτυξιακά σενάρια 

(developmental scenarios) και τα περιπτωσιακά σενάρια (situational scenarios) ή 

εικόνες (images)( http://www.plausiblefutures.com ). 

Ι. Τα αναπτυξιακά σενάρια εκλαµβάνουν την παρούσα κατάσταση ως το σηµείο 

εκκίνησης, περιγράφοντας τον τρόπο που οι αναπτυξιακές διαδικασίες µπορεί να 

οδηγήσουν σε µία ή περισσότερες µελλοντικές καταστάσεις. Εδώ ενυπάρχει και 

µια υπονοούµενη υπόθεση µιας κάποιας σχέσης αιτίας-αποτελέσµατος µεταξύ 

διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας, όπου γεγονότα σε ένα στάδιο επιδρούν 

στο επόµενο κ.ο.κ. Τα αναπτυξιακά σενάρια είναι παρεµφερή µε τις προγνώσεις, 

µε την έννοια ότι και τα δύο εστιάζουν στην διαρκή ανάπτυξη, στις σχέσεις µεταξύ 

των γεγονότων και µεταξύ των διαφόρων σταδίων στη διαδικασία. 

ΙΙ. Τα περιπτωσιακά σενάρια ή εικόνες, από την άλλη πλευρά, εκλαµβάνουν µία ή 

αρκετές µελλοντικές καταστάσεις ως σηµεία εκκίνησης. Ο εστιασµός, σε αυτές τις 

περιπτώσεις, δεν είναι πρωταρχικά στην αέναη ανάπτυξη, αλλά στην ίδια την 

µελλοντική κατάσταση, σαν µια φωτογραφία. Τα περιπτωσιακά σενάρια βρίσκουν 

τη θέση τους σε καταστάσεις όπου το ενδιαφέρον του αναλυτή βασίζεται στη 

µελέτη πιθανών συνεπειών διαφορετικών εναλλακτικών µε στόχο  διαφορετικές 

µελλοντικές καταστάσεις, όµως το πως θα φτάσουµε στις καταστάσεις αυτές δεν 

άπτεται του ενδιαφέροντος . Για παράδειγµα, τα περιπτωσιακά σενάρια µπορεί να 
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χρησιµοποιηθούν για να εξερευνήσουµε µια σειρά από πιθανές µελλοντικές 

καταστάσεις, εντός των οποίων αναµένεται να κείται το καθεαυτό µέλλον.  

 

Μια άλλη σηµαντική κατηγοριοποίηση των σεναρίων είναι σε «ειδικά» (specific) ή 

«γενικά» (generic) (http://www.plausiblefutures.com).  

Ι. Τα σενάρια µπορεί να είναι «ειδικά», είτε µε την έννοια της αναφοράς στις  

πραγµατικές δυνάµεις και ικανότητες ενός συγκεκριµένου αντιπάλου για µια 

δεδοµένη χρονική περίοδο και σε δεδοµένη γεωγραφική θέση,  είτε µε το να 

έχουν ένα καθορισµένο επίπεδο λεπτοµερειών, όπου σε αυτή τη περίπτωση, 

βέβαια, έχουµε την κατηγορία των «λεπτοµερειακών σεναρίων» (detailed 

scenarios).  

�Τα «ειδικά» σενάρια  έχουν τα εξής πλεονεκτήµατα:  

1. Τα σενάρια είναι πιθανότερο να είναι αξιόπιστα ή αληθοφανή. 

2. Η επικύρωση τους είναι ευκολότερη. 

3. Υπάρχει πλειθώρα δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων και ιστορικών 

δεδοµένων, τα οποία είναι διαθέσιµα στον αναλυτή. 

4. Τα σενάρια είναι ευκολότερο να δηµιουργηθούν (λόγω της πλειθώρας των 

διαθέσιµων στοιχείων). 

5. Οι δεσµοί µεταξύ των σεναρίων είναι περισσότερο ορατοί. 

�Από την άλλη πλευρά, έχουν και τα εξής µειονεκτήµατα: 

1. Τα ιστορικά δεδοµένα πιθανόν να περιορίσουν την σκέψη µας. 

2. Η διαδικασία έγκρισης ενός σεναρίου µπορεί να αποβεί δυσκολότερη ή 

περισσότερο χρονοβόρα.  

 

ΙΙ. Ο χαρακτηρισµός  «γενικά» µπορεί να αποδωθεί στα σενάρια και έχει νόηµα 

µόνε εάν είναι ξεκάθαρο το από ποιά άποψη µπορεί ένα σενάριο να είναι 

γενικευµένο ή µη ειδικευµένο, διότι, στην περίπτωση που ένα σενάριο είναι 

γενικευµένο από όλες τις απόψεις αυτό θα µας οδηγήσει σε ένα πολύ αφηρηµένο 

µοντέλο. Τα «γενικά» σενάρια έχουν και αυτά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. 

�Τα πλεονεκτήµατα τους συνίστανται στα εξής:  

1. Ο αναλυτής έχει µεγαλύτερη ελευθερία στην εκπόνηση ενός σεναρίου. 

2. Τα «γενικά»  σενάρια χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερο βαθµό ευαισθησίας σε 

ορισµένες περιπτώσεις, όπως τακτικές καταστάσεις, όπου είναι επιθυµητό τα 

αποτελέσµατα να είναι εφαρµόσιµα σε µια ολόκληρη κατηγορία περιστάσεων. 

�Από την άλλη πλευρά, έχουν και τα εξής µειονεκτήµατα: 

 1. Τα «γενικά» σενάρια αποβαίνουν ιδιαίτερα χρονοβόρα ως προς  την εκπόνηση 

τους, από την άποψη της παροχής επαρκούς λεπτοµερειακής πληροφόρησης.  
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2. Περιορισµένη δηµιουργικότητα, από την πλευρά του αναλυτή, µπορεί να 

συντελέσει στην δηµιουργία ενός «περιορισµένου» σεναρίου. 

3. Τα σενάρια είναι δυσκολότερο να σχετισθούν µε συγκεκριµένους τοµείς και 

καταστάσεις.  

 

Στην πραγµατικότητα, τα σενάρια είναι πιθανότερο να συνιστούν ένα µείγµα 

«γενικών» και «ειδικών» σεναρίων. Όσον αφορά τώρα στα «λεπτοµερειακά 

σενάρια», στα οποία έγινε µνεία λίγο παραπάνω, θα πρέπει να πούµε πως, καθώς 

τα εγκεκριµένα σενάρια (approved scenarios) θα πρέπει να παρέχουν επαρκή 

ευελιξία ούτως ώστε οι χρήστες τους να έχουν την δυνατότητα να τα 

προσαρµόζουν στις εξειδικευµένες συνθήκες των ερευνών τους, είναι φανερό πως 

η ύπαρξη υπερβολικής  λεπτοµέρειας δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο, αυξάνοντας 

έτσι την πιθανότητα λανθασµένων αποτελεσµάτων. Παρόλαυτά, τα εγκεκριµένα 

σενάρια θα πρέπει να εµπεριέχουν επαρκή πληροφόρηση ώστε να να 

εξασφαλιστεί η συνάφεια των µελετών που χρησιµοποιούν τα σενάρια και να 

αποφευχθεί η αοριστία και ασάφεια. Συνεπώς, τα εγκεκριµένα σενάρια θα πρέπει 

να είναι σενάρια «πλαισίων εργασίας» (framework scenarios) που θα 

εξασφαλίσουν τη συνάφεια και θα παράσχουν ικανοποιητική πληροφόρηση ως 

προς την επεξεργασία τους σε «λεπτοµερειακά σενάρια» (detailed scenarios) που 

απαιτούνται για εξειδικευµένες µελέτες (Mercer, 1997). 

 

1.4.4. Περιορισµοί Και Μειονεκτήµατα των  Σεναρίων.     

 

Η µέθοδος των σεναρίων έχει, σίγουρα, και µειονεκτήµατα. Η κριτική που τους 

ασκείται επικεντρώνεται κυρίως στα ακόλουθα σηµεία: 

� Η εκπόνηση σεναρίων συνιστά µια δραστηριότητα εντάσεως χρόνου αλλά και 

εργασίας .  Η κατάρτιση ενός σεναρίου µπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρονοβόρα, 

πόσο µάλλον η σύνθεση µιας ευρείας οµάδας σεναρίων. Επίσης, µπορεί να 

καταναλώσει αρκετό χρόνο το να αναλύσουµε διαφορετικές εναλλακτικές 

πολιτικών στα πλαίσια ενός ή περισσότερων σεναρίων, ειδικά αφού αυτό συνιστά 

συνήθως µια οµαδική εργασία. 

� Τα σενάρια είναι πολυσύνθετα. Αντί να διαµελίσουµε ένα πρόβληµα σε 

κοµµάτια που είναι ευκολότερο να διαχειριστούµε, µέσω ενός σεναρίου 

παρουσιάζουµε ένα µεγάλο τµήµα του περιβάλλοντος του προβλήµατος 

ενσωµατωµένο σε µία και µόνη σύνθεση. 
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� Τα σενάρια έχουν αµφίβολη αξιοπιστία.  Το σενάριο είναι ένα προιόν σκέψης το 

οποίο  αντανακλά τις πνευµατικές ιδιαιτερότητες του δηµιουργού του. Επιπλέον, 

το σενάριο εµπεριέχει αξιώµατα και λεπτοµέρειες αποτελεσµάτων κάποιων 

υποθετικών γεγονότων, ο ρεαλιστικός χαρακτήρας των οποίων είναι 

αµφισβητήσιµος. Κάτι τέτοιο δεν είναι παντοτε αποδεκτό από το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται και έτσι η επίτευξη της οµοφωνίας καθίσταται δύσκολη. 

� Τα σενάρια είναι µερικές φορές πολύ ελκυστικά. ‘Ενα σενάριο µπορεί να αποβεί 

τόσο ελκυστικό που να µας κάνει να αγνοήσουµε το γεγονός ότι αποτελεί µια 

απεικόνιση ενός πιθανού µέλλοντος και όχι µια περιγραφή της πραγµατικότητας.  

�  Τα σενάρια είναι µερικές φορές πολύ απειλητικά. ‘Ενα σενάριο µπορεί να 

περιγράφει µια δυσάρεστη ή ανεπιθύµητη κατάσταση από (ένα µέρος του) το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται και έτσι να υπονοµευθεί η αποδοχή και, συνεπώς, η 

χρήση του. 

 

1.4.4.1. Μειονεκτήµατα Της Μεθοδολογίας Των Σεναρίων. 

 

Πέρα των παραπάνω µειονεκτηµάτων, θα πρέπει να αναφερθούµε στην κριτική 

που έχει ασκηθεί κατά καιρούς στην συνηθισµένη µεθοδολογία σχεδιασµού των 

σεναρίων. Όπως έχει ήδη ειπωθεί, τα σενάρια είναι αποτελεσµατικά στην 

αντιµετώπιση των αβεβαιοτήτων όµως, παρόλαυτά, έχει αντιπαρατεθεί η άποψη 

(Postma & Liebl, 2005) ότι στις µέρες µας, τα διοικητικά στελέχη έρχονται 

αντιµέτωπα µε εξ’ολοκλήρου καινούργιες και  απρόσµενες καταστάσεις οι οποίες 

είναι ενδεικτικές της ύπαρξης «µαύρων τρυπών» που ενυπάρχουν στην 

µεθοδολογία αυτή. Η σεναριακή προσέγγιση, όπως ασκείται συνήθως, δεν είναι σε 

θέση να αντιµετωπίσει σύνθετες εξελίξεις και τάσεις, οι οποίες µπορεί να 

χαρακτηριστούν ως παράδοξες, διότι αυτές τείνουν να αποκλείονται συστηµατικά 

ως λογικώς αδύνατες ή ασύµβατες κατά τη διαδικασία εκπόνησης του σεναρίου. 

Ειδικότερα όταν τα συµβατικά και βασισµένα σε τάσεις σενάρια που στηρίζονται 

σε απλουστευµένες αιτιότητες και σε τίποτε άλλο από συµπερασµατικές εξαγωγές 

του παρελθόντος και του παρόντος στο µέλλον, δεν δύνανται να αντιµετωπίσουν 

σωστά τις παράδοξες τάσεις, οι οποίες κάποτε αποτελούσαν την εξαίρεση ενώ 

τώρα τείνουν να γίνουν ο κανόνας.  

 

Συνοψίζοντας την µεθοδολογία σχεδιασµού των σεναρίων που έχει ήδη παρατεθεί 

θα µπορούσαµε να θυµηθούµε πως ένα από τα αρχικά βήµατα αναγνωρίζει τους 

παράγοντες που θα καθορίσουν θεµελιωδώς τις µελλοντικές εξελίξεις, οι οποίοι 
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διαχωρίζονται σε συνεχείς (constant), προκαθορισµένους  (predetermined) και 

αβέβαιους  (uncertain). Κατόπιν, οι δυνάµεις αυτές οµαδοποιούνται σε λιγότερες 

µονάδες (clustering) ώστε να είναι ευκολότερη η διαχείρηση τους και το επόµενο 

βήµα είναι η αναγνώριση δύο γενικών περιοχών  αβεβαιότητας, οι οποίες θα 

αποτελέσουν τη βάση των σεναρίων (Schwartz, 1991). 

 

 Στη συνέχεια, εξετάζουµε τις λειτουργίες των σεναρίων όσον αφορά στα 

διοικητικά στελέχη και τους οργανισµούς όπου αυτά είναι επικεφαλής. Οι 

παραδοσιακές χρήσεις  των σεναρίων αφορούν στην εξέλιξη και στην επιλογή των 

στρατηγικών, την ενσωµάτωση δεδοµένων µε µελλοντικό προσανατολισµό, την 

εξερεύνηση του µέλλοντος και την αναγνώριση µελλοντικών δυνατοτήτων. Πιο 

πρόσφατα, τα σενάρια στοχεύουν στο να καταστήσουν τα διοικητικά στελέχη 

γνώστες περιβαλλοντικών αβεβαιοτήτων, να επεκτείνουν το διανοητικό µοντέλο 

(mental model) των στελεχών καθώς και να πυροδοτήσουν και να  επιταχύνουν 

την οργανωσιακή µάθηση (organizational learning) (Chicoine,2004, Cunha et al., 

2006 , Boisot et al.,2004, Wack,1985).  

  

Παρόλαυτά, όταν παρατηρούµε τον τρέχον εξωτερικό περιβάλλον των 

οργανισµών, µπορούµε να δούµε τάσεις και αντίθετες τάσεις (countertrends), 

σύνθετες τάσεις και τάσεις ή συµπλέγµατα τάσεων (clusters of trends) που δεν 

είχαµε διανοηθεί πιο πριν. Εν συντοµία, η πολυπλοκότητα µεγαλώνει, οι αιτιώδεις 

σχέσεις µπορεί να είναι αµφιλεγόµενες και οι µεταβολές να επιταχύνουν – µε 

σφοδρές επιπτώσεις. Ειδικά, το κοινωνικοπολιτικό και πολιτισµικό περιβάλλον 

τείνουν να είναι  ιδιαίτερα απρόβλεπτα, τα δηµόσια θέµατα αναδύονται ως 

απόλυτες εκπλήξεις και οι εταιρείες έρχονται αντιµέτωπες µε τάσεις και αντίθετες 

τάσεις ταυτοχρόνως. Στο σηµείο αυτό, θα εισάγουµε ένα πεδίο στο οποίο τα 

σενάρια προσφέρουν µικρή βοήθεια διότι οι αβεβαιότητες υπερβαίνονται από τους 

δυσνόητους παράγοντες (unknowables), όπως απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα 3, 

ως την περιοχή όπου µόνον η «ελπίδα» µπορεί να βοηθήσει (Postma & Liebl, 

2005).  

 

Οι µέθοδοι και οι τεχνικές των προβλέψεων (forecasting), σε γενικές γραµµές, 

στοχεύουν στους προκαθορισµένους παράγοντες (predetermineds) ενώ ο 

σχεδιασµός σεναρίων είναι σε θέση να διαχειριστεί τους προκαθορισµένους αλλά 

και τους αβέβαιους παράγοντες ενώ αφήνει εκτός τους δύσγνωστους παράγοντες. 

Συνεπώς, συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι δύο βασικοί περιορισµοί/µειονεκτήµατα 

που εντοπίσαµε επικεντρώνονται στα εξής:  
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1. Το γεγονός ότι τα σενάρια στοχεύουν στους προκαθορισµένους αλλά και στους 

αβέβαιους παράγοντες ενώ οι δύσγνωστοι παράγοντες τίθενται εκτός συζήτησης. 

2. Τις λειτουργίες των σεναρίων – τα σενάρια χρησιµοποιούνται για την επιλογή 

µεταξύ εναλλακτικών στρατηγικών και καθορίζουν τον τρόπο αντίληψης και 

σκέψης των ληπτών των αποφάσεων.  Τι συµβαίνει στη διαµόρφωση της 

στρατηγικής εάν τα σενάρια δεν είναι συνεπή ή/και αν παραβιάζεται η αιτιότητα ; 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  3  : Προβλέψεις, Σενάρια και Ελπίδα. 

 

 

 

Πηγή: Technological Forecasting & Social Change 72 (2005) 161-173/ Postma & Liebl. 

 

Το πρώτο ζήτηµα, αυτό των δυσνόητων παραγόντων, σχετίζεται µε την ιδέα ότι η 

σεναριακή προσέγγιση έχει να κάνει µε ότι είναι γνωστό αλλά και ότι είναι 

άγνωστο για να µας παρέχει σχετική πληροφόρηση µε στόχο την έγκαιρη 

προειδοποίηση (early-warning purposes). Έτσι, ενώ στην περίπτωση των 

προκαθορισµένων παραγόντων γνωρίζουµε a priori και την έκβαση που θα είχαν 

εναλλακτικές µελλοντικές εξελίξεις και συµβάντα αλλά και οι πιθανότητες τους – 

στην περίπτωση των αβεβαιοτήτων, είναι γνωστή µεν η  έκβαση που θα είχαν 

εναλλακτικές µελλοντικές εξελίξεις και συµβάντα αλλά όχι και οι πιθανότητες τους. 

