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Α' ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Α.1 Σ/ολές σκέψηc στην θεωρία του Μάνατζαεντ

Μόλις στις αρχές του 20ού αιώνα έχουμε την εμφάνιση του επιστημονικού 

Μάνατζμεντ, το οποίο ασχολείται με την θεωρία της Διοίκησης, η οποία υπάρχει πίσω από 

την πράξη, με πατέρα του τον Frederick Taylor (1856-1915) στην Αμερική.

Έτσι, στην θεωρία του μάνατζμεντ έχουμε τις πρώτες σχολές σκέψεις, οι οποίες 

ονομάστηκαν «κλασσικές σχολές» (Classical Approach), με πρωτεργάτη τον Taylor, ο 

οποίος μελέτησε πολλές εργασίες, τις ανέλυσε και τις κατέτμησε σε μικρότερα τμήματα 

(job fractionation) και καθόρισε τον αποδοτικότερο τρόπο εκτέλεσής τους, προσπαθώντας 

να κατανοήσει την εργασία και να βελτιώσει την απόδοση των εργαζομένων, καταλήγοντας 

στον «μοναδικό σωστό τρόπο» (one right way).

Εκπρόσωποι της ίδιας κλασικής σχολής, ο Frank Gilbreth (1868-1924) και η Lillian 

Gilbreth (1878-1972), πρωτεργάτες της μελέτης των κινήσεων (motion studies), ο H.Gantt 

(1861-1919), πρωτεργάτης στον προγραμματισμό και την αμοιβή των εργαζομένων, η Mary 

Parker Follet (1868-1933), πρωτεργάτρια στην επίλυση συγκρούσεων, ο Henry Fayol 

(1841-1925), ο δημιουργός της θεωρίας διαχείρισης (administrative theory) και των 

λειτουργιών του μάνατζμεντ.

Ακολούθησε το Κίνημα Ανθρωπίνων Σχέσεων (Human Relations) και 

η «σχολή συμπεριφοράς» (Behavioral Approach) στην θεωρία του μάνατζμεντ, και ενώ η 

κλασσική προσέγγιση ενδιαφερόταν περισσότερο για την εργασία, η προσέγγιση 

συμπεριφοράς τονίζει ότι το αποτελεσματικό μάνατζμεντ είναι αποτέλεσμα της κατανόησης 

του εργαζομένου.

Οι εκπρόσωποι και εδώ είναι πολλοί με τον Elton Mayo (1880-1949), ιδρυτή του 

κινήματος ανθρωπίνων σχέσεων, και τα πειράματα Hawthorne, τον Chester Barnard (1886- 

1961) και την θεωρία του αποδοχής της εξουσίας, και τον Douglas McGregor (1906-1964) 

με την πασίγνωστη θεωρία X και Υ (ο McGregor ονόμασε θεωρία X την απαισιόδοξη και 

παραδοσιακή άποψη του Taylor για τους εργαζομένους και θεωρία Υ την πιο αισιόδοξη και 

ανθρωπιστική άποψη του Mayo για τους εργαζομένους.

Η επιστημονική προσέγγιση (scientific approach), είναι μια νέα σχολή σκέψης στην 

θεωρία του μάνατζμεντ, μια τεχνική του μάνατζμεντ, γνωστή και σαν επιχειρησιακή 

έρευνα (operations research), σύμφωνα με την οποία η παραγωγικότητα μπορεί να 

βελτιωθεί και η αποτελεσματικότητα του οργανισμού να αυξηθεί με την βοήθεια της
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επιστημονικής μεθόδου και την χρήση μαθηματικών μοντέλων. Κύριος εκφραστής της ο 

νομπελίστας το 1928 Herbert Simon, με την έρευνά του στην επεξεργασία πληροφοριών και 

την λήψη αποφάσεων από στελέχη.

Ακολουθεί η προσέγγιση της εξάρτησης (contigency approach) στο μάνατζμεντ και 

την διοίκηση των επιχειρήσεων, η οποία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ένας γενικός τρόπος 

αντιμετώπισης του ζητήματος του μάνατζμεντ, αλλά η καλύτερη προσέγγιση στο 

οργανωτικό πρόβλημα εξαρτάται κάθε φορά από τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης 

κατάστασης. Η προσέγγιση εξάρτησης είναι επιλεκτική, με την έννοια ότι ένα στέλεχος 

μπορεί να επιλέγει τεχνικές διαφορετικών προσεγγίσεων στο μάνατζμεντ, αρκεί η εφαρμογή 

τους να φαίνεται να δίνει την καλύτερη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, η Ιαπωνική προσέγγιση (Japanese Approach) 

στο μάνατζμεντ, γνωστή σαν θεωρία Ζ, (ο William Ouchi ονόμασε την Ιαπωνική 

προσέγγιση θεωρία Ζ), κατευθύνει την προσοχή στην ποιότητα και ομαδική συναίνεση και 

επιτυχία, και, κατάλληλα προσαρμοσμένη και στις Δυτικές κοινωνίες, εφαρμόζεται με 

τεχνικές μάνατζμεντ όπως την προσέγγιση για ποιότητα στον χώρο εργασίας, τους Κύκλους 

Ποιότητας, την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τα συστήματα Just In Time (P.Montana 

andB.Chamov, 1993).

Την δεκαετία του 1980 και 1990, παράλληλα με την Ιαπωνική προσέγγιση, όταν οι 

συγγραφείς μιλούν για την νέα μετά τον Ford και τον Taylor εποχή (post-Fordism και post- 

Taylorism), και την μετα-βιομηχανική κοινωνία (το 1973 ο Daniel Bell μιλούσε για την 

έλευση της), όπου η μαζική παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων είχε παρέλθει, όταν 

γίνεται λόγος για τον μετα-μοντερνισμό (postmodernism) που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες 

γενικότερα αλλά και τους οργανισμούς ειδικότερα, έχουμε στο μάνατζμεντ την 

προσέγγιση της άριστης κουλτούρας (Culture Excellence Approach) και την 

προσέγγιση της οργανωσιακής μάθησης (organizational learning approach).

Η προσέγγιση της άριστης κουλτούρας, με εκπροσώπους τον Tom ΡείβΓς και Robert 

Waterman, 1982, την Rosabeth Kanter, 1989 και τον Charles Handy, 1989, είναι εν πολλοίς 

μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η Ιαπωνική ανταγωνιστικότητα με το να αναδιοργανωθεί 

η βρετανική και αμερικανική παράδοση του ατομικισμού και της ελεύθερης αγοράς 

(Bernard Bumes, 2000).

Το βιβλίο των Peters and Waterman, «Σε αναζήτηση της τελειότητας» («In Search of 

Excellence»), το 1982, έγινε μπέστ σέλερ και την στιγμή που οι επιχ/σεις, μέσα σε 

περιβάλλον μακροοικονομικής αστάθειας και οικονομίες που βρίσκονταν στην «κόψη του
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ξυραφιού», έψαχναν τρόπους να ανακτήσουν την χαμένη τους ανταγωνιστικότητα, οι 

συγγραφείς του βιβλίου, χρησιμοποιώντας την εμπειρία τους ως σύμβουλοι επιχ/σεων στην 

McKinsey, πρότειναν το πασίγνωστο πιά σήμερα πλαίσιο των Επτά Σίγμα της Mckinsey 

(McKinsey 7-S framework), ως συνταγή επιτυχίας, που έκανε λόγο για την στρατηγική, 

την οργανωτική δομή, τα συστήματα, το στυλ διοίκησης, τους απώτερους στόχους και τις 

κοινές αξίες, το προσωπικό και τις ικανότητες.

McKinsey 7-S framework —► Strategy

Structure

Systems

Style

Superordinate Goals or Shared Values

Staff

Skills

Από αυτές τις μεταβλητές επιτυχίας, οι τρεις πρώτες (strategy, structure, systems) 

είναι οι λεγόμενες «σκληρές» (“hard") μεταβλητές, και οι υπόλοιπες τέσσερις (style, 

superordinate goals or shared values, staff, skills) είναι οι λεγόμενες «μαλακές- 

ευμετάβλητες» (“soft") μεταβλητές. H McKinsey διατείνεται ότι για να επιτύχει μια 

επιχείρηση θα πρέπει τα επτά αυτά σίγμα να «ταιριάζουν» μεταξύ τους (Βασ.Παπαδάκης, 

2002). Γι αυτά όμως θα μιλήσουμε αναλυτικότερα παρακάτω.

Η προσέγγιση τέλος της οργανωσιακής μάθησης, εμφανίστηκε μόλις στις αρχές του 

1990. Αν και οι θεωρητικοί του μάνατζμεντ, και κυρίως ο Chris Argyris (1992), 

ενδιαφέρονταν για την οργανωσιακή μάθηση για πάνω από 40 χρόνια, όμως μόλις την 

προηγούμενη δεκαετία, η έννοια της οργανωσιακής μάθησης έγινε δημοφιλής ως 

κινητήριος δύναμη και μοχλός για την οργανωσιακή ανταγωνιστικότητα, και αυτό 

επετεύχθη με τις εργασίες του Senge (1990) στις ΗΠΑ και των Pedler, Boydell και 

Burgoyne (1989) στο Ην.Βασίλειο. Ένα από τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα που 

αποδίδονται στην οργανωσιακή μάθηση είναι ότι πρόκειται για μια παγκόσμια και 

οικουμενική προσέγγιση που πλησιάζει εξίσου και την δυτική αλλά και την ιαπωνική 

οργανωσιακή παράδοση (Hedlund and Nonaka,1993).

Η ιαπωνική προσέγγιση και η προσέγγιση της άριστης κουλτούρας έχουνε κάποιες 

ομοιότητες, όπως για παράδειγμα το ιαπωνικό πάθος για ποιότητα (quality) και ο διακαής 

πόθος για αριστεία (excellence) των εκπροσώπων της κουλτούρας. Υπάρχουν φυσικά και 

διαφορές μεταξύ τους, και ενώ η ιαπωνική προσέγγιση έχει ξεκάθαρα επηρεάσει τους
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διανοητές της άριστης κουλτούρας, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να συνέβη και το 

αντίστροφο. Η προσέγγιση τέλος της οργανωσιακής μάθησης φαίνεται ότι έρχεται να 

δώσει, κυρίως στις δυτικές κοινωνίες , την ώθηση εκείνη που θα τις επιτρέψουν να 

κυριαρχήσουν και στον 21° αιώνα (B.Bumes, 2000).

Την τελευταία δεκαετία, στα παραπάνω υποδείγματα, μοντέλα διοικητικής σκέψης 

(paradigms) έρχονται να προστεθούν και νέα, όπως ανασχεδιασμός επιχειρησιακών 

διαδικασιών (Business Process Reengineering), Διοίκηση Αλλαγών (Change Management), 

τεχνική ενδυνάμωσης (empowerment) κ.ά.

Από την δεκαετία του 1980 όμως και δώθε, αρχίζει να γίνεται πλέον λόγος για 

οργανωσιακή Στρατηγική και Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management), ως ένα 

μοντέλο διοικητικής σκέψης που εξασφαλίζει την οργανωσιακή επιτυχία και 

αποτελεσματικότητα.

Α.2 Τι είναι Στρατηγική - Tpcic Θεωρήσεις -me Στρατηγικής

Τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ό αιώνα, με την ανάπτυξη και εξέλιξη της 

Οργανωτικής Θεωρίας, η συστημική προσέγγιση των οργανώσεων, η θεώρηση δηλαδή των 

οργανώσεων-επιχειρήσεων ως «ανοιχτά κοινωνικά συστήματα» (Μπουραντάς, 2002), τα 

οποία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το άμεσο (κλαδικό, βιομηχανικό) κι 

έμμεσο (πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικο-πολιτισμικό) εξωτερικό περιβάλλον τους, ήταν 

καθοριστική για την μελέτη τους ως «οργανικές» επιχειρηματικές οντότητες, οι οποίες 

«βιώνουν» έναν κύκλο ζωής, παρόμοιο με τον ανθρώπινο, ξεκινώντας από την φάση της 

εισαγωγής, συνεχίζοντας με την φάση της ανάπτυξης, της ωριμότητας και τέλος 

καταλήγοντας στην φάση της παρακμής, εφόσον βέβαια δεν είναι σε θέση, μετά την φάση 

της ωριμότητας να αναστρέψουν τις αρνητικές συνθήκες και να ανακάμψουν, 

παρατείνοντας τον κύκλο της ζωής τους.

Για να επιβιώσει η επιχ/ση και, είτε να προχωρήσει επιτυχώς στην φάση της 

ανάπτυξης και της ωριμότητάς της είτε να επιμηκύνει την φάση της ωριμότητάς της, θέτει 

συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς και στρατηγικούς στόχους (μετρήσιμους και μη) 

και μετέρχεται εκείνες τις στρατηγικές, οι οποίες θα της επιτρέψουν να πραγματώσει τους 

αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της, πραγματώνοντας έτσι την αποστολή της 

(Βασίλης Παπαδάκης, 2002).
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Αν θεωρήσουμε ότι η Αποστολή μιάς επιχ/σης (mission) είναι ο σκοπός της, ο 

λόγος ύπαρξής της και εκφράζει το «βασικό καθήκον» της προς την κοινωνία, απαντώντας 

στην ερώτηση «ποιοι είμαστε;»,

και το Όραμά της (vision) εκφράζει τα όνειρα και τις προσδοκίες της, απαντώντας στην 

ερώτηση «πού θέλουμε να φτάσουμε;»,

τότε η Στρατηγική (Strategy) αποτελεί την γενική πορεία που ακολουθεί η επιχ/ση για να 

ανταποκριθεί στην αποστολή και να φθάσει στο όραμά της, η στρατηγική θέτει 

κατευθύνσεις απαντώντας στην ερώτηση «πώς θα φθάσουμε εκεί που θέλουμε;» 

(Δημ.Μπουραντάς, Βασιλ,Παπαδάκης, 2002).

Ο Igor Ansoff ορίζει την Στρατηγική ως τις θεμελιώδεις επιλογές που αφορούν την 

άριστη ένταξη της οργάνωσης στο περιβάλλον της, με την έννοια ότι εξασφαλίζουν την 

επιβίωση, την ανάπτυξη και την ευημερία της.

Σύμφωνα με τον Chandler, στρατηγική είναι ο καθορισμός των βασικών 

μακροπρόθεσμων στόχων της οργάνωσης, η υιοθέτηση πορείας δράσης και η κατανομή των 

πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών (Δημ.Μπουραντάς, 2002).

Ο Peter Drucker λέει πως «το στρατηγικό μάνατζμεντ δεν είναι ένα κουτί γεμάτο με 

τεχνάσματα ή μια ομάδα τεχνικών. Είναι αναλυτική σκέψη καθώς και κινητοποίηση 

σημαντικών πόρων. Αλλά ο ποσοτικός προσδιορισμός από μόνος του δεν είναι στρατηγικό 

μάνατζμεντ. Μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα στο στρατηγικό μάνατζμεντ δεν 

επιδέχονται καμίας ποσοτικοποίησης».

Ο Michael Porter, ο καθηγητής στρατηγικής στο Harvard, δίνει έναν ευρηματικό 

ορισμό: «Η στρατηγική συνίσταται στο να κάνεις διαφορετικά πράγματα απ'ό,τι οι 

ανταγωνιστές σου ή να κάνεις τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο».

Σύμφωνα με τους Johnson και Scholes:

«Στρατηγική είναι η κατεύθυνση (direction) και το εύρος δραστηριοτήτων (scope) 

μιάς επιχ/σης ιιακροποόθεσιια. η οποία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηιια για 

την επιχ/ση, ιιέσω -me διάταξης των πόρων me μέσα σε ένα αεταΒαλλόιιενο 

περιβάλλον, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει 

τις προσδοκίες των Βασικών οιιάδων ενδιαωεοοιιένων (stakeholders)».

Ο Henry Mintzberg, διευρύνοντας τον ορισμό της Στρατηγικής και αναλύοντας 

περισσότερο την φύση και τον χαρακτήρα της, ισχυρίζεται ότι η Στρατηγική μπορεί να 

ειδωθεί κάτω από το πρίσμα πέντε διαστάσεων.

Υλοποίηση r//c i-mc επι/ειριιιιατική-χ στρατι/'/ικήε Στρατηγική Λ/./.α:;ή
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Μπορεί να ειδωθεί ως σχέδιο (plan), ως τέχνασμα (ploy), ως υπόδειγμα (pattern), ως 

τοποθέτηση (position) και τέλος ως προοπτική (perspective).

Έτσι μιλούμε για τα 5 ps του Mintzberg, κατά αναλογία με τα 4 ps (για άλλους 6 τώρα) του 

Marketing.

Η στρατηγική μιάς επιχ/σης δεν είναι παρά ένα σχέδιο στο οποίο δηλώνεται, 

περιγράφεται το πώς θα επιτύχουμε στην αποστολή και τους αντικειμενικούς σκοπούς 

(Wheelen and Hunger, 2004).

Σύμφωνα με τους Wheelen and Hunder, υπάρχουν δύο είδη στρατηγικής: 

η δεδηλωμένη και ξεκάθαρη στρατηγική της επιχ/σης (explicit strategy) 

και η υπονοούμενη στρατηγική (implicit strategy), η στρατηγική που η επιχ/ση προφορικά 

ή επισήμως δεν την αναγνωρίζει, παρόλα αυτά αυτή καταγράφεται και αποκαλύπτεται από 

τις πράξεις της Διοίκησης.

Όπως και να έχει όμως, η Στρατηγική είναι αναγκαία γιατί:

1) θέτει κατευθύνσεις,

2) υποστηρίζει την λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων,

3) συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες,

4) ορίζει την επιχείρηση και την θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό,

5) μειώνει την αβεβαιότητα,

6) μπορεί να προσδώσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.-

Στην επιστημονική βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με τον 

τρόπο που μια επιχείρηση θα πρέπει να χαράσσει την στρατηγική της. Έχουν επικρατήσει 

όμως τρεις βασικές θεωρήσεις της Στρατηγικής:

Η πρώτη θεώρηση είναι το μοντέλο του περιβαλλοντικού καθορισμού ή βιομηχανικής 

οργάνωσης, ο περιβαλλοντικός ντετερμινισμός (Environmental Determinism ή Industrial 

Organization Model) που υποστηρίζει ότι η επιχ/ση θα πρέπει να προσαρμόζεται στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επιχειρησιακού της περιβάλλοντος, εστιάζοντας 

στο εξωτερικό της περιβάλλον κυρίως και κοιτώντας «από έξω προς τα μέσα».

Η δεύτερη θεώρηση είναι η θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων (Resource Based 

Theory), η οποία υποστηρίζει ότι η στρατηγική θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα των 

θεμελιωδών ή μοναδικών ικανοτήτων (ικανοτήτων κορμού, core competencies) που έχει η 

επιχείρηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Δηλαδή, η στρατηγική θα πρέπει να 

βασίζεται στο τι η επιχείρηση μπορεί να κάνει πιο καλά από τους ανταγωνιστές της, 

εστιάζοντας στο εσωτερικό της περιβάλλον και κοιτώντας «από μέσα προς τα έξω», με
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εκφραστές της τους C.K.Prahalad και Gary Hamel (“The Core Competence of the 

Corporation”, Harvard Business Review, 1990), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι πόροι μιας 

επιχ/σης οδηγούν σε εξαιρετικές ικανότητες, οι οποίες της εξασφαλίζουν διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τον R.M.Grant και Η.A.Post (Post H.A,“Building Strategy on

Competencies”, Long Range Planning, 1997, 30,5,733-740).

Σχήμα 3.1: Πόροι, Ικανότητες και Θεμελιώδεις ή 
Μοναδικές Ικανότητες

ΠΟΡΟΙ (Resources)
• Υλικοί
• ΆΟλοι

I J ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Capabilities) 
Είναι Πηγή . * Ομάδες Πάρων

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
(Core Competences)

Είναι Πηγή · Πηγές Ανταγωνιαπηκοό Πλεονεκτήματος

Είναι Βάση yie

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ \
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ (Sustainable ]

Competitive advantage)

' ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
—► ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

1 ην"' ν °' (Strategic competitiveness)

Πηγή Hitt Μ R D Ireland and R. E. Hoskisson, “Strategic Management Competitiveness and 
Globalization”, West Publishing Company. 2001, fourth edition

Σχήμα 3.2: Διαμόρφωση Στρατηγικής με Βάση τονς Πόρους 
και τις Ικανότητες

< 4 Επιλογή Στρατηγικής )--------- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

3. Αξιολόγηση ίης λ
I f δυνητικής απόδοσης

των πόρων και
ι \ ικανοτήτων /

2. Αναγνώριση
Ικανοτήτων

1. Αναγνώριση πόρων. 
Εκτίμηση δυνατών και h 
αδυνάτων σημείων

ΠΟΡΟΙ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

1. Αναγνώριση
ελλείψεων σε 
πόρους, οι 
οποίες θα 
πρέπει να 
καλυφθούν

Πηγή Grant R Μ “The Resource Based Theory Of Competitive Advantage Implications for 
Strategy Formulation ' California Management Review Spring 1991. pp 115

(Β.Παπαδάκης,2002)
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Ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω θεωρήσεων, μας δίνει ένα ορθολογικό 

μοντέλο στρατηγικής, (το οποίο θα αναπτύξουμε εκτενώς παρακάτω) που αποτελείται από 

τέσσερα βασικά βήματα-στάδια:

1) την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος

2) τον σχηματισμό της στρατηγικής

3) την εφαρμογή της στρατηγικής

4) την αξιολόγηση και έλεγχο των αποτελεσμάτων.-

Μια τρίτη θεώρηση της Στρατηγικής είναι η στρατηγική πρόθεση (Strategic Intent). 

Οι εισηγητές της άποψης αυτής, καθηγητές Gary Hamel και C.K.Prahalad, θεωρούν ότι για 

να υπερκεράσει η επιχείρηση τον ανταγωνισμό και να φθάσει στην κορυφή, δεν αρκεί να 

προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος της, αλλά να οραματιστεί το 

μέλλον πριν από τους ανταγωνιστές της και να προσπαθήσει να το κάνει πραγματικότητα. 

Το μοντέλο της Στρατηγικής Πρόθεσης παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά από τους δύο 

καθηγητές στις αρχές της δεκαετίας του 1990, και ακόμη και σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη 

(Β.Παπαδάκης, 2002).

Οι Hamel και Prahalad διατείνονται πως ο «στρατηγικός μιμητισμός», η απλή μίμηση 

δηλαδή πετυχημένων στρατηγικών επιλογών και τακτικών των ανταγωνιστών δεν μπορεί να 

οδηγήσει στην αναζωογόνηση της επιχ/σης. Εκφράζουν την ανατρεπτική άποψη ότι καθώς 

η «στρατηγική αναπτύσσεται», η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Δύσης σβήνει.

Πιστεύουν ότι το «στρατηγικό ταίριασμα» μεταξύ των πόρων και των ευκαιριών 

(strategic fit), οι γενικές, ανταγωνιστικές στρατηγικές (ηγεσίας κόστους, διαφοροποίησης 

και εστίασης), η «στρατηγική ιεραρχία» (στόχοι, στρατηγικές, τακτικές), όλα αυτά έχουν 

υποβοηθήσει στην παρακμή της ανταγωνιστικότητας, και ότι η παραδοσιακή ανάλυση του 

ανταγωνισμού μοιάζει με ένα απλό στιγμιότυπο ενός αυτοκινήτου που τρέχει, χωρίς αυτό το 

στιγμιότυπο να είναι σε θέση να πληροφορήσει ούτε για την ταχύτητα ούτε για την 

κατεύθυνση του αυτοκινήτου.

Αξιοποιώντας τα τρέχοντα πλεονεκτήματα τακτικής των γνωστών της ανταγωνιστών, 

η επιχ/ση δεν είναι σε θέση να καταλάβει την δύναμη και την ευρηματικότητα των 

δυνητικών ανταγωνιστών. Ο Sun-tzu, ένας κινέζος στρατηγός, πριν από 3.000 χρόνια, 

διατύπωσε κάτι παρόμοιο: « Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να δουν τις τακτικές μέσω των 

οποίων υπερνικώ, αλλά αυτό που κανείς δεν μπορεί να δει είναι η στρατηγική εξαιτίας της 

οποίας η μεγάλη νίκη ξετυλίγεται».
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Τότε έρχεται η στρατηγική πρόθεση, η οποία, ούσα κάτι παραπάνω από μια 

αχαλίνωτη φιλοδοξία, περικλείοντας πρακτική συνέπεια και σταθερότητα στον χρόνο, είναι 

ένα πάθος και μια εμμονή για επιχειρηματική νίκη και θέτει στόχους που απαιτούν 

προσωπική προσπάθεια και αφοσίωση (personal effort and commitment). Κι ενώ οι 

επικεφαλής των περισσότερων επιχειρήσεων, μετρούν την συμβολή τους στην επιτυχία της 

επιχείρησής τους, με όρους ευημερίας των μετόχων της, σε μια επιχείρηση η οποία διαθέτει 

στρατηγική πρόθεση, η ανώτατη διοίκηση θα μετρήσει την συμβολή της στην επιτυχία με 

όρους μεριδίου και ηγεσίας της παγκόσμιας αγοράς. Και βέβαια και οι δύο στόχοι οδηγούν 

στην ευημερία των μετόχων, έχουν όμως διαφορετικό κίνητρο. Είναι πολύ δύσκολο να 

σκεφτεί κανείς τα μεσαία στελέχη, πόσο μάλλον τους εργαζομένους, να σηκώνονται το 

πρωί για την δουλειά τους με μόνη σκέψη τους την δημιουργία περισσότερου πλούτου για 

τους μετόχους, ενώ είναι κάπως διαφορετικό να υπάρχει η πρόκληση για τον εργαζόμενο 

και το στέλεχος να υπερνικήσει έναν ανταγωνιστή και να τον ξεπεράσει. Η στρατηγική 

πρόθεση δίνει στους εργαζόμενους τον μόνο στόχο που αξίζει την αφοσίωσή τους: να 

ανατρέψει τον καλύτερο ή να παραμείνει ο καλύτερος στην παγκόσμια αγορά (Gary Hamel 

and C.K.Prahalad, Strategic Intent, Harvard Business Review, 1989).

Οι στρατηγικοί σχεδιαστές ρωτούν «πώς ο επόμενος χρόνος θα είναι διαφορετικός;», 

οι νικητές όμως ρωτούν «τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά;».

Παίζοντας τέλος με τους κανόνες των ηγετών ισοδυναμεί με αυτοκτονία της 

ανταγωνιστικότητας. Πρέπει η ίδια η επιχείρηση να δημιουργήσει τους κανόνες. Ο 

καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το εφεύρεις, να το δημιουργήσεις εσύ.

«Η πεμπτουσία της στρατηγικής βρίσκεται στην δημιουργία των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων του αύριο, γρηγορότερα από τον ρυθμό που οι ανταγωνιστές σου 

μιμούνται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του σήμερα» (Gary Hamel and C.K.Prahalad).