Στην περίπτωση των δυσνόητων παραγόντων ακόµη και η έκβαση που  θα είχαν 

εναλλακτικές µελλοντικές εξελίξεις και συµβάντα είναι άγνωστη, αποτελώντας 

έτσι την υπέρτατη πρόκληση. Το ολοένα αυξανόµενο αυτό πρόβληµα  τέθηκε 

στην προσοχή του management από τον Ansoff ο οποίος έκανε την διάκριση 

µεταξύ της αβεβαιότητας (uncertainty) και της  άγνοιας (ignorance) όσον αφορά 

σε µελλοντικές εξελίξεις και τόνισε τη συµβολή της τελευταίας όσον αφορά στις 
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στρατηγικές ασυνέχειες (strategic discontinuities) (Ansoff, 1976).  Η ταξινόµηση 

του Schoemaker µπορεί να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε καλύτερα το εν λόγω 

πρόβληµα. Ο  Schoemaker διακρίνει τρείς κατηγορίες µελλοντικής γνώσης:  

1. Τα πράγµατα που ξέρουµε πως γνωρίζουµε 

2. Τα πράγµατα που ξέρουµε πως δεν γνωρίζουµε  

3. Τα πράγµατα που δεν ξέρουµε πως δεν γνωρίζουµε 

Η κυριότερη πρόκληση είναι να µετατρέψουµε τη γνώση τύπου 3 σε γνώση τύπου 

2 – κάτι που αντιπροσωπεύει τη γνήσια αποστολή ενός συστήµατος έγκαιρης 

προειδοποίησης όπως ο σχεδιασµός σεναρίων (Schoemaker, 1995).  Ίσως ο 

σχεδιασµός σεναρίων θα έπρεπε να είναι πιο δεκτικός και περισσότερο 

προσανατολισµένος στην διερεύνηση και να συνδιαλέγεται αυτά τα µη 

κατανοήσιµα στοιχεία. Στην αντίθετη περίπτωση, δεν θα µπορέσουν να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της λειτουργίας έγκαιρης προειδοποίησης.  

 

Το δεύτερο ζήτηµα υποδεικνύει πως τα σενάρια δεν αποτρέπουν την διοίκηση από 

το να εκπλαγεί. Οι εταιρείες έρχονται τακτικά αντιµέτωπες µε ολοσχερώς 

απρόσµενες καταστάσεις. Έτσι, παρόλο που  η ανάπτυξη σεναρίων δεν έχει σχέση 

µε τις προβλέψεις και κανείς δεν θα απαιτούσε από τα σενάρια να προβλέψουν το 

µέλλον µε ακρίβεια και λεπτοµέρεια, είναι εκπληκτικό πόσο συχνά συµβαίνουν 

καταστάσεις οι οποίες απλά δεν συµπεριλήφθηκαν ή αποκλείστηκαν ως «λογικά 

αδύνατες» ή «ασύµβατες» κατά την διαδικασία της δηµιουργίας σεναρίων. Εάν τα 

σενάρια, βασιζόµενα στη συµβατική αντίληψη των απλών, µη παράδοξων τάσεων, 

αγνοήσουν τις τάσεις που υπερβαίνουν τα όρια (boundaries) και τα περιβάλλοντα 

(contexts) , όχι µόνο δεν θα µας βοηθήσουν να διερευνήσουµε το µέλλον αλλά 

θα µας οδηγήσουν σε παραπλανητικά αποτελέσµατα (Postma & Liebl, 2005). Για 

παράδειγµα, στα σενάρια, η προσδοκώµενη αύξηση του ΑΕΠ (GDP) συνήθως 

εκλαµβάνεται ως ένας δείκτης οικονοµικής ανάπτυξης – παρόλαυτά,  ο 

προσδιορισµός του υψηλού ή χαµηλού βαθµού  ανάπτυξης εξαρτάται από το 

περιβάλλον καθώς, π.χ. για την Κίνα, µια αύξηση του ΑΕΠ κατά 5% θα ήταν 

σχετικά χαµηλή, αλλά για τις ΗΠΑ θα ήταν υψηλή. Επιπλέον, εάν η αιτιότητα 

(causality) και οι άµεσες αλληλεπιδράσεις (direct cross-impacts) 

χρησιµοποιούνται ως µοναδικοί κινητήριοι µηχανισµοί για να φτάσουµε σε ένα 

συνεπές αποτέλεσµα, είναι εύλογο να αγνοήσουµε, πιθανόν, κάποιες νέες σχέσεις. 

Για παράδειγµα, η αιτιότητα υποδεικνύει πως ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης του 

ΑΕΠ δεν µπορεί να συµπίπτει µε ένα υψηλό επίπεδο ανεργίας (µια περίπτωση που 

τώρα την γνωρίζουµε ως άνεργη ανάπτυξη/jobless growth) ή χαµηλό επίπεδο 

επενδύσεων. Εάν τα σενάρια δεν µπορέσουν να αντιµετωπίσουν αυτή τη 
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κατάσταση, η οποία ουσιαστικά αντιπροσωπεύει έναν µεγαλύτερο βαθµό 

πολυπλοκότητας, µπορεί να προκύψουν σοβαρά προβλήµατα στη διαµόρφωση 

στρατηγικών αποφάσεων.  

 

Τα παραπάνω ζητήµατα δεν αντανακλούν την αποτυχία των συµµετεχόντων σε 

ένα εργαστήριο σεναρίων ούτε την έλλειψη δηµιουργικότητας και φαντασίας, 

αλλά υποδεικνύουν ενυπάρχοντες µεθοδολογικούς περιορισµούς στον σχεδιασµό 

των σεναρίων. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι το αν οι εν λόγω περιορισµοί 

µπορούν να αρθούν και τι µπορούµε να κάνουµε ως προς αυτό. Το κλειδί στην 

απάντηση του παραπάνω ερωτήµατος φαίνεται να είναι η αντιµετώπιση των 

τάσεων, των νέων (άγνωστων) τάσεων και ειδικότερα των παράδοξων τάσεων 

που είναι κρίσιµης σηµασίας για το µέλλον µιας εταιρείας αλλά δεν µπορούν 

ακόµη να προβλεφθούν. Συµπληρωµατικά στα παραπάνω, οι πρόσφατες  εξελίξεις 

στα πληροφοριακά συστήµατα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη σεναρίων 

προσφέρουν ένα επιπλέον εργαλείο στην αντιµετώπιση αυτής της πρόκλησης.  

 

1.4.4.2. Εναλλακτικές Ιδέες Για Την ∆ιαµόρφωση Σεναρίων. 

  

Στην πρόσφατη αρθρογραφία όσον αφορά στα σενάρια µπορούµε να βρούµε ιδέες 

για να κατευθύνουµε τις παραπάνω αναζητήσεις. Οι Gregory & Duran καθώς και ο 

Ringland προτείνουν µία οµάδα κατευθυντηρίων γραµµών ως προς την 

κατασκευή σεναρίων (Gregory & Duran, 2001, Ringland, 2002). 

 

Κάποια από τα µηνύµατα των παραπάνω προτάσεων αναφέρονται στην παραγωγή  

αναληθοφανών/απίστευτων σεναρίων, τα οποία µπορεί να είναι το ζητούµενο 

εφόσον αυτά περιλαµβάνουν εξελίξεις που εµπεριέχουν καινοτοµίες, µη 

ερµηνεύσιµες τάσεις και γεγονότα. Συνεπώς, το να επιτρέψουµε στις πραγµατικά 

καινοτόµες εξελίξεις να εισχωρήσουν στα σενάρια µπορεί να είναι το πρώτο βήµα 

ούτως ώστε να εισάγουµε την αυξανόµενη πολυπλοκότητα.  Ένα δεύτερο βήµα, 

ως προς την αύξηση της πολυπλοκότητας των σεναρίων, συνίσταται στον 

αποκλεισµό των περιορισµών της αιτιότητας και τον συνυπολογισµό ασύµφωνων/ 

ασυνεπών εννοιών, ειδικά παράδοξων οµάδων τάσεων (paradoxical trend 

clusters), που περιλαµβάνουν και τις τάσεις αλλά και τις αντίστοιχες τους 

αντίθετες τάσεις.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ   4 : Κατασκευή Σεναρίων Κατά Gregory & Duran 

  

 

   

Πηγή: Technological Forecasting & Social Change 72 (2005) 161-173/ Postma & Liebl. 

  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ   5  : Κατασκευή Σεναρίων Κατά Ringland 

 

 
 

Πηγή: Technological Forecasting & Social Change 72 (2005) 161-173/ Postma & Liebl. 

  

Το ερώτηµα που ανακύπτει σε αυτό το σηµείο είναι το πως µπορούν να 

διαµορφωθούν εναλλακτικά σενάρια όταν, για παράδειγµα,  µια τάση και η 

αντίθετη της τάση συνυπάρχουν στο ίδιο σενάριο. Η απάντηση εδώ είναι οι τρείς 

εναλλακτικές των ανασυνδυασµένων σεναρίων  (recombinant scenarios), των 

συναφών µε το περιβάλλον σεναρίων (context scenarios) και των ασύµφωνων 

σεναρίων (inconsistent scenarios).   

 

Τα εναλλακτικά σενάρια διαχωρίζονται πρωταρχικά λόγω των διαφορετικών 

ανασυνδυασµών των οµάδων τάσεων και για το λόγο αυτό τα καλούµε  

«ανασυνδυασµένα σενάρια». Επιπλέον, τα εναλλακτικά σενάρια µπορούν να 
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διαµορφωθούν µε το να εισάγουµε ασυνήθιστα γεγονότα τα οποία µπορεί να 

δράσουν καταλυτικά ως προς την βάση  έχοντας σαν αποτέλεσµα ένα σενάριο 

που δεν «φοβάται τις εκπλήξεις». Για παράδειγµα, τέτοια γεγονότα µπορεί να 

περιλαµβάνουν την κατάλυση του Ευρώ, την κατάρρευση των παγκόσµιων 

χρηµατοοικονοµικών αγορών ή την εξασθένηση της χρήσης του διδικτύου. Από 

την άλλη πλευρά, το χαρακτηριστικό γνώρισµα των «συναφών µε το περιβάλλον 

σεναρίων» είναι το ότι λαµβάνουν υπόψη τις  παραλλαγές  των περιβάλλοντων 

ώστε να ανακαλύψουµε τις επιπτώσεις τους. Τέλος, τα «ασύµφωνα σενάρια» 

προυποθέτουν την επέκταση της συµβατικής τεχνικής σεναρίων µέσω µιας 

ανάλυσης ανακολουθιών (inconsistency analysis) ώστε να εισάγουµε 

(φαινοµενικά) παράδοξες εξελίξεις (Postma & Liebl, 2005).  

 

Οι παραπάνω τρόποι (ανα)θεώρησης των σεναρίων µας προσφέρουν τη 

δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε καλύτερα τα αβέβαια τυχαία γεγονότα (όπως η 

χαµηλής πιθανότητας, υψηλού αντικτύπου γεγονότα) και παράδοξες τάσεις, οι 

οποίες, εξ’ ορισµού, δεν µπορούν να προβλεφθούν. Σε υποστήριξη των παραπάνω 

µια ποσοτική προσέγγιση (quantitative approach) των σεναρίων µπορεί να αποβεί 

χρήσιµη και συνίσταται στην επεξεργασία µεγάλου αριθµού σεναρίων µέσω της 

χρήσης συγκεκριµένου λογισµικού που θα εµπεριέχει όλες τις δυνατές 

µελλοντικές πιθανότητες στο περιβάλλον ενός συγκεκριµένου στρατηγικού 

προβλήµατος. Κάτι τέτοιο θα αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στην περίπτωση 

των ανασυνδυασµένων σεναρίων.   
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2.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ. 

 

2.1. Η ∆ιαδικασία Της Στρατηγικής ∆ιοίκησης. 

  
Κατά το παρελθόν, ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων λειτουργούσε σε ένα 

περιβάλλον όπου ήταν εύκολο να βρουν αγοραστές για τα  προιόντα τους λόγω 

της υπερβάλλουσας ζήτησης στις περισσότερες αγορές. Το σύστηµα ελέγχου τους 

εστίαζε µόνο στην ρευστότητα (liquidity) και στην επιτυχία (success) – 

µετρούµενη µε βάση το κέρδος ή την ζηµία – ως παράγοντες ελέγχου. Με την 

πρώτη µεταπολεµική ύφεση και τις πετρελαικές κρίσεις του ’70, η εποχή αυτή 

έφτασε στο τέλος της καθώς οι επιχειρήσεις δεν ήταν πλέον σε θέση να 

προσπαθούν µόνον για την βραχυπρόθεσµη µεγιστοποίηση του κέρδους – έπρεπε 

να λάβουν υπόψη και τη δηµιουργία και διατήρηση των απαιτούµενων συνθηκών 

για τη µελλοντική τους επιτυχία. Η παραπάνω ανάγκη οδήγησε στη δηµιουργία 

ενός νέου παράγοντα στρατηγικού ελέγχου, ο οποίος καλείται δυνητική επιτυχία 

(potential success). 

 

O Gälweiler ανέλυσε την σχέση µεταξύ των παραγόντων ελέγχου και εισήγαγε 

τον όρο «προέλεγχος» («precontrolling») στην βιβλιογραφία του management, 

περιγράφοντας τον εστιασµό στους δυνητικούς παράγοντες επιτυχίας (success – 

potential – control) ως έναν οργανωµένο προέλεγχο της παραδοσιακής 

επικέντρωσης στην ρευστότητα και την επιτυχία (success – control): ‘Οσο 

νωρίτερα προσδιορίσουν οι επιχειρήσεις τους δυνητικούς παράγοντες επιτυχίας 

και όσο καλύτερα τους αναπτύξουν, τόσο µεγαλύτερη επιτυχία θα γνωρίσουν στο 

µέλλον. Η παραπάνω αρχή απέβει πολύ δηµοφιλής στην βιβλιογραφία του 

management στην Ευρώπη και, παρόλο που δεν κατέστη αυταπόδεικτη αλήθεια 

στις περισσότερες επιχειρήσεις, µια καινοτοµική και διορατική ηγεσία 

επικεντρώνεται σε έναν νέο παράγοντα ελέγχου – τους δυνητικούς παράγοντες 

επιτυχίας του µέλλοντος (success potentials of the future) οι οποίοι πάντα 

αναφέρονται σε νέα προιόντα, νέες αγορές ή νέες τεχνολογίες και στα µέσα για 

την ανάπτυξη τους (Gausemeier et al., 1998). 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω απόψεις, η διαδικασία της στρατηγικής 

διοίκησης και του ελέγχου µπορεί να αντιµετωπιστεί σαν µια ενσωµατωµένη 

διαδικασία (όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 9). 

● Από την µια πλευρά έχουµε τον προέλεγχο (precontrolling): Η καλύτερη  
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συντήρηση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µέσω του ελέγχου της παρούσας 

επιτυχίας. Η καλύτερη συντήρηση της παρούσας επιτυχίας (κέρδους) µπορεί να 

επιτευχθεί µέσω του ελέγχου των δυνητικών παραγόντων επιτυχίας. Ο δε 

προέλεγχος των δυνητικών παραγόντων επιτυχίας λαµβάνει χώρα µε την 

επικέντρωση στους µελλοντικούς δυνητικούς παράγοντες. 

●  Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν παράπλευρες καταστάσεις (side conditions): 

Η παρούσα επιτυχία (κέρδος) είναι δυνατή µόνο εάν διαθέτουµε ρευστότητα 

βραχυπρόθεσµα. Οι δυνητικοί παράγοντες επιτυχίας µπορούν να επιτευχθούν και 

να διατηρηθούν µόνο εάν η επιτυχία είναι µεσοπρόθεσµη. Το ίδιο ισχύει και µε 

τους µελλοντικούς δυνητικούς παράγοντες, οι οποίοι µπορούν να δηµιουργηθούν 

στη βάση των δυνητικών παραγόντων επιτυχίας. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ   6  :  Η ∆ιαδικασία Της Στρατηγικής ∆ιοίκησης. 

 

 

Πηγή: Technological Forecasting & Social Change 59 (1998) 111-130/ Gausemeier et al. 
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 Το σύστηµα του προελέγχου µεγενθύνεται εφόσον οι επιχειρήσεις δεν εστιάσουν 

αποκλειστικά σε χρηµατικούς παράγοντες  όπως η ρευστότητα, το κέρδος και τους 

δυνητικούς παράγοντες κέρδους αλλά και στα οφέλη για τους διάφορους 

µετόχους.  

Κατά τον Freeman, οι µέτοχοι (stakeholders) συνίστανται σε κάθε οµάδα ατόµων 

ή σε κάθε άτοµο που µπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από τα επιτεύγµατα 

στους αντικειµενικούς στόχους της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η στρατηγική 

διοίκηση εστιάζει, ως  παράγοντες ελέγχου, στην βιωσιµότητα (αντί της 

ρευστότητας), στην δηµιουργία αξίας (αντί του κέρδους), στους δυνητικούς 

παράγοντες δηµιουργίας αξίας (αντί των δυνητικών παραγόντων κέρδους) και 

στους µελλοντικούς δυνητικούς παράγοντες. Η µεγέθυνση αυτή καθίσταται 

ιδιαίτερα σηµαντική στην ανάπτυξη των διατυπώσεων των στόχων και επιδιώξεων 

της εταιρείας (mission statements) ώστε να  της δοθεί ένας συνολικός 

στρατηγικός προσανατολισµός. 

 

2.2. Στρατηγική ∆ιοίκηση & ∆ιοίκηση Σεναρίων. 