A.3 Στρατηγική Διοίκηση

Σύμφωνα με τον συνδυασμό των δύο πρώτων θεωρήσεων της Στρατηγικής, η επιχ/ση, 

διερευνώντας και λαμβάνοντας υπ’όψιν της τις συνθήκες που επικρατούν 

στο άμεσο εξωτερικό της περιβάλλον, το μικρο-περιβάλλον της (με την βοήθεια της 

ανάλυσης των πέντε δυνάμεων του Porter, την δομική ανάλυση), 

στο έμμεσο εξωτερικό της περιβάλλον, το μακρο-περιβάλλον της (με την STEP ανάλυση),
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αλλά ελέγχοντας και το εσωτερικό της περιβάλλον (θεωρία των πόρων-ικανοτήτων της

επιχ/σης, αλυσίδα αξίας της επιχ/σης),

διενεργώντας συνολικά την λεγάμενη S.W.O.T. ανάλυση,

καθορίζει την αποστολή, τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της, τις στρατηγικές 

επιλογές της, αλλά και τον τρόπο υλοποίησης τους, ελέγχοντάς τα και αξιολογώντας τα 

διαρκώς.

Ως μια τέτοια ορθολογική διαδικασία, η Στρατηγική (και η Στρατ. Διοίκηση) θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι ακολουθεί τα εξής τρία διακριτά στάδια:

1) Διαμόρφωση Στρατηγικής

2) Υλοποίηση Στρατηγικής και

3) Έλεγχος και Αξιολόγηση Στρατηγικής

Αυτή όμως είναι μια αέναη και συνεχής διαδικασία, που ανανεώνει και διαμορφώνει 

ανάλογα τις στρατηγικές επιλογές της επιχ/σης αλλά και τους τρόπους υλοποίησής της.

Επομένως, η Στρατηγική θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα μιάς διαδικασίας 

ορθολογικού προγραμματισμού (rational planning), κατά την οποία διαδικασία γίνονται 

προσπάθειες καλύτερης «τοποθέτησης» (positioning) της επιχ/σης σε σχέση με το 

περιβάλλον της, και διατήρησης της θέσης αυτής, κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματικά 

(Βασίλης Παπαδάκης, 2002).

Είναι βασικό όμως να κατανοηθεί ότι ο προγραμματισμός δεν είναι στρατηγική. Ο 

στρατηγικός προγραμματισμός από μόνος του δεν είναι στρατηγική, δεν «δημιουργεί» 

στρατηγικές, αλλά τις εφαρμόζει, τις υλοποιεί και τις κάνει λειτουργικές.

Επίσης η έμφαση στην λειτουργική αποτελεσματικότητα δεν είναι στρατηγική (Μ. Porter, 

What is Strategy?, Harvard Business Review, 1996).

Τι είναι λοιπόν η Στρατηγική Διοίκηση;

Η Στρατηγική Διοίκηση είναι η ορθολογική διαδικασία Στρατηγικής που περιγράψαμε 

παραπάνω.

Στρατηγική διοίκηση είναι εκείνο το σύνολο των στρατηγικών αποφάσεων και 

πράξεων, που προσδιορίζουν την μακροπρόθεσμη επίδοση μιάς επιχείρησης.

Η στρατηγική διοίκηση συμπεριλαμβάνει την διερεύνηση του περιβάλλοντος 

(εξωτερικού και εσωτερικού) (environmental scanning), την διαμόρφωση της 

στρατηγικής (strategy formulation) με τον στρατηγικό ή μακροπρόθεσμο σχεδίασμά 

(strategic or long-range planning), την υλοποίηση της Στρατηγικής (strategy 

implementation) και την αξιολόγηση και τον έλεγχο (evaluation and control).
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Η μελέτη της Στρατηγικής Διοίκησης, επομένως, δίνει έμφαση στην διερεύνηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξωτερικών ευκαιριών και απειλών, υπό το φως 

των δυνάμεων και αδυναμιών μιάς επιχείρησης (Hunger and Wheelen, Strategic 

Management and Business Policy 2004).

Έτσι έχουμε το παρακάτω ορθολογικό μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης, το οποίο 

αποτελείται από δύο διακριτές μεν, αλλά αλληλοεξαρτώμενες φάσεις, την Διαμόρφωση και 

την Υλοποίηση της Στρατηγικής:

Σχήμα 5.1: Ορθολογικό Μοντέλο Στρατηγικόν Μάνατζμεντ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Κλαδικό Περιβάλλον (πχ Πεντε Δυνάμεις 

• Στρατηγικές Ομάδες)
• Ευρύτερο Περιβάλλον (Πολιτικό Οικονομι 

κό. Κοινωνικό. Τεχνολογικό, Διεθνείς)
Λ
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Πηγή Wheelen and Hunger, 1995

(Βασίλης Παπαδάκης, Στρατηγική των Επιχ/σεων, 2002)
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Strategic Management Model
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X X X x
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(T.Wheelen and J.Hunger, 2004)

Στο παραπάνω μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης, βλέπουμε ότι η επιχείρηση αρχικά 

πρέπει να ανιχνεύσει το εξωτερικό (άμεσο και ευρύτερο) περιβάλλον της, καθώς και το 

εσωτερικό της περιβάλλον, το οποίο περικλείει στοιχεία όπως η οργανωτική της δομή, οι 

πόροι της, υλικοί και άυλοι, όπως η γνώση, η φήμη και η κουλτούρα της. Πολύς λόγος τώρα 

τελευταία γίνεται για τους άυλους πόρους μιάς επιχ/σης (intangible resources and intangible 

assets), όπως είναι οι δεξιότητες (skills), οι ικανότητες (competencies) και η γνώση 

(Knowledge), η οποία είναι διάχυτη σε όλον τον οργανισμό και αποτελεί το «άυλο 

διανοητικό κεφάλαιο» (intangible intellectual capital), το οποίο θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύει πάνω από το 75% των πηγών αξίας (source of value) μιάς επιχ/σης, και η 

διοίκηση του οποίου, τα τελευταία χρόνια, προσελκύει την επιστημονική έρευνα και 

προσοχή.
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Μετά την διερεύνηση του περιβάλλοντος (environmental scanning), η επιχείρηση 

προχωρά στην φάση που λέγεται

διαμόρφωση της Στρατηγικής της (Strategy Formulation) και που περιλαμβάνει: 

την δήλωση της Αποστολής της (mission statement), η οποία εξηγεί ακριβώς τον λόγο 

ύπαρξης της επιχείρησης,

τον προσδιορισμό των αντικειμενικών της σκοπών και στόχων (objectives), οι οποίοι 

περιλαμβάνουν το ποιά αποτελέσματα πρέπει να επιτύχει μια επιχ/ση και πότε, 

την επιλογή της συγκεκριμένης Στρατηγικής της (strategic choice), (μέσα από μια 

πλειάδα στρατηγικών επιλογών (strategic alternatives), τις οποίες αξιολογεί), και 

η οποία είναι ακριβώς ένα σχέδιο, το οποίο θα την βοηθήσει να επιτύχει τους στόχους της 

και να εκπληρώσει την αποστολή της.

Η στρατηγική που αναπτύσσει σε αυτό το στάδιο, διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα, γι 

αυτό και μιλούμε για στρατηγικές:

S Το εταιρικό/ επιχειρηματικό επίπεδο (corporate level strategy)

S To επίπεδο κάθε μιάς από τις στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες 

(business level strategy ή competitive strategy ή generic strategy)

S To επίπεδο των επιμέρους λειτουργιών της κάθε επιχειρηματικής μονάδας 

(functional-level strategy).

Το πρώτο επίπεδο στρατηγικής, η επιχειρηματική/ εταιρική στρατηγική, αφορά 

αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το σύνολο της επιχείρησης, με την συνολική της 

κατεύθυνση (directional strategy), όπως κλάδους και αγορές δραστηριοποίησης ή σειρές 

προϊόντων της (portfolio strategy), και με τον τρόπο συντονισμού δραστηριοτήτων, 

μεταφοράς πόρων και ανάπτυξης ικανοτήτων ανάμεσα στις σειρές προϊόντων και τις 

επιχειρηματικές μονάδες (parenting strategy).

Τα γενικά είδη της επιχειρηματικής στρατηγικής (corporate strategy) σε ό,τι αφορά 

την συνολική της κατεύθυνση (directional strategy) είναι τρία: ανάπτυξης, σταθερότητας 

και συρρίκνωσης (growth, stability and retrenchment strategies), με τις επιμέρους 

στρατηγικές του το καθένα.

Το δεύτερο επίπεδο στρατηγικής, η επιχειρησιακή ή ανταγωνιστική ή γενική 

στρατηγική, είναι η στρατηγική που ακολουθεί κάθε μια από τις στρατηγικές 

επιχειρηματικές μονάδες (SBUs), προκειμένου να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές της
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στον κλάδο. Μπορεί να αφορά και την στρατηγική σε επίπεδο προϊόντος (product level) και 

αφορά τις αποφάσεις για την βελτίωση της επιχ/σης σε σχέση με τα τμήματα της αγοράς 

στα οποία απευθύνεται.

Σ' αυτό το επίπεδο στρατηγικής, συναντούμε την τυπολογία του Porter, ο οποίος 

διακρίνει τις ανταγωνιστικές στρατηγικές σε 1) στρατηγικές ηγεσίας κόστους,

2)διαφοροποίησης και 3) εστίασης, η οποία εστίαση διακρίνεται σε: α) στρατηγική 

εστίασης με ηγεσία κόστους και β) στρατηγική εστίασης με διαφοροποίηση (cost 

leadership, differentiation, and focus).

To τρίτο επίπεδο στρατηγικής, οι λειτουργικές στρατηγικές, αναφέρονται ακριβώς 

στην στρατηγική των επιμέρους λειτουργιών των επιχειρηματικών μονάδων, για 

παράδειγμα την στρατηγική του τμήματος μάρκετινγκ, του τμήματος ανθρωπίνων πόρων 

κλπ. (οι λειτουργίες της επιχ/σης περιλαμβάνουν αυτήν του τμήματος παραγωγής, του 

μάρκετινγκ, του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης, του τμήματος λογιστηρίου και 

οικονομικών, του τμήματος ανθρωπίνων πόρων και του τμήματος αποθήκευσης και 

διαχείρισης α'υλών και προμηθειών).-

Τέλος η διαμόρφωση της Στρατηγικής περιλαμβάνει: 

τις πολιτικές, οι οποίες είναι γενικές κατευθύνσεις για την λήψη αποφάσεων, και οι οποίες 

συνδέουν κατά κάποιον τρόπο την διαμόρφωση της Στρατηγικής με την υλοποίησή της 

(Wheelen and Hunger, 2004).

Και φθάνουμε στην Υλοποίηση της Στρατηγικής, η οποία θα μας απασχολήσει 

παρακάτω στην παρούσα εργασία, και η οποία περιλαμβάνει, κατά τους Wheelen και 

Hunger:

'λ Προγράμματα (Programs)

'λ Προϋπολογισμούς (Budgets)

'λ Διαδικασίες (Procedures)

Τα Προγράμματα είναι το σύνολο των επιμέρους δράσεων και διαδικασιών, που είναι 

απαραίτητες για να επιτευχθεί το στρατηγικό σχέδιο. Μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγή της 

οργανωτικής δομής της επιχ/σης και αναδιάρθωσή της, μπορεί να περιλαμβάνουν την 

δημιουργία και προώθηση νέων προϊόντων, την εισαγωγή νέων συστημάτων παραγωγής και
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διοίκησης του προσωπικού είτε τέλος μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγή της κουλτούρας 

της επιχείρησης.

Οι Προϋπολογισμοί είναι ό,τι και τα προγράμματα, αλλά εκφρασμένα σε οικονομικούς 

όρους, ή αλλιώς αποτελούν το λεπτομερειακό κόστος των παραπάνω προγραμμάτων. Ένας 

προϋπολογισμός δεν είναι μόνο μια λεπτομερειακή ανάλυση των διαδικασιών ενός 

προγράμματος, ένα λεπτομερειακό σχέδιο της στρατηγικής στην πράξη, αλλά προσδιορίζει 

και την αναμενόμενη επίδραση του σχεδίου αυτού στο οικονομικό μέλλον της επιχείρησης.

Οι Διαδικασίες τυπικά περιλαμβάνουν τις διάφορες δραστηριότητες που πρέπει να 

εκτελεσθούν προκειμένου να ολοκληρωθούν τα προγράμματα της επιχείρησης (Wheelen 

and Hunger, 2004). Οι Διαδικασίες είναι το σύνολο των διαδοχικών βημάτων, η ακολουθία 

των βημάτων ή των τεχνικών που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί ένα έργο ή μια 

εργασία. Μερικές φορές, τις συναντούμε στην βιβλιογραφία ως «τυποποιημένες 

λειτουργικές διαδικασίες» (Standard Operating Procedures).

Οι Διαδικασίες είναι οι λειτουργίες εκείνες της επιχ/σης, οι οποίες μπορούν να 

υποδιαιρεθούν σε έναν συγκεκριμένο αριθμό επιμέρους απλών και συχνά 

επαναλαμβανόμενων ενεργειών. Για παράδειγμα, η επιχείρηση μπορεί να ορίσει 

συγκεκριμένες διαδικασίες για τον εφοδιασμό της παραγωγικής της δραστηριότητας με 

πρώτες ύλες. Η βασική διαφορά των διαδικασιών από τα προγράμματα είναι ότι αυτές 

διακρίνονται από μεγαλύτερη συνοχή και αυτοματισμό στην λειτουργία τους, ενώ τα 

προγράμματα υποδιαιρούνται σε μικρότερες επιμέρους διαδικασίες (Βασίλης Παπαδάκης,

2002).

Η Αξιολόγηση και ο Έλεγχος της Στρατηγικής τέλος περιλαμβάνουν την απόδοση 

(performance) της επιχείρησης, η οποία είναι τα πραγματικά αποτελέσματα που έφερε η 

δράση και η όλη διαδικασία της στρατηγικής διοίκησης. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος είναι 

η διαδικασία εκείνη κατά την οποία οι δραστηριότητες της επιχ/σης και τα αποτελέσματα 

της απόδοσής της ελέγχονται και συγκρίνονται με τα επιθυμητά αποτελέσματα (actual 

performance versus desired performance) (Wheelen and Hunger, 2004).

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας του στρατηγικού ελέγχου και της αξιολόγησης 

μπορεί μια επιχ/ση να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
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1) να επιλέξει κριτήρια, δείκτες-κλειδιά που θα αποτυπώνουν την επίτευξη του 

κάθε στόχου της (Success Key Indicators, SKIs)

2) να καθιερώσει βαθμούς και πρότυπα για κάθε δείκτη (standards)

3) να δημιουργήσει συστήματα μέτρησης των δεικτών της και άρα των 

αποτελεσμάτων της (measurement systems)

4) να συγκρίνει την πραγματική απόδοση και αποτελέσματα με τα πρότυπα 

(compare actual performance to standards)

5) να αξιολογήσει τα αποτελέσματα (evaluate results)

6) να προχωρήσει σε διορθωτικές δράσεις, όπως είναι απαραίτητο.

(Thompson and Strickland, 2003).-

Οι Hill and Jones διακρίνουν τον στρατηγικό έλεγχο (strategic control) σε:

1) οικονομικούς ελέγχους (financial controls)

2) ελέγχους αποτελεσμάτων (output controls)

3) ελέγχους συμπεριφοράς (behavior controls)

4) αξίες και νόρμες (values and norms)

5) συστήματα αμοιβών (reward systems)

Είναι χρήσιμο τέλος να τονίσουμε ότι η στρατηγική διοίκηση είναι μια αέναη, 

συνεχής και κυκλική διαδικασία και όχι μια γραμμική διαδικασία ή ένα γεγονός 

συγκεκριμένου χρόνου (continuous process versus one-time event).

Η Στρατηγική Διοίκηση, καθώς μια επιχ/ση αναπτύσσεται και μεγαλώνει, διέρχεται 

4 στάδια:

1. τον βασικό οικονομικό σχεδίασμά (basic financial planning),

2. τον σχεδίασμά που βασίζεται στην πρόβλεψη (forecast-based planning),

3. τον σχεδίασμά που βασίζεται στο εξωτερικό περιβάλλον (externally oriented planning 

or strategic planning) και τέλος

4. την στρατηγική διοίκηση (strategic management).

Στο τρίτο στάδιο της Στρατηγικής Διοίκησης, η Ανώτατη Διοίκηση ξεκινά και ελέγχει 

τον στρατηγικό σχεδίασμά, αναζητώντας να ανταποκριθεί στις αλλαγές του περιβάλλοντος 

και των αγορών και να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική. Αυτός ο από πάνω προς τα κάτω 

στρατηγικός σχεδιασμός (top-down strategic planning) δεν βρίσκεται στα χέρια των 

κατώτερων στελεχών και δίνει έμφαση στην διαμόρφωση της στρατηγικής, θεωρώντας την
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ως την σημαντικότερη φάση της Στρατηγικής και αφήνει τα θέματα στρατηγικής 

υλοποίησης στα κατώτερα στελέχη.

Στο τέταρτο όμως στάδιο της Στρατηγικής Διοίκησης, η Ανώτατη Διοίκηση έχοντας 

αντιληφθεί πλέον ότι ακόμη και τα καλύτερα στρατηγικά σχέδια είναι ασήμαντα χωρίς την 

συνεισφορά και την αυτοδέσμευση των κατώτερων στελεχών, σχηματίζει ομάδες 

στρατηγικού σχεδιασμού αποτελούμενες από στελέχη και υπαλλήλους-κλειδιά, 

προερχόμενες από διάφορα επίπεδα και τμήματα της επιχείρησης. Αυτές οι ομάδες 

αναπτύσσουν μια σειρά από στρατηγικά σχέδια, τα οποία θα βοηθήσουν στην επίτευξη των 

πρωταρχικών αντικειμενικών σκοπών της επιχ/σης. Αυτά τα στρατηγικά σχέδια περιέχουν 

λεπτομέρειες και για την υλοποίησή τους αλλά και για τον έλεγχο και αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων τους, τα οποία θα δώσουν στην πράξη. Εκπονούνται ετήσια κυρίως 

στρατηγικά σχέδια, με την στρατηγική σκέψη να αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα του 

οργανισμού και την στρατηγική πληροφορία, διαθέσιμη πριν μόνο στην Ανώτατη Διοίκηση, 

να είναι διαθέσιμη τώρα σε όλον τον οργανισμό, μέσω των τοπικών πληροφοριακών 

δικτύων και των ενδοεπιχειρησιακών πληροφοριακών δικτύων, των ενδοδικτύων 

(intranets). Παρόλο που και εδώ ο στρατηγικός σχεδιασμός και η στρατηγική διοίκηση 

ξεκινά από την Ανώτατη Διοίκηση, οι στρατηγικές που προκύπτουν μπορεί να προέρχονται 

από οπουδήποτε μέσα στον οργανισμό, καθώς δεν υπάρχει μια μεγάλη κεντροποιημένη 

ομάδα σχεδιασμού, αλλά άνθρωποι από όλα τα επίπεδα που εμπλέκονται. Έτσι ο 

στρατηγικός σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης από όλα τα επίπεδα και όχι 

πλέον αλληλεπίδρασης από πάνω προς τα κάτω (Wheelen and Hunger, 2004).

Η αμερικανική επιχείρηση General Electric, κατά την δεκαετία του 1980, υπήρξε η 

επικεφαλής της μετάβασης από το τρίτο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού (strategic 

planning) στο τέταρτο στάδιο της στρατηγικής διοίκησης (strategic management). Από το 

1990 και μετά, οι περισσότερες επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο έχουν αρχίσει πλέον την 

μετάβαση στο τέταρτο στάδιο της στρατηγικής διοίκησης. -

Α.4 Μερικές σκέυ/eic νύρω από τη νέα αντίληψη της στρατηνικίκ 

Είναι γνωστό πως, όπως συμβαίνει και στο Διοικητικό Μάρκετινγκ (Marketing 

Management), έτσι και κατά την στρατηγική διοίκηση, η επιχείρηση επιχειρεί μια 

τμηματοποίηση (segmentation) της αγοράς για να στοχεύσει (targeting) και να εστιάσει
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στις κατηγορίες πελατών (focusing on niches) που την ενδιαφέρουν, επιχειρώντας την 

«στρατηγική της τοποθέτηση» στην αγορά (strategic positioning).

Ο Porter ισχυρίζεται ότι η «στρατηγική τοποθέτηση» χρειάζεται κατά κάποιον τρόπο 

επαναπροσδιορισμό, καθώς ισχυρίζεται ότι η «στρατηγική τοποθέτηση» με την 

παραδοσιακή της έννοια, η οποία κάποτε υπήρξε η «καρδιά» της Στρατηγικής, μέσα στο 

σημερινό δυναμικό περιβάλλον των αγορών και των ταχέως αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, 

θεωρείται πλέον πολύ στατική, καθώς σύμφωνα με το νέο δόγμα, οι ανταγωνιστές μπορούν 

πολύ εύκολα πλέον να αντιγράψουν κάθε «τοποθέτηση» της επιχείρησης στην αγορά 

(market position) κι έτσι κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που σχετίζεται με αυτήν την 

τοποθέτηση είναι, στην καλύτερη περίπτωση, προσωρινό (M.Porter, What is Strategy?, 

HBR 1996).

Και μέσα στο κλίμα βεβαίως του μανιώδους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, 

του «υπερανταγωνισμού» (hypercompetition), το πρόβλημα αποκτά τεράστιες διαστάσεις.

Μια βασική αιτία για το πρόβλημα θεωρεί ότι είναι η σύγχυση που επικρατεί μεταξύ 

των επιχειρήσεων ανάμεσα στις έννοιες «λειτουργική αποτελεσματικότητα» (operational 

effectiveness) και «στρατηγική τοποθέτηση» (strategic positioning). Και οι δύο θεωρεί ότι 

είναι απαραίτητες για την υψηλή απόδοση, αλλά λειτουργούν διαφορετικά. Η λειτουργική 

αποτελεσματικότητα σημαίνει να εκτελείς παρόμοιες με τους ανταγωνιστές σου 

δραστηριότητες αλλά με καλύτερο τρόπο, ενώ αντίθετα η στρατηγική τοποθέτηση 

σημαίνει να εκτελείς διαφορετικές δραστηριότητες από τους ανταγωνιστές σου ή να 

εκτελείς παρόμοιες δραστηριότητες αλλά με διαφορετικό τρόπο.

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 

υψηλή απόδοση (necessary but not sufficient to superior performance), ικανή συνθήκη είναι 

η στρατηγική τοποθέτηση, η οποία έγκειται στις μοναδικές δραστηριότητες. Η στρατηγική 

τοποθέτηση αναδύεται από τρεις ξεχωριστές πηγές, οι οποίες δεν είναι αμοιβαία 

αποκλειόμενες και συχνά επικαλύπτονται.

Καταρχήν η «τοποθέτηση» μπορεί να βασίζεται σε ένα σύνολο προϊόντων και 

υπηρεσιών που παράγει η επιχ/ση και ονομάζεται «τοποθέτηση βασισμένη στην ποικιλία» 

(variety-based positioning), καθώς βασίζεται περισσότερο σε μια ποικιλία προϊόντων και 

υπηρεσιών που αποφασίζει να παράγει η επιχείρηση παρά σε τμήματα των πελατών της 

(product/service varieties rather than customer segments).
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Έπειτα η τοποθέτηση μπορεί να βασίζεται στην εξυπηρέτηση των περισσότερων ή 

όλων των αναγκών ενός συγκεκριμένου τμήματος των πελατών (needs-based 

positioning), η οποία πλησιάζει στην παραδοσιακή προσέγγιση της στόχευσης (targeting) 

ενός συγκεκριμένου τμήματος πελατών, και η οποία ξεκινά όταν υπάρχουν τμήματα 

πελατών με διαφορετικές ανάγκες και όταν ένα σύνολο κατάλληλα προσαρμοσμένων 

δραστηριοτήτων μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες.

Τέλος, η τοποθέτηση μπορεί να βασίζεται στην τμηματοποίηση των πελατών που 

είναι προσεγγίσιμοι με διαφορετικούς τρόπους (access-based positioning). Δηλαδή 

μπορεί οι ανάγκες ενός τμήματος πελατών να είναι ίδιες με αυτές ενός άλλου τμήματος, 

αλλά ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων μιας επιχ/σης για να τους προσεγγίσει μπορεί να 

είναι διαφορετικός.

Συμπερασματικά, η στρατηγική τοποθέτηση μιάς επιχείρησης μπορεί να βασίζεται 

στις (διαφορετικές) ανάγκες των πελατών, στην προσέγγιση των πελατών, ή στην ποικιλία 

των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Και τελικά η Στρατηγική είναι η προσπάθεια να δημιουργήσεις «ταίριασμα» (fit) 

μεταξύ όλων των δραστηριοτήτων μιάς επιχ/σης (Μ. Porter, What is Strategy?, HBR 

1996).

Σε ό,τι αφορά την «στρατηγική τοποθέτηση», έτσι όπως την ορίζει ο Porter, η οποία 

υπαγορεύει στην επιχείρηση να κάνει διαφορετικά πράγματα, βλέπουμε πως υπάρχει αρχικά 

κάποια σύγκλιση με τις απόψεις των Hamel και Prahalad, οι οποίοι πιστεύουν ότι η κάθε 

προσπάθεια για βελτίωση πρέπει να συνδυάζεται με μια γενική προσπάθεια διαφοροποίησης 

της επιχείρησης. Οι Hamel και Prahalad διατείνονται ότι η επιχείρηση εκτός από μικρότερη 

και καλύτερη, πρέπει να προσπαθήσει να γίνει και διαφορετική.

Πρέπει δηλαδή η επιχείρηση να γίνει καινοτόμος στρατηγικά. Για να το πετύχει αυτό 

πρέπει να έχει την ικανότητα να επινοήσει νέους τομείς δραστηριότητας/κλάδους 

(industries) ή να επαναπροσδιορίσει παλαιότερους. Τότε μόνο μπορεί να βρεθεί στο μέλλον 

πρώτη και μπροστά από τους ανταγωνιστές της. Πρωτεύουσα πρόκληση είναι το να είσαι ο 

πρωτεργάτης της επανάστασης στον κλάδο σου και ο δημιουργός του μέλλοντος (Hamel 

G., Strategy as Revolution, HBR July-Aug.1996, pp.69-82).

Η νέα αντίληψη για την στρατηγική, την οποία ευαγγελίζονται οι προαναφερθέντες 

ερευνητές, συνοψίζεται στον ανταγωνισμό για το μέλλον σε αγορές που σήμερα δεν 

υπάρχουν. Και για να φθάσει μια επιχείρηση πρώτη στο μέλλον, χρειάζεται να πετύχει σε
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τρεις βασικούς τομείς, οι οποίοι αποτελούν τις τρεις φάσεις του ανταγωνισμού για το 

μέλλον:

την ενόραση του κλάδου και των αλλαγών του (industry foresight)

την διοίκηση των μονοπατιών αλλαγής (managing migration paths) και

τον ανταγωνισμό για μερίδιο αγοράς (competition for market share).