 

Στην προσπάθεια τους να εγγυηθούν για την ανταγωνιστικότητα τους, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να  εντοπίσουν δυνητικούς παράγοντες επιτυχίας πολύ 

νωρίς και να τους αναπτύξουν εγκαίρως. Στο σηµείο αυτό υπεισέρχονται τα 

σενάρια, ως το µέσον που θα βοηθήσει την επιχείρηση να οραµατιστεί 

εναλλακτικές όψεις του µέλλοντος ως έναν πολύ υποσχόµενο τρόπο να χειριστεί 

τις αυξανόµενες αβεβαιότητες. Ο όρος «σενάριο» µεταφέρθηκε στα οικονοµικά 

από τον Herman Kahn ο οποίος ανέπτυξε την συγγραφή σεναρίων σε συνεργασία 

µε τον Anthony J.Wiener. Με την πάροδο του χρόνου και λόγω πιο πολυτάραχων 

αγορών και αυξανόµενης σηµασίας των παγκόσµιων επιρροών, τα σενάρια έγιναν 

πιο ενδιαφέροντα και εταιρείες όπως η Royal Dutch/Shell-Group, η General 

Electric και η Lockheed αποτέλεσαν τους πρωτοπόρους στις µεθόδους σχεδιασµού 

βασισµένες σε σενάρια (Kleiner, 1999). 

 

2.2.1. Αρχές Της ∆ιοίκησης Σεναρίων:Θεώρηση Συστηµάτων & Πολλαπλές 
Εκβάσεις Του Μέλλοντος.  

 

Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις του σχεδιασµού σεναρίων συλλέχθηκαν και 

αναπτύχθηκαν περαιτέρω σε διοίκηση σεναρίων (scenario management) η οποία  

βασίζεται σε δύο κύριες αρχές : την θεώρηση συστηµάτων (systems thinking) και 



 Εxecutive MBA,  Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  

Τρώντσιου Χ.,, Executive MBA                                                                                         Page 39 of 83 

  

τις πολλαπλές εκβάσεις του µέλλοντος  (multiple futures), όπως απεικονίζονται 

στο ∆ιάγραµµα 7. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  7: Οι Αρχές Της ∆ιοίκησης Σεναρίων: Θεώρηση Συστηµάτων  

                             & Πολλαπλές Εκβάσεις Του Μέλλοντος. 

 

   

Πηγή: Technological Forecasting & Social Change 59 (1998) 111-130/ Gausemeier et al. 

 

 

� Θεώρηση Συστηµάτων (Systems Thinking). 

Λόγω των πολυάριθµων κοινωνικών και οικολογικών προβληµάτων της δεκαετίας 

του ’80 όπως η ανεργία, η µόλυνση του περιβάλλοντος, η κατάχρηση δεδοµένων 

κλπ, έλαβε χώρα η θεώρηση της επιχείρησης ως ενός υποσυστήµατος µέσα στο 

συνολικό σύστηµα (Burt, 2006). Η επιχείρηση θεωρήθηκε πως κείται σε ένα 

πολυσύνθετο δίκτυο επιρροών και από αυτό το συσχετισµό δύο γεγονότα είναι 

φανερά: 
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� Η τάση της ποικιλίας (trend of variety): Λόγω των νέων τεχνολογιών, της       

          παγκοσµιοποίησης,  των   αυξανόµενων  πολιτικών  κανονισµών  και   των  

          αυξανόµενων  προσδοκιών  από τους  πελάτες,  τους εργαζόµενους και τη  

          κοινωνία, ο αριθµός των σχετικών παραγόντων επιρροής αυξάνεται ολοένα. 

       � Η τάση των δυναµικών (trend of dynamics): Επιπρόσθετα, οι δυναµικές  

          της διαδικασίας  των  µεταβολών  στο  βιοµηχανικό  και παγκόσµιο     

          περιβάλλον έχουν  επίσης  ενταθεί. Ένας από τους λόγους των αλλαγών    

          αυτών είναι ότι πιστεύεται πως η ανθρώπινη γνώση διπλασιάζεται κάθε  

          πέντε έτη. 

 

Η συνάντηση της ποικιλίας και των δυναµικών ονοµάζεται πολυπλοκότητα 

(complexity). Με µια αύξηση της πολυπλοκότητας, η αποτελεσµατικότητα των 

παραδοσιακών προσεγγίσεων διοίκησης µειώνεται. Η αλληλοεξάρτηση µεταξύ των 

παραγόντων επιρροής όπως τα τµήµατα της αγοράς ή οι εξωτερικές τάσεις, παίζει 

όλο και πιο σηµαντικό ρόλο. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν και 

να κρίνουν έχοντας υπόψη τα συστήµατα των συνδεδεµένων επιρροών 

(Gausemeier et al., 1998)..  

 

� Πολλαπλές Εκβάσεις του Μέλλοντος  (Multiple Futures). 

Έως την δεκαετία του ’60 οι επιχειρησιακές βλέψεις στο µέλλον ήταν 

µονοδιάστατα προσανατολισµένες στην οικονοµική ανάπτυξη καθώς το µέλλον 

ήταν αναµενόµενο. Την δεκαετία του ’70, οι µεταβαλλόµενες συνθήκες ώθησαν 

τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τα προγνωστικά τους εργαλεία για να επιτύχουν 

καλύτερες βάσεις σχεδιασµού κι έτσι αναπτύχθηκε η εσφαλµένη ιδέα πως το 

µέλλον θα µπορούσε να προβλεφθεί. Όµως, οι περισσότερες επιχειρήσεις 

αγνόησαν το γεγονός ότι µε τις ολοένα και γρηγορότερα µεταβαλλόµενες 

συνθήκες και µε την αβεβαιότητα να αυξάνεται, το µέλλον δεν ήταν εύκολο να 

προβλεφθεί. Με την βοήθεια της διοίκησης σεναρίων, το πρόβληµα µπορεί να 

αποφευχθεί καθώς  λαµβάνονται υπόψη οι πολλαπλές  εκφάνσεις του µέλλοντος. 

 

2.3. Στρατηγικός Σχεδιασµός Με Χρήση Των Σεναρίων. 

 
Οι στρατηγικές προσδοκίες (strategic prospective) επιθέτουν την προσδοκία 

(anticipation) στη δράση, καθώς αυτή η προσέγγιση εξαπλώνεται στις εταιρείες 

και στον τοµέα της διοίκησης. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες  συσσωρεύεται η 

δηµοτικότητα του στρατηγικού σχεδιασµού µέσω της χρήσης σεναρίων, 
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ειδικότερα µεταξύ των µεγάλων εταιριών στον τοµέα της ενέργειας, όπως για 

παράδειγµα η Shell και η Elf, όπου η τάση αυτή φαίνεται να συνιστά την 

αντίδραση στις επιπτώσεις των παρελθοντικών και παροντικών πετρελαικών 

κρίσεων (Shell Global Scenarios to 2025, 2005). 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 επιχειρήθηκε η ανάπτυξη ενός υψηλού 

βαθµού δυνητικής συνέργειας µεταξύ της προσδοκίας και της στρατηγικής και η 

προκύπτουσα σύνθεση ήταν µια ολιστική προσέγγιση: ο στρατηγικός σχεδιασµός 

µε τη χρήση σεναρίων (όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 8). Ο αντικειµενικός 

σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι να υποδείξει στρατηγικούς 

προσανατολισµούς και δράσεις βάσει των δεξιοτήτων (competencies) της 

εταιρείας σύµφωνα µε τα σενάρια που αναπαράγουν το γενικό αλλά και τα 

ανταγωνιστικά περιβάλλοντα (Godet, 2000).  

 

Η προσδοκία (anticipation) δείχνει το δρόµο στη δράση – οι ισχυρές τάσεις και τα 

απρόοπτα γεγονότα διαρρηγνύουν το παρόν, εντείνοντας την ανάγκη για 

στρατηγική. Βεβαίως, η στρατηγική εξετάζει τις πιθανές επιλογές και τους 

κινδύνους των αµετάκλητων γεγονότων. Επιπρόσθετα, από την δεκαετία του ’80, 

η στρατηγική προσδοκία έχει αναφερθεί στα σενάρια, όπως καταδεικνύει ο 

M.Porter, όµως, αυτές οι προσεγγίσεις και τα εργαλεία συχνά παρέµεναν 

ξεχωριστά. Παρόλαυτά, από το 1989, άρχισαν να προσεγγίζουν το ένα το άλλο 

στη βάση των «δένδρων δεξιοτήτων» (competence trees) του Marc Giget. Η 

στρατηγική διαδικασία, ορισµένη βάσει των  «δένδρων δεξιοτήτων», στερούνταν 

προσδοκίας ως προς το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έτσι, το αµοιβαία οφέλιµο 

«πάντρεµα» µεταξύ προσδοκίας και στρατηγικής πραγµατοποιήθηκε µέσω του 

ταιριάσµατος της µεθόδου των σεναρίων και της µεθόδου των «δένδρων 

δεξιοτήτων». 

 

Αναφερόµενοι στο ∆ιάγραµµα 8, το οποίο παρατίθεται πιο κάτω, βλέπουµε πως 

στην πρώτη φάση γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί το πρόβληµα που έχει τεθεί και 

να ορισθεί το υπό εξέταση σύστηµα. Η δεύτερη φάση βασίζεται στην πλήρη 

ακτινογραφία της εταιρείας, από την τεχνογνωσία της στις γραµµές παραγωγής, 

εκφρασµένη από το δένδρο δεξιοτήτων. Η τρίτη φάση καθορίζει τις 

σηµαντικότερες µεταβλητές της εταιρείας και του περιβάλλοντος της 

διαρθρωτικής ανάλυσης (structural analysis).  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ     8 :  Στρατηγικός Σχεδιασµός & Σχεδιασµός Σεναρίων :  

                                    Η Πλήρης ∆ιαδικασία.                                    

 

 

 

 

Πηγή: Technological Forecasting & Social Change  65 (2000), 3-22/Godet. 
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Η τέταρτη φάση προσβλέπει στην κατανόηση των δυναµικών της εταιρείας στο 

περιβάλλον της, την ανάπτυξη της κατά το παρελθόν, τις δυνάµεις και αδυναµίες 

της σε σχέση µε τους κύριους πρωταγωνιστές στο στρατηγικό της περιβάλλον -  η 

ανάλυση των «πεδίων µάχης» µιας εταιρείας αλλά και των στρατηγικών της 

µεριδίων αποκαλύπτει τα σηµαντικότερα ερωτήµατα για το µέλλον. Η πέµπτη 

φάση προσπαθεί να µειώσει την αβεβαιότητα που περιβάλλει τα σηµαντικά 

ερωτήµατα για το µέλλον – χρησιµοποιώντας µεθόδους εξέτασης µε ειδικούς, 

προσπαθούµε να τονίσουµε τις ισχυρές τάσεις, τα απρόοπτα γεγονότα, και, τελικά, 

να εξάγουµε τα πιο πιθανά περιβαλλοντικά σενάρια. Η έκτη φάση τονίζει συναφή 

οράµατα και σχέδια – µε άλλα λόγια, τις στρατηγικές επιλογές που είναι συµβατές 

και µε την ταυτότητα της εταιρείας  αλλά και µε τα πιο πιθανά σενάρια για το 

περιβάλλον της. Η έβδοµη φάση εµπλέκεται ολοκληρωτικά στην αξιολόγηση των 

στρατηγικών επιλογών – πρόκειται για την στοχαστική φάση η οποία προηγείται 

της λήψης αποφάσεων και της  ανάληψης δράσης. Η όγδοη φάση τονίζει τις 

στρατηγικές επιλογές και είναι κρίσιµης σηµασίας διότι σηµαίνει την µετακίνηση 

από τον στοχασµό στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, η ένατη φάση εστιάζει 

ολοκληρωτικά στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης (Godet, 2000). 

 

Η µετακίνηση από τον στοχασµό των προσδοκιών και των πιθανοτήτων στην 

στρατηγική δράση προυποθέτει την οικειοποίηση τους από όλους τους 

εµπλεκόµενους κάτι που σηµαίνει πως όλο το προσωπικό της εταιρείς και όχι µόνο 

τα διοικητικά της στελέχη θα πρέπει να εµπλακούν, στο µεγαλύτερο δυνατό 

βαθµό, στις διάφορες φάσεις, χωρίς, παρόλαυτά να αλλοιωθεί ο εµπιστευτικός, 

λόγω αναγκαιότητας, χαρακτήρας κάποιων στρατηγικών επιλογών. 

 

2.4.  Σχεδιασµός Σεναρίων & Η Θεωρία Των Πραγµατικών Επιλογών 
(Real-Options Theory) – ∆ιαµόρφωση Ενός Πλαισίου Στρατηγικού 
Σχεδιασµού. 

 
Ο σχεδιασµός σεναρίων και η  ανάλυση των πραγµατικών επιλογών (real-options 

analysis) συνιστούν δύο από τα πιο ευρέως διαδεδοµένα εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται για την λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Ο 

σχεδιασµός σεναρίων έχει µια µακρά ιστορία στην έρευνα και εφαρµογή της 

στρατηγικής διοίκησης καθώς η ανάπτυξη του υπήρξε άµεσα συνδεδεµένη µε την 

ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασµού. Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση των 

πραγµατικών επιλογών (real-options analysis) έχει τις ρίζες της στην χρηµατο- 

οικονοµική ανάλυση και µόλις πρόσφατα άρχισε να επηρεάζει την διοικητική 
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λειτουργία. Την τελευταία δεκαετία, οι χρηµατοικονοµικοί αναλυτές έχουν 

αναπτύξει την ανάλυση των πραγµατικών επιλογών (real-options analysis) ως 

έναν τρόπο να αξιολογούν επενδύσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας, µέσω της 

εφαρµογής  µοντέλων αξιολόγησης επιλογών, ώστε να καθορίσουν την 

δυνητικότητα της δηµιουργίας αξίας διατηρώντας την ευελιξία υπό συνθήκες 

αβεβαιότητας. Η στρατηγική ευελιξία (strategic flexibility) περιλαµβάνει την 

είσοδο σε ευκαιρίες χαµηλού κόστους ή την επέκταση των δραστηριοτήτων εντός 

µιας  αγοράς (real call options), την έξοδο από δραστηριότητες σε µια αγορά (real 

put options) ή συνδυασµούς των παραπάνω (real switching options). Το 

σηµαντικό µάθηµα που προσφέρει στα διοικητικά στελέχη  η θεωρία των 

πραγµατικών επιλογών είναι πως η διαφοροποίηση των 

υποχρεώσεων/επενδύσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας µπορεί να βοηθήσει τις 

εταιρείες να ελαχιστοποιήσουν τις ζηµίες, προάγοντας µε αυτό το τρόπο την αξία 

της επιχείρησης. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο έρχεται η ανάλυση των πραγµατικών 

επιλογών να συµπληρώσει τον σχεδιασµό σεναρίων: ο σχεδιασµός σεναρίων 

τονίζει την αξία του οραµατισµού αληθοφανών µελλοντικών καταστάσεων στη 

διαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής όµως προσφέρει λίγη καθοδήγηση ως προς 

τις δυνατές αντιδράσεις ενός οργανισµού στη διαχείριση του κινδύνου (risk 

management) (Miller & Waller, 2003). 

 

Ο σχεδιασµός σεναρίων και η ανάλυση των πραγµατικών επιλογών εστιάζουν την 

προσοχή των διοικητικών στελεχών σε πολύ διαφορετικές πλευρές της λήψης 

επενδυτικών αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας ΄ παρόλαυτά, έχουν 

συµπληρωµατικά δυνατά και αδύνατα σηµεία ως προς τον ρόλο τους ως εργαλεία 

των διοικητικών στελεχών (όπως απεικονίζονται στα ∆ιαγράµµατα 9 & 10). 

 

Παρόλο που και ο σχεδιασµός σεναρίων και η ανάλυση των πραγµατικών 

επιλογών αποτελούν εργαλεία χειρισµού της αβεβαιότητας, τα δύο αυτά ρεύµατα 

δεν έχουν διασταυρωθεί. Σε αυτό το σηµείο τίθεται το ερώτηµα αν µπορούµε να 

γεφυρώσουµε το χάσµα µεταξύ των ποιοτικών (qualitative) αναλυτικών 

προσεγγίσεων της στρατηγικής διοίκησης (σχεδιασµός σεναρίων) και των 

ποσοτικών (quantitative) αξιολογικών προσεγγίσεων της χρηµατοοικονοµικής 

διοίκησης. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ    9 :  ∆υνατά & Αδύνατα Σηµεία του Σχεδιασµού Σεναρίων 

  

 

Πηγή: Technological Forecasting & Social Change  65 (2000), 3-22/Godet. 

  

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ     10 :  ∆υνατά & Αδύνατα Σηµεία της Ανάλυσης 
Πραγµατικών  Επιλογών.  

 

 

Πηγή: Technological Forecasting & Social Change  65 (2000), 3-22/Godet. 
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Η θεωρία των πραγµατικών επιλογών και ο σχεδιασµός σεναρίων µπορούν να 

συνδυαστούν ώστε να διαµορφωθεί ένα στέρεο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασµού, 

συνεισφέροντας  σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση διαχείρισης του κινδύνου 

(intergrated risk management). Η ολοκληρωµένη διαχείριση κινδύνου δίνει 

έµφαση σε όλο το φάσµα της έκθεσης/κινδύνου της επιχείρησης σε 

περιβαλλοντικά απρόοπτα και, επιπρόσθετα, απαιτεί συντονισµένες 

χρηµατοοικονοµικές και στρατηγικές αντιδράσεις αντιστάθµισης του κινδύνου 

(hedging) απέναντι σε περιβαλλοντικές αβεβαιότητες (Miller & Waller, 2003). 

 

 Η διαδικασία που παρατίθεται στη συνέχεια αναγνωρίζει ορισµένα βήµατα-κλειδιά 

ως συνδετικά στοιχεία µεταξύ του σχεδιασµού σεναρίων και της λήψης 

αποφάσεων ως προς τις πραγµατικές επενδυτικές επιλογές: 

 

Βήµα 1ο – Σχεδιασµός Σεναρίων (Scenario planning). 

Στον σχεδιασµό σεναρίων έχουµε ήδη αναφερθεί εκτενώς – εδώ θα τονίσουµε 

µόνο πως το εταιρικό χαρτοφυλάκιο (corporate portfolio) θα πρέπει να διασπαστεί 

σε επιχειρησιακές µονάδες για να εφαρµοστούν τα βήµατα σχεδιασµού σεναρίων 

τα οποία έχουµε ήδη  παραθέσει.  

 

Βήµα 2o – Αναγνώριση Των Κινδύνων (Identification Of Exposures) 

� Ευρεία θεώρηση της αξιολόγησης κινδύνων: Η ουσία της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης κινδύνων έγκειται στη θεώρηση όλου του φάσµατος των απροόπτων 

που επιδρούν στην επιχειρησιακή λειτουργία και όχι στη θεώρηση βάσει 

εξατοµικευµένων απροόπτων, καθώς η τελευταία µπορεί να  καταστήσει την 

αξιολόγηση και αντιστάθµιση κινδύνων ιδιαίτερα κοστοβόρα και λιγότερο 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση. Συνεπώς, τα στελέχη θα πρέπει να θεωρούν τρείς 

ευρείες κατηγορίες κινδύνων: τις αβεβαιότητες του γενικού περιβάλλοντος, τις 

αβεβαιότητες του κλάδου και τις σχετικές- µε- την- επιχείρηση αβεβαιότητες. 

� Εκκίνηση σε επιχειρησιακό επίπεδο: Καθώς οι διαφορετικές επιχειρησιακές 

µονάδες αντιµετωπίζουν διαφορετικούς κινδύνους, η επιχειρησιακή µονάδα 

(business unit) αποτελεί το σηµείο εκκίνησης για την αξιολόγηση των κινδύνων. 

Εφόσον, λοιπόν, τα στελέχη έχουν επιλέξει τα σενάρια, αναγνωρίζουν τις πιο 

σηµαντικές αβεβαιότητες στα σενάρια αυτά και κατόπιν, πρέπει να αντιληφθούν 

τον αντίκτυπο καθενός από αυτά τα αβέβαια απρόοπτα πάνω στη λειτουργία κάθε 

επιχειρησιακής µονάδας. Εδώ, θα πρέπει να καθοριστούν οι αβεβαιότητες που 

προάγουν την λειτουργία της επιχείρησης και αυτές των οποίων οι επιπτώσεις 

είναι αρνητικές.  
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� Συνδυασµός των αξιολογήσεων των κινδύνων σε εταιρικό επίπεδο: Αφού 

αναγνωριστούν οι κίνδυνοι για την εκάστοτε επιχειρησιακή µονάδα θα πρέπει να 

ελεγχθεί το άν και κατά πόσο οι επιµέρους αυτοί κίνδυνοι επηρεάζουν και τις 

υπόλοιπες επιχειρησιακές µονάδες. Η πληροφόρηση αυτή είναι σηµαντική ως προς 

τη διαµόρφωση στρατηγικών αντιστάθµισης καθώς η διαχείριση του συνολικού 

εταιρικού κινδύνου είναι υψηλότερης προτεραιότητας από την διαχείριση των 

κινδύνων των επιµέρους  επιχειρησιακών µονάδων. Η κατανόηση του τρόπου µε 

τον οποίο οι περιβαλλοντικές  αβεβαιότητες επηρεάζουν την εταιρεία ως σύνολο 

καθοδηγεί τις εταιρικού-επιπέδου στρατηγικές αντιστάθµισης. Τα διοικητικά 

στελέχη θα πρέπει να επικεντρωθούν στους τελικούς εταιρικούς κινδύνους (net 

corporate exposures) όταν αξιολογούν τις ανάγκες αντιστάθµισης καθώς η 

αποκέντρωση της αξιολόγησης και διαχείρησης κινδύνου σε επιχειρησιακό επίπεδο 

θα επέβαλλε περιττά κόστη λόγω της υπερβολικής αντιστάθµισης (Randall & Ertell, 

2006) . 

 

Βήµα 3o – Επιλογή των επενδύσεων πραγµατικής επιλογής (Choice of real option 

investments) 

Έχοντας αναγνωρίσει τους εταιρικούς κινδύνους µεταξύ των περιβαλλοντικών 

αβεβαιοτήτων, τα στελέχη µπορούν τώρα να καθορίσουν τα βήµατα στα οποία θα 

προχωρήσουν ούτως ώστε να διαχειριστούν τον κίνδυνο – επιλέγοντας είτε να 

τον αυξήσουν είτε να τον ελαττώσουν. Το σηµαντικό στοιχείο εδώ είναι ο 

καθορσµός των κινδύνων που προάγουν την αξία της εταιρείας και αυτών που 

λειτουργούν στην αντίθετη κατεύθυνση (Kelly & Weber, 2006).  Η διοίκηση θα 

πρέπει να αντισταθµίσει εκείνους τους κινδύνους για την ανάληψη των οποίων η 

εταιρεία δεν αποζηµιώνεται επαρκώς. 

� Ταυτόχρονη αξιολόγηση των πραγµατικών επιλογών: Οι εταιρείες έχουν συχνά 

πολλές δυνατότητες πραγµατικών επενδυτικών επιλογών και, στο σηµείο που 

αυτό είναι εφικτό, θα ήταν ενδεδειγµένο να αξιολογήσουν τις επιλογές αυτές 

ταυτόχρονα και όχι διαδοχικά. Με τον τρόπο αυτό, η διοίκηση έχει το 

πλεονέκτηµα να αξιολογήσει τα δυνητικά οφέλη και κινδύνους κάθε επιλογής σε 

αντιπαράθεση µε άλλες δυνατές επιλογές και όχι αποµονωµένα.  Εδώ θα πρέπει 

να σηµειώσουµε πως, µέσω της κατασκευής σεναρίων, η διοίκηση µπορεί να 

καθορίσει την οµάδα των σχετικών απροόπτων και τα σηµάδια των επιδράσεων 

τους στην αξία της εκάστοτε προτεινόµενης πραγµατικής επενδυτικής επιλογής. 

Οι συγκρίσεις µεταξύ των δυνατών πραγµατικών επιλογών είναι πληροφοριακής 

φύσεως. Οι επιλογές µε παρεµφερείς κινδύνους ενισχύουν η µία την άλλη καθώς 

οι δυνητικές τους συνεισφορές στην εταιρική αξία  δρουν αθροιστικά.  Από την 
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άλλη πλευρά, πραγµατικές επιλογές µε αντίθετους κινδύνους αλληλοαναιρούνται 

και δεν µπορούν να αναληφθούν µαζί καθώς δρούν ως υποκατάστατα και οι αξίες 

τους δεν είναι αθροιστικές. Η παράλληλη ανάληψη δύο τέτοιων επιλογών θα 

δήλωνε  την έλλειψη µιας συνεπούς στρατηγικής από την πλευρά της  εταιρείας 

καθώς οι εκβάσεις των δύο αυτών επιλογών θα είχαν αντίστροφη σχέση (Miller & 

Waller, 2003). 

� Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της έκθεσης στους εταιρικούς κινδύνους: Ο 

κίνδυνος που ενυπάρχει στις πραγµατικές επιλογές µπορεί να εκτιµηθεί µόνο εάν 

ληφθεί υπόψη το υπάρχον εταιρικό χαρτοφυλάκιο των επιχειρησιακών µονάδων. 

Τα στελέχη που προσβλέπουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου θα πρέπει να 

εντοπίσουν εκείνες τις επιλογές των οποίων οι εκβάσεις  είναι αντίστροφες των 

υπάρχοντων εταιρικών κινδύνων. Βέβαια, εάν οι προβλεψεις µας υποδεικνύουν 

πως η εταιρεία είναι σε θέση να επωφεληθεί τις µελλοντικές περιβαλλοντικές 

µεταβολές, η διοίκηση µπορεί να επιλέξει να προχωρήσει σε πραγµατικές επιλογές 

(real call options) που θα αυξήσουν – και δεν θα αντισταθµίσουν - τους 

κινδύνους (Kelly, 2006).    

 

Βήµα 4ο – Υλοποίηση (Implementation) 

Η διαδικασία σχεδιασµού που µόλις έχει περιγραφεί έχει ως στόχο να προσφέρει 

βοήθεια στη διοίκηση στην απόφαση της να προχωρήσει ή όχι σε νέες επενδύσεις. 

Παρόλο που αυτές οι αποφάσεις είναι σηµαντικές, ο ευρύτερος στόχος της 

ανάλυσης σεναρίων και της ποιοτικής ανάλυσης των πραγµατικών επιλογών είναι 

η µάθηση που προάγει την διαδοχική οργανωσιακή ανταπόκριση (Boisot & 

MacMillan, 2004). Οι οργανισµοί µπορούν να επιτύχουν κάτι τέτοιο µέσω: (1) της 

παρακολούθησης των σηµαντικών απρόοπτων γεγονότων, (2) της επίτευξης της 

ευελιξίας διαχρονικά, (3) του συγχρονισµού των εφάπαξ δεσµεύσεων (timing 

sunk commitments) και (4) της επανεκτίµησης των κινδύνων. 

 

Ειδικά ως προς την επανεκτίµηση των κινδύνων θα πρέπει να προσθέσουµε πως 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας διότι οι κινδυνοι  αλλάζουν διαχρονικά 

καθώς οι οργανισµοί επενδύουν στην ευελιξία ή προσαρµόζουν τη στρατηγική 

τους. Μεταβολές στη στρατηγική µπορεί να επηρεάσουν την έκθεση σε πολλές 

διαφορετικές απρόοπτες καταστάσεις. Επιπλέον, µπορεί να αλλάξουν οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες, καθιστώντας κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

λειτουργία πιο σηµαντικούς και µειώνοντας τη σηµασία κάποιων άλλων. Τα 

διοικητικά στελέχη θα πρέπει να εντοπίζουν τις µεταβολές, να εκσυγχρονίζουν τις 

εκτίµησεις των κινδύνων και να αναθεωρούν τις εκβάσεις της στρατηγικής τους. 
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3.  ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. 

  

3.1. Η Στρατηγική Ως ∆ιαδικασία Της Μάθησης.  

 

Η στρατηγική, για κάθε συνεπή οργανισµό, συνίσταται στον τρόπο µε τον οποίο 

τα διοικητικά του στελέχη θα εκπληρώσουν την αποστολή του (mission) µέσα στο 

περιβάλλον όπου βρίσκονται. Το περιβάλλον αυτό περιλαµβάνει όλους τους 

παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη – τεχνολογικούς, κοινωνικούς, 

πολιτικούς και οικολογικούς – και, επιπλέον, περιλαµβάνει το µέλλον, καθώς οι 

αποστολές έχουν µακροπρόθεσµο χαρακτήρα. Η ροπή µας να θεωρούµε πως το 

ευρύτερο περιβάλλον είναι είτε σταθερό είτε προβλέψιµο, µας οδηγεί σε µια 

στρατηγική σκέψη η οποία, βασισµένη σε προβλέψεις, µεταλλάσεται σε σχέδια 

που ασφυκτιούν µέσα σε προυπολογισµούς και δοµές. 

 

Τα σχέδια αυτά θεωρούν ένα µέλλον το οποίο επικυρώνει τα ίδια τα σχέδια και 

αυτή η όψη του µέλλοντος κυριαρχεί στην λήψη των αποφάσεων µας. Τα σχέδια 

αυτά τα αποκαλούµε προκαθορισµένα σενάρια (default scenarios) και συνήθως 

βασίζονται σε κάποιου είδους συµπερασµατική εξαγωγή (extrapolation) ή 

πρόβλεψη. Κάτι τέτοιο θα ήταν αρκετό εάν οι προβλέψεις ήταν αξιόπιστες όµως ο 

κόσµος µας διαταράσσεται συνεχώς από ασυνέχειες και αιφνίδιες αλλαγές. Η 

αβεβαιότητα µαστίζει το µέλλον και αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα σχέδια µας να 

µην µπορούν να ανταπεξέλθουν και να υποστηρίξουν τα πραγµατικά γεγονότα. Η 

ενλόγω αποτυχία των στρατηγικών σχεδίων δεν σηµαίνει βέβαια και την ακύρωση 

της στρατηγικής και του σχεδιασµού αλλά σηµαίνει πως θα πρέπει να δοθεί µια 

νέα σηµασία στη στρατηγική µέσω µιας νέας προσέγγισης που θα λαµβάνει υπόψη 

τις αβεβαιότητες του µέλλοντος. 

 

Σε ένα ρευστό και µεταβαλλόµενο περιβάλλον, τα προκαθορισµένα σενάρια 

(default scenarios) µας οδηγούν σε αιφνιδιασµούς και εκπλήξεις. Σε αντίθεση, θα 

πρέπει να αναπτύξουµε µια πολύ ευέλικτη ιδέα της στρατηγικής, η οποία δεν 

συνίσταται πλέον σε ένα παγιωµένο πενταετές σχέδιο, αλλά  σε ένα όραµα της 

µελλοντικής πορείας,  το οποίο είναι σε θέση να αναπροσαρµόζεται σε κάθε 

µεταβολή των γεγονότων και να συνεχίζει παράλληλα να επιτρέπει την πρόοδο 

προς τη κατεύθυνση των στόχων µας.  Σε αυτό, λοιπόν, το ρευστό περιβάλλον, 

υπάρχουν πολλές πιθανές εκβάσεις του µέλλοντος. Η στρατηγική θα πρέπει τώρα 
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να επικεντρωθεί σε ερωτήµατα του τύπου «Τι θα γινόταν εάν...», τα οποία 

υπερβαίνουν την συνηθισµένη µας νοοτροπία (mindset).  

 

Κάθε ξεχωριστή έκβαση του µέλλοντος αποτελεί µια βάση επάνω στην οποία 

µπορούµε να µάθουµε πως να συµφιλιώσουµε την αποστολή µας µε το 

περιβάλλον. Στην αντιµετώπιση του αγνώστου δεν µπορούµε να αντιπαραθέσουµε 

προκαθορισµένες απαντήσεις – συνεπώς, η στρατηγική δεν αποτελεί πλέον  ένα 

παγιωµένο σχέδιο αλλά µάλλον µια διαδικασία µάθησης η οποία οδηγεί σε συνεχή 

βελτίωση ως προς τη συµµόρφωση ενός οργανισµού στο περιβάλλον του. Σε αυτό 

το σηµείο, θα λέγαµε πως τα σενάρια αποτελούν, κατά αυτό το τρόπο, ένα 

δυναµικό µέσο ως προς την ανάπτυξη ενός οργανισµού µάθησης (learning 

organization). Το ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι, πως είναι δυνατό αυτού του 

είδους οι διανοητικές ασκήσεις (δηλ. τα σενάρια) να έχουν µια γνωστική 

συνεισφορά; (Aligica, 2005). Θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια απάντηση στις 

ενότητες που ακολουθούν. 

 

3.2. Τα ∆ιανοητικά Μοντέλα Και Ο Στρατηγικός Κύκλος Μάθησης. 

 

Στο συνέδριο του ISRG (International Strategy Research Group), τον Οκτώβριο 

του 2003 στο Dunkeld, συζητήθηκε σε βάθος το πρόβληµα του πως οι τρόποι που 

ερµηνεύουµε το περιβάλλον και οι απόψεις µας για το µέλλον, προκαθορίζονται 

σε έναν µεγάλο βαθµό από τα  διανοητικά πρότυπα τα οποία είναι οι κυρίαρχοι 

στο σκεπτικό µας. Μια διαγραµµατική άποψη για τις επιπτώσεις του 

προαναφερθέντος περιορισµού είναι η παρακάτω (∆ιάγραµµα 11). 

 

Τα διανοητικά µοντέλα µας (mental models) χτίζονται και αναπτύσσονται κατά τη 

διάρκεια της ζωής µας και διαµορφώνονται από το κοινωνικό και πολιτιστικό 

υπόβαθρο, το µορφωτικό επίπεδο και την πείρα που έχει ο καθένας  από εµάς – 

µεταβάλλονται δε, όταν η εµπειρία που  αποκοµίζουµε στην καθηµερινή µας ζωή, 

αποτελεί πηγή µάθησης. Εάν εξετάσουµε το θέµα από την γνωστική του οπτική, οι 

ανθρωποι µαθαίνουν και οδηγούνται στην αλλαγή των αντιλήψεων τους όταν 

έχουν εξετάσει και αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους. Κάποια 

διανοητικά µοντέλα είναι αυστηρά προσωπικά ενώ άλλα τα συµµερίζονται όλα τα 

µέλη ενός οργανισµού και, οπωσδήποτε, είναι σηµαντικά καθώς καθορίζουν το 

είδος των δεδοµένων που θα συλλεχθεί, το είδος των µεθόδων και τεχνικών που 
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θα χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση αυτών των δεδοµένων καθώς και στην 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων αυτών των αναλύσεων. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ    11 :  Περιοριστικοί Παράγοντες Στην Επίτευξη Της  

                                             Μάθησης. 
 

 

 

 

Πηγή: The International Strategy Research Group 2003 Programme. 

 

 

Όσον αφορά στη κυριαρχούσα οργανωσιακή αντίληψη και ερµηνεία, τα 

οργανωσιακά διανοητικά µοντέλα (organizational mental models) συνιστούν, 

µεταξύ άλλων, την βάση επάνω στην οποία τα µέλη ενός οργανισµού, άµεσα ή 

έµµεσα, ερµηνεύουν το πως βλέπουν το µέλλον. Αυτές οι απόψεις για το µέλλον 

επηρεάζουν σηµαντικά τις στρατηγικές που  διαµορφώνονται καθώς και τις 

στρατηγικές αποφάσεις που λαµβάνονται. Μετά την υλοποίηση αυτών των 

στρατηγικών και των αποφάσεων, ο στρατηγικός κύκλος µάθησης (strategic 
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learning cycle) ολοκληρώνεται εάν τα αποτελέσµατα ερµηνευθούν και 

αξιολογηθούν ( ∆ιάγραµµα 12). 

  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ    12 : Ο Στρατηγικός Κύκλος Μάθησης .  