Γίνεται λόγος για Στρατηγική Αρχιτεκτονική (Strategic Architecture) και για το 

χτίσιμο εκείνων των ικανοτήτων που θα οδηγήσουν την επιχείρηση στο μέλλον (Gary 

Hamel and C.K.Prahalad, Competing for the Future, Harvard Business School Press, 

1994).

Oi Hamel και Prahalad θεωρούν ότι τα μοντέλα τα οποία υποστηρίζουν την 

προσαρμογή της στρατηγικής στα ιδιαίτερα γνωρίσματα του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης (resource-based theory κά) είναι από την φύση τους 

αποσπασματικά και ότι η έννοια της στρατηγικής προσαρμογής και του ταιριάσματος 

(strategic fit) επέβαλε στην επιχ/ση τον περιορισμό των φιλοδοξιών της στο καθεστώς που 

συνιστούσαν οι υφιστάμενες δυνατότητές της και οι τρέχουσες συνθήκες του 

περιβάλλοντος.

Θεωρούν ότι η έννοια που πρέπει να κυριαρχήσει είναι η συνεχής και εντατική 

επέκταση των δυνατοτήτων μιας επιχείρησης, με απώτερο στόχο να φτάσει και να 

ξεπεράσει τις φιλοδοξίες της (intent fit) και οι στρατηγικές που θα εφαρμόζει να θέτουν ως 

στόχο την υλοποίηση των οραμάτων της.

Με μια λιγότερο ντετερμινιστική στάση, το mantra (γενικό σύνθημα) της θεωρίας 

τους είναι η μετάβαση από το strategic fit στο intent fit. Οι δραστηριότητες της επιχείρησης 

δεν πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική, αλλά με τον σκοπό και το όραμά της.

Οι A. Campbell και Μ. Alexander (1997) προχωρούν λίγο πιο πέρα, και δίνουν 

έμφαση στην διαδικασία όχι τόσο του σχεδιασμού και της διαμόρφωσης μιάς 

στρατηγικής, αλλά της υλοποίησής της.

Θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα με την επιτυχία της στρατηγικής και την διαδικασία 

ανάπτυξής της σε πολλά επίπεδα. Αρχικά, τα στελέχη αποτυγχάνουν να ξεχωρίσουν τον 

σκοπό (purpose) ύπαρξης ενός οργανισμού, από τους περιορισμούς (constraints) στους 

οποίους υπόκειται και οι οποίοι υπαγορεύουν το τί πρέπει να κάνει ένας οργανισμός για να 

επιβιώσει.
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Έπειτα, υπάρχει πρόβλημα διαδικασίας (process), καθώς τα στελέχη δεν ξέρουν αν 

πρέπει να αρχίσουν πρώτα από τους αντικειμενικούς σκοπούς που πρέπει να θέσουν και 

μετά να προχωρήσουν στην ανάπτυξη της στρατηγικής τους που θα τους υπηρετήσει ή αν 

θα πρέπει να ψάξουν πρώτα για νικηφόρες στρατηγικές και μετά να θέσουν τους 

αντικειμενικούς στόχους τους.

Και τέλος, ισχυρίζονται ότι η βαθιά γνώση (insights) για το πώς θα δημιουργηθεί αξία, 

σπανίως προέρχεται από τα συμβούλια στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά έχει περισσότερο να 

κάνει με την διαδικασία υλοποίησης παρά με την διαδικασία διαμόρφωσης και ανάπτυξης 

της Στρατηγικής (A.Campbell and Μ.Alexander, What’s Wrong with Strategy, Harvard 

Business Review, Nov-Dec.1997, p.42).

To ίδιο πρεσβεύει και o Todd Jick, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το όραμα (vision) του 

ηγέτη είναι μόλις το 10% της επιτυχίας, το υπόλοιπο 90% είναι η υλοποίησή του (Todd Jick 

(LBS), Business Strategy Review, Winter 2001, 12,4, pp.36-38)

Έτσι φθάνουμε στο πιο σημαντικό, κατά την γνώμη μας, κομμάτι της Στρατηγικής 

Διοίκησης, την Υλοποίηση της Στρατηγικής (Strategy Implementation).
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I. Θεωρητικά μοντέλα και έρευνες γύρω από την Υλοποίηση της Στρατηγικής 

Αφού αναφερθήκαμε στην έννοια της Στρατηγικής και στις νέες αντιλήψεις γύρω από 

αυτήν, στο παρόν υποκεφάλαιο του Α' Μέρους της παρούσας εργασίας, θα 

προχωρήσουμε με τα θεωρητικά μοντέλα που αφορούν στην υλοποίηση της στρατηγικής 

και με τις νεώτερες έρευνες που έχουν γίνει για να προσδιορισθούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης (strategy 

implementation success-factors).

Α.5 Υλοποίηση της Στρατηγικικ

Κατά τους Johnson and Scholes (1989) η υλοποίηση της Στρατηγικής ασχολείται με 

την μετατροπή της στρατηγικής σε πράξη και περιλαμβάνει μια σειρά από παραμέτρους, 

όπως η διαμόρφωση της οργανωσιακής δομής (organizational structure), η κατανομή πόρων 

(resource allocation) και τα συστήματα διοίκησης του οργανισμού (systems).

Η οργανωσιακή δομή είναι πιθανόν να αλλάξει για να υλοποιηθεί μια νέα 

στρατηγική.

Η κατανομή των πόρων πραγματεύεται την «λογιστική» επιμελητεία της 

στρατηγικής υλοποίησης (logistics of implementation): απαντά σε ερωτήσεις του τύπου 

“ποιά έργα-κλειδιά πρέπει να ολοκληρωθούν, ποιές αλλαγές πρέπει να γίνουν στο μείγμα 

πόρων (resource mix) μιας επιχείρησης ή μιάς λειτουργίας, μέχρι πότε και ποιος θα είναι 

υπεύθυνος για αυτά”.

Επίσης, είναι δυνατόν να διασκευαστούν τα συστήματα διοίκησης του οργανισμού: 

“ποιές θα είναι οι ευθύνες και τα καθήκοντα των διαφόρων τμημάτων, τι είδους 

πληροφοριακά συστήματα είναι απαραίτητα για να ελέγξουν την πρόοδο της στρατηγικής, 

υπάρχει ανάγκη επανεκπαίδευσης του προσωπικού κάτω από το πρίσμα της νέας 

στρατηγικής; Και μήπως πρέπει να αλλάξουν τα «συστήματα κουλτούρας» ή αλλιώς τα 

αξιακά συστήματα του οργανισμού και των ανθρώπων του και ο τρόπος που οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται τον «οργανωσιακό τους κόσμο»; Και πώς πρέπει να γίνουν όλα αυτά;

Είναι σημαντικό όμως, ο μάνατζερ να αντιλαμβάνεται την διαδικασία της στρατηγικής 

διοίκησης ολιστικά και κυκλικά και όχι σαν μια γραμμική σειρά διαδοχικών βημάτων, και 

να μην διαχωρίζει εμφανώς την υλοποίηση της στρατηγικής από την διαμόρφωσή της 

(G.Johnson and K.Scholes, Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall 1989).
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Έτσι οι G.Johnson and K.Scholes δίνουν ένα πλαίσιο στρατηγικής σκέψης γι αυτούς 

που ασχολούνται με στρατηγικά προβλήματα:

Figure 1.4 A summary model ot the elements ot strategic management

(G.Johnson and K.Scholes, 1989)
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Υπό το πρίσμα αυτού του στρατηγικού πλαισίου των Johnson and Scholes, μπορούμε 

να τροποποιήσουμε το παραπάνω ορθολογικό μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης των 

Wheelen and Hunger (σελ. 15 της παρούσης), και να το σκεφθούμε εκ νέου ως εξής:

Strategy Formulation Strategy Implementation

External context: Environment, Industry Operational Process

External Analysis Operational planning (projects)
(opportunities, threats) X

Resource allocation, HR Practices 
Vision X 1 Ί-

“ Mission -» Goals -> Strategic Choice -> Structure, Procedures, People, Systems, Culture 
Culture T X

Internal Analysis Capabilities -» Behavior -» corporation
(strengths, weaknesses) Skills performance

Knowledge
Internal context: Structure, Culture, Leadership ▼

Resources, Value Chain
◄------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emergent Strategies

I model of the Strategic Management Process

Στο παραπάνω μοντέλο, μπορούμε να αναγνωρίσουμε προγραμματισμένες 

(deliberate) και αναδυόμενες, μη-προμελέτημένες (emergent) στρατηγικές, κατά τον 

Mintzberg και Waters.

Οι γενικές/ανταγωνιστικές στρατηγικές που μπορεί να επιλέξει και να ακολουθήσει 

μια επιχ/ση, όπως προείπαμε, είναι συγκεκριμένες και κοινές για όλες τις επιχ/σεις (οι 

Στρατηγικές κατά Porter, κατά Miles and Snow κλπ).

Αυτό που τελικά όμως θα κάνει την διαφορά και θα προσδώσει διαφορετικές 

επιδόσεις (performances) σε κάθε επιχ/ση και σαφώς το επιθυμητό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (competitive advantage) έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστών της, είναι η 

εφαρμογή της επιλεγείσας Στρατηγικής (Strategy Implementation) και οι 

συγκεκριμένες τακτικές (tactics) και πολιτικές (policies) που θα επιλέξει και θα 

ακολουθήσει η επιχ/ση στις διάφορες λειτουργίες της, αλλά και τα μείγματα αυτών των 

τακτικών και πολιτικών.
***
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Προχωρώντας στην συνέχεια με τα θέματα που άπτονται της υλοποίησης της 

Στρατηγικής, θα επιχειρήσουμε μια σύντομη αναδρομή στην επιστημονική έρευνα γύρω 

από την υλοποίηση της στρατηγικής (παρ.Α.6) και κατόπιν θα αναπτύξουμε το θεωρητικό 

μοντέλο υλοποίησης της στρατηγικής του F. Okumus (παρ.Α.7).
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Α.6 Ιστορική αναδροιιή στην έρευνα γύρω από την υλοποίηση me στρατιινικικ

Το 1987 οι Bartlett και Ghoshal σημείωναν ότι σε όλες τις επιχειρήσεις που 

μελέτησαν, «το πρόβλημα δεν ήταν μια φτωχή ή ελλιπής κατανόηση των δυνάμεων του 

περιβάλλοντος μιάς επιχείρησης ή μια ακατάλληλη στρατηγική πρόθεση. Όλες οι 

επιχειρήσεις ήξεραν τι πρέπει να κάνουν. Η δυσκολία τους έγκειτο στο πώς θα επιτύχουν τις 

απαραίτητες αλλαγές» (Fevzi Okumus, 2003).

Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω, η Susan Miller, το 2002, αναφέρει ότι οι οργανισμοί 

αποτυγχάνουν να υλοποιήσουν παραπάνω από το 70% των νέων στρατηγικών τους 

πρωτοβουλιών.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα στο 

πεδίο της στρατηγικής διοίκησης έχει μετατοπιστεί από την διαμόρφωση της 

στρατηγικής στην υλοποίησή της (Hussey, 1998 - Lorange, 1998 -Wilson, 1994). Για τους 

ερευνητές και τους μάνατζερς που θέλουν να ασχοληθούν με την στρατηγική ανάλυση και 

την διαμόρφωση της στρατηγικής, έχουν αναπτυχθεί πολλά μοντέλα, κοινώς αποδεκτά, 

όπως η S.W.O.T ανάλυση, η δομική ανάλυση του κλάδου, οι γενικές στρατηγικές του 

Porter, και άλλα. Αντιθέτως όμως, δεν υπάρχει ένα, κυρίαρχο και από όλους αποδεκτό, 

μοντέλο ή πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής.

Σχετικά με τα παραπάνω, ο Alexander (1991, ρ.74) έχει σημειώσει ότι ένας 

σημαντικός λόγος για τον οποίο η υλοποίηση αποτυγχάνει είναι ότι τα στελέχη δεν έχουν 

στην διάθεσή τους πρακτικά και θεωρητικώς υγιή μοντέλα για να καθοδηγούν τις πράξεις 

τους κατά την διάρκεια της υλοποίησης της Στρατηγικής. Χωρίς επαρκή μοντέλα, 

προσπαθούν να υλοποιήσουν στρατηγικές χωρίς την πλήρη κατανόηση των πολλαπλών 

παραγόντων, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, συχνά ταυτόχρονα, για να 

πραγματοποιηθεί η υλοποίηση.

Ο Noble, το 1999, σημείωνε ότι υπάρχει μια αδήριτη ανάγκη για λεπτομερή και 

περιεκτικά θεμελιώδη μοντέλα (conceptual models) που θα σχετίζονται με την υλοποίηση 

της στρατηγικής.

Μέχρι σήμερα, η έρευνα γύρω από την στρατηγική υλοποίηση είναι αρκετά 

αποσπασματική, εξαιτίας της έλλειψης ξεκάθαρων μοντέλων πάνω στα οποία ο ερευνητής θα 

μπορεί να χτίσει (Fevzi Okumus, 2003).

Αν και αποσπασματική η έρευνα της στρατηγικής υλοποίησης, θα επιχειρήσουμε εν 

τούτοις αμέσως παρακάτω μια σύντομη αναδρομή της, έτσι όπως την παρουσιάζει ο Fevzi
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Okumus (“ A framework to implement strategies in organizations”, Management Decision 

2003,41/9, pp.871-882).

Βεβαίως, ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα πλαίσια στρατηγικής υλοποίησης είναι 

αυτό το οποίο πρότειναν οι Tom Peters και Robert Waterman, το 1980, βασιζόμενοι στην 

ερευνά τους και στην εργασία τους ως σύμβουλοι επιχειρήσεων. Αυτοί διατείνονταν ότι η 

αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής δίνει έμφαση κυρίως στην σχέση μεταξύ των 7 

παρακάτω παραγόντων (McKinsey 7-S framework):

1. στρατηγική

2. οργανωτική δομή

3. συστήματα διοίκησης

4. στυλ διοίκησης

5. προσωπικό

6. δεξιότητες και

7. απώτεροι στόχοι

Οι παραπάνω συγγραφείς παρόλο που όρισαν διεξοδικά κάθε έναν από τους 

παραπάνω παράγοντες ξεχωριστά, δεν έδωσαν όμως εξηγήσεις για τις μεταξύ τους σχέσεις 

και αλληλεπιδράσεις. Ούτε και εξήγησαν πώς οι μεταξύ τους σχέσεις οδηγούν στην πράξη 

στην υλοποίηση της στρατηγικής (Fevzi Okumus, 2003).

Τα θεμελιώδη πλαίσια (conceptual frameworks) τα οποία αναπτύχθηκαν από τον 

Stonich (1982), τον Hrebiniak και Joyce (1984), τον Galbraith και Kazanjian (1986) και 

Reed και Buckley (1988) υπήρξαν τα πρώτα θεωρητικά πλαίσια για την στρατηγική 

υλοποίηση στο πεδίο της στρατηγικής δοίκησης. Μια προσεκτική τους ανάλυση 

καταδεικνύει σημαντικές ομοιότητες μεταξύ τους. Αποτελούνται από παράγοντες όπως 

στρατηγική διαμόρφωση, οργανωσιακή δομή, κουλτούρα, άνθρωποι, επικοινωνία, έλεγχος 

και αποτέλεσμα. Εν τούτοις κανένα από αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει εμπειρικά ελεγχθεί 

(Okumus, 2003).

Στις έρευνές τους ο Alexander (1991), Judson (1995), Miller και Dess (1996) και 

Thompson και Strickland (1999) αναφέρονται σε παρόμοιους παράγοντες.

Ο Hambrick και Canella (1989) πρότειναν ένα πλαίσιο στρατηγικής υλοποίησης 

βασισμένο στην εμπειρική τους έρευνα σε μια επιχείρηση με πολλές επιχειρηματικές 

μονάδες. Ισχυρίστηκαν ότι τα ευρήματά τους συμφωνούσαν με τα πλαίσια υλοποίησης που 

πρότειναν οι Hrebiniak & Joyce (1984) και Galbraith & Kazanjian (1986). Σε σχέση με 

άλλους μελετητές, οι Hambrick και Canella (1989) έδιναν περισσότερη έμφαση στον ρόλο
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και την σπουδαιότητα της επικοινωνίας (communication), όταν υλοποιούνται οι 

στρατηγικές.

Ένα άλλο θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Pettigrew και Whipp 

(1991) για την διαχείριση της στρατηγικής αλλαγής, κάνει λόγο για 5 παράγοντες: 

αξιολόγηση του περιβάλλοντος, καθοδήγηση της αλλαγής, ανθρώπινοι πόροι, σύνδεση της 

στρατηγικής και της λειτουργικής αλλαγής και συνεκτικότητα.

Οι Skivington και Draft (1991), μετά την εμπειρική τους έρευνα, προσδιόρισαν 

αρκετούς παράγοντες υλοποίησης όπως η μελλοντική στρατηγική, η δομή, τα συστήματα, 

οι αλληλεπιδράσεις και η συγκατάθεση.

Οι Roth et al (1991) στην έρευνά τους για την υλοποίηση στρατηγικών διεθνοποίησης 

προσδιόρισαν 6 παράγοντες: τον συντονισμό, την διοικητική φιλοσοφία, την σύνθεση, την 

τυποποίηση, την κεντροποίηση και την ενσωμάτωση μηχανισμών.

Ο Hrebiniak (1992) πρότεινε ένα θεμελιώδες πλαίσιο για την υλοποίηση στρατηγικών 

σε παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις. Ενσωματώνοντας και προηγούμενη δουλειά του με 

τον Joyce (1984) πρότεινε τους παρακάτω νέους παράγοντες υλοποίησης: ηγεσία, 

διευκόλυνση της μάθησης σχετικά στην παγκοσμιοποίηση, ανάπτυξη στελεχών για διεθνείς 

επιχειρήσεις, μητρική οργανωτική δομή και συνεργασία με εξωτερικές επιχειρήσεις.

Το 1993 οι Bryson και Bromiley, μετά από την έρευνά τους σε δημόσιες επιχειρήσεις, 

προσδιόρισαν μια σειρά από παράγοντες υλοποίησης, τους οποίους κατέταξαν σε τρεις 

κατηγορίες:

• περιβάλλον (context),

• διαδικασία (process και

• αποτέλεσμα (outcome).

Είχαν σκοπό να διευκρινίσουν πώς οι συγκεκριμένοι παράγοντες που αφορούν στο 

περιβάλλον επηρεάζουν τους παράγοντες που αφορούν στην διαδικασία και τελικά το 

αποτέλεσμα.

Οι Schmelzer και Olsen (1994), μετά από δική τους έρευνα, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η υλοποίηση της στρατηγικής είναι μία προοδευτική κίνηση από το 

περιβάλλον (context) στην διαδικασία (process) και ισχυρίζονταν ότι τα δύο αυτά 

συστατικά συνεργάζονται για να υλοποιηθεί η στρατηγική. Ανέφεραν μια σειρά από 

παράγοντες υλοποίησης, όπως η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος, η οργανωσιακή 

κουλτούρα, τα πληροφοριακά συστήματα, η εκπαίδευση, το μέγεθος και η γεωγραφική
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διασπορά της επιχ/σης, ο κύκλος ζωής της, τους οποίους όμως οι έρευνες προηγούμενων 

ερευνητών είχαν ήδη επισημάνει.

Το 1997 η Susan Miller, αφού ερεύνησε την διαδικασία υλοποίησης 11 στρατηγικών 

αποφάσεων σε 6 ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, προσδιόρισε και αξιολόγησε 10 

παράγοντες και τους κατηγοριοποίησε αργότερα σε «πραγματοποιητές» (realizers) και 

«ενδυναμωτές» (enablers).

Τους πρώτους 5 παράγοντες ονόμασε «πραγματοποιητές» καθώς βοηθούν την 

επιχείρηση να πραγματοποιήσει τον υψηλότερο βαθμό επιτυχίας κατά την υλοποίηση και 

τους άλλους 5 ονόμασε «ενδυναμωτές» καθώς εμφανίζονται να υποβοηθούν και να 

υποστηρίζουν την επιτυχία, χωρίς να είναι πλήρως ικανοί να την πραγματοποιήσουν (Susan 

Miller, “Implementing Strategic Decisions: Four Key Success Factors”, Organization 

Studies, 1997, 18/4, p.584).

Οι «πραγματοποιητές» (realizers) είναι οι παράγοντες:

S υποστήριξη (backing)

S ικανότητα αξιολόγησης (assessability)

S οι συγκεκριμένες προδιαγραφές (specificity)

S η δεκτικότητα (στην αλλαγή) της κουλτούρας (cultural receptivity)

S η ευμένεια όλων των παραγόντων (propitiousness)

Οι «ενδυναμωτές» (enablers) είναι οι παράγοντες: 

S εξοικίωση 

S προτεραιότητα 

S διαθεσιμότητα πόρων 

S διευκόλυνση της οργανωτικής δομής 

S ευελιξία

(familiarity)

(priority)

(resource availability) 

(structural facilitation) 

(flexibility)

H Miller συμπέρανε ότι οι «πραγματοποιητές» είναι πιο σημαντικοί στην υλοποίηση 

των στρατηγικών αποφάσεων, ενώ οι «ενδυναμωτές» είναι περισσότερο ετερογενείς και η 

επίδρασή τους δεν είναι τόσο ισχυρή όπως αυτή των «πραγματοποιητών».

Το 2001 ο Okumus προσδιόρισε μια σειρά από παράγοντες υλοποίησης 

(implementation factors) και κατασκεύασε ένα θεωρητικό πλαίσιο (conceptual framework), 

κατηγοριοποιώντας αυτούς τους παράγοντες σε τέσσερις ομάδες:
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1. περιεχόμενο (content)

2. περιβάλλον (context)

3. διαδικασία και (process)

4. αποτέλεσμα (outcome)

Μετά την έρευνα του σε δύο διεθνείς επιχειρήσεις βρήκε νέους παράγοντες 

υλοποίησης, όπως η υλοποίηση πολλαπλών έργων (multiple project implementation), η 

οργανωσιακή μάθηση (organizational learning) και η συνεργασία με εξωτερικές 

επιχειρήσεις (working with external companies). Ενσωματώνοντας τους νέους παράγοντες, 

πρότεινε ένα νέο μοντέλο και εξέφρασε την άποψη ότι αυτό που κάνει τον μετασχηματισμό 

του οργανισμού δυνατό, είναι ο συνδυασμός όλων των παραγόντων που συνεργάζονται 

μεταξύ τους. Οι παράγοντες της «διαδικασίας» χρησιμοποιούνται κυρίως με έναν 

συνεργατικό τρόπο (synergistic manner) σε μια προοδευτική διαδικασία και η κατανόηση 

και ο επιδέξιος χειρισμός του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι στρατηγικές υλοποιούνται, 

είναι ιδιαιτέρως σημαντικά.

Επιπλέον ο Okumus ισχυρίσθηκε ότι οι στρατηγικές αποφάσεις συχνά υλοποιούνται 

χωρίς να υπάρχει το απαραίτητο ταίριασμα μεταξύ της στρατηγικής και των παραγόντων 

υλοποίησης. Οποιαδήποτε ανακολουθία και ασυνέπεια της στρατηγικής με έναν και μόνο 

παράγοντα υλοποίησης, επηρεάζει και τους άλλους παράγοντες και τελικώς την επιτυχία 

της διαδικασίας υλοποίησης. Όμως δεν είναι πάντα εφικτό να επιτυγχάνεται συνέπεια 

μεταξύ των παραγόντων υλοποίησης σε καταστάσεις δυναμικών και πολύπλοκων αλλαγών.

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνική της εξισορροπημένης κάρτας (Balanced Scorecard) έχει 

συνδεθεί με την υλοποίηση της στρατηγικής (Kaplan and Norton, 1996,2001, 

Creelman,1998, Epstein and Manzoni,1998). Στόχος αυτής της τεχνικής είναι να παρέχει 

στα στελέχη ένα λιτό και περιεκτικό σύνολο αποτελούμενο από τα κλειδιά επιτυχίας μιάς 

επιχείρησης και να διευκολύνει την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών λειτουργιών με την 

στρατηγική της επιχείρησης. Η BSC έχει τέσσερις οπτικές:

1. την οικονομική οπτική

2. την οπτική του πελάτη

3. την οπτική των εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών και

4. την οπτική της μάθησης και της ανάπτυξης

Η όλη ιδέα σε αυτήν την τεχνική, το εργαλείο της BSC, έγκειται στο ότι υπάρχει η πρόταση 

από τους εμπνευστές της τον Kaplan και Norton (1996,2000), οι οργανισμοί να μετρούν την 

απόδοσή τους (κι επομένως και τον βαθμό υλοποίησης της στρατηγικής τους) υπό το
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πρίσμα των παραπάνω οπτικών. Οι δημιουργοί αυτού του εργαλείου, γιατί στην πράξη για 

εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής πρόκειται (Andreas Raps, “implementing strategy” 

Strategic Finance, June 2004 pp.49-53), προτείνουν στα στελέχη 5 βασικές αρχές:

1. να μετατρέψουν την στρατηγική σε λειτουργικούς όρους

2. να ευθυγραμμίσουν ολόκληρο τον οργανισμό με την στρατηγική

3. να κάνουν την στρατηγική, υπόθεση του καθένα μέσα στον οργανισμό

4. να καταστήσουν την στρατηγική μια συνεχή διαδικασία, και τέλος

5. να ενεργοποιήσουν την αλλαγή μέσω της ηγεσίας

Έτσι, οι Kaplan και Norton προσδιορίζουν 4 σημαντικούς παράγοντες υλοποίησης, 

στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν τα στελέχη στην προσπάθεια υλοποίησης της 

στρατηγικής τους, χρησιμοποιώντας την τεχνική της BSC:

1. την πλήρη αποσαφήνιση και την ερμήνευση του οράματος και της 

στρατηγικής

2. την επικοινωνία και την μετάδοση (του οράματος και της στρατηγικής) και την 

διασύνδεση, την εναρμόνιση και το συνταίριασμά τους με ολόκληρο τον 

οργανισμό

3. τον (επιμέρους) σχεδιασμό και την στοχοθεσία

4. την στρατηγική επανατροφοδότηση (ανάδραση) και μάθηση

Σε αντίθεση με τον Creelman (1998) που πιστεύει ότι η τεχνική της BSC είναι η 

καλύτερη πρακτική στην υλοποίηση της στρατηγικής, οι επικριτές της θεωρούν ότι δεν 

λύνει όλα τα προβλήματα της υλοποίησης ούτε προσφέρει καινούργια γνώση στο 

συγκεκριμένο πεδίο της υλοποίησης, καθώς οι παραπάνω παράγοντες υλοποίησης του 

Kaplan και Norton είχαν αναφερθεί και από προηγούμενους διερευνητές της υλοποίησης.