  

 

Πηγή: European Management Journal Vol.15, No.6, pp.633-647(1997)/Bood & Postma  

 

 

Ας εξετάσουµε όµως πιο αναλυτικά τους περιορισµούς που θέτουν τα διανοητικά 

µοντέλα των δοικητικών στελεχών ως προς την διαδικασία της µάθησης.  

 

Καταρχήν, τα στελέχη δεν αλλάζουν άµεσα και ολοκληρωτικά τα διανοητικά τους 

µοντέλα από τη στιγµή που θα βρεθούν αντιµέτωποι µε αντιφάσεις µεταξύ του 

περιβάλλοντος και των διανοητικών τους µοντέλων, ενισχύοντας την θεωρία του 

Piaget ότι οι άνθρωποι είναι σε ένα µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό «γνωστικά 

αδρανείς» (cognitive-inert). Γεγονός είναι πως οι άνθρωποι είναι, τουλάχιστον εν 

µέρει, συντηρητικοί, εµµένοντας στις υφιστάµενες απόψεις και ιδέες τους, καθώς 

και επιλεκτικοί ως προς το ποιά στοιχεία των διανοητικών τους µοντέλων θα 
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αλλάξουν τελικά. Για τους περισσότερους από εµάς, είναι απαραίτητο ένα ισχυρό 

διανοητικό τράνταγµα πριν να προσαρµόσουµε το διανοητικό µας µοντέλο και να 

µπούµε σε έναν κύκλο µάθησης (Bood & Postma, 1997). 

 

Η προσεκτική παρατήρηση του στρατηγικού κύκλου µάθησης (∆ιάγραµµα 12) θα 

µας επιτρέψει να εξετάσουµε τρεις επιπλέον παράγοντες που παρακωλύουν την 

µάθηση στα πλαίσια της στρατηγικής διοίκησης. Ο πρώτος από αυτούς έγκειται 

στο χρονικό διάστηµα που παρεµβάλλεται µεταξύ της διαµόρφωσης µιας 

στρατηγικής και της κατανόησης των αποτελεσµάτων που έχει η εφαρµογή της. 

Καθώς το χρονικό αυτό διάστηµα µπορεί να είναι πολύ µεγάλο, είναι αναµενόµενο 

πως η ανατροφοδότηση (feedback) που θα έχουµε για την αποτελεσµατικότητα 

της ενλόγω στρατηγικής µπορεί να είναι αµφισβητήσιµη. Επιπλέον, η αντίληψη 

και ερµηνεία των αποτελεσµάτων επηρεάζεται σηµαντικά από  τις προσδοκίες που 

απορρέουν από τα υφιστάµενα διανοητικά µοντέλα.  

 

Ένας επιπλέον ενδεχόµενος παράγοντας  παρεµποδισµού της µάθησης µπορεί να 

αποβεί η έλλειψη διαφορών µεταξύ των διανοητικών µοντέλων των διοικητικών 

στελεχών καθώς, έτσι, υποβόσκει ο κίνδυνος της συλλογικής σκέψης της 

διοικητικής οµάδας  (groupthink).  Το φαινόµενο αυτό είναι εύλογο να 

υποθάλπτει τον συντηρητισµό και να περιορίζει την ικανότητα της διοίκησης να 

διερευνά το άγνωστο, εµµένοντας στα ήδη γνωστά και οικεία (Cunha et al., 

2006).  

 

Η αντίθετη περίπτωση µπορεί, επίσης, να παρεµποδίζει την αποτελεσµατικότητα 

της µάθησης στην στρατηγική διοίκηση. Λόγω διαφορών στο κοινωνικό υπόβαθρο, 

στη µόρφωση και στην εµπειρία αλλά και λόγω της τρέχουσας θέσης και 

ειδικότητας τους, µπορεί να επισηµανθούν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

διανοητικών µοντέλων των διοικητικών στελεχών. Ως συνέπεια των παραπάνω, η 

επίτευξη της συµφωνίας µπορεί να αποβεί εξαιρετικά δύσκολη (Boisot & 

MacMillan, 2004). Βεβαίως, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε πως η 

ύπαρξη µιας µερικής ποικιλίας µεταξύ των διανοητικών µοντέλων των στελεχών, 

εµπεριέχει πλεονεκτήµατα καθώς, προσφέρει διαφορετικές οπτικές του 

περιβάλλοντος και του µέλλοντος, επιτρέποντας έτσι στην διοικητική οµάδα να 

αντιληφθεί περισσότερους και διαφορετικούς παράγοντες κατά την ανάπτυξη των 

στρατηγικών και την λήψη των στρατηγικών αποφάσεων. Επιπλέον, ένα ακόµη 

πλεονέκτηµα εντοπίζεται στην παρακίνηση της δηµιουργικότητας και της 

καινοτοµίας ως απόρροια της διαφωνίας (µέχρι ενός σηµείου) – κάτι που 



 Εxecutive MBA,  Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  

Τρώντσιου Χ.,, Executive MBA                                                                                         Page 54 of 83 

  

συµβαίνει, βεβαίως, στην περίπτωση που τα διανοητικά µοντέλα δεν διαφέρουν εκ 

διαµέτρου καθώς αυτό θα σήµαινε την παρεµπόδιση ή και το µπλοκάρισµα της 

επικοινωνίας (Bood & Postma, 1997). 

 

3.3. Ο Ρόλος Των Σεναρίων. 

 

Τα σενάρια µπορούν να µας βοηθήσουν να ξεπεράσουµε τα προαναφερθέντα 

κωλύµµατα και, ως εκ τούτου, να υποστηρίξουν την στρατηγική µάθηση και να 

εκπληρώσουν το ευρύ φάσµα των λειτουργιών που τους έχει αποδοθεί (όπως 

απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα 13). 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ   13  : Πως Η Ανάλυση Σεναρίων Ενδυναµώνει Τη 

                                          Στρατηγική Μάθηση.   

 

 Πηγή: European Management Journal Vol.15, No.6, pp.633-647(1997)/Bood & Postma  

 

 

Συνεπώς, καταλαβαίνουµε πως τα διανοητικά µοντέλα των διοικητικών στελεχών 

θα πρέπει να τυγχάνουν τον πρωταρχικό εστιασµό της ανάλυσης σεναρίων.  

Παρόλο που η σηµασία των διανοητικών µοντέλων έχει αποτελέσει επανειληµµένα 
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αντικείµενο έρευνας, λίγα έχουν ειπωθεί για το σηµαντικό στάδιο της εξαγωγής 

της διοικητικής γνώσης. Πάντως, όπως και να εξάγεται η γνώση αυτή, µια µελέτη 

σεναρίων θα πρέπει να αποκαλύπτει τις ενδεχόµενες διαφορές µεταξύ των 

διανοητικών µοντέλων των στελεχών και να αναγνωρίσει εκείνες τις διαφορές ή 

οµοιότητες που είναι παρούσες και σηµαντικές. Στην περίπτωση που εντοπιστούν 

διαφορές, τα σενάρια µπορεί να λειτουργήσουν ως διαπραγµατευτικά εργαλεία τα 

οποία θα συνεισφέρουν στην διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ των στελεχών 

µε αποκλίνουσες οπτικές (Chicoine, 2002).  

 

Από την άλλη πλευρά, εάν παρατηρηθεί απουσία σηµαντικών διαφορών µεταξύ 

των διανοητικών µοντέλων, είδαµε πως στην µόνιµη οµοφωνία υποβόσκει ο 

κίνδυνος της συλλογικής σκέψης, ο οποίος συνίσταται στην διανοητική 

εγκατάλειψη των µελλοντικών αβεβαιοτήτων και κινδύνων. Στην περίπτωση αυτή, 

µια λύση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι να δηµιουργήσουµε 

«τεχνητά» διαφορές σε διανοητικά µοντέλα, βάζοντας κάποιον τρίτο να παίξει «το 

ρόλο του διαβόλου». Προς την ίδια κατεύθυνση µπορούν να συνεισφέρουν και τα 

σενάρια µε τον ισχυρό µελλοντικό τους προσανατολισµό και τις ικανότητες τους 

για διερεύνηση.  

 

Παρόλο που η ερµηνεία ή η εξήγηση εναλλακτικών σεναρίων θα προκαλέσει 

σίγουρα και από µόνη της την οργανωσιακή µάθηση, η αληθινή τους αξία ως προς 

την πυροδότηση και επιτάχυνση της οργανωσιακής µάθησης  φαίνεται όταν 

χρησιµοποιούνται στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων.  Με το να φέρνουν τα 

διοικητικά στελέχη αντιµέτωπα µε κάποιες άλλες προοπτικές και πιθανές 

µελλοντικές καταστάσεις, τα σενάρια προσφέρουν στον manager την δυνατότητα 

να επανεξετάσει τον κόσµο γύρω του και τα χρησιµοποιήσει ως ένα δοκιµαστικό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη στρατηγικών. Με άλλα λόγια, τα σενάρια 

συνεισφέρουν δυνητικά στην µείωση της ενυπάρχουσας γνωστικής αδράνειας των 

στελεχών (Cunha et al., 2006).  

 

Επιπρόσθετα, µε το να προσφέρουν τη δυνατότητα της διανοητικής 

προσοµοίωσης του µέλλοντος και, συνεπώς, την απόκτηση χειροπιαστής εµπειρίας 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, τα σενάρια µειώνουν την καθυστέρηση 

ανατροφοδότησης  (feedback lag) σηµαντικά. Βεβαίως, τα σενάρια προσφέρουν 

διαφορετικού είδους εµπειρία σε σχέση µε την πραγµατικότητα – αυτό που είναι 

«χειροπιαστό» όσον αφορά στην αποκτηθείσα, µέσω των σεναρίων, εµπειρία είναι 

η άµεση αντιπαράθεση που έχουν οι managers µε (α) την δική τους, εξ ορισµού, 
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περιορισµένη οπτική του κόσµου και των δικών τους (προκατειληµµένων) 

διανοητικά µοντέλα και (β) απόψεις και προσδοκίες άλλων µελών του οργανισµού. 

 

Η οργανωσιακή µάθηση είναι πρωτίστως µια κοινωνική διαδικασία, όπου οι 

managers µαθαίνουν και αναπτύσουν διανοητικά µοντέλα µαζί. Σε αυτή τη 

διαδικασία, η διενέργεια διαδοχικών γύρων διαλόγων µεταξύ των µελών του 

οργανισµού έχει µεγάλη σηµασία (οι Van der Heijden & Eden/1997 αναφέρονται 

σε αυτούς ως «στρατηγική συνοµιλία») κατά τους οποίους ανταλλάσσονται, 

ελέγχονται και αντικρούονται τα διάφορα διανοητικά µοντέλα αλλά και 

προκύπτουν νέα ως προιόντα της αντιπαράθεσης αυτής. Τα σενάρια προσφέρουν 

το κατάλληλο περιβάλλον διεξαγωγής των διαλόγων αυτών οι οποίοι επιτρέπουν 

την ανταλλαγή και της ρητής (explicit) αλλά και της υπονοούµενης (tacit) γνώσης. 

Το σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερο σηµαντικό καθώς ένα µεγάλο µέρος της γνώσης 

µας είναι υπονοούµενο και, για το λόγο αυτό, είναι δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, 

να επικοινωνήσουµε τη γνώση προφορικά (Bood & Postma, 1997). 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να προτείνουµε κάποιες πρακτικές 

ιδέες για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ανάλυσης σεναρίων. 

Καταρχήν, κάθε ανάλυση σεναρίων θα µπορούσε να αρχίζει µε την παράθεση των 

διανοητικών µοντέλων των διοικητικών στελεχών – τα σενάρια θα πρέπει να 

εστιάζουν στον τρόπο σκέψης τους και όχι, για παράδειγµα, στο τι θεωρεί 

σηµαντικό κάποιος σύµβουλος. Κατά δεύτερον, η αναγνώριση κατοχυρωµένων 

εταιρικών πεποιθήσεων και οργανωσιακών γνωστικών προκαταλήψεων µέσω της 

ενδοσκόπησης είναι απίθανη – για τον λόγο αυτό, κάθε οµάδα σχεδιασµού 

σεναρίων θα πρέπει να εµπεριέχει και κάποιους «παρείσακτους», εκτός κάποιων 

διοικητικών στελεχών (ας θυµηθούµε πως οι τελευταίοι είναι απαραίτητοι για να 

επιβεβαιώσουν πως τα ερµηνευµένα σενάρια συνδέονται µε την γλώσσα και την 

κουλτούρα του οργανισµού). Τρίτον, η σύνθεση των οµάδων σεναρίων θα πρέπει 

να αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να προλαµβάνεται η επανάληψη 

ως προς την ερµηνεία των σεναρίων – ο ρόλος των σεναρίων είναι ακριβώς ο 

αντίθετος και συνίσταται στην επίθεση κατά της επανάληψης και της συνήθειας. 

Εάν προχωρήσουµε ένα βήµα µακρύτερα θα µπορούσαµε ίσως να πούµε πως, οι 

οργανισµοί που υιοθετούν την µέθοδο των σεναρίων για µεγαλό χρονικό 

διάστηµα ίσως να µην έχουν, απο ένα σηµείο και µετά, ανάγκη της ανάλυσης 

σεναρίων καθώς τα διοικητικά τους στελέχη θα έχουν αναπτύξει φόρµουλες ως 

προς την αποτελεσµατική αντιµετώπιση ενδιαφέροντων σεναρίων. 
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4.  Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. 

 

4.1. Η Απαίτηση Της Καθυποταγής Των Αλλαγών. 

 

Ο κόσµος µας δεν υπήρξε ποτέ βέβαιος – το άγνωστο, το απρόσµενο και το 

ακατανόητο απασχολούσαν πάντα τον άνθρωπο, όµως, ιδιαίτερα κατά τις 

δεκαετίες του ’80 και του ’90, εµφανίστηκαν δύο φαινόµενα, πιο επιτακτικά από 

ποτέ - η αλλαγή και ο ανταγωνισµός – τα οποία κήρυξαν την έναρξη της ολοένα 

αυξανόµενης αβεβαιότητας που βιώνουµε στις µέρες µας. Παράγοντες όπως η 

παγκοσµιοποίηση, η επιτάχυνση των τεχνολογικών µεταβολών, οι αυξανόµενες 

καινοτοµίες κλπ συντελούν στην αφύπνιση ακόµη και των πιο εφησυχασµένων 

τοµέων των οικονοµιών. Είναι φανερό πως οι επιζήσαντες είναι και θα είναι 

εκείνες οι επιχειρήσεις που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις 

µέσω της επιτάχυνσης της ανταγωνιστικότητας τους. Ως προς αυτή τη 

κατεύθυνση έχουν παρατηρηθεί διάφορες προσεγγίσεις όπως ο ανασχεδιασµός 

των διαδικασιών, η διαχείρηση των δοµών και των επιχειρησιακών µοντέλων και 

η προσεκτική διαχείριση των εξωτερικών σχέσεων µέσω συµµαχιών, 

συγχωνεύσεων και ανάθεσης εργασιών (outsourcing). Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει 

να αναφερθούµε σε δύο επιπρόσθετους έννοιες/παράγοντες που διαδραµατίζουν 

πλέον σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη της ανταγωνιστικότητας: το παράδοξο και 

το άγνωστο. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα των επιχειρήσεων πλέον θα εξαρτάται 

από την ικανότητα τους να διαχειριστούν τους δύο αυτούς παράγοντες, οι οποίοι 

είναι ιδιαίτερα «άβολοι» και «ενοχλητικοί» καθώς όλοι µας έχουµε µάθει να 

παρουσιάζουµε απαντήσεις και λύσεις και όχι ερωτήµατα και προβληµατισµούς. 

Από την άλλη πλευρά, το να υιοθετήσουµε αυτή τη προσέγγιση, εµµένοντας όµως 

στις υπάρχουσες στρατηγικές, µπορεί να µας οπισθοδροµήσει αντί να µας εξελίξει. 

 

Το αποτέλεσµα όλων των παραπάνω είναι πως η αβεβαιότητα µπορεί να εµποδίσει 

την τόσο πολυπόθητη µάθηση καθώς τα δυτικά ιδεώδη βασίζονται σε αντιλήψεις 

όπως ο εµπειρικισµός, η λογική, η αντικειµενικότητα, η ανάλυση και η µέτρηση. 

Τα παραπάνω συνιστούν σηµαντικές αξίες, όµως αποτελούν µόνο ένα µέρος του 

µέλλοντος, και θα πρέπει να συνδυαστούν και µε άλλους τρόπους σκέψης που 

βασίζονται στη διαίσθηση, τη συλλογική γνώση, την αισθηµατική και πνευµατική 

νοηµοσύνη, την ηθική και τη σοφία. Πρόκειται για ένα δύσκολο ταξίδι, ιδιαίτερα 

για έναν «µονοκόµµατο» κόσµο όπως ο επιχειρηµατικός, όµως αγκαλιάζοντας και 

κατανοώντας την αβεβαιότητα, οι εταιρείες θα είναι σε θέση να δώσουν νέα  
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παραδείγµατα οργάνωσης και µάθησης. Εδώ, θα µπορούσαµε να παραθέσουµε 

µερικές ιδέες που θα πρέπει να λάβει υπόψη κάθε επιχείρηση και οι οποίες δεν 

απαιτούν ούτε υπερβολικές γνώσεις ούτε υπερβολικά κεφάλαια, απαιτούν όµως 

συνεχή προσπάθεια και αφοσίωση (Kelly, 2006).  

 

� ∆ηµιουργία ∆ιαλόγου Μεταξύ Κινδύνου (Risk) & Ευκαιρίας (Opportunity). 

Πολλές επιχειρήσεις εµµένουν στον διαχωρισµό των λειτουργιών της διαχείρισης 

κινδύνου (risk management) από την επιχειρηµατική καινοτοµία και ανάπτυξη, 

όµως και οι δύο δραστηριότητες βρίσκονται στο µέτωπο της διερεύνησης της 

αβεβαιότητας. Μεγάλες ευκαιρίες παρουσιάζονται σε πολύ «επικίνδυνους» τοµείς 

ενώ νέοι κίνδυνοι ξεπηδούν από κάθε νέα καινοτόµα προσπάθεια. Όµως δεν θα 

επεκταθούµε περισσότερο σε αυτό το θέµα εδώ καθώς θα το διαπραγµατεφθούµε 

εκτενέστερα στη συνέχεια, βλέποντας πως ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα µπορούν 

να µετατραπούν σε πηγή πλεονεκτηµάτων. 

 

� Ανάπτυξη Εξωτερικών ∆ικτύων & Εσωτερικών Κοινοτήτων Εξάσκησης. 

Για την επίτευξη της απαραίτητης πολλαπλότητας προοπτικών και γνώσεων, οι 

οργανισµοί στηρίζουν, ολοένα και συχνότερα, εξωτερικά δίκτυα συνεργατών των 

οποίων ο ρόλος έγκειται στο να διαισθάνονται και να καταλαβαίνουν τις 

παγκόσµιες τάσεις αλλά και να τις µεταφράζουν για συγκεκριµένους οργανισµούς. 

Παράλληλα, οι ανεπίσηµες και ενδο-επιχειρησιακές «κοινότητες εξάσκησης» 

µπορούν να αποβούν σηµαντικές πηγές γνώσης και µάθησης σε αντιµετώπιση της 

αβεβαιότητας, υπό την προυπόθεση πως θα τύχουν της υποστήριξης της 

επιχείρησης και όχι της καταστροφής της ζωτικότητας τους µέσω της υπερ-

τυποποίησης τους. 

 

� Έλεγχος Των Στρατηγικών & Των Αποφάσεων Απέναντι Στις Σηµαντικές 

Αβεβαιότητες. 

Η ανάπτυξη στρατηγικών ή η λήψη αποφάσεων µε βάση την άποψη µας για το 

«επίσηµο µέλλον» («official future») µπορεί να αποβεί καταστροφική, καθώς 

συσσωρεύεται  εντωµεταξύ η αβεβαιότητα. Σε αυτό το σηµείο, η εκπόνηση 

σεναρίων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς µας επιτρέπουν να εξετάσουµε το 

κατά πόσο οι παραπάνω στρατηγικές ή αποφάσεις είναι συµβατές και µε 

διαφοροποιηµένες εκφάνσεις του µέλλοντος (Randall & Ertel, 2006). 
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� Ανάπτυξη «Κυρίαρχων της Αβεβαιότητας» («Masters of Uncertainty»). 

Καθώς η εποχή της αβεβαιότητας θα αποζητά και θα ανταµείβει   µη-παραδοσιακά 

ταλέντα - όπως για παράδειγµα η ψυχραιµία µπροστά σε διαταραχές, η έρευνα 

πολλαπλών και αντίθετων απόψεων, ο εστιασµός στο µέλλον ( το προκύπτον 

καθώς και το σχεδιασµένο), η ανάληψη ρίσκου, η µάθηση µέσα από την αποτυχία, 

η ευελιξία - θα πρέπει αυτά να καλλιεργηθούν στις επόµενες γενιές των στελεχών 

το συντοµότερο δυνατό.  

 

� Εξέλιξη Σε Πρoσαρµοστικό Οργανισµό (Adaptive Organisation). 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ανταποκρινόµενης, διαρκούς και 

εξελισσόµενης επιχείρησης του µέλλοντος είναι ο εξωτερικός προσανατολισµός, η 

ευελιξία, η ικανότητα να εκµεταλλεύεται τα ήδη γνωστά αλλά και να διερευνά τα 

άγνωστα, η διορατικότητα, η δεκτικότητα στην ανατροφοδότηση (feedback), ο 

εντοπισµός ευκαιριών, η διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων και η 

ικανότητα της εξισορρόπησης µεταξύ της οικονοµικής και ηθικής γνώσης. Το 

ερώτηµα που τίθεται σήµερα είναι το αν θα επιλέξουµε να προχωρήσουµε προς 

αυτή τη κατεύθυνση ή θα υπαναχωρήσουµε θεωρώντας το όλο εγχείρηµα ως 

ανέφικτο. 

 

� Εισαγωγή Της «Χαρτογράφησης Αβεβαιοτήτων» Στη Λήψη Στρατηγικών 

Αποφάσεων. 

Πιθανώς να µην υπάρχει µεγαλύτερη συνεισφορά στον έλεγχο της αβεβαιότητας 

από το να γίνει συνήθεια µας η αναγνώριση της αβεβαιότητας, η αµφισβήτηση 

των πεποιθήσεων µας και των προκαθορισµένων (default) θέσεων µας. 

 

 

4.2. Ανάληψη Κινδύνου: Ευκαιρία Ή Απειλή; 

 

Στην εποχή µας ο κίνδυνος συνεχίζει να αντιµετωπίζεται ως κάτι που καλούµαστε 

να διαχειριστούµε, να µειώσουµε, να αντισταθµίσουµε ή να πουλήσουµε. Βέβαια, 

τα τελευταία χρόνια, ο ορισµός της διαχείρισης του κινδύνου (risk management) 

έχει διευρυνθεί, εκτεινόµενος, πέρα από τα απτά και µετρήσιµα θέµατα που 

είµαστε προετοιµασµένοι και εξοπλισµένοι να αντιµετωπίσουµε, σε λιγότερο απτά 

και περισσότερο ποιοτικά είδη κινδύνου µε τα οποία δεν είµαστε εξοικειωµένοι. Σε 

αυτόν λοιπόν τον νέο κόσµο του κινδύνου, ο ορισµός που του δίνονταν µέχρι 

πρότινος θεωρείται πλέον ξεπερασµένος διότι και δεν λαµβάνει υπόψη σηµαντικές 
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νέες εκφάνσεις του αλλά και προσπερνά κάποιες αξιοσηµείωτες ευκαιρίες που 

προκύπτουν (Kelly & Weber, 2006). 

 

Στο µέλλον, οι κερδισµένες επιχειρήσεις θα είναι αυτές που είναι σε θέση να 

εξισσοροπούν τις αµυντικές τους στρατηγικές, που εστιάζουν στην 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου, µε τις επιθετικές τους στρατηγικές, που  εστιάζουν 

στην  εκµετάλλευση των ευκαιριών που συνεπάγεται η ανάληψη κινδύνου. Κάτι 

τέτοιο απαιτεί πολύ περισσότερα από συνεχή βελτίωση των παραδοσιακών 

εργαλείων διαχείρισης κινδύνου – επιπρόσθετα απαιτεί  αλλαγή της νοοτροπίας 

και του εστιασµού.  

 

Βέβαια, υπάρχουν καλοί λόγοι γιατί τα στελέχη αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο ως 

κάτι που θα πρέπει να αποφευχθεί. Καταρχήν, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 

ψυχολογικός παράγοντας της αποστροφής της ζηµίας (loss aversion) – για τους 

περισσότερους ανθρώπους µετρά περισσότερο το να µην έχουν απώλειες παρά το 

να κερδίσουν. Επιπλέον, έναν σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η αποκοµισθείσα 

εµπειρία  της δεκαετίας του ’90 ,  όπου, σε ένα αισιόδοξο και πλούσιο ευκαιριών 

περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερους ή πολυσύνθετους κινδύνους, η αποτυχία ήταν πολύ 

δύσκολη. Τέλος, ένας τρίτος λόγος συνίσταται στην υπερβολική καινοτοµία ως 

προς τα εργαλεία διαχείρησης του κινδύνου τα οποία επιτρέπουν την 

αντιστάθµιση, την τιµολόγηση και την «ανασυσκευασία» του κινδύνου – τα εν 

λόγω εργαλεία είναι σίγουρα σηµαντικά όµως είναι αµφισβητούµενη η 

συνεισφορά τους στη δηµιουργία ενός µακροχρόνιου πλεονεκτήµατος για την 

επιχείρηση. Μια επιχείρηση η οποία συνδυάζει όλα τα παραπάνω - ήτοι, υιοθετεί 

µια ψυχολογία αποστροφής της απώλειας, µεταθέτει τον κίνδυνο της σε άλλους 

και αφήνεται απλά να λειτουργεί - το πιθανότερο είναι πως στο µέλλον θα αποβεί 

ζηµιογόνα.  

 

Καθώς ο ρυθµός της αλλαγής επιταχύνεται, πολλά στελέχη διακατέχονται από την 

εύλογη πεποίθηση πως η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος αυξάνονται  µε ταχύτητα 

µεγαλύτερη από αυτή που είναι εύκολο να διαχειριστούµε, ειδικά εφόσον  

αφορούν στους σύγχρονους  πολυσύνθετους οργανισµούς.  Βέβαια, µεγαλύτερος 

αριθµός αβεβαιοτήτων µπορεί να σηµαίνει για τους τολµηρούς την παροχή  νέων 

ευκαιριών. Από την άλλη πλευρά, δεν γνωρίζουµε αρκετά για την συµπεριφορά 

των πολυσύνθετων συστηµάτων ώστε να είµαστε σίγουροι γα το αν ένας µεγάλος 

κίνδυνος θα τα οδηγήσει σε µια νέα κατάσταση ή στο χάος (Cunha et al., 2006)– 

το σίγουρο είναι πως το να γνωρίζουµε περισσότερα από τους άλλους για τη φύση 
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ενός συστήµατος µπορεί να αποβεί σηµαντικό πλεονέκτηµα µας και απαιτεί από 

εµάς να σκεπτόµαστε στα πλαίσια του µεγαλύτερου, εξωτερικού περιβάλλοντος 

από αυτό στο οποίο λειτουργούµε.  Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσαµε να 

αντιπαραβάλουµε την άποψη  που θέλει το εξωτερικό περιβάλλον να είναι 

εξαιρετικά δυσνόητο και επιπλέον, ότι περιλαµβάνει µεγάλο µέρος άσχετου 

κινδύνου (irrelevant risk) που δεν έχει φιλτραριστεί ακόµη ώστε να επισηµάνει 

µια επιχείρηση ποιοί από αυτούς τους κινδύνους την αφορούν και να 

ανταποκριθεί ανάλογα. Στις παραπάνω απόψεις, το στέλεχος που εντοπίζει την 

ευκαιρία µέσα στον κίνδυνο, θα µπορούσε να ξεχωρίσει, εκ των προτέρων, το 

σινιάλο (signal) µέσα στο θόρυβο – εάν περίµενε δε για το φιλτράρισµα του 

κινδύνου θα ήταν πλέον αργά να αδράξει τις πιο ελκυστικές ευκαιρίες καθώς ήδη 

θα τον είχαν προλάβει. 

 

4.3. Έλεγχος  Του Κινδύνου Μέσω Των Σεναρίων. 

 
Παρόλα όσα έχουν ήδη ειπωθεί, το µεγαλύτερο µέρος της διαχείρησης  του 

κινδύνου στις µέρες µας βασίζεται στην υιοθέτηση στρατηγικών που 

διαχειρίζονται την πιθανότητα µείωσης της αξίας της επένδυσης µας (downside 

risk) µέσω πολύπλοκων οικονοµετρικών και άλλων µαθηµατικών µοντέλων.  

Τέτοια αµυντικά εργαλεία είναι σίγουρα χρήσιµα όµως έχουν και κάποιους 

περιορισµούς καθώς, όσο πιο ακριβές είναι ένα µοντέλο, τόσο πιο καταστροφικά 

αποτυγχάνει στην περίπτωση που οι συνθήκες κινούνται εκτός των παραµέτρων 

για τις οποίες έχει σχεδιαστεί.  

 

Οι εταιρείες, επίσης, προσπαθούν να διαχειριστούν την πιθανότητα µείωσης της 

αξίας µιας  επένδυσης (downside risk)  µε το να τοποθετούν τον κίνδυνο αυτό 

ψηλά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους – εκ πρώτης, κάτι τέτοιο είναι 

σωστό καθώς ο κίνδυνος θα πρέπει σίγουρα να τυγχάνει της προσοχής της 

διοίκησης, όµως, η υπερβολική προσοχή στον κίνδυνο µπορεί να έχει ως 

αποτέλεσµα µια υπεραµυντική στάση. 

 

Ένας άλλος τρόπος  µε τον οποίο γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί ο κίνδυνος είναι 

να διαθέσουµε σηµαντικά κεφάλαια για απαλλαχθούµε µεταθέτοντας τον, µέσω 

της αντιστάθµισης και της ασφάλισης. Όµως, µε το να πληρώνουµε για να 

αναλάβει κάποιος τρίτος τον κίνδυνο στη θέση µας, από ένα σηµείο και µετά, 
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σηµαίνει πως παραιτούµαστε από σηµαντικά τµήµατα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(value chain) και επιτρέπουµε σε άλλους να έχουν τον έλεγχο προς όφελος τους. 

 

Τέλος, οι εταιρείες τείνουν να διαχειρίζονται τον έλεγχο µέσω µιας συντηρητικής 

δράσης όµως, κάτι τέτοιο µπορεί να εφαρµόζεται µέχρι ενός σηµείου, καθώς, ο 

συντηρητισµός, κάποια στιγµή και καθώς µια εταιρεία µεγενθύνεται, θα πρέπει να 

δώσει  τη θέση του  σε στρατηγικές ανάπτυξης – το ζήτηµα είναι να καταλάβουµε 

πότε πρέπει να προχωρήσουµε σε αυτή τη στροφή.  

 

Όταν το πλεονέκτηµα έγκειται στην κατάκτηση του άγνωστου και του αβέβαιου, η 

ικανότητα της ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης προσαρµογής, σε σχέση µε 

τους υπόλοιπους παίκτες, είναι ζωτικής σηµασίας. Συνεπώς, τα ουσιαστικά 

ταλέντα πλέον θα είναι η ικανότητα της διαίσθησης και της ταχύτερης µάθησης, 

της διόρθωσης λαθών και της εγκατάλειψης των χαµένων περιπτώσεων, η ανοχή 

και η συµβίωση µε την αµφιβολία. 

 

Στο µέλλον, για να αντιµετωπίσουµε όλες αυτές τι προκλήσεις, θα πρέπει να 

δώσουµε πολύ µεγαλύτερη προσοχή στον εξωτερικό κόσµο, πέρα από το άµεσο 

επιχειρησιακό περιβάλλον, καθώς και στη χαρτογράφηση των κινδύνων εντός 

περισσότερο ολοκληρωµένων πλαισίων που τονίζουν την ευαισθησία τους στην 

εξωτερική αβεβαιότητα. Θα απαιτηθεί η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που λειτουργούν «από έξω προς τα µέσα»  - όπως συστήµατα 

έγκαιρης προειδοποίησης και ανίχνευσης (early warning and scanning systems), 

σχεδιασµό σεναρίων (scenario planning), θεώρηση συστηµάτων (systems 

thinking) και πραγµατικές επιλογές (real options). Επιπλέον, θα απαιτηθούν νέες 

προσεγγίσεις στον πειραµατισµό και την µάθηση και µεγαλύτερη επένδυση στην 

αέναη ανάπτυξη των στελεχών που λαµβάνουν τις αποφάσεις. Θα απαιτηθεί 

µεγαλύτερη έµφαση στην στήριξη εσωτερικών και εξωτερικών ανθρώπινων 

δικτύων καθώς και η τοποθέτηση του κινδύνου ως πηγής ευκαιριών και 

ανακαλύψεων. Πιο σηµαντικό όλων, όµως, είναι πως θα απαιτηθεί ο χειρισµός της 

αβεβαιότητας ως ένα δυναµικό σηµείο εκκίνησης για καινοτοµία και ανανέωση, 

παρά ως µια απειλή που θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Σε ένα ολοένα 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον, ο οργανισµός που είναι άριστα ρυθµισµένος για τον 

σηµερινό κόσµο, θα είναι ένας τελειωµένος οργανισµός στον πολύ διαφορετικό 

κόσµο του αύριο (Kelly & Weber, 2006).   
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5.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ-ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 

 

 
Καθηµερινά βοµβαρδιζόµαστε, µέσω του τύπου, µε ερωτήµατα τα οποία µένουν 

ως επί το πλείστον, αναπάντητα. Αντιµετωπίζουµε ακόµη µια τροµακτική 

«σύγκρουση πολιτισµών»; Μπορεί η Κίνα να διατηρήσει την τεράστια δύναµη της 

ως µια µεγάλη παγκόσµια δύναµη ή θα οδηγηθεί σε εσωτερική έκρηξη λόγω των 

πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών εντάσσεων της; Ο 

γηρασµός του πληθυσµού στην Ευρώπη θα την οδηγήσει σε τελειωτική φθορά ή 

στο χείλος της επόµενης αναγέννησης της; Το ελεύθερο εµπόριο θα συνεχίσει να 

παρακάµπτει τις αυξανόµενες προστατευτικές προθέσεις; Πόσο γρήγορα και πόσο 

έντονα θα πραγµατοποιηθούν οι κλιµατολογικές αλλαγές στον πλανήτη µας; Με 

νέα επιχειρησιακά µοντέλα όπως το Google και το eBay, γνωρίζουµε που 

βρίσκεται ο ανταγωνισµός; 

 

Με δεδοµένες  τις έννοιες  του παράδοξου και του άγνωστου, στις  οποίες έχουµε 

ήδη αναφερθεί, τα σενάρια µπορούν να µας βοηθήσουν να προσεγγίσουµε 

συναφή ερωτήµατα τα οποία µπορεί να ταλανίζουν από τις µικρότερες 

επιχειρήσεις και οργανισµούς έως και κράτη και οµάδες κρατών – κάποια και όλο 

µας τον πλανήτη.   

 

Στη συνέχεια παρατίθενται δύο περιπτώσεις που προσφέρονται για να πάρουµε µια 

γεύση από σενάρια στην πράξη. Επιλέχθηκε, καταρχήν, η περίπτωση της Κίνας, σε 

µια προσπάθεια να προσεγγισθεί µέσω των σεναρίων η ενδεχόµενη πορεία αυτής της 

χώρας που σήµερα βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων και εγείρει παγκοσµίως 

πολλά ερωτηµατικά και προβληµατισµούς. Κατά δεύτερον, επιλέχθηκε ένας κλάδος, 

αυτός της αυτοκινητοβιοµηχανίας των χωρών της δύσης , σε µια προσπάθεια να 

προσεγγισθούν οι δίοδοι διαφυγής από το σχετικό τέλµα στο οποίο βρίσκεται. Τα 

αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και αποτελούν ένα πρώτο βήµα για 

περαιτέρω έρευνα και προβληµατισµό. 