Επιπλέον, οι επικριτές της (Norreclit, 2000, Okumus,2003) ισχυρίζονται ότι η BSC 

είναι κυρίως ένα σύστημα και ένας μηχανισμός ελέγχου της στρατηγικής (control system) ο 

οποίος προτείνει μια από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση (top-down approach) με πολύ λίγη 

συμμετοχή των κατώτερων επιπέδων των εργαζομένων. Στην τεχνική της BSC, η 

διαμόρφωση της στρατηγικής και η υλοποίησή της αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές φάσεις 

και όχι ολιστικά και τέλος δεν δίνεται αρκετή έμφαση και δεν εξηγούνται αρκετά 

παράγοντες της διαδικασίας υλοποίησης της στρατηγικής, όπως η κατανομή των πόρων και 

η εκπαίδευση, η οργανωσιακή κουλτούρα και οι συγκρούσεις και οι διαμάχες εξουσίας 

(power and conflicts) ανάμεσα στις ομάδες ενδιαφερομένων (Okumus, 2003).
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Τελευταίες έρευνες γύρω από την υλοποίηση της στρατηγικής (Aaltonen και Ikavalko, 

2002, Dobni,2003, Freedman,2003, Linton,2002) προσδιορίζουν παρόμοιους παράγοντες 

υλοποίησης, μεταξύ των οποίων είναι και:

❖ μια οργανωσιακή δομή και κουλτούρα, οι οποίες είναι δεκτικές στην 

αλλαγή (structure and culture receptive to change)

❖ η υποστήριξη των ανώτατων στελεχών, τα οποία θα αναπτύξουν τα 

κατάλληλα συστήματα διοίκησης και τις ικανότητες για την αλλαγή 

(backing of senior executives, developing the managements systems and skills 

for change)

❖ η επικοινωνία (communication)

❖ η αφοσίωση των εργαζομένων στο όραμα της επιχείρησης (employees 

commitment to the vision), κάτι το οποίο δίνει το απαραίτητο κίνητρο στον 

εργαζόμενο και βοηθά στην επίτευξη της συνευθυγράμμισης, της εναρμόνισης 

και του συντονισμού μεταξύ των παραγόντων υλοποίησης (Okumus, 2003)

Τέλος, κάποιες θεωρητικές μελέτες προτείνουν μια σειρά από γραμμικά μοντέλα 

υλοποίησης, όπως αυτό του Noble (1999), αποτελούμενο από τέσσερα στάδια, του Galpin 

(1997), αποτελούμενο από 6 στάδια, του Bergadaa (1999) από τέσσερα και τέλος το 

μοντέλο του De Feo και Janssen (2001) αποτελούμενο από 10 στάδια.

Εξηγούν ότι σε κάθε στάδιο υλοποίησης πρέπει να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι 

και αναγνωρίζουν παρόμοιους παράγοντες υλοποίησης, μεταξύ των οποίων είναι η 

οργανωσιακή δομή, η κουλτούρα, ο σχεδιασμός, η κατανομή πόρων και τα κίνητρα, 

παράγοντες που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας υλοποίησης της 

στρατηγικής.
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Α.7 Το θεωρητικό αοντέλο υλοποίησης τικ στρατηγικής του F. Okumus (2003)

Τα προηγούμενα θεωρητικά μοντέλα και πλαίσια στρατηγικής υλοποίησης 

παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους, προτείνοντας παρόμοιους παράγοντες 

υλοποίησης. Φυσικά, η προεξάρχουσα υπόθεση όλων αυτών είναι ότι πρέπει να ληφθούν 

υπόψιν ταυτόχρονα πολλαπλοί παράγοντες, όταν αναπτύσσεται και υλοποιείται μια 

στρατηγική ή μια στρατηγική απόφαση. Κάποια μοντέλα συνδυάζουν κάποια στοιχεία κάτω 

από τον ίδιο παράγοντα υλοποίησης, θεωρώντας τα εκφάνσεις του ίδιου παράγοντα 

υλοποίησης, ενώ κάποια άλλα μοντέλα τα ξεχωρίζουν αυτά τα στοιχεία θεωρώντας τα 

διαφορετικούς παράγοντες υλοποίησης το καθένα.

Για παράδειγμα, στο μοντέλο του Waterman et al (1980), του Stonich (1982), του 

Galbraith και Kazanjian (1986), και του Okumus (2001), τα σχετικά με τους εργαζόμενους 

και τα στελέχη θέματα ενσωματώνονται στον ξεχωριστό παράγοντα «άνθρωποι» ή 

«προσωπικό». Στα μοντέλα των Hrebiniak και Joyce (1984) και Schmelzer και Olsen 

(1994), η εκπαίδευση, τα κίνητρα και το στυλ των στελεχών θεωρούνται ξεχωριστοί 

παράγοντες υλοποίησης (implementation factors). Στο μοντέλο του Stonich (1982) και των 

Waterman et al (1980), τα «συστήματα», ως ξεχωριστός παράγοντας υλοποίησης, 

συμπεριλαμβάνει έννοιες όπως, ο σχεδιασμός και η κατανομή πόρων, ο προϋπολογισμός 

και οι αμοιβές.

Όπως και να’ χει όμως, κάθε μοντέλο εμπεριέχει διαφορετικό αριθμό αλλά και είδη 

παραγόντων υλοποίησης, αλλά και για τους ίδιους παράγοντες υλοποίησης δίδονται 

διαφορετικά ονόματα από τους θεωρητικούς ερευνητές. Για παράδειγμα, ο παράγοντας 

«επικοινωνία» συναντάται επίσης με το όνομα «αλληλεπιδράσεις» (Skivington και Draft, 

1991), «πληροφοριακά συστήματα» (Schmelzer και Olsen, 1994) και «πώληση, προώθηση 

της στρατηγικής», «selling the strategy» (Hambrick και Canella,1989). To «αποτέλεσμα» 

(outcome) αναφέρεται και ως «επιτυχία». Τέλος, κάποιοι ερευνητές (Galbraith and 

Kazanjian, 1986, Hambrick and Canella, 1989, Hrebiniak, 1992, Skivington and Draft, 1991), 

έχουν στα μοντέλα τους ένα σημείο εκκίνησης, το οποίο είναι συνήθως η «διαμόρφωση της 

στρατηγικής» («strategy formulation»), την στιγμή που κάποιοι άλλοι (Waterman et 

al.,1980, Miller, 1997, Schmelzer and Olsen, 1994) δεν δίνουν στα μοντέλα τους ένα 

συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης, όταν μιλούν για την υλοποίηση της στρατηγικής (Fevzi 

Okumus, 2003).
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O Fevzi Okumus (2003), από την ανασκόπησή του στην επιστημονική έρευνα γύρω 

από την υλοποίηση της στρατηγικής, διέκρινε και ξεχώρισε 11 σημαντικούς παράγοντες 

υλοποίησης της στρατηγικής (implementation factors):

1. ανάπτυξη της στρατηγικής

2. περιβαλλοντική αβεβαιότητα

3. οργανωτική δομή

4. οργανωτική κουλτούρα

5. ηγεσία

6. λειτουργικός σχεδιασμός

7. κατανομή πόρων

8. επικοινωνία

9. άνθρωποι

10. έλεγχος

11. αποτέλεσμα

(strategy development) 

(environmental uncertainty) 

(organizational structure) 

(organizational culture) 

(leadership)

(operational planning) 

(resource allocation) 

(communication)

(people)

(control)

(outcome)

Αν και οι παραπάνω παράγοντες υλοποίησης είναι σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όταν πρόκειται για την υλοποίηση της στρατηγικής, εν 

τούτοις δεν πρέπει να θεωρούνται απόλυτοι και καθορισμένοι. Κάθε σχολή σκέψης στην 

στρατηγική διοίκηση, κάνει τις δικές της θεωρήσεις και προτάσεις σε ό,τι αφορά την 

κατασκευή, τα χαρακτηριστικά και την χρήση των παραγόντων υλοποίησης (Mintzberg et 

al, 1998, Okumus and Roper, 1999, Stacey, 1996).

Θυμίζουμε τις δέκα σχολές στρατηγικής σκέψης του Mintzberg (1998):

Mintzberg et al. ’s ten schools of strategic thought (1998):

1) Design (κατασκευής)

2) Planning (σχεδιασμού)

3) Positioning (τοποθέτησης)

4) Entrepreneurial (επιχειρηματικότητας)

5) Cognitive (γνωσιακότητας)

6) Learning (μάθησης)

7) Power (δύναμης)

8) Cultural (πολιτισμού)

9) Environmental (περιβάλλοντος)
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10) Configurational (διαμόρφωσης)

(Adrian Haberberg, Alison Rieple, “The Strategic Management of Organizations”,

Financial Times/ Prentice Hall, 2001, p.644).

Κάθε σχολή στρατηγικής σκέψης, εκτός από την σχολή διαμόρφωσης 

(«configurational school») και την σχολή πολυπλοκότητας («complexity view»), 

υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής για κάθε παράγοντα υλοποίησης 

(Okumus, 2003).

Για παράδειγμα, η σχολή σχεδιασμού («planning school») υποστηρίζει ένα σταθερό 

περιβάλλον, μια κεντροποιημένη οργανωτική δομή, τυπική, επίσημη, και από πάνω προς τα 

κάτω επικοινωνία, και επίσημο και τυποποιημένο σχεδίασμά και κατανομή πόρων.

Από την άλλη, η σχολή μάθησης («learning school») απαιτεί μια αποκεντρωμένη 

οργανωτική δομή, από κάτω προς τα πάνω και ανεπίσημη επικοινωνία, ευέλικτο σχεδίασμά 

και κατανομή πόρων.

Σύμφωνα με την σχολή διαμόρφωσης («configurational school»), το περιβάλλον 

μπορεί να είναι είτε σταθερό είτε δυναμικό, η οργανωτική δομή πρέπει να επιτρέπει 

ευελιξία και συμμετοχή από διαφορετικά επίπεδα διοίκησης, και τα συστήματα 

επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπουν από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, 

επίσημους και ανεπίσημους τρόπους επικοινωνίας.

Τέλος, η σχολή πολυπλοκότητας («complexity view») υποστηρίζει ότι είναι δύσκολο 

ή ακόμη παραπλανητικό να απαιτεί κανείς τυποποιημένους και καθιερωμένους παράγοντες 

υλοποίησης για κάθε περίπτωση, καθώς η υλοποίηση της στρατηγικής είναι μια 

εξελισσόμενη διαδικασία. Γι αυτό είναι δύσκολο να έχει κανείς συγκεκριμένο υπόδειγμα 

παραγόντων υλοποίησης.

Οι προηγούμενοι μελετητές της υλοποίησης της στρατηγικής έχουν ομαδοποιήσει 

τους παράγοντες υλοποίησης σε μια σειρά από κατηγορίες, όπως αναφέραμε στην ιστορική 

ανασκόπηση της έρευνας:

• περιβάλλον, διαδικασία και αποτελέσματα (context, process, outcomes) 

(Bryson and Bromiley, 1993)

• σχεδιασμός και κατασκευή (planning and design)

(Hrebiniak and Joyce, 1984)

• πραγματοποιητές και ενδυναμωτές (realizers and enablers)

(Miller, 1997)
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• περιεχόμενο, περιβάλλον, διαδικασία και αποτέλεσμα 

(content, context, process and outcome)

(Pettigrew, 1987,1992, Okumus, 2001,2003).

Εμείς, στο σημείο αυτό θα αναπτύξουμε την τελευταία ομαδοποίηση των Pettigrew 

και Okumus, και ειδικότερα του Okumus (2003).

Ο Fevzi Okumus (2003) υποστηρίζει ότι οι 11 παράγοντες υλοποίησης που 

προσδιόρισε και που αναφέραμε παραπάνω, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες: το στρατηγικό περιεχόμενο, το στρατηγικό περιβάλλον, τη διαδικασία και 

το αποτέλεσμα (strategic content, strategic context, process and outcome).

1. To στρατηγικό περιεχόμενο (strategic content) περιλαμβάνει την ανάπτυξη της 

στρατηγικής.

2. Το στρατηγικό περιβάλλον (strategic context) διαρείται σε εξωτερικό και 

εσωτερικό περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει την περιβαλ

λοντική αβεβαιότητα και το εσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει την οργανω

τική δομή, κουλτούρα και ηγεσία.

3. Η λειτουργική διαδικασία (operational process) περιλαμβάνει τον λειτουργικό 

σχεδίασμά, την κατανομή πόρων, τους ανθρώπους, την επικοινωνία και τον έλεγχο.

4. Το αποτέλεσμα (outcome) περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

υλοποίησης της στρατηγικής και την επίδοση της επιχείρησης.

Έτσι, ο Fevzi Okumus (2003, A framework to implement strategies in organizations, 

Management Decision, 31/9, pp.876), προτείνει το παρακάτω θεωρητικό μοντέλο

υλοποίησης της στρατηγικής:
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Θεωρητικό Μοντέλο Υλοποίησης tqc Στρατηγικής (Okumus, 2003)

Κλειδιά κατανόησης:

a. External Context (Εξωτερικό Περιβά/lov): αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον 

επηρεάζουν το στρατηγικό περιεχόμενο (strategic content) και αναγκάζουν τους 

οργανισμούς να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες.

b. Internal Context (Εσωτερικό Περιβάλλον): προβλήματα και ασυνέπειες στο 

εσωτερικό περιβάλλον απαιτούν νέες πρωτοβουλίες.

c. Internal Context (Εσωτερικό Περιβάλλον): η στρατηγική υλοποιείται στο εσωτερικό 

περιβάλλον, και τα χαρακτηριστικά της οργανωτικής δομής, κουλτούρας και 

ηγεσίας επηρεάζουν τους παράγοντες της λειτουργικής διαδικασίας ( operational 

process).

d. Internal Context (Εσωτερικό Περιβάλλον): η ύπαρξη οργανωτικού περιβάλλοντος 

το οποίο είναι δεκτικό στην αλλαγή, είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη 

υλοποίηση της στρατηγικής.

e. Operational Process (Λειτουργική Διαδικασία): οι παράγοντες της λειτουργικής 

διαδικασίας χρησιμοποιούνται κυρίως σε μια συνεχή βάση για να υλοποιήσουν την 

στρατηγική και να χειρισθούν επιδέξια το εσωτερικό περιβάλλον.

f. Outcome (Αποτέλεσμα): τα χαρακτηριστικά των παραγόντων του περιβάλλοντος και 

της διαδικασίας (context and process factors) και πώς αυτά χρησιμοποιούνται 

επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα (outcomes).
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Παρακάτω επιχειρούμε μια περαιτέρω αποσαφήνιση του ρόλου και της 

σπουδαιότητας κάθε παράγοντα υλοποίησης στην διαδικασία της στρατηγικής υλοποίησης, 

έτσι όπως αυτή προτείνεται στο παραπάνω μοντέλο.

1. Στρατηγικό Περιεχόμενο (strategic content)

Το στρατηγικό περιεχόμενο περιλαμβάνει, όπως προείπαμε, την ανάπτυξη της 

στρατηγικής (strategy development). Η ανάπτυξη της στρατηγικής αναφέρεται στο γιατί και 

το πώς η στρατηγική ξεκινάει. Στο σημείο αυτό πρέπει να προσεχθούν τα εξής:

• Η νέα στρατηγική πρέπει να είναι συνεπής με την συνολική στρατηγική 

κατεύθυνση της επιχείρησης.

• Οι στόχοι της νέας στρατηγικής πρωτοβουλίας πρέπει να είναι ξεκάθαρα 

προσδιορισμένοι.

• Η γνώση και η εμπειρία αυτών που αναπτύσσουν την στρατηγική σχετικά με 

την διαχείριση της αλλαγής είναι αποφασιστική.

• Συνιστάται επίσης ενεργός συμμετοχή από όλα τα επίπεδα διοίκησης.

• Επίσης πρέπει να συνυπολογισθεί και η δυνητική επίδραση των υπό εξέλιξη 

αλλά και των μελλοντικών έργων (projects) στην νέα στρατηγική 

πρωτοβουλία.

• Τέλος, πρέπει να αξιολογηθεί και η δυνητική επίδραση της νέας στρατηγικής 

σε άλλα υπό εξέλιξη στρατηγικά έργα (projects).

2. Στρατηγικό περιβάλλον (strategic context)

2. α) Εξωτερικό περιβάλλον (external context)

Περιβαλλοντική αβεβαιότητα (environmental uncertainty): είναι ο βαθμός

αβεβαιότητας και οι αλλαγές στον κλάδο και το γενικότερο περιβάλλον. Κύρια θέματα 

είναι:

• Αλλαγές και εξελίξεις στο κλαδικό αλλά και το γενικότερο κοινωνικο

οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης απαιτούν νέα στρατηγική.

• Η νέα στρατηγική θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συνθήκες της αγοράς, τις 

τάσεις, και τις εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον μέχρις ότου ολοκληρωθεί 

η διαδικασία υλοποίησής της.
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2. β) Εσωτερικό περιβάλλον (internal context)

Οργανωτική δομή (organizational structure): αυτή καθορίζει το σχήμα του 

οργανισμού, το οργανόγραμμα της επιχείρησης, την διαίρεση της εργασίας, τα εργασιακά 

καθήκοντα και ευθύνες, την γραμμή εξουσίας, την ιεραρχία, και τις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων μέσα στην επιχείρηση. Τα θέματα που πρέπει να ληφθούν εδώ υπόψιν είναι:

• Οι ενδεχόμενες αλλαγές στα καθήκοντα, τους ρόλους, και στην λήψη 

αποφάσεων εξαιτίας της νέας στρατηγικής.

• Εάν η οργανωτική δομή διευκολύνει την ελεύθερη ροή πληροφορίας, τον 

συντονισμό και την συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης 

και σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης.

• Την ενδεχόμενη επίδραση της νέας στρατηγικής στα άτυπα δίκτυα 

επικοινωνίας (informal networks), στα πλέγματα κοινωνικών σχέσεων 

(politics) και στους μετόχους-κλειδιά (key shareholders).

• Η στάση των ισχυρών ομάδων, των ομάδων επιρροής απέναντι στην νέα 

στρατηγική.

Οργανωτική κουλτούρα (organizational culture): είναι η κοινή αντίληψη των 

εργαζομένων σχετικά με το πώς κάνουν τα πράγματα μέσα στον οργανισμό, και οι κοινές 

τους πεποιθήσεις και αξίες σχετικά με τον οργανισμό και τους ίδιους μέσα σε αυτόν. Τα 

θέματα που θα πρέπει να προσεχθούν εδώ είναι:

• Η κουλτούρα και οι υπο-κουλτούρες (subcultures) και οι δυνητικές 

επιδράσεις τους στην διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής.

• Η επίδραση της οργανωτικής κουλτούρας στην επικοινωνία 

(communication), τον συντονισμό (coordination) και την συνεργασία 

(cooperation) ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και τμήματα.

• Η σημασία και επίδραση της νέας στρατηγικής στην κουλτούρα και τις 

υποκουλτούρες της επιχείρησης.

• Οι προσπάθειες και οι ενέργειες που θα αλλάξουν την συνολική κουλτούρα 

της επιχείρησης και τις υποκουλτούρες καθώς και οι δυνητικές 

προκλήσεις.

Ηγεσία (leadership): είναι η πραγματική υποστήριξη (support) και συμμετοχή, 

εμπλοκή (involvement) του γενικού διευθυντή της επιχ/σης (CEO) στην στρατηγική
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πρωτοβουλία. Η ηγεσία είναι αποφασιστική για την χρησιμοποίηση των παραγόντων 

υλοποίησης (implementation factors) που αφορούν στην λειτουργική διαδικασία 

(operational process), αλλά και για τον επιδέξιο χειρισμό του εσωτερικού περιβάλλοντος 

(internal context) για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος δεκτικού στην αλλαγή (receptive 

to change). Τα σημαντικά θέματα που θα πρέπει να προσεχθούν εδώ είναι:

• Η πραγματική εμπλοκή (actual involvement) του γενικού διευθυντή της 

επιχ/σης στην ανάπτυξη της στρατηγικής και στην διαδικασία υλοποίησής της.

• Το επίπεδο υποστήριξης και βοήθειας (level of support and backing) από τον 

γενικό δ/ντή για την νέα στρατηγική μέχρις ότου αυτή ολοκληρωθεί.

• Τα ξεκάθαρα αλλά και τα συγκαλυμμένα μηνύματα που εκπορεύονται από τον 

γενικό δ/ντή, σχετικά με το έργο υλοποίησης της στρατηγικής και την 

σπουδαιότητά του.

3. Λειτουργική διαδικασία (operational process)

Λειτουργικός σχεδιασμός (operational planning): αυτός είναι η διαδικασία έναρξης 

του έργου (project) υλοποίησης και ο λειτουργικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και 

καθηκόντων υλοποίησης της στρατηγικής. Ο λειτουργικός σχεδιασμός έχει σημαντική 

επίδραση στην κατανομή των πόρων, στην επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση, και στην 

παροχή εκπαίδευσης και κινήτρων (training and incentives). Σημαντικά θέματα εδώ είναι:

• Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και ενεργειών 

υλοποίησης.

• Η συμμετοχή και η ανατροφοδότηση (ανάδραση) από διαφορετικά επίπεδα 

διοίκησης και τμήματα στην προετοιμασία αυτών των λειτουργικών σχεδίων 

(operational plans) και των δραστηριοτήτων υλοποίησης (implementation 

activities).

• Τα αρχικά πιλοτικά έργα (pilot projects) και η γνώση που κερδίζεται από αυτά.

• Η χρονική παρακολούθηση της διάθεσης των πόρων και της χρήσης αυτών.

Κατανομή πόρων (resource allocation): είναι η διαδικασία της εξασφάλισης ότι όλος 

ο απαραίτητος χρόνος, οι οικονομικοί πόροι, οι ικανότητες και η γνώση είναι διαθέσιμα. 

Συνδέεται στενά με τον λειτουργικό σχεδιασμό και έχει σημαντική επίδραση στην 

επικοινωνία και στην παροχή εκπαίδευσης και κινήτρων. Σημαντικά θέματα εδώ είναι:
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• Οι διαδικασίες (procedures) της εξασφάλισης και της κατανομής οικονομικών 

πόρων για την νέα στρατηγική.

• Οι απαιτήσεις για πληροφορίες (πληροφοριακά συστήματα) και γνώση για την 

διαδικασία υλοποίησης της νέας στρατηγικής.

• Ο χρόνος που είναι διαθέσιμος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης 

της νέας στρατηγικής.

• Πολιτικά και πολιτισμικά θέματα (political and cultural issues), θέματα 

δηλαδή κοινωνικών σχέσεων και κουλτούρας μέσα στην επιχείρηση και η 

επίδρασή τους στην κατανομή των πόρων.

Άνθρωποι (people): είναι η στελέχωση με νέο προσωπικό, παρέχοντας ταυτόχρονα 

εκπαίδευση και κίνητρα για τους κατάλληλους, αρμόδιους υπαλλήλους. Ο λειτουργικός 

σχεδιασμός και η κατανομή των πόρων έχουν άμεση επίδραση σε αυτόν τον παράγοντα 

υλοποίησης. Σημαντικά θέματα εδώ είναι:

• Η στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση της νέας 

στρατηγικής.

• Η απόκτηση και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και γνώσης (new skills and 

knowledge) για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής.

• Τα είδη της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη και την προετοιμασία κατάλληλων 

στελεχών και εργαζομένων.

• Η παροχή κινήτρων, σχετικών με την υλοποίηση της στρατηγικής και η 

σημασία τους, οι συνέπειές τους.

• Η επίδραση των συνολικών πολιτικών και πρακτικών της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (overall HRM policies and practices) της επιχ/σης στην 

υλοποίηση της νέας στρατηγικής.

Επικοινωνία (communication): είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι στέλνουν επίσημα και 

ανεπίσημα μηνύματα σχετικά με την νέα στρατηγική. Σημαντικά θέματα εδώ είναι:

• Τα λειτουργικά σχέδια, τα προγράμματα εκπαίδευσης και τα κίνητρα μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως υλικό επικοινωνίας (για την νέα στρατηγική).

• Η χρήση ξεκάθαρων μηνυμάτων στην ενημέρωση των κατάλληλων ανθρώπων, 

μέσα και έξω από τον οργανισμό.

Υλοποίηση της νέας ι:πι·/εφιπχατικής στρατηνικήc Στρατηγική A/y.avn___________ Executive MBA
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• Η σημασία και οι συνέπειες της χρήσης (ή της μη χρήσης) πολλαπλών τρόπων 

επικοινωνίας, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω (top-down), από κάτω προς τα 

πάνω (bottom-up), παράλληλη (lateral), επίσημη (formal), ανεπίσημη 

(informal), εσωτερική (internal), εξωτερική (external), περιπτωσιακή (one

time) και συνεχής (continuous) επικοινωνία.

• Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που σχετίζονται με την επικοινωνία και οι 

πραγματικές τους αιτίες.

• Η επίδραση της οργανωτικής δομής, κουλτούρας και ηγεσίας στην επικοινωνία 

(communicating) και προώθηση της νέας στρατηγικής (selling the new 

strategy).

Έλεγχος και ανατροφοδότηση (control and feedback): είναι οι επίσημοι και ανεπίσημοι 

μηχανισμοί, οι οποίοι επιτρέπουν να παρακολουθηθούν, να ελεγχθούν και να συγκριθούν με 

τους προκαθορισμένους στόχους οι προσπάθειες και τα αποτελέσματα της υλοποίησης της 

στρατηγικής. Εδώ, τα σημαντικότερα θέματα είναι:

• Οι επίσημες ενέργειες ελέγχου, οι οποίες εκτελούνται κατά την διάρκεια αλλά 

και μετά από την διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής.

• Η επικοινωνία (communication) και τα λειτουργικά σχέδια (operational plans) 

είναι κλειδιά για τον έλεγχο της διαδικασίας υλοποίησης και για την παροχή 

ανατροφοδότησης σχετικά με την πρόοδό της.

4. Αποτέλεσμα (outcome)

Το αποτέλεσμα (outcome) είναι τα σκοπούμενα αλλά και τα μη σκοπούμενα 

αποτελέσματα της διαδικασίας υλοποίησης της στρατηγικής, τα οποία μπορούν να είναι 

απτά, υλικά (tangible) και μη απτά (intangible). Θέματα που πρέπει να διερευνηθούν εδώ 

είναι:

• Εάν η νέα στρατηγική έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο (plan). Εάν όχι, 

θα πρέπει να εξετασθούν οι λόγοι.

• Εάν οι προκαθορισμένοι στόχοι (predetermined objectives) έχουν επιτευχθεί. 

Εάν όχι, θα πρέπει πάλι να εξετασθούν οι λόγοι.
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• Εάν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά για τους εμπλεκόμενους στην όλη 

διαδικασία, και εάν επηρεάσθηκαν από την διαδικασία (affected by the 

process).

• Εάν η επιχείρηση έχει μάθει κάτι από την διαδικασία υλοποίησης της 

στρατηγικής (strategy implementation process).

Οι παραπάνω 11 παράγοντες υλοποίησης (11 implementation factors) μέσα στις 4 

ομάδες που αναφέραμε, αναπτύχθηκαν διεξοδικά στα πλαίσια του θεωρητικού μοντέλου του 

Okumus (2003), καθώς και η σχέση του καθενός με τους υπόλοιπους παράγοντες και η 

δυνητική του επίδραση στην όλη διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής.

Στο παραπάνω μοντέλο, η υλοποίηση της στρατηγικής θεωρείται ως μια διαδικασία 

που λαμβάνει χώρα στο «στρατηγικό περιβάλλον». Το «στρατηγικό περιεχόμενο» 

θεωρείται ως η στρατηγική κατεύθυνση της επιχείρησης και η ανάγκη για κατάρτιση νέων 

πρωτοβουλιών. Οι στρατηγικές ξεκινούν και υλοποιούνται μέσα στο «στρατηγικό 

περιβάλλον» και οι παράγοντες υλοποίησης του περιβάλλοντος επηρεάζουν σημαντικά την 

διαδικασία υλοποίησης (λειτουργική και στρατηγική διαδικασία υλοποίησης). Οι 

παράγοντες της «λειτουργικής διαδικασίας» (operational process factors) είναι αυτοί που 

κυρίως αξιοποιούνται, χρησιμοποιούνται στην διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής και 

το «αποτέλεσμα» θεωρείται ως τα σκοπούμενα ή τα μη σκοπούμενα αποτελέσματα της 

νέας στρατηγικής.

Οι παράγοντες υλοποίησης, μέσα σε αυτές τις 4 ευρύτερες ομάδες, δεν θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Κι αυτό διότι, όπως εξηγήσαμε, ένας παράγοντας σε μια ομάδα 

μπορεί να επηρεάσει και τους υπόλοιπους παράγοντες στην ίδια ομάδα αλλά και στις άλλες 

ομάδες, κι επομένως και το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας της αλλαγής (Okumus, 2003, 

ρ.878).

Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής θα πρέπει να 

εξετάζεται και να αξιολογείται με μια ολιστική οπτική μέσα σε βάθος χρόνου. Οι 

ερευνητές αλλά και τα στελέχη που ασχολούνται με την υλοποίηση, προκειμένου να 

κατανοήσουν και να αξιολογήσουν την διαδικασία υλοποίησης, είναι σκόπιμο να 

υιοθετήσουν μια πιο περιεκτική οπτική γύρω από το περιεχόμενο, το περιβάλλον, την 

διαδικασία και το αποτέλεσμα ταυτόχρονα (Dawson, 1994, Pettigrew, 1987,1997, Okumus, 

2003). Τα στελέχη, ανώτατα και μεσαία, ακολουθώντας μια ολιστική άποψη, βοηθούνται 

σημαντικά να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την ευρύτερη σημασία των διαδικασιών
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αλλαγής (processes of change), και να μην εστιάσουν αποσπασματικά σε ένα συγκεκριμένο 

κομμάτι της επιχείρησης.

Φυσικά η προεξάρχουσα προϋπόθεση του παραπάνω μοντέλου, αλλά και όλων των 

μοντέλων που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια και 

συνέπεια ("coherence ”), αλλά και αρμονία μεταξύ των παραγόντων υλοποίησης, για να είναι 

επιτυχής η διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής.

Έτσι, μπορούν προκαταβολικά να αποφευχθούν προβλήματα και εμπόδια στην 

υλοποίηση της στρατηγικής. Προηγούμενες έρευνες των Alexander (1985), Kotter (1995) 

και Strabel (1996) βρήκαν ότι τα κυριότερα εμπόδια στην υλοποίηση της στρατηγικής 

υπήρξε ο χρόνος που χρειάστηκε η υλοποίηση και που ήταν περισσότερος από όσος στην 

αρχή σχεδιάστηκε, η φτωχή επικοινωνία, η έλλειψη συντονισμού και υποστήριξης από τα 

διάφορα διοικητικά επίπεδα, η αντίσταση από τα κατώτερα στελέχη και η έλλειψη ή ο 

φτωχός σχεδιασμός.

Δοθέντος φυσικά του πολύπλοκου και δυναμικού περιβάλλοντος της στρατηγικής 

υλοποίησης, ίσως να είναι δύσκολο ή και αδύνατο να επιτευχθεί και να διατηρηθεί 

“συνέπεια” (“coherence”) μεταξύ των παραγόντων υλοποίησης. Τότε ακριβώς είναι 

ουσιώδες να ξέρουμε πώς υλοποιούνται οι στρατηγικές χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη 

“συνέπεια” μεταξύ των παραγόντων υλοποίησης. Τότε έρχονται οι προτάσεις της 

«πολύπλοκης» σχολής σκέψης στο αντικείμενο της στρατηγικής διοίκησης (complexity 

school of strategic thought, Stacey, 1995).

Σύμφωνα με την «πολύπλοκη» σχολή στρατηγικής σκέψης (“complexity view”), οι 

επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι αυτές, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μια κατάσταση μη 

ισορροπίας (non-equilibrium) ή σε μια «υποχρεωτική αστάθεια» (“bounded instability”). 

Αυτή η σχολή σκέψης διατείνεται ότι δεν είναι καλό για τις επιχειρήσεις να στοχεύουν 

συνέπεια (“coherence”) μεταξύ του περιβάλλοντος και των εσωτερικών συστημάτων της 

επιχ/σης, καθώς μάλιστα συγκεκριμένοι παράγοντες, όπως η οργανωτική δομή, η 

κουλτούρα, και το επιχειρησιακό περιβάλλον αλλάζουν ή εξελίσσονται συνεχώς. Γι αυτό, 

οι επιχ/σεις θα πρέπει να προσπαθούν να αναπτύσσουν διάφορες κουλτούρες, άτυπες 

εργασιακές ομάδες και δίκτυα. Αυτοί οι μηχανισμοί θα επιτρέψουν ή θα αναγκάσουν την 

επιχείρηση να εφεύρει και να δημιουγήσει νέους τρόπους ανάπτυξης και υλοποίησης των 

στρατηγικών της, ακόμη και εάν δεν υπάρχει συνέπεια και συνάφεια (“coherence”) μεταξύ 

των παραγόντων υλοποίησης της στρατηγικής (Okumus, 2003, ρ.879).
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Το παραπάνω θεωρητικό μοντέλο υλοποίησης της στρατηγικής του F. Okumus που 

παρουσιάσαμε, δεν είναι ούτε γραμμικό ούτε κανονιστικό ούτε απόλυτα υπαγορευμένο, 

κυρίως όμως δεν αντιμετωπίζει την διαμόρφωση της στρατηγικής (strategy formulation) 

και την υλοποίησή της (strategy implementation) ως δύο ξεχωριστές φάσεις, όπως 

συμβαίνει με τα στρατηγικά μοντέλα των Th.Wheelen and J.Hunger και των G. Johnson 

and Κ. Scholes, αλλά ολιστικά. Αυτό μας βοηθά να αντιληφθούμε πρισματικά και κάτω 

από πολυπλοκότερες οπτικές την διαδικασία της στρατηγικής διοίκησης, γι αυτό και 

επιλέξαμε να το αναλύσουμε διεξοδικά.

Επιπλέον το μοντέλο αντιμετωπίζει την διαδικασία της υλοποίησης της 

στρατηγικής μέσα από την προσέγγιση της οργανωσιακής και στρατηγικής αλλαγής.

Α.8 Σημαντικοί παράγοντες επιτυγηαένικ υλοποίησης τικ στρατιινικικ 

(important strategy implementation factors)

O Okumus σε προηγούμενη έρευνά του (Okumus, 2001) είχε προτείνει το ίδιο 

θεωρητικό μοντέλο, το οποίο παρουσιάσαμε διεξοδικά παραπάνω (Okumus, 2003), 

εμπλουτίζοντας όμως την έννοια του «στρατηγικού περιβάλλοντος», το οποίο θεωρεί ότι 

εκτός από την οργανωτική δομή, κουλτούρα και ηγεσία, περιέχει και έναν ακόμη 

παράγοντα υλοποίησης, την οργανωσιακή μάθηση (organisational learning). «Το 

στρατηγικό περιεχόμενο» από την άλλη, εκτός από την στρατηγική απόφαση, περιλαμβάνει 

και την υλοποίηση πολλαπλών έργων (multiple project implementation) και η «λειτουργική 

διαδικασία» περιλαμβάνει και μια επιπλέον μεταβλητή υλοποίησης, την συνεργασία με 

εξωτερικούς συνεργάτες (external partners), η οποία προσφέρει γνώση και βοήθεια στο 

χτίσιμο ικανοτήτων.

Ο Okumus θεωρεί ότι οι μεταβλητές του «στρατηγικού περιβάλλοντος», δηλ. η 

περιβαλλοντική αβεβαιότητα, η δομή, η κουλτούρα, η ηγεσία και η οργ.μάθηση είναι 

λιγότερο ελέγξιμες από τις μεταβλητές της «λειτουργικής διαδικασίας» (2001, ρ.328).

Παρακάτω παραθέτουμε το πρώτο θεωρητικό μοντέλο υλοποίησης της στρατηγικής 

του Okumus (2001), το οποίο εκπόνησε πριν από το θεωρητικό μοντέλο του 2003, που 

αναπτύξαμε ενδελεχώς παραπάνω:
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Θεωρητικό αοντέλο υλοποίησης me Στρατηγικήc (Okumus. 2001)
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To θεωρητικό μοντέλο υλοποίησης της στρατηγικής του Okumus βασίζεται στην ιδέα 

ότι η διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής επηρεάζεται και καθορίζεται από τις συνεχείς 

αλληλεπιδράσεις, σχέσεις και συνέργειες μεταξύ των μεταβλητών υλοποίησης στις ομάδες 

του «στρατηγικού περιεχομένου», του «στρατηγικού περιβάλλοντος», της «λειτουργικής 

διαδικασίας» και του «αποτελέσματος» που παρουσιάσαμε παραπάνω (Okumus, 2001).

Ο Okumus όμως, σε αντίθεση με προηγούμενους ερευνητές (Hrebiniac and Joyce, 

1984, Stonich,1982), βρήκε από την έρευνά του (2001) ότι το «ταίριασμα» (“fit”) και η 

συνέπεια (“coherence”) μεταξύ της στρατηγικής και των μεταβλητών υλοποίησης, δεν 

είναι απαραίτητα, σε ένα δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον, για την υλοποίηση της 

στρατηγικής. Βεβαίως, κάθε πρόβλημα ή ασυνέπεια σε μια μεταβλητή υλοποίησης 

επηρέαζε και τις υπόλοιπες μεταβλητές κι επομένως και την επιτυχία της διαδικασίας της 

υλοποίησης, αλλά τα στρατηγικά έργα (strategic projects) έπρεπε να υλοποιηθούν χωρίς να 

υπάρχει το κατάλληλο «ταίριασμα» μεταξύ της στρατηγικής και των μεταβλητών 

υλοποίησης (Okumus, 2001).

Υπό το πρίσμα αυτής της οπτικής όμως, εάν δεν είναι η συνέπεια, η συνάφεια και το 

ταίριασμα μεταξύ της στρατηγικής και των παραγόντων υλοποίησης που αναφέραμε 

παραπάνω, σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας υλοποίησης της στρατηγικής, 

τότε ποιος είναι;

Κυριακή Α ίουρι/.τίάου Φεβρουάριος 200ά



Υλοποίηση της νέαν επιγειρηιιατικήν στρατηγικήν & Στρατηγική Αλλαγή Executive MBA

Ο Okumus υποστηρίζει ότι το «εσωτερικό περιβάλλον» («internal context») παίζει 

σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων και προτείνει ότι τα στελέχη 

θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους το «εσωτερικό περιβάλλον» του οργανισμού (με 

την δομή, την κουλτούρα και την ηγεσία), έτσι ώστε να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν 

ένα περιβάλλον δεκτικό στην αλλαγή (Okumus, 2001, ρ.337).

Άρα, σημαντικός παράγοντας υλοποίησης της στρατηγικής είναι ένα «εσωτερικό 

περιβάλλον» δεκτικό στην αλλαγή, δηλαδή μια δομή, κουλτούρα και ηγεσία δεκτικά 

στην αλλαγή. Για να επιτευχθεί αυτό, οι οργανισμοί θα πρέπει να αλλάξουν τις 

τμηματοποιημένες και γραφειοκρατικές δομές τους προς κάποιες δομές πιο ανοιχτές, πιο 

οργανικές και πιο κοντά στις «δικτυακές» φόρμες («δικτυακές δομές»). Αυτές οι δομές 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο «εσωτερικό περιβάλλον», όπου οι συγκρούσεις 

(conflicts) μεταξύ των λειτουργικών τμημάτων και των επιπέδων διοίκησης μπορούν να 

τιθασευτούν πιο θετικά. Επιπλέον, τα στελέχη θα πρέπει να μάθουν να εργάζονται κάτω 

από περίπλοκες και δυναμικές συνθήκες περισσότερο, παρά να επιδιώκουν ένα 

«ταίριασμα» μεταξύ των παραγόντων υλοποίησης (Okumus, 2001).

Έτσι, φθάνουμε στους προσδιοριστικούς παράγοντες υλοποίησης της στρατηγικής 

στους οποίους κατέληξαν οι τελευταίες έρευνες (Aaltonen και Ikavalko,2002, Dobni,2003, 

Freedman,2003, Linton,2002) και οι οποίοι είναι:

*1* μια οργανωσιακή δομή και κουλτούρα, οι οποίες είναι δεκτικές στην αλλαγή 

(structure and culture receptive to change)

❖ η υποστήριξη των ανώτατων στελεχών, τα οποία θα αναπτύξουν τα 

κατάλληλα συστήματα διοίκησης και τις ικανότητες για την αλλαγή

(backing of senior executives, developing the managements systems and skills 

for change)

❖ η επικοινωνία της στρατηγικής (communication of the strategy)

❖ η αφοσίωση των εργαζομένων στο όραμα της επιχείρησης (employees 

commitment to the vision), κάτι το οποίο δίνει το απαραίτητο κίνητρο στον 

εργαζόμενο και βοηθά στην επίτευξη της συν-ευθυγράμμισης, της 

εναρμόνισης και του συντονισμού μεταξύ των παραγόντων υλοποίησης 

(Okumus, 2003).
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Ο τελευταίος παράγοντας επιτυχημένης υλοποίησης, η αφοσίωση των εργαζομένων στο 

όραμα της επιχείρησης (employees commitment to the vision), είναι αυτός που δύναται να 

βοηθήσει και στο ταίριασμα και την συν-ευθυγράμμιση μεταξύ όλων των παραγόντων 

υλοποίησης, για τα οποία (ταίριασμα και συνευθυγράμμιση) μιλήσαμε παραπάνω και 

είπαμε ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν σε δυναμικά και περίπλοκα περιβάλλοντα, 

σύμφωνα με την σχολή πολυπλοκότητας στην στρατηγική σκέψη (complexity view). 

Φαίνεται όμως πως η αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση και το όραμά της 

είναι ο καταλύτης που ξεδιαλύνει αμφιβολίες, ανισορροπίες, ασυνέπειες και κάθε είδους 

προβλήματα σε περίπλοκες και δυναμικές καταστάσεις, και μπορεί να επιτύχει την 

πολυπόθητη συνευθυγράμμιση, εναρμόνιση, συντονισμό και το απαραίτητο ταίριασμα 

(fit) μεταξύ των 11 παραγόντων υλοποίησης του Okumus που αναφέραμε παραπάνω^ και 

οι οποίοι κατηγοριοποιούνται περαιτέρω στις 4 επιμέρους ομάδες που αναφέραμε, ακόμη και 

σε δυναμικά και περίπλοκα περιβάλλοντα, συμβάλλοντας έτσι σε έναν υψηλό βαθμό 

επιτυχίας της υλοποίησης της στρατηγικής.

Επομένως, η υψηλή αφοσίωση των εργαζομένων στο όραμα της επιχείρησης μπορεί να 

επιτύχει αυτό το ταίριασμα (fit), τον συντονισμό (coordination) και την συνευθυγράμμιση 

(coalignment) μεταξύ των παραγόντων υλοποίησης της στρατηγικής ακόμη και σε δυναμικά 

και περίπλοκα περιβάλλοντα, αλλά να δώσει και το απαραίτητο κίνητρο (motive) στον 

εργαζόμενο για να εμπλακεί (involved) ενεργά στην διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής, 

συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία της.

Όμως σε δυναμικά περιβάλλοντα, δηλαδή σε περιβάλλοντα αλλαγής, εκτός από την 

αφοσίωση στο όραμα της επιχείρησης, είναι απαραίτητη και η ετοιμότητα των 

εργαζομένων για αλλαγή, για να επιτευχθεί ο συντονισμός και το ταίριασμα μεταξύ των 

παραγόντων υλοποίησης, και να επιτύχει η διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής.

Και αυτό γιατί, ουσιαστικά κάθε προσπάθεια υλοποίησης μιάς νέας στρατηγικής είναι 

μια προσπάθεια διαχείρισης της αλλαγής (change management). Γι’ αυτό παρέχοντας ο 

οργανισμός εκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης της αλλαγής στα μεσαία και ανώτατα 

στελέχη, διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών 

του, καθώς τα στελέχη μπορεί βέβαια να έχουν επαρκή γνώση στα επιμέρους λειτουργικά 

τους αντικείμενα, χρειάζονται όμως περαιτέρω εκπαίδευση για να διαχειριστούν δυναμικά 

και περίπλοκα περιβάλλοντα (περιβάλλοντα αλλαγής) υλοποίησης της στρατηγικής 

(dynamic and complex cases of implementation), χρειάζονται δηλαδή τα ανώτερα και
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ανώτατα στελέχη εκπαίδευση για να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους σε περίπλοκα και 

δυναμικά περιβάλλοντα (complex and dynamic environments) (Okumus, 2003).

Η αφοσίωση των εργαζομένων στο όραμα της επιχείρησης (employees commitment to 

the vision) και η ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή (readiness for change), θα 

αποτελέσουν λοιπόν τους κεντρικούς άξονες της σκέψης μας, και την υπόθεση εργασίας 

στην πρωτογενή έρευνα την οποία θα επιχειρήσουμε για την υλοποίηση της νέας 

στρατηγικής στον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας, θεωρώντας ότι:

«Ο υιυηλός βαθιιός αφοσίωσης των εοναζοιιένων στο όοαιια της επιγείου σης 

(commitment to the vision), και η ετοιιιότητα via αλλανή (readiness for change), 

προσδιορίζουν καθοριστικά και αναβάλλουν θετικά στην επιτυη'α της διαδικασίας 

υλοποίησης της νέας στρατηγικής ιιιάς επίΥείοησης».

Την παραπάνω υπόθεσή μας στηρίζουν επαρκώς και τα ευρήματα των τελευταίων 

ερευνών γύρω από την υλοποίηση της στρατηγικής, στα οποία θα αναφερθούμε εκτενώς 

παρακάτω.

Α.8.1 Οι έρευνε€ των Aaltonen and Ikavalko (2002)

Επιχειρώντας λοιπόν να ανατρέξουμε στα ευρήματα των τελευταίων ερευνών γύρω 

από την υλοποίηση της στρατηγικής, ξεκινούμε από την έρευνα των Aaltonen και Ikavalko 

(2002) από την Φινλανδία, σε 12 οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Αυτοί θεωρούν ότι η 

υλοποίηση της στρατηγικής είναι κάτι παραπάνω και κάτι πολύ πιο περίπλοκο από την 

κατανομή πόρων και την αλλαγή της οργανωτικής δομής (Petri Aaltonen, Heini Ikavalko, 

“Implementing Strategies Succesfully”, Integrated Manufacturing Systems, 13/6, 2002, 

pp.415-418).

Αλλωστε η υλοποίηση της στρατηγικής παραδοσιακά τύγχανε μικρότερης προσοχής 

στην στρατηγική και οργανωτική έρευνα από ό,τι η διαμόρφωση της στρατηγικής και ο 

στρατηγικός σχεδιασμός. Ο Alexander (1991) το αποδίδει σε διάφορους λόγους: διότι η 

υλοποίηση της στρατηγικής είναι λιγότερο γοητευτική (glamorous) από ό,τι η διαμόρφωση 

της στρατηγικής, ή γιατί οι άνθρωποι την παραβλέπουν διότι θεωρούν ότι ο καθένας μπορεί 

να την κάνει, ή γιατί δεν είναι σίγουροι για το τι περιλαμβάνει ακριβώς, πού αρχίζει και πού 

τελειώνει. Επίσης, ο Alexander σημειώνει, όπως ήδη έχουμε αναφέρει πιο πριν, την 

έλλειψη θεωρητικών μοντέλων υλοποίησης της στρατηγικής.
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Όμως, οι οργανισμοί φαίνεται να δυσκολεύονται να υλοποιήσουν τις στρατηγικές 

τους. Οι ερευνητές έχουν αποκαλύψει μια σειρά από προβλήματα στην υλοποίηση της 

στρατηγικής, όπως αδύναμοι διοικητικοί ρόλοι στην υλοποίηση, έλλειψη επικοινωνίας, 

έλλειψη αφοσίωσης στην στρατηγική, άγνοια ή έλλειψη κατανόησης της στρατηγικής, 

φτωχός συντονισμός και καταμερισμός ευθυνών, ανεπαρκείς ικανότητες κλπ

(Alexander, 1991, Giles, 1991, Galpin, 1998, Beer and Eisenstat,2000).

Παραδοσιακά, στα εγχειρίδια της στρατηγικής, η υλοποίηση της στρατηγικής 

εθεωρείτο ως ένα ζήτημα ρύθμισης της οργανωτικής δομής και των συστημάτων 

(Galbraith, 1980, Hrebiniac and Joyce, 1984, Thompson and Strickland, 1987 Pearce and 

Robinson, 1994). Όμως αυτή η προσέγγιση είναι περιοριστική καθώς η υλοποίηση της 

στρατηγικής περιλαμβάνει μια σειρά από νέες οπτικές, οι οποίες έχουν αναδυθεί μόλις τα 

τελευταία χρόνια (Petri Aaltonen, Heini Ikavalko, “Implementing Strategies Succesfiilly”, 

Integrated Manufacturing Systems, 13/6,2002, pp.415-418).

Oi Aaltonen και Ikavalko (2002) ξεκινώντας την προσέγγισή τους από το μοντέλο 

στρατηγικής αλλαγής του Pettigrew (1987), στο δικό τους θεωρητικό μοντέλο θεωρούν ότι 

τα συστατικά στοιχεία της υλοποίησης της στρατηγικής αλλαγής είναι η επικοινωνία 

(communication), η ερμηνεία (interpretation), η υιοθέτηση (adoption) και η δράση (action) 

της στρατηγικής, τα οποία δεν είναι απαραίτητα διαδοχικά. Και η υλοποίηση της 

στρατηγικής μέσω αυτών υπήρξε το αντικείμενο της έρευνάς τους. Τα ευρήματα της 

έρευνάς τους προσδιόρισαν τρία στοιχεία για μια επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής:

'λ την επικοινωνία της στρατηγικής και την στρατηγική δράση 

(strategic communication and acting)

^ τους «στρατηγικούς ηθοποιούς» (strategic actors)

S δομές και συστήματα ευθυγραμμισμένα με την στρατηγική 

(structures and systems aligned with strategy)

Πολλούς από τους ερωτηθέντες στην έρευνα των Aaltonen και Ikavalko, συνέδεσαν 

τα προβλήματα της υλοποίησης της στρατηγικής με την επικοινωνία της στρατηγικής. Η 

επικοινωνία της στρατηγικής σε πολλούς από τους ερευνόμενους οργανισμούς ήταν μεγάλη 

και ποικίλη, γραπτή αλλά και προφορική επικοινωνία χρησιμοποιείτο, κυρίως όμως με την 

μορφή της γραμμικής και της από πάνω-προς τα κάτω επικοινωνίας.

Όμως, ακόμη και μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών δεν εγγυάται την κατανόηση 

της στρατηγικής. Η κατανόηση της στρατηγικής απαιτεί και μια πιθανότητα σχολιασμού,
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εξέτασης και αμφισβήτησης της στρατηγικής από τους εργαζόμενους. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία με επανατροφοδότηση και αντίδραση των 

ανώτατων στελεχών στα από κάτω-προς τα πάνω μηνύματα.

Η έρευνα των Aaltonen και Ikavalko δίνει έμφαση στην σημασία της αμφίδρομης 

επικοινωνίας (από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω) με όλους τους 

εργαζόμενους, την οποία μάλιστα είχε προτείνει και νωρίτερα ο Alexander (1985), ως 

παράγοντα βελτίωσης της υλοποίησης της στρατηγικής.

Για να συμβεί η στρατηγική αλλαγή, πρέπει να καθορισθεί τι είδους αλλαγή είναι 

επιθυμητή. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο εάν τα μέλη του οργανισμού αναμένεται απλώς να 

ακολουθούν μια σειρά κανόνων ή να σκέφτονται στρατηγικά σε διαφορετικές καταστάσεις 

(Mintzberg, 1994). Αυτό θα πρέπει να επικοινωνηθεί στον οργανισμό με κατανοητό τρόπο, 

έτσι ώστε κάθε ξεχωριστό μέλος του οργανισμού να καταλάβει γιατί θα πρέπει να ενεργεί 

διαφορετικά και τι θα πρέπει να κάνει διαφορετικά (Aaltonen and Ikavalko, 2002).

Επίσης, ο ρόλος των «στρατηγικών ηθοποιών» (strategic actors) εξαίρεται από τους 

δύο παραπάνω ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τα μεσαία στελέχη (middle 

managers). Τα ευρήματα των παραπάνω έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των μεσαίων 

στελεχών σε ό,τι αφορά την επικοινωνία της στρατηγικής. Τα μεσαία στελέχη ήταν συχνά 

υπεύθυνα για την συνέχιση της ροής της στρατηγικής πληροφορίας και για την διασφάλιση 

της κατανόησης της στρατηγικής. Σε αυτήν την διαδικασία επικοινωνίας, η ανεπίσημη 

επικοινωνία (informal communication) μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων εθεωρείτο 

περισσότερο σημαντική από την επίσημη επικοινωνία της στρατηγικής (formal 

communication of strategy).

Τα μεσαία στελέχη έχουν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στην επικοινωνία και το 

φιλτράρισμα των στρατηγικών μηνυμάτων. Γι’αυτό χρειάζονται επαρκείς ικανότητες 

επικοινωνίας (communication skills) κι επίσης παρακίνηση (motivation) για να επιτύχουν 

στον επικοινωνιακό τους ρόλο. Επίσης, στρατηγικές ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν, 

με την ενθάρρυνση του προσωπικού να αναπτύξει τις ικανότητάς του για συμμετοχή στην 

στρατηγική διαδικασία (Aaltonen and Ikavalko, 2002).

Όμως, η επαρκής επικοινωνία της στρατηγικής δεν εγγυάται την επιτυχή υλοποίησή της. 