 

5.1. Σενάρια Για Την Κίνα. 

 

Οι επενδύσεις στην µεγαλύτερη αναδυόµενη οικονοµία του κόσµου εµπεριέχουν 

αναµφίβολα υψηλό ρίσκο. Από την άλλη πλευρά, έχει υπερδιπλασιαστεί από το 
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2000 και οι επενδύσεις υψηλού επειχειρηµατικού κινδύνου (venture capital) 

αναφέρονται σε απίστευτες αποδόσεις (ROI). Παρόλα όµως τα υπερ-ελκυστικά 

αποτελέσµατα, συνεχίζουν να υφίστανται οι πάντα παρούσες απειλές της 

διαφθοράς, της περιβαλλοντικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής – 

συνεπώς, ο καθένας µας δεν µπορεί παρά να αναρωτηθεί για πόσο ακόµη θα 

συνεχιστούν οι καλοί οιωνοί και η κερδοφορία. 

 

Καθώς, το παραπάνω ερώτηµα βασανίζει τους πάντες στο παγκοσµιοποιηµένο 

περιβάλλον που ζούµε και δραστηριοποιούµαστε, καθώς η οποιαδήποτε έκβαση θα 

έχει επιδράσεις σε κράτη και οργανισµούς, ακόµη και αν δεν δραστηριοποιούνται 

οι ίδιοι στην Κίνα, το Global Business Network, µια εταιρεία συµβούλων µε έδρα 

το San Francisco της οποίας οι πελάτες ποικίλουν από την Coca-Cola µέχρι την 

κυβέρνηση των ΗΠΑ και η οποία ειδικεύεται στο σχεδιασµό σεναρίων, έχει 

εκπονήσει τέσσερα σενάρια ως προς το µέλλον της Κίνας. Κατά τον σχεδιασµό 

των σεναρίων αυτών, προσδιορίστηκαν δύο µεταβλητές, διχοτοµήθηκαν και κάθε 

ένα από τα προκύπτοντα τεταρτηµόρια αντιµετωπίστηκε ως µια πιθανή έκβαση 

του µέλλοντος (όπως απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα 14). 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ   14  : Τέσσερα Σενάρια Για Την Κίνα. 

 

Πηγή:  Global Business Network (2006)/ Randall & Goldhammer. 

 

 

Στην περίπτωση µας, οι δύο µεταβλητές που προσδιορίστηκαν συνίστανται (1) 

στην οικονοµική επιρροή της Κίνας και (2) στην ικανότητα της να επιλύει τις 

όποιες διαµάχες και συγκρούσεις. Συνεπώς, όπως βλέπουµε και στο παραπάνω 
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διάγραµµα, η Κίνα µπορεί να συνεχίσει να συνιστά µια αναπτυσσόµενη οικονοµική 

δύναµη και, παράλληλα, να επιλύει τις όποιες διαµάχες µε ειρηνικό τρόπο 

(σενάριο 1), όµως είναι εξίσου πιθανό να είναι παρατηρηθούν χαµηλοί ρυθµοί 

ανάπτυξης και να σταµατήσει να συµβαδίζει µε τους διεθνείς κανονισµούς 

(σενάριο 3). Στη συνέχεια θα  παρουσιάσουµε τα τέσσερα σενάρια µε σειρά από 

το λιγότερο προς το περισσότερο ανατρεπτικό, όµως ο κάθε εµπλεκόµενος θα 

πρέπει να είναι εξίσου προετοιµασµένος για κάθε πιθανή έκβαση (Randall & 

Goldhammer, 2006).  

 

  «Αυτοκράτορας Του Επιχειρηµατικού Κόσµου»: Η Κίνα 

αναπτύσσεται ραγδαία και συµµορφώνεται ως προς της τήρηση των διεθνών 

κανονισµών. 

 

Σε αυτό το σενάριο, η Κίνα συνιστά τον καλύτερο φίλο και σύµµαχο των 

παγκοσµιοποιηµένων επιχειρήσεων. Μετά από ένα κύµα πολιτικών και 

οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, το Πεκίνο είναι διατεθειµένο και πρόθυµο να 

συµβιβαστεί µε τους εµπορικούς κανονισµούς που διέπουν τον ∆υτικό κόσµο και 

καταφέρνει να βρει την πορεία του εν µέσω όλων των εσωτερικών προβληµάτων 

– οικονοµικών και περιβαλλοντικών. Το κράτος παρέχει ένα αξιόπιστο, συνεπές 

πλάισιο το οποίο προυποθέτει µια σειρά µέτρων για την πάταξη της πειρατείας και 

οι δρόµοι του Πεκίνου είναι γεµάτοι σηµεία πώλησης νόµιµου λογισµικού. Όπως 

προβλέπεται από µια έρευνα του 2003 των Goldman Sachs, το ΑΕΠ της Κίνας θα 

έχει ξεπεράσει το αντίστοιχο των ΗΠΑ έως το 2041. Πολλοί Ευρωπαίοι επιλέγουν 

πλέον την εκµάθηση της κινέζικης γλώσσας, ως δεύτερη γλώσσα, και όχι της 

αγγλικής. Οι Κινέζοι εργαζόµενοι γνωρίζουν τέτοια ευηµερία που οι επιχειρήσεις 

αρχίζουν να στρέφονται στην Αφρική για την ανάθεση των εργασιών τους σε 

φθηνό εργατικό δυναµικό (cheap outsourced labour). 

 

� Τι σηµαίνει το παραπάνω σενάριο για µια επιχείρηση; 

Οι επενδύσεις στην Κίνα ανταµείβονται δεόντως. Μέσω των σχετικών 

πολιτιστικών επιρροών από την πλευρά των ΗΠΑ, ξεπηδά µια νέα Κινέζικη αστική 

τάξη την οποία χαρακτηρίζει ο έντονος καταναλωτισµός και προκύπτει µια 

κοινωνία αφθονίας και µαζικής κατανάλωσης στα πρότυπα του ∆υτικού κόσµου. 

 

 



 Εxecutive MBA,  Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  

Τρώντσιου Χ.,, Executive MBA                                                                                         Page 66 of 83 

  

«Τα Νέα Ρούχα του Αυτοκράτορα»: Οι ρυθµοί ανάπτυξης της 

Κίνας έχουν βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα – Η Κίνα µετατρέπεται σε µια µεγαλύτερη 

Βραζιλία. 

 

Η άποψη που ίσχυε κάποτε για την Βραζιλία ήταν ότι η χώρα αυτή είχε ένα 

λαµπρό µέλλον και υπήρχε η πεποίθηση ότι αυτή η ευφορία θα συνεχιζόταν για 

πάντα. Στο παρόν σενάριο, η Κίνα οδεύει στην ίδια κατεύθυνση µε τη Βραζιλία – 

οδηγούµενη από το απεριόριστο δυναµικό της αλλά σε συνδυασµό µε 

ανικανότητα να αποκτήσει το status µιας ανεπτυγµένης βιοµηχανικής χώρας µε 

υψηλό κατά κεφαλή εισόδηµα (First World status). Η χώρα αναλαµβάνει 

ανεπιτυχή δράση ως προς την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών κρίσεων, των 

πολιτικών αναταραχών, της φτώχειας και της κυβερνητικής διαφθοράς (Πράγµατι, 

σε πολλές  επιχειρήσεις στην Κίνα ήδη παρατηρείται ένας σταθερά αυξανόµενος 

βαθµός διαφθοράς, σύµφωνα µε τους δείκτες διαφθοράς που ερεύνησε ο µη-

κερδοσκοπικός όµιλος Transparency International’s). Η ανάπτυξη εκτοξεύεται 

αρχικά και στη συνέχεια επιβραδύνεται µέχρι το σηµείο που σταµατάει. 

Συγχρόνως, κάποιες επαρχίες της χώρας απαιτούν να αυτονοµηθούν και η 

φοροεισπρακτική πολιτική του Πεκίνου πλήττεται. Οι υποδοµές καταρρέουν. 

 

� Τι σηµαίνει το παραπάνω σενάριο για µια επιχείρηση; 

Όπως συνέβη και στην περίπτωση της Βραζιλίας, η Κίνα θα µπορέσει, παρόλες τις 

δυστοκίες, να ανταµείψει γενναιόδωρα τους ξενους επενδυτές µέσω υψηλών 

αποδόσεων,  άσχετα µε τις εσωτερικές της διαµάχες και συγκρούσεις. Όµως, θα 

απαιτηθεί υψηλότατος βαθµός γνώσης όσον αφορά στις τοπικές καταστάσεις και 

εξελίξεις για να επιτευχθούν τελικά οι υψηλές αποδόσεις. Οι µακροπρόθεσµες 

επενδύσεις είναι πιθανό να µην ευοδωθούν, ειδικά εάν το κοµµουνιστικό κόµµα 

εκχωρήσει τον οικονοµικό και πολιτικό έλεγχο.  
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«Αυτοκράτορας Της Ασίας »: Η Κίνα αναπτύσσεται, αλλά µόνο 

τόσο όσο και οι γείτονες της. 

 

Στο σενάριο αυτό, αρχίζει για την Κίνα  µια περίοδος νεο-τοπικισµού. Η όλη 

κατάσταση παραπέµπει στην προπολεµική (του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου) 

Ευρώπη, µόνο που τώρα εκτυλίσσεται στην Ασία. Η Κίνα αναπτύσσεται στους 

ίδιους ρυθµούς µε τους γείτονες της και συναγωνίζεται για τους παραγωγικούς 

πόρους µε την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Ρωσσία. Αναπτύσσεται ένα κύκλωµα 

Ασιατικής οικονοµικής ανεξαρτησίας µε τις Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταιβάν να 

συνυπογράφουν εµπορικές συνεργασίες και αµοιβαία αµυντικά σύµφωνα. Μεταξύ 

των απλών Κινέζων συνεχίζουν να πληθαίνουν οι εθνικιστικές εκδηλώσεις, οι 

οποίες αυξήθηκαν από 10.000 το 1990 σε 74.000 το 2005, και αρχίζουν ακόµη 

και επιθέσεις εναντίον ∆υτικών εταιρειών, που πλέον µπαίνουν στο στόχαστρο 

των εθνικιστών. Στους δρόµους του Πεκίνου κυριαρχούν οι κινέζικες εταιρείες και 

οι τοπικές επιδείξεις στρατιωτικής ισχύος βάζουν φρένο στην παγκοσµιοποίηση. Οι 

υπεργολαβίες στον τοµέα των υπηρεσιών εγκαταλείπουν την Κίνα και στρέφονται 

στην Αφρική και στη Νότια Αµερική, οι οποίες θεωρούνται πλέον πιο ασφαλείς 

χώρες.  

 

� Τι σηµαίνει το παραπάνω σενάριο για µια επιχείρηση; 

Θα πρέπει να υπάρχει αντιστάθµιση των όσων ποντάρουν οι ξένοι επενδυτές σε 

εφοδιαστικές αλυσίδες καθώς και να υπάρχει συνεχής και κοντινή 

παρακολούθηση των γεγονότων καθώς οι Ασιατικές εµπορικές συνεργασίες 

µπορεί να κρέµονται από µια κλωστή και οι συνεταίροι να αντιµετωπίζουν µε 

καχυποψία ο ένας τον άλλον. Οι Αµερικανικές εταιρείες θα ευθυγραµµιστούν 

περισσότερο µε την Λατινική Αµερική και τον Καναδά καθώς η υδρόγειος φαίνεται 

να κυριαρχείται από τον φατριασµό και τον τοπικισµό. 
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 «Αυτοκράτορας Του Κόσµου »: Η Κίνα αναπτύσσεται µε τόσο 

γοργούς ρυθµούς που «γέρνει τη ζυγαριά» υπέρ της σε όλους τους τοµείς. 

 

Στο σενάριο αυτό, η Κίνα αποκτά οικονοµική δύναµη πάρα πολύ γρήγορα, 

εξασφαλίζοντας, µε αυτό το τρόπο, το πλεονέκτηµα να παίζει µε τους δικούς της 

κανόνες και, λόγω της µεγέθυνσης της, αναγκάζει και τους εµπορικούς της 

συνεργάτες να παίξουν µε τους κανόνες που επιβάλλει. Το Πεκίνο σταµατά την 

αγορά Αµερικάνικων γραµµατίων του δηµοσίου και, ως συνέπεια, η οµοσπονδιακή 

τράπεζα των ΗΠΑ (FED) αναγκάζεται να αυξήσει τα επιτόκια. Το κινέζικο νόµισµα 

yuan αντικαθιστά το δολλάριο ως το παγκόσµιο νοµισµατικό πρότυπο (global 

currency standard). Η πειρατεία είναι ανεξέλεγκτη και οι κανονισµοί που αφορούν 

στη πνευµατική ιδιοκτησία έχουν προ πολλού ξεχαστεί. Οι στρατιωτικές δαπάνες 

της Κίνας συνεχίζουν να αυξάνονται και το κράτος καλλιεργεί συµµαχίες µε την 

Ινδία και τη Ρωσσία και, ως αποτέλεσµα, οι ΗΠΑ δεν κατέχουν πλέον την ηγετική 

θέση στην παγκόσµια σκηνή. 

 

� Τι σηµαίνει το παραπάνω σενάριο για µια επιχείρηση; 

Οι εταιρείες που συµµορφώνονται ως προς τους κανόνες που θέτει η Κίνα µπορεί 

να έρθουν αντιµέτωπες µε τα ίδια τους τα συµφέροντα παγκοσµίως. Η 

αυξανόµενη εχθρικότητα απέναντι στην Κίνα από την πλευρά των ΗΠΑ, θα 

µπορούσε να έχει επιβλαβείς επιδράσεις στις επενδύσεις. Οι µεγάλες εταιρείες 

ίσως θα πρέπει να αρχίσουν να µεταφέρουν τα διοικητικά τους κέντρα στο Πεκίνο. 

 

5.2. Σενάρια Για Την Βιοµηχανία Αυτοκινήτων. 

 
Η βιοµηχανία αυτοκινήτων έχει φτάσει στο στάδιο της ωρίµανσης, καθώς κάτι 

τέτοιο µαρτυρείται από την, µε αργούς ρυθµούς  ανάπτυξη της, την φύση του 

ανταγωνισµού και την ενοποίηση του κλάδου (industry consolidation). Η 

διείσδυση του αυτοκίνητου στις µεγαλύτερες αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και 

της Ιαπωνίας έχει φτάσει ένα επίπεδο στο οποίο η περαιτέρω ανάπτυξη θα είναι 

αναπόφευκτα αργή. Οι νέο-αναπτυσσόµενες αγορές της Ανατολικής Ασίας, για 

παράδειγµα, δεν θα αλλάξουν το σκηνικό, καθώς νέοι παίκτες έχουν ήδη 

δηµιουργηθεί στις ενλόγω περιοχές. Πως λοιπόν µπορεί να εξελιχθεί ο κλάδος 

αυτός µακροπρόθεσµα; 
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Παρόλο που ο κλάδος έχει µπει στο στάδιο της ωριµότητας εδώ και καιρό, είναι 

απίθανο να οδηγηθεί σε ύφεση στο εγγύς µέλλον. Ένας λόγος είναι πως, η 

επιθυµία µας για εξατοµικευµένη κινητικότητα είναι τόσο µεγάλη που δεν υπάρχει, 

προς το παρόν, στον ορίζοντα κάποιο υποκατάστατο του θεµελιώδους προιόντος. 

Επιπλέον, το αυτοκίνητο αντιπροσωπεύει πλέον και άλλες αξίες, οι οποίες 

καθιστούν ακόµη δυσκολότερη την αντικατάσταση του από κάποιο άλλο 

µεταφορικό µέσο. Τέλος, ο σχεδιασµός, η τεχνολογική πρόοδος στα πρόσθετα 

µέρη (ABS, αερόσακκοι κλπ), η ασφάλεια, η φιλικότητα προς το περιβάλλον και 

τα προηγµένα συστήµατα ελέγχου συνεχίζουν να υποκινούν τη ζήτηση και να 

επιτρέπουν «οριακή» διαφοροποίηση µεταξύ των ανταγωνιστών.  

 

Αναγνωρίζουµε τέσσερις θεµελιώδεις τάσεις, µε αποδείξεις για την πιθανότητα 

έκβασης τους. Ένα πολύ πιθανό «βασικής περίπτωσης» («base case») σενάριο 

υποδεικνύει έναν αυξανόµενο ώριµο ανταγωνισµό που συνεχίζει τις σηµερινές 

τάσεις: το αυτοκίνητο µοιάζει όλο και περισσότερο µε ένα καταναλωτικό προιόν, 

µε ολοένα και πιο διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά, και µε ηλεκτρονική 

καθοδήγηση. Αυτό σηµαίνει πως ο ανταγωνισµός θα αφορά στους προµηθευτές 

ηλεκτρονικών συστηµάτων και στα συστήµατα παραγωγής. Βέβαια, οι 

κατασκευαστές αυτοκινήτων µπορεί να ωθηθούν να εντοπίσουν πηγές 

διαφοροποίησης πέρα από τις κοινότυπες  καθώς υπάρχουν έντονες ενδείξεις πως 

τρείς ανταγωνιστικές ασυνέχειες µπορούν να προσφέρουν νέες επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες, και κατ’ επέκταση διαφοροποίηση: το εξατοµικευµένο αυτοκίνητο 

(individualized car), η επέκταση του εµπορικού σήµατος (brand extension) και η 

υβριδική µεταφορά (hybrid transportation) (Seidel et al., 2005). 