Η ερμηνεία (interpretation), η αποδοχή (acceptance) και η υιοθέτηση (adoption) ανάμεσα 

στους υλοποιητές είναι αποφασιστικές για την υλοποίηση της στρατηγικής. Έτσι μπορούμε 

να θεωρήσουμε ότι η αφοσίωση (commitment) των εργαζομένων στην στρατηγική και το 

όραμα του οργανισμού εγγυάται την επιτυχία της στρατηγικής υλοποίησης.

Κυριακή Μουρατίΰου Φεβρουάριος 2005



Υλοποίηση της νέακ επί'/ειρηιιατικήκ στρατηγικήν & Στρατηγική Λλ/.ayiι Executive MBA

Τέλος, οι Aaltonen και Ikavalko (2002), όπως και ο Alexander (1985), βρήκαν ότι η 

οργανωτική δομή ήταν πολύ λίγο γενεσιουργός προβλημάτων για την υλοποίηση της 

στρατηγικής. Οι σύγχρονες προκλήσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής έγκεινται στην 

επικοινωνία και την κουλτούρα του οργανισμού.

Επίσης η σύνδεση των συστημάτων στόχων (goal-setting systems) του οργανισμού με 

την στρατηγική ήταν σημαντική. Η έρευνα των Aaltonen και Ikavalko βρήκε ότι τα 

συστήματα αμοιβών (compensation systems) ήταν εξαιρετικά σημαντικά για την υλοποίηση 

της στρατηγικής. Ο Alexander (1985) βρήκε ότι τα συστήματα αμοιβών δεν παρεμπόδιζαν 

την υλοποίηση της στρατηγικής, ενώ αντίθετα οι Aaltonen και Ikavalko (2002) βρήκαν ότι 

αυτά ήταν ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην υλοποίηση της στρατηγικής.

Α.8.2 Οι έρευνες του Brooke Dobni (2003)

Στην συνέχεια, ο Brooke Dobni (2003) θεωρεί ότι η στρατηγική έχει δύο 

αντικειμενικούς στόχους: την τοποθέτηση για τον ανταγωνισμό (positioning to compete) 

και την δημιουργία κλίματος για την υποστήριξη της υλοποίησης (creating a climate to 

support implementation). Στα πλαίσια μάλιστα της δημιουργίας περιβάλλοντος υλοποίησης 

της στρατηγικής (creating a strategy implementation environment) o Dobni προτείνει την 

ταξινόμηση των 6 Cs: Culture, Coalignment, Core competencies, Connection, Customer 

value, Communication.

Και καθώς πιστεύει ότι η σχέση «τοποθέτηση-απόδοση της επιχείρησης» (positioning- 

performance) ουσιαστικά ανάγεται στην σχέση «τοποθέτηση-συμπεριφορά των 

εργαζομένων», θεωρεί ότι η παραπάνω ταξινόμηση δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον 

στρατηγική υλοποίησης, ένα περιβάλλον το οποίο αυξάνει το κέρδος από την συμπεριφορά 

των υπαλλήλων, με το να την συνδέει με τους σκοπούς της επιχείρησης (Brooke Dobni, 

“Business Horizons”, March-April 2003, pp.43-46).

Η εταιρική κουλτούρα (corporate culture) ορίζεται ως οι συλλογικές σκέψεις, πράξεις 

και αξίες των υπαλλήλων, οι οποίες φανερώνουν και διακηρύττουν την στρατηγική 

κατεύθυνση της επιχείρησης (Dobni, 2003, ρ.44). Ο Dobni θεωρεί ότι η κουλτούρα 

καθοδηγεί την στρατηγική (culture drives strategy), και ότι είναι μια εσωτερική 

μεταβλητή την οποία η επιχείρηση μπορεί να ελέγξει. Μπορούμε εδώ να θυμηθούμε ότι και 

η στρατηγική οδηγεί με την σειρά της την δομή (strategy drives structure). Με απλά 

λόγια, η κουλτούρα είναι ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση κάνει τις εργασίες της (the 

way a company does business). Οι αλλαγές στην στρατηγική πραγματοποιούνται καλύτερα

Κυριακή ΜυυρατίΟου Φίφρουάριικ 2005
55



Υλοποίηση n/c vitae ιπιγεφηματικής στοατηνική^ & Στρατηγική Λ/./.</:;η Executive MBA

με τις αλλαγές στην κουλτούρα. «Ληθαργικές κουλτούρες» (lethargic cultures) οδηγούν σε 

φτωχότερη απόδοση (από αυτές) που είναι πιο δυναμικές και αισιόδοξες. Η κουλτούρα 

μπορεί να ψηλαφηθεί, και τα στελέχη θα πρέπει να ψηλαφίσουν και να κατανοήσουν την 

τωρινή τους κουλτούρα και να την συγκρίνουν με αυτήν την οποία χρειάζονται για να 

καθοδηγήσουν και να προωθήσουν την στρατηγική τους. Εάν αυτές οι δύο κουλτούρες δεν 

είναι ίδιες (“χάσμα ”) τότε θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για να σφυρηλατηθούν αλλά 

και να διατηρηθούν νέες μεταβλητές. Το πώς θα γίνει αυτό θα κρίνει τελικά και την 

επιτυχία ή την αποτυχία της προσπάθειας υλοποίησης.

Η κουλτούρα επίσης αντιπροσωπεύει το σύνολο των στάσεων, των νοοτροπιών 

(attitudes) αλλά και των γνωμών (opinions) που έχουν οι εργαζόμενοι για τον εαυτό τους, 

την ηγεσία τους, και για τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται. Γι'αυτό και οι προσπάθειες 

υλοποίησης της στρατηγικής θα είναι τόσο καλές όσος θα είναι και ο ελάχιστος κοινός 

παρονομαστής αυτών των στάσεων και γνωμών, δηλαδή οι προβληματικοί υπάλληλοι, τα 

δυσ-λειτουργικά τμήματα, οι πρόχειρες διαδικασίες και πρακτικές, που ίσως διαβρώνουν 

την κουλτούρα. Τα στελέχη θα πρέπει να προσδιορίσουν αυτά τα προβληματικά «κύτταρα» 

και να τα αντιμετωπίσουν κατάλληλα, για να εμποδίσουν ένα ανασταλτικό αποτέλεσμα. 

Αυτό μπορεί βέβαια να συνεπάγεται την λήψη δύσκολων αποφάσεων, ιδιαίτερα εάν 

εμπεριέχει τον υποβιβασμό συμφερόντων ενός ή μερικών, ή την απομάκρυνση 

προβληματικών πρακτικών και υπαλλήλων (Dobni, 2003).

Η συν-ευθυγράμμιση (coalignment) εμπεριέχει το συνταίριασμα (fit) μεταξύ της 

κουλτούρας, της στρατηγικής και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μια επιχείρηση πρέπει 

να δραστηριοποιείται. Υπάρχουν σημαντικές θετικές συνέπειες στην απόδοση (κι επομένως 

στην υλοποίηση της στρατηγικής) εάν επιτυγχάνεται η συν-ευθυγράμμιση. Αυτές μπορεί να 

είναι η αύξηση της κερδοφορίας, η επιτυχία προώθησης νέων προϊόντων, αύξηση των 

πωλήσεων και του μεριδίου της αγοράς, και άλλα. Τα στελέχη θα πρέπει να σκεφθούν εάν η 

κουλτούρα της επιχείρησης είναι ευθυγραμμισμένη (aligned) με τις απαιτήσεις του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, στο βαθμό που η απόδοση της επιχείρησης μεγιστοποιείται. 

Όταν το περιβάλλον της επιχείρησης αλλάζει, τότε οι συμπεριφορές και οι δράσεις θα 

πρέπει να προσαρμοστούν κατάλληλα. Με αυτήν την έννοια, οι δομές-διαδικασίες-και 

πολιτικές (structures-processes-policies) είναι σημαντικότερο να είναι ελαστικές και 

ευέλικτες παρά αυστηρά περιχαρακωμένες.

Για να επιτύχει η συν-ευθυγράμμιση, τα στελέχη θα πρέπει να είναι σε στενή επαφή 

με την δυναμική του ανταγωνιστικού τους περιβάλλοντος - προσανατολισμός στις
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πωλήσεις, ρυθμός εισαγωγής νέων προϊόντων, σαρωτικές αλλαγές στην τεχνολογία, πιθανά 

υποκατάστατα, κά. Η πρακτική δείχνει πως τα στελέχη σήμερα δεν κατανοούν βαθιά αυτό 

το περιβάλλον, βλέποντας το μακροπρόθεσμα και από την οπτική της συνολικής εικόνας 

(big-picture perspective). Γι αυτό, θα πρέπει να βρουν τον χρόνο να κατανοήσουν αυτήν την 

συνολική εικόνα, να «δουν» δηλαδή το δάσος αντί για το δέντρο, και αφομοιώνοντας αυτή 

την θεώρηση να επιτύχουν στην στρατηγική υλοποίηση (Dobni, 2003).

Οι θεμελιώδεις ικανότητες (core competencies) είναι αυτές γύρω από τις οποίες 

διαμορφώνεται η στρατηγική, λέει η παράδοση στις επιχειρήσεις. Το ίδιο όμως ισχύει και 

για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Όταν τα στελέχη ερωτώνται για τις θεμελιώδεις 

ικανότητες των επιχειρήσεών τους, οι απαντήσεις τους συνήθως δεν είναι συνεπείς και 

ομόφωνες. Συμφωνούν συνήθως μόνο σε μία ή δύο ικανότητες. Όμως αυτή η έλλειψη 

σύγκλισης (convergence) δημιουργεί στις επιχειρήσεις πολλά προβλήματα. Όπως το όραμα 

και τις αξίες, οι εργαζόμενοι πρέπει να κατανοούν και τις θεμελιώδεις ικανότητες της 

επιχείρησής τους, δηλαδή ποιές είναι και πώς συμβάλλουν στις λειτουργίες της επιχείρησης. 

Είναι ευθύνη της διοίκησης να διασφαλίσει την εστίαση στις θεμιελιώδεις ικανότητες και 

να δεσμευθεί για την συνεχή ανάπτυξη αυτών.

Σε ό,τι αφορά τώρα την υλοποίηση της στρατηγικής, οι ικανότητες των εργαζομένων 

είναι θεμελιώδεις ικανότητες. Και όταν μιλούμε για ικανότητες των εργαζομένων, εννοούμε 

αυτές τις οποίες τα στελέχη γνωρίζουν σχετικά με τους εργαζομένους τους, αλλά το 

κυριότερο και αυτές τις οποίες δεν γνωρίζουν γι'αυτσύς, αλλά χρειάζεται να τις μάθουν. Τα 

περισσότερα στελέχη δεν γνωρίζουν αρκετά καλά τους εργαζομένους τους για να 

αποφασίσουν εάν αυτοί έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ή τις ικανότητες, οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για αυτό το καίριο ερώτημα για τα στελέχη είναι εάν 

γνωρίζουν τις μοναδικές ικανότητες των εργαζομένων τους, και το σπουδαιότερο εάν τις 

αναπτύσσουν και τις προωθούν. ΓΓαυτό θα πρέπει να βρουν τον χρόνο να γνωρίσουν τους 

εργαζομένους τους σε προσωπικό επίπεδο, και μετά να ετοιμαστούν να πάρουν τολμηρές 

αποφάσεις, εάν βεβαίως ανακαλύψουν ταλέντα και συμπεριφορές, οι οποίες θα ωφελήσουν 

την κουλτούρα υλοποίησης της στρατηγικής της επιχείρησης (Dobni, 2003).

Η σύνδεση (connection) των εργαζομένων με το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης, 

η συμμετοχή και η αφοσίωσή τους σ'αυτές είναι ένα άλλο μείζον ζήτημα. Είναι οι 

εργαζόμενοι «συνδεδεμένοι» με το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης; Ή, διαφορετικά 

διατυπωμένο, είναι αφοσιωμένοι στην επιχείρηση; Μέχρι πριν από 10 χρόνια, δεν θα
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μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι θα ήταν δυνατόν να «συνδεθούν» οι εργαζόμενοι με 

κάτι τόσο εσωτερικό, όπως το όραμα.

Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει να 

κατανοούν το όραμα της επιχείρησης και να γνωρίζουν πώς ακριβώς θα συνεισφέρουν σε 

αυτό. Με άλλα λόγια, πρέπει να είναι «συνδεδεμένοι» με το όραμα της επιχείρησης 

(connected to the vision), και αφοσιωμένοι σ’ αυτό (committed to the vision). Και αυτή η 

σύνδεση (connection) και η αφοσίωση (commitment) μπορεί να τους παρακινεί και να 

καθοδηγεί την συμπεριφορά τους σε πράξεις προστιθέμενης αξίας για την επιχείρηση.

Τα στελέχη θα πρέπει να σκεφτούν τρόπους να «συνδέσουν» τους εργαζόμενους με το 

όραμα της επιχ/σης. Πολύ συχνά, για τους εργαζόμενους, το όραμα είναι απλώς ένα 

σύνολο λέξεων, το οποίο καλεί μεν σε δράση τους μετόχους , αλλά δεν σημαίνει τίποτα 

γι'αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίησή του. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είναι 

συνδεδεμένοι με το όραμα και αφοσιωμένοι σε αυτό, δεν προβαίνουν σε πράξεις 

προστιθέμενης αξίας για την επιχείρηση, με άλλα λόγια δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία 

στην επιχείρηση. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές φοβούνται ότι, δρώντας πάνω και 

πέρα από αυτό το οποίο αναμένεται από τους ίδιους, θα περάσει είτε απαρατήρητο είτε 

ακόμη και θα τιμωρηθεί. Τα στελέχη ασφαλώς θα πρέπει να διασκεδάσουν τους παραπάνω 

φόβους και να επιβραβεύουν κάθε πρωτοβουλία από μέρους των εργαζομένων η οποία είναι 

πέρα από τον προκαθορισμένο ρόλο τους, και προσφέρει ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία 

για την επιχείρηση (Dobni, 2003).

Η ύπαρξη και η συνεχιζόμενη ευημερία πολλών επιχειρήσεων βασίζεται στην 

ικανότητα τους να δημιουργούν συνεχώς αξία για τον πελάτη (customer value) σε μια βάση 

διαφοροποίησης. Έτσι, η συμπεριφορά, η οποία κατευθύνεται προς την παράδοση αξίας 

για τον πελάτη, είναι ο συνδετικός κρίκος της υλοποίησης της στρατηγικής.

Η «αξία για τον πελάτη» (customer value) δεν είναι γενικά μια έννοια πλήρως 

κατανοητή από τα στελέχη και τους εργαζόμενους, κυρίως γιατί οι περισσότεροι από 

αυτούς δεν επικοινωνούν σωστά (do not communicate well) με τους πελάτες. Ο Dobni, μετά 

από πολλές συνεντεύξεις του με πελάτες επιχειρήσεων, τόσο business-to-business (b-to-b) 

όσο και business-to-customer (b-to-c) επιχειρήσεων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

έννοια ttic «aEiac via τον πελάτη» είναι κάτι που είτε λύνει ένα πρόβλημα για αυτούς 

(όπως παράδοση υπηρεσίας υψηλής ποιότητας ή διαχείριση ελέγχου αποθεμάτων) είτε 

κάνει την δουλειά των πελατών ευκολότερη (μειώνει τα έξοδά της επιχ/σής τους απλοποιεί 

την χρήση των προϊόντων τους, τους παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη της

Κυριακή Μουματίδου Φ,'.βμονάμιικ 2005



Υλοποίηση υ/c vitae επιγειριμιατική, στρατηγικής & Ιτρατηγικι) Λ/ν.ανή Executive MBA

επιχ/σής τους). Πάντως, η έννοια της «αξίας για τον πελάτη» συνήθως εμπεριέχει απλά 

πράγματα, και πάντα ωφελεί τον πελάτη, ποτέ την επιχείρηση.

Κι επειδή οι ιδέες για την «αξία για τον πελάτη» έρχονται συνήθως από τους πελάτες 

και τους εργαζόμενους τους ίδιους, τα στελέχη χρειάζονται ένα σύστημα για να 

εισχωρήσουν στον κόσμο του πελάτη κι έπειτα να μετατρέψουν αυτές τις ιδέες σε πράξη. 

Βέβαια η έννοια του πελάτη μπορεί να ειδωθεί με την διπλή της σημασία, τον εξωτερικό 

και τον εσωτερικό πελάτη (εργαζόμενο) της επιχείρησης. Οπωσδήποτε όμως, η διαχείριση 

αυτών των σχέσεων (customer relationships) είναι στρατηγικής σημασίας, και 

επιτυγχάνεται καλύτερα με την ανάπτυξη κουλτούρας «σχέσεων». Γι'αυτό ο κάθε 

εργαζόμενος και στέλεχος στην επιχείρηση θα πρέπει να κατανοήσει τι πραγματικά εκτιμά 

και σε τι αποδίδει αξία ο πελάτης τους (Dobni, 2003).

Η επικοινωνία (communication) είναι το τελευταίο στοιχείο της ταξινόμησης των Cs 

του Dobni, η οποία δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον υλοποίησης της στρατηγικής. 

Μέσα στις στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες ενός οργανισμού είναι απαραίτητο να 

διοικηθεί σωστά η δυναμική της επικοινωνίας για να βελτιστοποιήσει τις προσπάθειες 

υλοποίησης. Πάρα πολλές δυσκολίες σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής, όπως 

προείπαμε, σχετίζονται άμεσα με την φτωχή ή ανεπαρκή επικοινωνία, η οποία οδηγεί σε 

έλλειψη πίστης, η οποία με την σειρά της υπονομεύει την υλοποίηση. Η σωστή επικοινωνία 

είναι οδηγός στρατηγικής υλοποίησης.

Η σωστή επικοινωνία αναφέρεται στον βαθμό που μια επιχείρηση είναι διατμηματικά 

ισορροπημένη, με την πληροφορία να διαμοιράζεται και να χρησιμοποιείται ανάμεσα στους 

εργαζόμενους και τα τμήματα. Και τα στελέχη από την μεριά τους θα πρέπει να 

προσδιορίσουν και να απομακρύνουν τα εμπόδια της σωστής επικοινωνίας.

Όπως βλέπουμε, οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής 

ασχολούνται κυρίως με τα άυλα στοιχεία, όπως οι ανθρώπινες ικανότητες και 

συμπεριφορές. Μέλημα της κάθε διοίκησης είναι να δημιουργήσει ένα τέτοιο περιβάλλον, 

αποτελούμενο από τις παραπάνω αρχές, το οποίο θα παρακινεί, θα ενεργοποιεί και θα 

κατευθύνει τις συμπεριφορές των εργαζομένων σε δράσεις που θα αποφέρουν αξία στην 

επιχείρηση.
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Α.8.3 Οι έρευνες του Mike Freedman (2003)

Ο επόμενος ερευνητής της υλοποίησης της στρατηγικής, ο Mike Freedman (2003), 

υποστηρίζει και αυτός ότι η υλοποίηση της στρατηγικής τυγχάνει συνήθως λίγης προσοχής 

από τα ανώτατα στελέχη, τα οποία είναι υπεύθυνα για τον στρατηγικό σχεδίασμά και την 

διαμόρφωση της στρατηγικής. Λέει πως το να διαμορφωθεί, να ορισθεί και να αποφασισθεί 

η στρατηγική είναι το γοητευτικό (glamorous) σημείο για κάθε γενικό διευθυντή (CEO), (το 

προείπε και ο Alexander), το οποίο συμβάλλει και στην «προστασία» και διατήρησή του 

στο αξίωμά του. Όμως η έρευνα έδειξε ότι άπαξ και καθοριστεί η στρατηγική, τότε το 

ενδιαφέρον των ανώτατων στελεχών πέφτει, ειδικά μάλιστα σε ό,τι αφορά την υλοποίησή 

της, και η καθημερινότητα στις λειτουργικές διαδικασίες της επιχ/σης και τους 

βραχυπρόθεσμους στόχους της είναι αυτά που μονοπωλούν την προσοχή και το ενδιαφέρον. 

Κάτι τέτοιο όμως είναι καταστροφικό για την υλοποίηση της στρατηγικής (Mike Freedman, 

“The Genius is in the Implementation", Journal of Business Strategy, March/April 2003, 

pp.26-31).

O Mike Freedman υποστηρίζει ότι η υλοποίηση της στρατηγικής απαιτεί 

αποτελεσματική επικοινωνία της στρατηγικής σε ολόκληρο τον οργανισμό, έτσι ώστε ο 

καθένας και η καθεμιά να μπορεί να καταλάβει τον ρόλο του/της μέσα σε αυτόν και να 

διασφαλίσει την αψεγάδιαστη υλοποίηση της στρατηγικής του οργανισμού που εργάζεται.

Επίσης ο Freedman υποστηρίζει ότι η υλοποίηση της στρατηγικής, εκτός από την 

επικοινωνία της στρατηγικής, απαιτεί πειθαρχία (discipline), αφοσίωση-δέσμευση 

(commitment), δημιουργικότητα (creativity), ηγεσία (leadership) και ανώτερες ικανότητες 

εκτέλεσης, υλοποίησης (superior execution skills).

Υπάρχουν, κατά τον Freedman, πολλές παγίδες που εμποδίζουν την υλοποίηση της 

στρατηγικής, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:

^ η στρατηγική απραξία (strategic inertia). Δηλαδή, να μην αποφασίζεις να 

ξεκινήσεις την υλοποίηση της στρατηγικής. Πολλά στελέχη αντιστέκονται 

στην υλοποίηση κάθε νέας στρατηγικής και στην αλλαγή, ή δεν τις αποδίδουν 

την δέουσα προτεραιότητα.

S η έλλειψη της αφοσίωσης και της δέσμευσης των ομάδων ενδιαφερομένων (α 

lack of stakeholder commitment). Δηλαδή να μην έχει ο οργανισμός τους 

πάντες έτοιμους να αποδεχθούν ευθύνες και να δεσμευθούν (not having 

everyone on board). Και αυτό ισχύει κυρίως για τα μεσαία στελέχη, τα οποία 

είναι συνήθως το εμπόδιο στην πρόοδο.
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S η στρατηγική παθητική αναμονή (strategic drift). Δηλαδή να μην εστιάζεις στον 

στόχο σου, τον προορισμό σου. Και αυτό συνήθως ξεκινά με έναν γενικό δ/ντή 

(CEO), ο οποίος αγνοεί και αδιαφορεί για την υλοποίηση. Χωρίς σιδερένια 

πειθαρχία (iron discipline) σε ολόκληρο τον οργανισμό, η παθητική, 

μοιρολατρική αναμονή (drift) μπορεί να συμβεί.

' η στρατηγική «διάλυση» (strategic "dilution ”). Τα πράγματα προχωρούν στον 

οργανισμό, αλλά δεν είναι φανερό ποιος τα καθοδηγεί. Εάν η αφοσίωση και η 

δέσμευση στο όραμα και την εταιρική στρατηγική (commitment to the 

corporate strategy) δεν είναι αδιαμφισβήτητα στην ομάδα των ανώτατων 

στελεχών και στην Διοίκηση, τότε οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στις 

λειτουργικές, τμηματικές ή γεωγραφικές προτεραιότητές τους, οι οποίες είναι 

πιθανόν να πάρουν το προβάδισμα και να τους αποπροσανατολίσουν. Κι έτσι ο 

οργανισμός μπορεί να πάρει συγκεχυμένες και αντιφατικές κατευθύνσεις.

S η στρατηγική απομόνωση (strategic isolation), όταν η επικοινωνία μεταξύ των 

εργαζομένων, των επιχειρηματικών μονάδων, των συστημάτων του 

οργανισμού, αλλά και των μοντέλων ηγεσίας, είναι αναποτελεσματική και 

επομένως δεν υπάρχει μεταξύ τους συνέπεια, συνάφεια, συνέχεια και 

συγχρονισμός (not coherent, consistent and in sync), τότε είναι βέβαιο ότι θα 

υπάρξει προβληματική αποσύνδεση μεταξύ της στρατηγικής και της 

υλοποίησής της.

S η αδυναμία κατανόησης της προόδου (failure to understand progress, όταν 

δηλαδή δεν γνωρίζεις σε ποιό σημείο βρίσκεσαι στο ταξίδι που λέγεται 

«υλοποίηση της στρατηγικής». Και αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με την συνεχή 

μέτρηση εκείνων των ζωτικών σημείων, ποσοτικών και ποιοτικών, τα οποία 

θεωρούνται σημεία-κλειδιά για την στρατηγική επιτυχία.

S η κόπωση από στρατηγικές πρωτοβουλίες (initiative fatigue), η οποία μπορεί να 

προέλθει από έναν υπερφορτωμένο με στρατηγικά σχέδια οργανισμό (projects 

overloaded organization), τα οποία θεωρούνται «απαραίτητα» για την 

υλοποίηση της στρατηγικής, αλλά δεν καταφέρνουν τίποτε περισσότερο από 

το να κουράσουν τους εργαζομένους και να εκτροχιάσουν τον οργανισμό από 

τον δρόμο της προόδου.

S η ανυπομονησία (impatience) επίσης μπορεί να είναι μια παγίδα για την 

υλοποίηση, καθώς λογικά ξέρουμε ότι καμία στρατηγική δεν μπορεί να
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υλοποιηθεί μέσα σε μία νύχτα, αλλά ο συναισθηματισμός κάποιων γενικών 

διευθυντών (CEOs) μπορεί να τους κάνει παράλογους, με εξωφρενικές 

απαιτήσεις.

Ά η μη ικανοποίηση από την, μέχρι κάποιο σημείο, επιτυχία της υλοποίησης της 

στρατηγικής (not celebrating success), τέλος, η οποία εμποδίζει ένα στέλεχος 

να αναγνωρίσει και να ανταμείψει τους άλλους για την πρόοδό τους στην 

υλοποίηση, μπορεί να εμποδίσει την επίτευξη του συνολικού στόχου.

Οι επιτυχημένοι γενικοί διευθυντές (CEOs) γνωρίζουν και αποφεύγουν τις παραπάνω 

παγίδες στην υλοποίηση της στρατηγικής. Αυτό που αναγνωρίζουν όμως ως ιδιαίτερα 

ουσιώδες είναι η εμπλοκή τους (involvement) στην διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής.

Οι γενικοί διευθυντές των επιχειρήσεων και των οργανισμών, εκτός από το 

πολύπλοκο και δυναμικό εξωτερικό περιβάλλον της επιχ/σης το οποίο θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν και κρίσιμα εσωτερικά θέματα της 

επιχ/σής τους, τα οποία μπορούν να εμποδίσουν την υλοποίηση της στρατηγικής, κα τα 

οποία είναι η ανάγκη να μειωθεί η πολυπλοκότητα του οργανισμού, η κακή εναρμόνιση της 

δομής και της κουλτούρας του οργανισμού με την στρατηγική της, η έλλειψη στρατηγικής 

σκέψης και οι ικανότητες στρατηγικής υλοποίησης των μεσαίων στελεχών, και ένα 

σύστημα απόδοσης (performance system) ρυθμισμένο να ελέγχει ετήσιους στόχους, και όχι 

στρατηγικούς (Mike Freedman, "The Genius is in the Implementation", Journal of 

Business Strategy, March/April 2003, pp.26-31).

O Mike Freedman στην προσπάθειά του να δώσει εκείνες τις κατευθύνσεις στους 

γενικούς δ/ντές, οι οποίες θα τους διασφαλίσουν την σωστή και αψεγάδιαστη εκτέλεση και 

υλοποίηση της στρατηγικής τους, ξεκινά από την διαδικασία της στρατηγικής διοίκησης και 

διατείνεται ότι αυτή περιλαμβάνει τις εξής 5 φάσεις:

1. την συγκέντρωση στρατηγικών πληροφοριών και την στρατηγική ανάλυση

2. την διαμόρφωση της στρατηγικής

3. τον σχεδίασμά των κυριάρχων στρατηγικών έργων

4. την υλοποίηση της στρατηγικής

5. τον έλεγχο, την επιθεώρηση, και την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της 

στρατηγικής.

Θα αφήσουμε τις 2 πρώτες φάσεις και θα περάσουμε στην 3η φάση: στον σχεδίασμά 

των κυρίαρχων στρατηγικών έργων (Strategic Master Project Planning). Στην 3η φάση της 

στρατηγικής διοίκησης, ο πειρασμός είναι μεγάλος να περάσει κανείς αμέσως στην
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υλοποίηση της στρατηγικής, ειδικά όταν έχει πολλά να ολοκληρώσει και να υλοποιήσει. 

Όμως αυτό είναι ένα τραγικό λάθος, και το να αρχίσει κανείς την υλοποίηση της 

στρατηγικής χωρίς ένα κυρίαρχο σχέδιο (master plan) θα προκαλούσε χάος και σύγχυση 

στην επιχείρηση.

Μετά από κάθε ολοκλήρωση διαμόρφωσης της στρατηγικής (strategy formulation) 

τυπικά προκύπτουν εκατοντάδες στρατηγικά έργα και υπο-έργα (strategic projects, sub- 

projects and tasks), τα οποία ανταγωνίζονται μεταξύ τους και απαιτούν το καθένα πόρους 

αλλά και τον χρόνο της διοίκησης.

Αυτά τα κυρίαρχα στρατηγικά έργα (strategic master projects) είναι τα Προγράμματα 

(Programs) για τα οποία κάνουν λόγο οι Hunger and Wheelen στην διαδικασία της 

στρατηγικής διοίκησης (μοντέλο στρατηγικής διοίκησης, σελ. 14-15 της παρούσης).

Μερικά τέτοια κυρίαρχα στρατηγικά έργα (master projects) μπορεί να είναι:

■ επανατοποθέτηση της επιχείρησης (repositioning the firm)

■ το λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών

■ η εγκατάλειψη απαρχαιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών

■ το άνοιγμα και η ανάπτυξη νέων αγορών

■ οι συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών (mergers and acquisitions)

■ οι στρατηγικές συμμαχίες (strategic alliances)

■ η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και η ανάθεση εργασιών της 

επιχείρησης σε τρίτους (υπεργολάβους) (outsourcing)

■ καινοτομία στα προϊόντα/υπηρεσίες, στον σχεδίασμά τους, στο μάρκετινγκ, 

και στην διάθεση.

Όταν αυτά τα master projects αναγνωρισθούν πλήρως, τότε το κάθε ένα project θα 

πρέπει να προσδιορισθεί με ακρίβεια, να βρεθούν οι πόροι του, να μπεί σε ένα 

χρονοδιάγραμμα και μια χρονική σειρά σε σχέση με τα άλλα, να προγραμματιστεί, να 

εκτελεστεί/ υλοποιηθεί, να παρακολουθηθεί στενά και να ελεγχθεί, και στο τέλος να 

κλείσει.

Επομένως, χρειάζεται μια διαδικασία, η οποία θα κατευθύνει και θα συντονίζει την 

παραπάνω προσπάθεια. Αυτήν την διαδικασία ο Mike Freedman την ονομάζει “σχέδιο 

στρατηγικών έργων” (“Strategic Master Project Plan ” ή SMPP). Αυτή η διαδικασία, “το 

σχέδιο στρατηγικών έργων”, συνήθως ανατττύσσεται από μια ομάδα υλοποίησης της 

στρατηγικής (strategy implementation team), η οποία αναφέρει την πρόοδό της στον γενικό 

διευθυντή (CEO) της επιχείρησης.
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Θα μπορούσε κανείς να κατατάξει τα strategic master projects (τα στρατηγικά έργα) σε 

8 κατηγορίες:

4 Πωλήσεις και Μάρκετινγκ 

4 Φροντίδα των πελατών 

4 Επιχειρησιακές διαδικασίες 

4 Τεχνολογία της Πληροφορικής 

4 Ανθρώπινοι Πόροι

(Sales and Marketing) 

(customer care)

(business processes) 

(Information technology) 

(Human Resources)

4 Οικονομικά και συστήματα ελέγχου (Finance and control systems)

4 To φυσικό προϊόν ή υπηρεσία (the physical product or service)

4 Γενική διοίκηση (general management)

Μέσα σε κάθε κατηγορία από τις παραπάνω, τα στελέχη προσδιορίζουν τα master 

projects και τα sub-projects, ακολουθούν την διαδικασία του Strategic Master Project 

Planning, SMPP (του σχεδιασμού στρατηγικών έργων) και θέτουν βεβαίως λεπτομερείς και 

μετρήσιμους στόχους.

Όταν υπάρχουν μάλιστα περιορισμένοι πόροι, τότε μια επιχείρηση θα πρέπει να συντόξει 

ένα άριστο, βέλτιστο χαρτοφυλάκιο στρατηγικών έργων (optimal project portfolio), σαν ένα 

πρώτο βήμα για να διασφαλίσει ότι τα projects-κλειδιά, τα οποία έχουν την μεγαλύτερη 

επίδραση στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής, ολοκληρώθηκαν πρώτα.

Επίσης, η υιοθέτηση άριστων πρακτικών στην διαδικασία της διαχείρισης έργου 

(project management best practices), οι οποίες δημιουργούν την κοινή γλώσσα και την 

μεθοδολογία, είναι ένα βασικό βήμα επιτυχημένης και αποτελεσματικής υλοποίησης της 

στρατηγικής. Επίσης, η εκπαίδευση στις παραπάνω τεχνικές αλλά και η περαιτέρω 

εκπαίδευση όλων των μελών των ομάδων έργων (members of project teams) είναι 

αποφασιστικής σημασίας (Mike Freedman, “The Genius is in the Implementation”, Journal 

of Business Strategy, March/April 2003, pp.26-31).

Και μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός στρατηγικών έργων (Strategic Master Project 

Planning, SMPP) για την Διοίκηση, περνάμε στην 4η φάση της διαδικασίας της στρατηγικής 

διοίκησης, κατά τον Μ.Freedman (2003), την υλοποίηση της στρατηγικής (strategy 

implementation).

Στην 4η φάση της διαδικασίας της στρατηγικής διοίκησης του M.Freedman, ο 

ερευνητής υποστηρίζει ότι η επιτυνηαένη υλοποίηση της στρατηγικής (Successful Strategy 

Implementation) βασίζεται όχι μόνο στην αφοσίωση-δέσμευση και πειθαρχία της ηγεσίας 

(leadership’s commitment and discipline), αλλά και σε άλλους πέντε παοάνοντες-κλειδιά:
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■ Την επικοινωνία της στρατηγικής (communicate the strategy)

■ Την προώθηση σχεδιασμού (drive planning)

■ Την ευθυγράμμιση του οργανισμού (align the organization)

■ Την εγκατάσταση συστήματος λήψης αποφάσεων

(install an issue resolution system)

■ Την μείωση της πολυπλοκότητας (reduce complexity)

• Η επικοινωνία της στρατηγικής. Όπως πολλές φορές αναφέραμε πριν, οι 

επιτυχημένες επιχειρήσεις σήμερα διασφαλίζουν ότι όλες οι ενδιαφερόμενες ομάδες της 

κατανοούν πλήρως την στρατηγική της, πώς δημιουργήθηκε και ποιο ρόλο κάθε 

ενδιαφερόμενο μέρος πρέπει να παίξει για την υλοποίησή της. Στην πραγματικότητα,, η 

επικοινωνία και κατανόηση της στρατηγικής, είναι το πρώτο από όλα τα έργα υλοποίησης 

(first of all implementation projects).

Ο M.Freedman μάλιστα απεικονίζει και μια τυπική μήτρα επικοινωνίας (a 

communication matrix), στην οποία φαίνεται ποιά στοιχεία της στρατηγικής πρέπει να 

επικοινωνηθούν και από ποιόν (who and what) (Mike Freedman, “The Genius is in the 

Implementation", Journal of Business Strategy, March/April 2003, pp.29).

Ο M.Freedman μάλιστα θεωρεί ότι η αποτελεσυατική και σωστή επικοινωνία me 

στρατηνικήζ evoc οονανισαού σε όλα τα μέλη του και τους ενδιαφερομένους, αλλά και η 

σωστή εκπαίδευση των εοναίοαένων via την υλοποίηση, συμβάλλουν θετικά και στην γνήσια 

αΦοσίωση-δέσμευση όλων των εργα£οαένων στο κομμάτι που τους αντιστοιχεί σε ό,τι αφορά 

την υλοποίηση της στρατηγικής, αλλά και την αφοσίωαή-δέσμευσή τους στο όραμα της 

επιχείρησης (Μ. Freedman, 2003, ρ.30).

• Η προώθηση σχεδιασμού. Συνεχίζοντας ο M.Freedman, υποστηρίζει ότι η 

στρατηγική πρέπει να οδηγεί τον σχεδίασμά και όχι το αντίθετο (strategy must drive 

planning). Υποστηρίζει ότι η διαμόρφωση της στρατηγικής (strategy formulation) και ο 

μακροχρόνιος σχεδιασμός και προϋπολογισμός (long-range planning and budgeting) είναι 

δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Η στρατηγική πρέπει να τίθεται πρώτα, και ο σχεδιασμός 

(planning) πρέπει να είναι μέρος της υλοποίησης της στρατηγικής (planning must be part of 

the strategy implementation process). Και υποστηρίζει ότι συνδυάζοντας την λέξη 

«στρατηγικός» (“strategic”) με την λέξη «σχεδιασμός» (“planning”) δημιουργείται μία 

νοηματική αντίφαση.

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός (effective planning) αντανακλά την οργανωσιακή 

στρατηγική, και είναι, όπως και η επικοινωνία της στρατηγικής, ένα έργο-κλειδί (key-
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project) στην διαδικασία του σχεδιασμού στρατηγικών έργων (SMPP) που παρουσιάσαμε 

παραπάνω.

Και η εμπειρία καταδεικνύει ότι σε εκείνους τους οργανισμούς που η στρατηγική 

προωθεί τον σχεδίασμά (strategy drives planning) το αποτέλεσμα της επιχ/σης είναι πάντα 

καλύτερο και επιτυγχάνεται η υλοποίηση της στρατηγικής και του οράματος. Χωρίς ένα 

στρατηγικό πλαίσιο το οποίο παρέχει κατεύθυνση, ο σχεδιασμός είναι μια απομονωμένη, μη 

ρεαλιστική δραστηριότητα.

Αλλά αυτός ο σχεδιασμός δεν πρέπει να μοιάζει με τους κανονικούς ετήσιους 

οικονομικούς σχεδιασμούς τόσο, όσο να βασίζεται σε σχεδίασμά μετά από εκπαίδευση για 

την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων υλοποίησης της στρατηγικής, όπως η λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων και η αξιολόγηση καταστάσεων.

• Η ευθυγράμμιση του οργανισμού. Σε ό,τι επίσης αφορά την ευθυγράμμιση της δομής 

του οργανισμού με την στρατηγική, Μ.Freedman υποστηρίζει ότι η στρατηγική πρέπει να 

οδηγεί την δομή (strategy must drive structure) και όχι το αντίθετο.

Οι δομές θα πρέπει να σχεδιάζονται με βάση κάποια ξεκάθαρα κριτήρια, τα οποία θα 

διασφαλίζουν την στρατηγική ευθυγράμμιση (strategic alignment). Αυτά, μπορεί να είναι:

■S Η συμβατότητα (compatibility) της δομής με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

της επιχείρησης.

S Συνέπεια (consistency) της δομής με τις δύο ή τρεις βασικές διαδικασίες, οι 

οποίες διευκολύνουν την ροή της εργασίας και οι οποίες διαδικασίες 

υποστηρίζουν την στρατηγική.

S Πρέπει να υπάρχει υποστήριξη από τις κεντρικές λειτουργίες της επιχ/σης προς 

τις γεωγραφικά διεσπαρμένες επιχειρηματικές της μονάδες.

S Ευθυγραμμισμός της δομής με το κυρίως προϊόν ή υπηρεσία της επιχ/σης.

S Μεταβίβαση της εξουσίας στην λήψη των αποφάσεων (devolution of 

authority) και εκχώρηση αρμοδιοτήτων (delegation) σε εκείνες τις θέσεις που 

είναι πιο κοντά στην υλοποίηση της απόφασης.

S Συμβατότητα (compatibility) της δομής με την οργανωσιακή κουλτούρα και το 

στυλ διοίκησης.

Παρόλα αυτά η έρευνα έχει δείξει ότι η δομή μιάς επιχείρησης (structure), ενώ είναι 

σημαντική για τα άτομα ξεχωριστά και την θέση τους στον οργανισμό, έχει λίγη σημασία για 

την υλοποίηση της στρατηγικής. Σημαντικής σημασίας για την υλοποίηση της στρατηγικής 

αντίθετα, είναι οι επιχειρησιακές διαδικασίες, οι οποίες διευκολύνουν την ολοκλήρωση των
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εργασιών, (και οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα στις «λευκές γραμμές» ενός 

οργανογράμματος), και η κουλτούρα του οργανισμού, η οποία υποστηρίζει την ανώτερη 

απόδοση και ένα ισχυρό σύστημα λήψης αποφάσεων (M.Freedman, 2003).

• Η εγκατάσταση συστήματος λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν κάποιες λογικές 

διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την σωστή υλοποίηση της στρατηγικής, και 

δημιουργούν μια κοινή γλώσσα μέσα στον οργανισμό για τα άτομα ξεχωριστά αλλά και τις 

ομάδες.

Αυτές μπορούν, κατά τον M.Freedman, να χωρισθούν σε 6 κατηγορίες, οι οποίες είναι 

σχεδιασμένες για να διευκολύνουν:

S Την λήψη μια απόφασης μεταξύ εναλλακτικών αποφάσεων δράσης (decision 

making).

■S Την παρεμπόδιση των πραγμάτων από το να πάνε στραβά ή λάθος (potential 

problem analysis).

•S Την προώθηση περαιτέρω ευκαιριών όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά 

(potential opportunity analysis).

S Την εύρεση της πραγματικής αιτίας όταν τα πράγματα έχουν πάει στραβά 

(problem analysis).

S Την αξιολόγηση περίπλοκων καταστάσεων, καθορίζοντας προτεραιότητες και 

σχεδιασμό δράσης (situation appraisal).

S Την ανάπτυξη ενός σχεδίου για την υλοποίηση ενός στόχου-κλειδιού (project 

management).

Φυσικά, αυτές οι διαδικασίες είναι καθολικές για όλον τον οργανισμό, σε κάθε 

λειτουργία, μονάδα, γεωγραφική περιοχή και ιεραρχικό επίπεδο. Η έρευνα επίσης κατέδειξε 

ότι η ανταπόδοση τέτοιων συστημάτων είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό, όπως η 

ταχύτητα με την οποία λύνονται τα προβλήματα, η ποιότητα των αποφάσεων, και η 

οικονομική απόδοση φυσικά. Έτσι, με τέτοια συστήματα, διαδικασίες και ικανότητες, 

προάγεται σημαντικά η επιτυχημένη και αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής.

• Η μείωση της πολυπλοκότητας. Ο πέμπτος και τελευταίος σημαντικός παράγοντας- 

κλειδί για την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής, κατά τον M.Freedman, είναι η μείωση 

της πολυπλοκότητας (reducing complexity) του οργανισμού. Όλοι οι οργανισμοί έχουν κατά 

καιρούς ωφεληθεί από την μείωση της πολυπλοκότητάς τους. Η πολυπλοκότητα υπάρχει με 

διάφορα «στρατηγικά προσωπεία», όπως τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του οργανισμού, η 

ποικιλία και η φύση των πελατών που εξυπηρετούνται, ο αριθμός των προμηθευτών, ο
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αριθμός και η πολυπλοκότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών, η έλλειψη κοινής γλώσσας 

για την επίλυση προβλημάτων, και όλα αυτά μαζί δυσχεραίνουν την υλοποίηση της 

στρατηγικής.

Ακόμη και εάν τεθεί μια ξεκάθαρη και ισχυρή στρατηγική, η οποία να απαντά σε 

ερωτήσεις που αφορούν το σε ποια προϊόντα και ποιες αγορές θα δραστηριοποιηθεί η 

επιχείρηση, ακόμη και τότε, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κοιτάξουν με «χειρουργικής 

ακρίβειας» ματιά το πού προστίθεται αξία στην επιχείρηση. Ο κανόνας 50/5 (“rule of 

50/5”), καταδεικνύει ότι για πολλές επιχειρήσεις το 50% των συνολικών εσόδων τους 

προέρχεται μόνο από το 5% των καλύτερων (top) προϊόντων τους, και ότι για τα τελευταία 

(bottom) 50% προϊόντα τους έχουν έσοδα μόλις 5% από τα συνολικά έσοδά τους. Το ίδιο 

ισχύει και για τους πελάτες των επιχειρήσεων. Άρα, η απλοποίηση των σειρών προϊόντων 

αλλά και της ποικιλίας των πελατών είναι επιβεβλημένη για την μείωση του κόστους και τον 

εξορθολογισμό του κέρδους (M.Freedman, 2003).

Τέλος, για την 5η φάση της διαδικασίας της στρατηγικής διοίκησης, δηλαδή τον έλεγ/ο, 

την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της στρατηγικής (Monitoring, Reviewing, and 

Updating Strategy), o M.Freedman υποστηρίζει ότι αυτή θα πρέπει να είναι μια συνεχής, 

και προοδευτικά αυξανόμενη δραστηριότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης. Η Διοίκηση 

ενός οργανισμού θα πρέπει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο της υλοποίησης της 

στρατηγικής της. Και εάν αυτή η πρόοδος είναι ανεπαρκής, τότε ή η στρατηγική η ίδια 

χρειάζεται αναθεώρηση ή αλλαγή, ή περισσότερη προσπάθεια, πόροι (resources), 

ικανότητες (skills), πειθαρχία (discipline) και αφοσίωση-δέσμευση (commitment) 

απαιτούνται για να διασφαλίσουν την επιτυχία της υλοποίησης της στρατηγικής.

Το έργο της δημιουργίας και της υλοποίησης της στρατηγικής δεν είναι για τους 

αδύναμους. Απαιτεί πειθαρχία (discipline), αφοσίωση-δέσμευση (commitment), 

δημιουργικότητα (creativity), ηγεσία (leadership), ανώτερη σκέψη (superior thinking), 

και ανώτερες ικανότητες εκτέλεσης και υλοποίησης (superior execution skills). Για τον 

Mike Freedman,, η υλοποίηση της στρατηγικής χρειάζεται μια ιδιοφυία.

(Mike Freedman, “The Genius is in the Implementation ”, Journal of Business Strategy, 

March/April 2003, pp.26-31).
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Α.8.4 Οι έρευνες της Susan Miller. David Wilson and David Hickson (2004)

Οι έρευνες των παραπάνω ερευνητών για την υλοποίηση της στρατηγικής εστιάζονται 

σε δύο μεταβλητές, την συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία του οργανισμού (acumulated 

stock of experience) και την ετοιμότητά του για αλλαγές (readiness for the changes).

Οι Susan Miller et al. διατείνονται ότι η δράση των μάνατζερς (managerial action), η 

οποία περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδίασμά και την υλοποίηση, λαμβάνει χώρα σε ένα 

οργανωσιακό περιβάλλον (organizational context), το οποίο αποτελείται από όνο 

σηααντικές αεταβλητές. οι οποίες επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων των μάνατζερς και την 

υλοποίηση αυτών των αποφάσεων:

•S την συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία που έχει ένας οργανισμός (accumulated 

stock of experience), και όσο περισσότερη πρόσβαση έχουν σ’αυτήν οι μάνατζερς 

και την χρησιμοποιούν τόσο το καλύτερο,

·/ και την ετοιμότητα για αλλαγές που μπορούν να επιδείξουν η κουλτούρα και η 

δομή ενός οργανισμού (culture and structure readiness for the changes), αλλαγές 

τις οποίες υπαγορεύουν οι αποφάσεις των μάνατζερς. Και οργανωσιακά 

περιβάλλοντα λιγότερο έτοιμα για αλλαγή θέτουν προβλήματα στους μάνατζερς, σε 

ό,τι αφορά την υλοποίηση των αποφάσεών τους.

Άρα, η υλοποίηση των αποφάσεων των μάνατζερς επηρεάζεται από την γνώση- 

εμπειρία του οργανισμού και την ετοιμότητά του για αλλαγή (experience and readiness for 

change). Όταν αυτές οι δύο μεταβλητές είναι ισχυρές, τότε οι στρατηγικές αποφάσεις 

υλοποιούνται επιτυχώς, όταν αυτές οι μεταβλητές είναι απούσες τότε οι στρατηγικές 

αποφάσεις αποτυγχάνουν.

Η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία του οργανισμού (accumulated stock of 

experience) της Susan Miller et al (2004), συμφωνεί μάλιστα με τον παράγοντα υλοποίησης 

της στρατηγικής της οργανωσιακής μάθησης (organizational learning) του μοντέλου του 

Okumus (2001), που παρουσιάσαμε παραπάνω.

Στην μακρόχρονη έρευνα της Susan Miller et al. σε 55 εταιρείες της Μ.Βρετανίας, 

αποδείχθηκε ότι δεν αρκούν οι προσεκτικά σχεδιασμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες όταν 

μιλάμε για την υλοποίησή τους, ιδιαίτερη σημασία έχει το εσωτερικό οργανωσιακό 

περιβάλλον (κουλτούρα, δομή, ηγεσία) στην υλοποίηση αυτών των στρατηγικών 

πρωτοβουλιών. Και μάλιστα, οι δύο αεταβλητές που αναωέοαιιε, 1) η γνώση-εμπειρία του 

οργανισμού και 2) η ετοιμότητά του για αλλαγές (ετοιμότητα της κουλτούρας, της δομής, 

και της ηγεσίας για αλλαγές), σηαατοδοτούν την επιτυηα rvc υλοποίησης, των
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στρατηγικών αποφάσεων. Ακόμη και κάθε μια μεταβλητή χωριστά αρκεί για την 

επιτυχία, καθώς η έρευνα έδειξε ότι η υγιής εμπειρία του οργανισμού μπορεί να 

υπερνικήσει οργανωτικές καταστάσεις ανεπίδεκτες αλλαγής και να συμβάλει στην 

επιτυχημένη υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων, όπως και σε οργανισμούς όπου 

απουσιάζει η εμπειρία αλλά ο οργανισμός είναι έτοιμος για αλλαγή, τότε και πάλι οι 

στρατηγικές αποφάσεις μπορούν να υλοποιηθούν με επιτυχία (Susan Miller, David Wilson, 

David Hickson, “Beyond Planning Strategies, for Successfully Implementing Strategic 

Decisions ”, Long Range Planning 37 (2004) pp.201-218, p.201).

Είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξει και να αναπτυχθεί ένας οργανισμός, όσιό το να 

διαμορφωθεί και να σχεδιασθείμια στρατηγική.

(organizational change & development vs strategy formulation & strategic planning).

Η κατανόηση της διάδρασης, δηλ. της αλληλεπίδρασης (interaction) μεταξύ του 

οργανισμού και της στρατηγικής μοιάζει με ένα «μαύρο κουτί» για τους θεωρητικούς της 

στρατηγικής (strategists), η οποία κατανόηση όμως είναι απαραίτητο συστατικό της 

δράσης των μάνατζερς και χωρίς αυτήν δεν μπορούν να επιτύχουν την υλοποίηση των 

στρατηγικών τους αποφάσεων.

Οι Susan Miller et al.(2004) εξετάζουν το πώς οι στρατηγικές γίνονται πράξη και 

υλοποιούνται. Εξετάζουν τις “δράσεις των μάνατζερς” (managerial actions) και το 

“οργανωσιακό περιβάλλον” (organizational context), και αξιολογούν ποιος από τους δύο 

παράγοντες έχει μεγαλύτερη σημασία για την υλοποίηση και το αποτέλεσμα των 

στρατηγικών αποφάσεων ή ποιος συνδυασμός τους.

Πρέπει να πούμε εδώ πως οι “δράσεις των μάνατζερς” (managerial actions) για τους 

Susan Miller et al (2004), είναι τί έκαναν στην πράξη οι μάνατζερς στην φάση της 

υλοποίησης της στρατηγικής και δεν είναι άλλο από την κατηγορία της “λειτουργικής 

διαδικασίας” (operational process), που παρουσιάσαμε στο θεωρητικό μοντέλο υλοποίησης 

του Okumus (2001, 2003), την 3η κατηγορία του μοντέλου. Το δε “οργανωσιακό 

περιβάλλον” (organizational context) έχει για τους ερευνητές την ίδια περίπου έννοια.

Έτσι, οι Susan Miller et al (2004) εξετάζουν τρία μείζονα πεδία me υλοποίησή της 

στρατηγικής (three broad areas of implementation):

S τις συνθήκες (conditions). μέσα στις οποίες η υλοποίησης της στρατηγικής 

λαμβάνει χώρα, ή αλλιώς το οργανωσιακό περιβάλλον (org. context),

S τις δράσεις των μάνατζερς (manaserial activities), οι οποίες εμπλέκονται για να 

μετατραπούν οι στρατηγικές αποφάσεις σε πράξη,
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■S και την απόδοση (performanceλ ο βαθμός στον οποίο οι αντικειμενικοί στόχοι

των στρατηγικών αποφάσεων έχουν επιτευχθεί.

Και η ανάλυση των δεδομένων, κατέδειξε έναν αριθμό από επιμέρους όψεις της

υλοποίησης (aspects of implementation), οι οποίες υπάγονται στα 3 παραπάνω μείζονα

πεδία. Έτσι έχουμε τις παρακάτω όψεις (aspects) της υλοποίησης:

λ συνθήκες Η οργανωσιακή εμπειρία και γνώση.
Η ετοιμότητα (για αλλαγή) του οργανωσιακού περιβάλλοντος 
(ετοιμότητα για αλλαγή της κουλτούρας, δομής, ηγεσίας).

λ δοάσεκ των
αάνατξεοα: Η αξιολόγηση αντικειμενικών στόχων

Ο καθορισμός καθηκόντων 
Η εξεύρεση και κατανομή πόρων 
Η απόκτηση αποδοχής
Η διασφάλιση διευκολυντικών οργανωτικών δομών 
Η έμφαση στην προτεραιότητα

S απόδοση: Η επίτευξη των αντικειμενικών στόχων.