 

Όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να επιδιώξουν την βασική 

περίπτωση (base case scenario), ούτως ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν την 

βασική επιχειρηµατική τους δραστηριότητα (core business). Η επιτυχία στην 

βιοµηχανία αυτοκινήτων θα απαιτήσει την έµφαση και ανάπτυξη κάποιων 

ικανοτήτων: ένα διαφοροποιηµένο συνδυασµό καθιέρωσης εµπορικού σήµατος 

(branding) και σχεδιασµού, ανάπτυξη σηµείων προσέγγισης µε τους χρήστες 

(user interfaces) – αρχής γενόµενης από την εµπειρία του πελάτη παρά από τα 

νέα τεχνολογικά τεχνάσµατα, λειτουργική αποτελεσµατικότητα, γρήγορη 

ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών (προφανώς, µε µεγαλύτερη έµφαση στον τοµέα 

της ηλεκτρονικής και του λογισµικού και σε µικρότερο βαθµό στα µηχανικά 

εξαρτήµατα) και τέλος, την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain 

management) – καθώς, καινοτοµίες ως προς τα κανάλια διανοµής µπορεί να 
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αποβούν πολύ πιο σηµαντικές από τις καινοτοµίες σε προιόντα (µε 

χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την Dell).  

 

Εν περιλήψει, ο σχεδιασµός, η αλληλεπίδραση µε τον χρήστη και η καθιέρωση 

του εµπορικού σήµατος συνιστούν τις τρείς κεντρικές κινητήριες δυνάµεις (core 

drivers) που θα καθορίσουν την ανταγωνιστική αρένα των επόµενων δεκαετιών, 

όσον αφορά στην βιοµηχανία του αυτοκινήτου. 

Κάποιες εταιρείες του χώρου, οι οποίες πιστεύουν στην δύναµη του εµπορικού 

τους σήµατος, δεν φοβούνται την ανάληψη ρίσκου και διαθέτουν τεχνολογική 

ανταγωνιστικότητα, µπορούν, παράλληλα,  να αδράξουν και κάποιες νέες 

ενδεχόµενες ευκαιρίες, τις οποίες θα παραθέσουµε στη συνέχεια:  

 

Η Ευκαιρία Του Κατά-Παραγγελία Αυτοκινήτου (1ο σενάριο): 

Στην εποχή µας, οι αυτοκινητοβιοµηχανίες προσφέρουν πολλές εναλλακτικές ως 

προς την εξατοµίκευση ενός αυτοκινήτου πριν τη συναρµολόγηση του όπως 

επίσης, προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα after-sales εξαρτηµάτων που παρέχουν την 

δυνατότητα εξατοµίκευσης ή αναβάθµισης ενός αυτοκινήτου µετά την αγορά του. 

∆ύο νέες, αλλά ήδη διαφαινόµενες τάσεις στην τεχνολογία της παραγωγής 

µπορούν να επιταχύνουν το παραπάνω φαινόµενο και να αλλάξουν την τροχιά 

του κλάδου από το τρέχον µαζικό marketing (mass marketing) σε πραγµατικά 

εξατοµικευµένα αυτοκίνητα: 

 

Καταρχήν, έχει παρατηρηθεί µια έκρηξη στις «τεχνολογίες ταχείας κατασκευής» 

και, κατά δεύτερον, το αυτοκίνητο τείνει να γίνει πολύ πιο συναρµολογήσιµο 

(modular). Παρόλο που και οι δύο αυτές τάσεις  απέχουν τουλάχιστον µια 

δεκαετία από το να εφαρµοστούν σε παραγωγές κλίµακας, επιτρέπουν την 

δυνατότητα να έχουµε αυτοκίνητα επί παραγγελία, όχι µόνο ως προς την επιλογή 

των standard εξαρτηµάτων ενός αυτοκινήτου, αλλά και ως προς την εξαρχής 

παραγωγή  όλων των µερών του αυτοκινήτου σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες 

προδιαγραφές του πελάτη. Οι αναδυόµενες τεχνολογίες ταχείας κατασκευής 

υπόσχονται την δυνητική κατασκευή όλων των µερών του αυτοκινήτου και σε 

πολύ µικρούς χρόνους αλλά και σε λογικό κόστος. 

 

Εφόσον πραγµατοποιηθεί, το κατά-παραγγελία αυτοκίνητο θα έχει δύο 

θεµελιώδεις επιδράσεις στη διαµόρφωση της αυτοκινητοβιοµηχανίας . Καταρχήν,  

η δαδικασία των πωλήσεων θα πρέπει να αλλάξει ριζικά, από την τρέχουσα  

«µαζική» πώληση θα πρέπει να κάνουµε στροφή σε εξατοµικευµένη 



 Εxecutive MBA,  Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  

Τρώντσιου Χ.,, Executive MBA                                                                                         Page 71 of 83 

  

«συµβουλευτική ύφους» - κάτι τέτοιο µπορεί να σηµάνει την είσοδο στην αγορά  

νέου τύπου µεσιτών και συµβούλων. Κατά δεύτερον, θα είναι πλέον πολύ 

δύσκολο για τις αυτοκινητοβιοµηχανίες να διατηρήσουν µια κυριαρχούσα 

ταυτότητα του εµπορικού σήµατος η οποία απαιτεί αναγνώριση και 

διαφοροποίηση, εκτός αν αναπτύξουν πολύ δυνατές εικόνες εµπορικού σήµατος 

(brand icons) που θα ηγηθούν µιας συνολικής παρουσίας του εµπορικού σήµατος. 

Σε µια ακραία περίπτωση, οι τεχνολογίες εξατοµικευµένης παραγωγής θα 

µπορούσαν να εξαλείψουν τις οικονοµίες κλίµακας, οι οποίες χαρακτηρίζουν τον 

κλάδο σήµερα,  και να επιτρέψουν σε εξειδικευµένους (niche) παραγωγούς να 

συναρµολογούν αυτοκίνητα βάσει των πελατειακών προδιαγραφών και εφόσον το 

τµήµα της αγοράς που αφορά τις επί-παραγγελία πωλήσεις αυξηθεί, θα ανοίξει ο 

δρόµος για την είσοδο νέων niche παικτών σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα. Κάτι 

τέτοιο θα µπορούσε να σηµάνει µια θεµελιώδη αλλαγή στη δοµή του κλάδου 

µακροπρόθεσµα και ο ανταγωνισµός θα µπορούσε να µετατοπισθεί από την 

ποιότητα και την τεχνολογική καινοτοµία στην εξατοµίκευση και την αίσθηση του 

«καινούργιου». Το τελευταίο υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι η οδήγηση 

«υψηλών προδιαγραφών» είναι ολοένα και πιο δύσκολο να επιτευχθεί στους 

συνωστισµένους και υπερ-ρυθµιζόµενους σύγχρονους δρόµους.  

 

Η Ευκαιρία Των Κόσµων Του Εµπορικού Σήµατος (2ο σενάριο): 

Παρόλο που ο αριθµός των διαφορετικών µοντέλων αυτοκινήτων συνεχίζει να 

αυξάνεται, και ο όγκος παραγωγής ανά µοντέλο µειώνεται, η επίτευξη της 

διαφοροποίησης καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη. Τα πρωτοεµφανιζόµενα 

µοντέλα αντιγράφονται πολύ γρηγορότερα σε σχέση µε το παρελθόν και οι 

καινοτοµίες καθίστανται διαθέσιµες σε όλους πολύ πιο εύκολα.  

 

Για το λόγο αυτό, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν αρχίσει να επεκτείνουν το 

εµπορικό τους σήµα και σε άλλες κατηγορίες καταναλωτικών προιόντων – για 

παράδειγµα, όλες οι µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες ήδη αποκοµίζουν ένα 

σηµαντικό ποσοστό των κερδών τους από χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, και οι 

ηγέτιδες αυτοκινητοβιοµηχανίες έχουν δηµιουργήσει παραρτήµατα για lifestyle 

προιόντα (αναµνηστικά, ρούχα, ρολόγια, ποδήλατα κλπ). Επιπρόσθετα, η διάθεση 

του λογότυπου µιας  αυτοκινητοβιοµηχανίας σε άλλες εταιρείες για την 

τοποθέτηση του στα προιόντα τους, της  αποφέρει σηµαντικά έσοδα από την 

συµφωνία παραχώρησης δικαιώµατος (licencing).  
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Στην εποχή µας, κυριαρχεί η ιδέα να επιτραπεί στον αφοσιωµένο πελάτη να 

«βυθιστεί» σε µια «ολοκληρωτική εµπειρία» προιόντων που φέρουν το λογότυπο 

µιας αυτοκινητοβιοµηχανίας. Μέχρι στιγµής, καµιά αυτοκινητοβιοµηχανία δεν έχει 

τολµήσει να µπει σε αυτή τη διαδικασία της καθαρής καθιέρωσης του εµπορικού 

σήµατος, καθώς, από τη µια πλευρά,  δεν υπάρχουν δεξιότητες σε άλλους τοµείς 

πλην της κατασκευής αυτοκινήτων  και, από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο φόβος 

για τον αρνητικό αντίκτυπο που ενδεχοµένως να αποφέρει το όλο εγχείρηµα στο 

εκάστοτε εµπορικό σήµα. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σηµαντικό για την 

επιτυχηµένη εγκατάσταση των «κόσµων των εµπορικών σηµάτων» (brand worlds) 

να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ποιότητας προιόντων καθώς και το ίδιο επίπεδο 

ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται. Πάντως, κάποιοι σχετικοί πειραµατισµοί 

που διεξήχθηκαν από αυτοκινητοβιοµηχανίες κατά το παρελθόν, έδειξαν ότι δεν 

είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επιτυχώς σε διαφορετικούς κλάδους. Για το λόγο 

αυτό, οι επεκτάσεις των εµπορικών σηµάτων πραγµατοποιούνται τυπικά µέσω 

συµφωνιών παραχώρησης δικαιώµατος (licencing). Συνεπώς, οι 

αυτοκινητοβιοµηχανίες προσβλέπουν σε επιπρόσθετες αγορές ενώ εστιάζουν στις 

κύριες δεξιότητες τους και ανταγωνίζονται στα πλαίσια της κύριας επιχειρηµατικής 

τους δραστηριότητας.  

 

Η επέκταση του εµπορικού σήµατος και η παραχώρηση του σε τρίτα µέρη, εφόσον 

φυλάσσεται µε αυστηρούς ελέγχους των επώνυµων προιόντων, µπορεί να 

διευκολύνει τις αυτοκινητοβιοµηχανίες να εισχωρήσουν σε άλλες σύνθετες 

κατηγορίες προιόντων όπως τα θαλάσσια σκάφη, τα jet ski, τα snowmobile κλπ. 

Το ενδεχόµενο αυτό προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη του 

εµπορικού σήµατος καθώς και ένα ευρύτερο πλαίσιο προοπτικών διαφοροποίησης.  

Παρόλαυτά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως, η επέκταση του εµπορικού σήµατος 

έχει το τίµηµα της απώλειας του εστιασµού καθώς και την διαίρεση των 

παραγωγικών πόρων αλλά και της προσοχής του management. 

 

Η Ευκαιρία Των Πολλαπλών Τρόπων Μεταφοράς (3ο σενάριο): 

Ιδέες για υβριδικούς τρόπους µεταφοράς (οδικούς-εναέριους και οδικούς-

θαλάσσιους) προτείνονται εδώ και έναν αιώνα – όµως, καµιά πρόταση δεν υπήρξε 

αρκετά σθεναρή και ελκυστική και, ακριβώς επειδή η υποδοµή ενός υβριδικού 

οχήµατος δεν είναι ακόµη διαθέσιµη, τα εµπόδια εισόδου στο σύστηµα µαζικής 

µεταφοράς είναι µεγάλα. Στις µέρες µας, τρεις εξελίξεις αυξάνουν την πιθανότητα 

εµφάνισης ενός υβριδικού οχήµατος: 
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Καταρχήν, ο αυξανόµενος συνωστισµός στους οδικούς δρόµους δικαιολογεί την 

επιθυµία για ανεξάρτητη κινητικότητα, φαίρνοντας στο προσκήνιο µια καινούργια 

ανικανοποίητη ανάγκη. Κατά δεύτερον, οι νέες γενιές τεχνολογιών διευκολύνουν 

τα υβριδικά συστήµατα και, κατά τρίτον, η τακτική εναέρια µεταφορά γίνεται 

ολοένα και πιο άβολη – κάτι που πυροδοτεί την έρευνα ως προς τα φθηνότερα 

αλλά και ασφαλέστερα µικρά αεροπλάνα για ιδιωτική χρήση. 

 

Κάθε ενδεχόµενο υβριδικό όχηµα θα εισαχθεί, αρχικά, σε ένα µικρό τµήµα της 

αγοράς (niche) όπου έχει εκδηλωθεί µεγάλη ζήτηση για τέτοιου τύπου µεταφορά. 

Τα πρώτα υβριδικά προιόντα θα είναι, ασφαλώς, κατώτερα των αυτοκινήτων, σε 

όρους οδηγιστικής λειτουργίας, καθώς και των µικρών αεροπλάνων και 

θαλάσσιων σκαφών, σε όρους της εναλλακτικής τους λειτουργίας, και για το λόγο 

αυτό αναµένεται να απορριφθούν από τους υπεύθυνους του marketing. Λόγω 

όλων όσων έχουν προαναφερθεί, οι αυτοκινητοβιοµηχανίες θα δυσκολευθούν να 

οδηγήσουν ένα αµφίβιο ή ένα ιπτάµενο αυτοκίνητο έως την είσοδο του στην 

αγορά – το ενδεχόµενο τεχνολογικό ρίσκο θα είναι πολύ υψηλό, το ενδεχόµενο 

αγοραστικό δυναµικό πολύ χαµηλό και τα κωλύµµατα νοµικής φύσεως  συνιστούν 

σηµαντικά µειονεκτήµατα για µια καταξιωµένη εταιρεία. Παρόλαυτά, θα πρέπει να 

τονίσουµε πως η αβεβαιότητα πηγάζει σε µεγαλύτερο βαθµό από την αγοραστική 

και νοµοθετική αντιµετώπιση παρά από την τεχνολογική ανεφικτότητα. 

 

Εφόσον, το προιόν πετύχει στις µικρές και εξειδικευµένες αγορές (niche), υπάρχει 

πιθανότητα να κατακτήσει µε επιτυχία και ένα τµήµα της κύριας αγοράς  

αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή, η είσοδος στην αγορά και η ανακατάταξη 

των ιδεών για τα προιόντα θα επιφέρει ένα κύµα καινοτοµιών και µπορεί ακόµη 

και να σηµάνει την αναδιάρθρωση των παικτών σε αυτό το κλάδο. 

 

Συµπεράσµατα : 

Η αποκλειστική παραµονή στην κύρια επιχειρηµατική δραστηριότητα του 

αυτοκινήτου θα αποβεί σκληρή και δύσκολη και, ως συνέπεια, θα παρατηρήσουµε 

περαιτέρω εξαφάνιση των περισσότερο αδύναµων παικτών από το προσκήνιο. 

Βεβαίως, κάτι τέτοιο δεν θα πραγµατοποιηθεί εν µία νυκτί – το πιθανότερο είναι, 

οι αδύναµοι παίκτες να συντηρηθούν για ένα διάστηµα, ιδίως εάν τυγχάνουν της 

κυβερνητικής στήριξης για λόγους κοινωνικής πολιτικής (απώλεια σηµαντικού 

αριθµού θέσεων εργασίας). Παρόλαυτά, οι περαιτέρω συγχωνεύσεις, µε 

ταυτόχρονη διείσδυση στην αγορά από την Κίνα και την Ινδία, είναι 

αναπόφευκτες. 
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Επιπλέον, ούτε οι τρεις θεµελιώδεις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, στις οποίες 

αναφερθήκαµε, δεν θα παρουσιαστούν ξαφνικά – για κάθε µία προβλέπεται 

τουλάχιστον ένα χρονικός ορίζοντας δεκαετίας. Συνεπώς, δεν διαφαίνεται άλλη 

εναλλακτική για τις αυτοκινητοβιοµηχανίες από το να εστιάσουν στις τρέχουσες 

απαιτήσεις που αφορούν στο κόστος, στην ποιότητα, στον σχεδιασµό, στην 

καθιέρωση του εµπορικού σήµατος, στην ταχύτητα και στην ενσωµάτωση 

καινοτοµικών εξαρτηµάτων από τους προµηθευτές. 

 

Μακροπρόθεσµα, βέβαια, οι νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες µπορεί να αλλάξουν το 

πρόσωπο του κλάδου. Το επιχείρηµα αυτό είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό από 

τα διοικητικά στελέχη των αυτοκινητοβιοµηχανιών, καθώς είναι πιο χειροπιαστό 

για αυτούς το βραχυπρόθεσµο όφελος (short term trade-offs) καθώς και οι 

κίνδυνοι που απορρέουν από την ανακατεύθυνση πόρων από την απαιτητική 

τρέχουσα δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, οι µακροπρόθεσµοι κίνδυνοι 

είναι επίσης εµφανείς - παρόλο που ο χρονικός ορίζοντας των ασυνεχειών είναι 

µεγάλος, οι χρόνοι αντίδρασης είναι επίσης µεγάλοι, λόγω των στρατηγικών 

προτεραιοτήτων, των εσωτερικών συστηµάτων συµβατών διαδικασιών και της 

υιοθετηθείσας κουλτούρας.  

 

Ως συνέπεια των παραπάνω, οι αυτοκινητοβιοµηχανίες θα πρέπει να εµπλακούν 

στον πειραµατισµό ούτως ώστε να διερευνήσουν ποιά ασυνέχεια θα έχει 

αντίκτυπο επάνω τους,  µε ποιό τρόπο και ποιά δραστικά µέτρα θα πρέπει να 

λάβουν από την πλευρά τους. Με άλλα λόγια οι αυτοκινητοβιοµηχανίες θα πρέπει 

να ερχίσουν να προβληµατίζονται σε σχέση µε τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες 

τώρα. 

 

  

 

 

 

Σηµείωση : Με τον όρο «αυτοκινητοβιοµηχανία» εννοούµε εδώ τους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων που διαθέτουν τα προιόντα τους στον τελικό 

καταναλωτή. 
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