Οι συνθήκες (conditions) αναφέρονται στο οργανωσιακό περιβάλλον (context), όπου η 

υλοποίηση της στρατηγικής λαμβάνει χώρα.

Οι συνθήκες (conditions) έχουν τις εξής όψεις, οπτικές (aspects):

• την οργανωσιακή εμπειρία και γνώση (the organizational experience base), οι 

οποίες δηλώνουν την αποκτηθείσα και διαθέσιμη γνώση του οργανισμού, είτε 

αυτή βρίσκεται μέσα στον οργανισμό, είτε «αγοράζεται» από εξωτερικούς 

συνεργάτες με outsourcing,

• και την ετοιμότητα (για αλλαγή) του οργανωσιακού περιβάλλοντος (the 

readiness of the organizational context). Η ετοιμότητα του οργανωσιακού 

περιβάλλοντος, η ετοιμότητα δηλαδή της δομής και της κουλτούρας, 

αναφέρεται στον βαθμό που ό,τι γίνεται μέσα στον οργανισμό, ταιριάζει με τις 

κυριαρχούσες νόρμες και προσδοκίες είτε μέσα στον οργανισμό είτε μέσα στο 

κλαδικό και γενικότερο περιβάλλον της επιχείρησης.

Με λειτουργικούς όρους λοιπόν την οργανωσιακή γνώση-εμπειρία και την ετοιμότητα, 

οι Susan Miller et al τις ονομάζουν:

• “εξοικείωση” (“familiarity")

• και “δεκτικότητα” (στην αλλαγή) (“receptivity”).
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Οι δράσεις των αάνατξεος (managerial activities) είναι οι δράσεις των μάνατζερς 

όταν σχεδιάζουν και οργανώνουν την υλοποίηση της στρατηγικής. Οι Susan Miller et al, τις 

ονομάζουν λειτουργικά:

• “αξιολόγηση” (“assessing”)

• “προσδιορισμός" (“specifying”)

• “εξεύρευση και κατανομή πόρων” (“recourcing")

• απόκτηση “αποδοχής” (gaining “acceptability”)

• "διευκόλυνση της οργανωτ. δομής” ("structuralfacilitation ”)

• “έμφαση στην προτεραιότητα" (“prioritizing ”).

Η απόδοση (performance) ονομάζεται πιο λειτουργικά ως “επίτευξη" 

(“achievement").
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Επιπλέον, οι ερευνητές κάνουν μια επιπλέον κατηγοριοποίηση για την υλοποίηση της 

στρατηγικής, και διαχωρίζουν την ομάδα που βασίζεται στην γνώση & εμπειρία 

(Experience-based group), από την ομάδα που βασίζεται στην ετοιμάτητα (Readiness- 

based group). Κάθε μια από τις δύο ομάδες έχει τις δικές της οπτικές υλοποίησης:

• Experience-based group: 1) familiarity

2) assessability

3) specificity

4) resourcing

5) acceptability

• Readiness-based group: 1) receptivity

2) structural facilitation

3) prioritizing

Η εμπειρία (experience) και η ετοιμότητα (readiness) που αποτελούν το περιβάλλον 

(context) του οργανισμού, οδηγούν στην επίτευξη των αντικειμενικών στρατηγικών στόχων 

(achievement), μέσω των πράξεων των μάνατζερς (managerial, actions):

EXPERIENCE

READINESS
• Managerial Actions (planning) take place in the context of 

organisational readiness and experience

• In turn, managerial actions during implementation can inform 
experience and change organisational readiness

Figure 1. Decision achievement

(Susan Miller et al, 2004)

Φεβρουάριος 2005Κυριακή Μουρατίόου



Υλοποίηση της νέας επιναοιηιατικής στρατηγικής & Στρατηγική Αλλαγή Executive MBA

(implementation

Κυριακή Μουρατίόου Φεβρουάριος 2005



Υλοποίηση τιic nk υπί'/ειοηματικικ στοατηνική-? & Στρατηγική Λ/,/,ανή Executive MBA

Τα συμπεράσματα της έρευνας (conclusions) είναι ότι οι μάνατζερς, τα στελέχη 

μπορούν να σχεδιάσουν την υλοποίηση μιας στρατηγικής απόφασης πολύ καλύτερα όταν 

υπάρχει προηγούμενη παρόμοια εμπειρία (experience). Όμως, ακόμη και όταν δεν υπάρχει 

παρόμοια προηγούμενη εμπειρία, μπορούν να βασισθούν στην ετοιμότητα του οργανισμού 

(readiness) για την στρατηγική απόφαση ή πρωτοβουλία.

Αυτή η ετοιμότητα (readiness), η οποία προϋποθέτει:

1) δεκτικότητα της οργανωσιακής δομής και κουλτούρας (structural and cultural 

receptivity) απέναντι στην στρατηγική απόφαση (δηλαδή ετοιμότητα απέναντι στην 

αλλαγή),

2) διευκόλυνση της οργανωτικής δομής (structural facilitation) απέναντι στην στρατηγική 

απόφαση και

3) έμφαση στην προτεραιότητα (prioritizing) της στρατηγικής απόφασης,

καθιστά δυνατή την υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων και προσδίδει από μόνη της (η 

ετοιμότητα) στα στελέχη κάποια σιγουριά για την επιτυχία υλοποίησης αυτών.

Και οι δύο προσεγγίσεις στην υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων, αυτή της 

εμπειρίας και αυτή της ετοιμότητας (experience-based approach and readiness-based 

approach), απαιτούν υποστήριξη και αφοσίωση από όλα τα στελέχη και τους 

εργαζόμενους (support, backing and commitment).

Οι Darragh και Campbell υπογραμμίζουν ότι η υποστήριξη (backing) και η 

αφοσίωση-δέσμευση (commitment) παίζουν αποφασιστικής σημασίας ρόλο στο να 

διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις δεν θα «κολλήσουν», και δεν 

θα εμποδισθούν.

Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Susan Miller et al (2004), αν και η υποστήριξη και η 

αφοσίωση παίζουν διαφορετικό ρόλο σε κάθε μια από τις δύο προσεγγίσεις της υλοποίησης 

(αυτήν της εμπειρίας και αυτήν της ετοιμότητας). Στην προσέγγιση της εμπειρίας, η 

υποστήριξη και η αφοσίωση (backing and commitment) είναι το αποτέλεσμα της 

δραστηριότητας του σχεδιασμού και της οργάνωσης. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση 

υποθάλπουν ένα κλίμα αποδοχής (acceptance) ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, οι οποίοι 

διαπνέονται από εμπιστοσύνη για την όλη διαδικασία. Στην προσέγγιση της ετοιμότητας, 

η υποστήριξη (support) είναι ένα χαρακτηριστικό του κλίματος δεκτικότητας (receptive 

climate), το οποίο παρέχει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την υλοποίηση των 

στρατηγικών αποφάσεων, και το οποίο διασφαλίζει ότι διατηρείται η αφοσίωση 

(commitment), καθιστώντας την άμεση προτεραιότητα.
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Ο Βασίλης Παπαδάκης (V.Papadakis et al., 2001) αναφέρει ότι η συμμετοχή των 

στελεχών στην λήψη των στρατηγικών αποφάσεων βελτιώνει τα επίπεδα ομοφωνίας και 

συνέναισης (consensus) ανάμεσα στα στελέχη, αλλά και τα ευρήματα της έρευνας της 

Susan Miller et al. (2004) υποδεικνύουν ότι τα ανώτερα στελέχη (senior managers), όταν 

συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων υλοποίησης τείνουν να παραμένουν “εμπλεκόμενα” 

(to stay involved), τείνουν να συμμετέχουν στην διαδικασία της υλοποίησης, 

επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα των Veliyath and Shortell, ότι η εμπλοκή (involvement) 

των ανώτερων στελεχών γεννά μια μεγαλύτερη αφοσίωση στις στρατηγικές (a greater 

commitment to strategies).

Η σημαντική επισήμανση που κάνουν οι S.Miller et al (2004) είναι ότι όταν δεν 

υπάρχει αποδοχή (acceptability) της υλοποίησης των στρατηγικών αποφάσεων, τότε τα 

στελέχη θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά (και είδαμε παραπάνω ότι “αποδοχή” 

“acceptability” υπάρχει, όταν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία “experience”). Το να 

σχεδιάσουν τα στελέχη προσεκτικά την υλοποίηση της στρατηγικής και να συγκαλύψουν 

την έλλειψη της αποδοχής, δεν φτάνει (Susan Miller et al, 2004, p.211).

Χρειάζεται ένα οργανωσιακό περιβάλλον (context) είτε με γνώση και εμπειρία, 

δηλαδή experienced-based (με τα στοιχεία που προείπαμε: familiarity, assessability,

specificity, resourcing, acceptability), είτε με ετοιμότητα, δηλαδή readiness-based (με τα 

στοιχεία που προείπαμε: receptivity, structural facilitation, priority), είτε ακόμη καλύτερα 

και τα δυό μαζί.

Το να σχεδιάσουν λοιπόν τα στελέχη προσεκτικά και επιμελώς την υλοποίηση της 

στρατηγικής δεν φτάνει. Χρειάζεται ένα οργανωσιακό περιβάλλον,context (δομή, κουλτούρα 

και ηγεσία), με εμπειρία και ετοιμότητα (with experience and readiness), δεκτικό στην αλλαγή 

(receptive to change) που επιφέρουν αλλά και υπαγορεύουν οι νέες στρατηγικές αποφάσεις, 

το οποίο (περιβάλλον) δημιουργεί την υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων ως ύψιστη 

προτεραιότητα (high priority).

Α.8.5 Το πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής του Andreas Raps 12004)

Ο Andreas Raps (2004) δίνει ένα πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής το οποίο 

αποτελείται από τέσσερις παράγοντες κλειδιά επιτυχίας:

1) την κουλτούρα (culture)

2) τον οργανισμό (organization)

3) τους ανθρώπους (people) και
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4) τα συστήματα και εργαλεία ελέγχου (control systems and instruments).

Υποστηρίζει ότι εάν μια επιχείρηση έχει επιτυχώς υλοποιήσει ένα στρατηγικό της 

σχέδιο, τότε σαφέστατα ανήκει στην μειοψηφία, καθώς το ποσοστό των επιχειρήσεων, οι 

οποίες υλοποιούν επιτυχώς ένα στρατηγικό τους σχέδιο αγγίζει μόλις το 10% με 30%.

Θεωρεί ότι οι επιχ/σεις οφείλουν να βελτιώσουν τις δραστηριότητες της στρατηγικής 

υλοποίησης, αλλά αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς οι αντικειμενικοί στόχοι των 

στρατηγικών κατά κάποιον τρόπο ξεχνιούνται όταν η στρατηγική περνά στην φάση της 

υλοποίησης. Υπάρχουν πολλές αιτίες γι’ αυτό.

Η παραδοσιακή υλοποίηση της στρατηγικής δίνει υπερβολική έμφαση στην δομή 

(structure) του οργανισμού. Ιδανικά όμως η προσπάθεια της υλοποίησης δεν πρέπει να 

βασίζεται σε ένα μόνο συστατικό στοιχείο, όπως η δομή, αλλά σε ένα ευρύτερο σύνολο. Θα 

πρέπει να δίνεται προσοχή και στις λεγάμενες «μαλακές» («soft») μεταβλητές της υλοποίησης, 

όπως είναι η οπτική της κουλτούρας και η οπτική των ανθρωπίνων πόρων. Πρέπει να 

λάβουμε υπόψιν μας και τις «μαλακές» (“soft”) μεταβλητές επιτυχίας, αλλά και τις 

«σκληρές» (“hard”) μεταβλητές επιτυχίας ενός οργανισμού (όπως είναι η δομή, αλλά και ο 

κύκλος εργασιών, τα ποσοστά κέρδους κλπ). Παραδοσιακά, οι σκληρές μεταβλητές 

ετύγχαναν της μέγιστης προσοχής, το σημαντικό όμως τώρα είναι να δοθεί εξίσου προσοχή 

και στις μαλακές μεταβλητές, όπως είναι η κουλτούρα και οι ανθρώπινοι πόροι. Αυτό θα 

οδηγήσει στην επιτυχία της υλοποίησης της στρατηγικής.

Έτσι ο Andreas Raps (2004) προτείνει στα στελέχη να συγκεντρωθούν σε 4 

παράγοντες-κλειδιά επιτυχίας της υλοποίησης της στρατηγικής:

Strategy implementation’s 4 key success factors

(Andreas Raps, 2004)
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1. Η Κουλτούρα (Culture)

Κάθε οργανισμός έχει την δική του κουλτούρα, που είναι ένα σύστημα κοινών 

πεποιθήσεων και αξιών. Η εταιρική κουλτούρα δημιουργεί και δημιουργείται από την 

ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού. Συνεπώς η κουλτούρα 

προσδιορίζει τον βαθμό συνεργασίας μεταξύ των μελών του οργανισμού, τον βαθμό της 

αφοσίωσης (dedication) στον οργανισμό, και το βάθος της στρατηγικής σκέψης μέσα σ’ 

αυτόν. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα σημαντικό στοιχείο είναι η παρακίνηση (motivation) των 

εργαζομένων, η οποία προσδιορίζει την δυνατότητα μιάς σημαντικής αλλαγής μέσα στον 

οργανισμό. Πριν να συμβεί η αλλαγή, ο οργανισμός και οι πολιτισμικές του αξίες (cultural 

values) πρέπει να «ξεπαγώσουν» (to be “unfrozen”), για να γίνει κατανοητό γιατί είναι 

απαραίτητες οι δραματικές αλλαγές. Κι ενώ οι ανάγκες για αλλαγές μπορεί να είναι 

ολοφάνερες για τα ανώτατα στελέχη και την διοίκηση, δεν είναι πάντα προφανείς για τον 

υπόλοιπο οργανισμό.

Στο περιβάλλον της κουλτούρας (cultural context), η κυρίαρχη πρόκληση της διοίκησης 

είναι να θέσει τον τόνο, τον βηματισμό, τον χαρακτήρα και την ποιότητα της κουλτούρας σε 

έναν οργανισμό, και να δει εάν η κουλτούρα συντελεί στις στρατηγικές αλλαγές για την 

υλοποίηση των οποίων είναι υπεύθυνα τα στελέχη.

Κατά την υλοποίηση της στρατηγικής, η πιο σημαντική όψη είναι η αφοσίωση- 

δέσμευση της διοίκησης στην νέα στρατηγική κατεύθυνση (top management’s commitment to 

the strategic direction). Στην πράξη, αυτή η αφοσίωση-δέσμευση είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής, έτσι τα ανώτατα στελέχη θα πρέπει να 

δείξουν την αφοσίωσή τους στην προσπάθεια. Και την ίδια στιγμή, αυτή η αφοσίωση επιδρά 

θετικά και στους εργαζόμενους, οι οποίοι επιδεικνύουν με την σειρά τους και την δική τους 

αφοσίωση (commitment) στην στρατηγική και το όραμα της επιχ/σης.

Η διοίκηση για να υλοποιήσει την στρατηγική της επιτυχώς, δεν πρέπει να υποθέτει 

ότι τα κατώτερα στελέχη έχουν τις ίδιες με αυτήν (την διοίκηση) αντιλήψεις για το 

στρατηγικό σχέδιο και την υλοποίησή του, την βαθύτερη λογική του, και την 

επιτακτικότητά του (urgency). Αντίθετα, θα πρέπει να υποθέτει ότι τα κατώτερα στελέχη 

δεν συμμερίζονται πάντα τις απόψεις της, έτσι η διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη 

(executives) θα πρέπει να πείθουν τα κατώτερα στελέχη και τους εργαζόμενους για την 

εγκυρότητα και την δύναμη των ιδεών τους (Andreas Raps, “Implementing strategy”, 

Strategic Finance, June 2004, pp.49-51).
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2. Ο Οονανισμόε (Organization)

Πρέπει να σκεφτεί κανείς όνο όψεις ενός οργανισμού, την δομή τον (structure) και 

την ροή λήψης αποφάσεων (decision-flow), εάν θυμηθούμε την δομική και λειτουργική 

διάσταση μιας οργάνωσης (Δ.Μπουραντάς, 2002, σελ.98).

Η δομή ξεδιπλώνει και αναπτύσσει τις ευθύνες, υπευθυνότητες (accountabilities) στον 

οργανισμό, έτσι ώστε αυτός να επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους, σκοπούς και 

τελικώς την αποστολή του. Η αποστολή (mission) και οι αντικειμενικοί σκοποί (goals) ενός 

οργανισμού είναι οι γενικές και συγκεκριμένες ευθύνες της ανώτατης διοίκησης (top 

management). Οι αντικειμενικοί σκοποί (goals) υποδιαιρούνται περαιτέρω σε 

αντικειμενικούς στόχους (objectives), οι οποίοι εκχωρούνται στο επόμενο επίπεδο 

διοίκησης, το επίπεδο των ανώτατων στελεχών (executive management). Και στην ουσία, η 

στρατηγική προσδιορίζει δύο πράγματα, την συνολική κατεύθυνση του οργανισμού, αλλά 

και τον ρόλο της ανώτατης διοίκησης (Andreas Raps, 2004, ρ.51).

Οι διαδικασίες ροής λήψης των αποφάσεων (decision-flow processes), όμως, είναι 

το όχημα που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να ενσωματώσουν τα αποτελέσματά τους 

σε κατανοητά πρότυπα (coherent patterns) για την ανάπτυξη, υλοποίηση και τον έλεγχο των 

αποφάσεων. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι λιγότερο από το 5% των εργαζομένων κατανοεί 

την στρατηγική του οργανισμού που εργάζεται. Χωρίς όμως την κατανόηση της στρατηγικής 

σε γενικές γραμμές, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική 

υλοποίησή της. Αλλά για να επιτευχθεί η κατανόηση της στρατηγικής από όλους τους 

εργαζόμενους, αυτό που είναι απαραίτητο, είναι η σωστή επικοινωνία της στους 

εργαζόμενους, αλλά και ένας υψηλός βαθμός διαφάνειας στην διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η υλοποίηση της στρατηγικής αποτυγχάνει, είναι η 

ασαφής ανάθεση καθηκόντων και ευθυνών. Ποιος είναι υπεύθυνος για ποιο πράγμα; 

Επιπλέον, τα καθήκοντα και οι ευθύνες διαχέονται μέσα σε πολυάριθμες οργανωσιακές 

μονάδες, οι οποίες τείνουν να σκέφτονται με γνώμονα μόνο την δική τους τμηματική δομή 

και όχι με γνώμονα τον συνολικό οργανισμό. Γι' αυτό και οι δια-τμηματικές, οι δια- 

λειτουργικές ομάδες (cross-functional teams) και οι σχέσεις (relations) που αναπτύσσονται 

μεταξύ τους είναι αποφασιστικής σημασίας στην προσπάθεια υλοποίησης της στρατηγικής. 

Η γραφειοκρατία (bureaucracy) τέλος, μπορεί να δυναμιτίσει την προσπάθεια δια- 

τμηματικής συνεργασίας και την προσπάθεια υλοποίησης της στρατηγικής (Andreas Raps, 

2004).
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Ένα άλλο πρόβλημα επίσης για την υλοποίηση, είναι οι διαμάχες εξουσίας & δύναμης 

(power struggles) μεταξύ των τμημάτων και ανάμεσα στα ιεραρχικά επίπεδα (An.Raps, 

2004, ρ.51). Είναι σκόπιμο εδώ να κάνουμε την διάκριση τριών εννοιών:

S της ευθύνης (responsibility), που είναι η υποχρέωση που έχει ο κάτοχος μιάς 

θέσης εργασίας να κάνει κάτι,

S της εξουσίας (authority), που είναι το νόμιμο δικαίωμα που διαθέτει ο κάτοχος 

μιάς θέσης να κάνει κάτι και να ασκεί επίδραση πάνω σε άλλα άτομα (νόμιμη 

δύναμη, legitimate power),

■S της δύναμης (power), την οποία ορίζει ο Robbins ως την ικανότητα επίδρασης, 

επιρροής και ελέγχου της συμπεριφοράς των άλλων. Ο Robbins επίσης 

διακρίνει την δύναμη (power) σε επίσημη δύναμη (formal power) και 

προσωπική δύναμη (personal power) (S.Robbins, “Organizational Behavior", 

p.367).

Αφού λοιπόν η ευθύνη (responsibility) είναι η υποχρέωση για κάποιον να κάνει κάτι, 

ενώ η εξουσία (authority) είναι το δικαίωμα να κάνει κανείς κάτι, είναι λογικό ότι για κάθε 

ευθύνη θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη εξουσία. Πρέπει δηλαδή να τηρείται η αρχή της 

αντιστοιχίας ευθύνης-εξουσίας, να τηρούνται τα ιεραρχικά επίπεδα, η κλίμακα εξουσίας, 

αλλά και όλες οι αρχές που διαμορφώνουν τις σχέσεις εξουσίας σε έναν οργανισμό 

(Δ.Μπουραντάς, 2002, σελ.173-178).

Πολύ συχνά όμως δεν τηρούνται οι παραπάνω αρχές, αλλά και πολύ περισσότερο οι 

ευθύνες και τα καθήκοντα που ανατίθενται είναι ασαφή, γι’ αυτό και προκύπτουν διαμάχες 

εξουσίας είτε οριζόντια, μεταξύ δηλαδή των τμημάτων, είτε κάθετα ανάμεσα στα ιεραρχικά 

επίπεδα.

Για να αποφευχθούν οι διαμάχες εξουσίας (power struggles) μεταξύ των τμημάτων 

(οριζόντια) και ανάμεσα στα ιεραρχικά επίπεδα (κάθετα), θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο με 

την ξεκάθαρη ανάθεση καθηκόντων και ευθυνών σχετικά με τις λεπτομερείς δραστηριότητες 

και εργασίες της υλοποίησης της στρατηγικής. Έτσι μόνο, τα καθήκοντα και οι ευθύνες 

είναι ευδιάκριτα, και μπορούν να αποφευχθούν δυνητικά προβλήματα (Andreas Raps, 2004. 

ρ.51).
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3. Οι Άνθρωποι (People)

Οι ανθρώπινοι πόροι αντιπροσωπεύουν ένα πολύτιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο σε 

μια επιχείρηση, και οι πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι σταδιακά γίνονται ολοένα και 

περισσότερο σημαντικός παράγοντας υλοποίησης στις προσπάθειες υλοποίησης της 

στρατηγικής. Στο παρελθόν, ένας σημαντικός λόγος για τον οποίον οι προσπάθειες 

υλοποίησης της στρατηγικής αποτύγχαναν ήταν γιατί οι «άνθρωποι», οι εργαζόμενοι, ήταν 

καταφανώς απόντες από τον στρατηγικό σχεδίασμά (strategic planning), ο οποίος, όπως και 

ο M.Freedman (2003) υποστηρίζει, είναι μέρος της υλοποίησης της στρατηγικής. Οι 

εργαζόμενοι πρέπει να θεωρούνται μέρος της υλοποίησης της στρατηγικής.

Η υλοποίηση της στρατηγικής αλλαγής απαιτεί την εμπιστοσύνη, την συνεργασία, 

αλλά και τις ικανότητες των εργαζομένων του οργανισμού, είτε είναι τεχνικοί είτε 

διοικητικοί, κι έτσι η συνεχής ανάπτυξη του ζωτικού πόρου της επιχείρησης - των 

ανθρώπινων πόρων - είναι υψηλής προτεραιότητας.

Μια άλλη προτεραιότητα είναι η διαχείριση της αλλαγής (managing change). Είναι 

μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίζει κανείς δυνητικά εμπόδια στην αλλαγή (potential barriers 

to change), διότι οι προσπάθειες υλοποίησης συχνά αποτυγχάνουν όταν υποτιμά κανείς 

τέτοια εμπόδια. Η εμπειρία αποδεικνύει ότι εμπόδια ενάντια στην υλοποίηση της 

στρατηγικής μπορούν να οδηγήσουν σε μια ολοκληρωτική κατάρρευση της στρατηγικής.

Τέτοια εμπόδια είναι κυρίως ψυχολογικά, τα οποία κυμαίνονται από την καθυστέρηση 

και την αναβλητικότητα (delay) μέχρι την απερίφραστη απόρριψη (outright rejection), και 

οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή σε αυτά. Άλλωστε, η υλοποίηση της 

στρατηγικής εμπεριέχει κυρίως ψυχολογική χροιά κι έτσι αλλάζοντας τα ανώτατα στελέχη 

τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν την υλοποίηση 

της στρατηγικής, (τα ανώτατα στελέχη) μπορούν να μεταμορφώσουν τα εμπόδια στην 

αλλαγή σε «πύλες» αποτελεσματικής υλοποίησης (της αλλαγής).

Και καθώς η αλλαγή είναι μέρος της καθημερινότητας μέσα σε έναν οργανισμό, θα 

πρέπει κανείς να δώσει έμφαση στην επικοινωνία αυτών των αλλαγών, για να πετύχει την 

υλοποίησή τους. Ένα πρόβλημα είναι ότι η απαιτούμενη επικοινωνία με τους εργαζομένους 

σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής είναι συχνά καθυστερημένη ώσπου να 

αποκρυσταλλωθούν οι αλλαγές. Ο Andreas Raps (2004) προτείνει την εστίαση στην 

αμφίδρομη επικοινωνία (two-way communication), διότι σε τέτοιου είδους επικοινωνία οι 

εργαζόμενοι ζητούν επίμονα, «εκλιπαρούν» (“solicit”) για ερωτήσεις.
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Θυμίζουμε τα είδη της επικοινωνίας, που είναι η «από πάνω προς τα κάτω» 

επικοινωνία, η «από κάτω προς τα πάνω», η αμφίδρομη, η οριζόντια, η επίσημη, και η 

ανεπίσημη και άτυπη (informal) επικοινωνία (Δ.Μπουραντάς, 2002, σελ.433-436, 

F.Okumus, 2003, ρ.877).

Επιπλέον, η επικοινωνία θα πρέπει να εξηγεί τις αιτίες για τις οποίες οι εργαζόμενοι 

καλούνται να υλοποιήσουν, να εκπληρώσουν νέες απαιτήσεις, νέα καθήκοντα και νέες 

δραστηριότητες, εξαιτίας της υλοποίησης της στρατηγικής και της στρατηγικής αλλαγής.

Για τον λόγο αυτό ο Andreas Raps (2004) προτείνει την εστίαση στην αμφίδρομη 

επικοινωνία, η οποία προκαλεί επεξηγηματικές ερωτήσεις από τους εργαζόμενους για το 

νέο έργο τους, και υποστηρίζει ότι αυτού του είδους η επικοινωνία σχετικά με την ανάπτυξη 

και τις εξελίξεις μέσα στον οργανισμό, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα και κατά την διάρκεια 

αλλά και μετά από μιά οργανωσιακή αλλαγή (during and after an organizational change). 

Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούνται και να διαχέονται οι πληροφορίες σε όλα τα 

επίπεδα μέσα στον οργανισμό, και δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ο τρόπος που 

παρουσιάζεται μια αλλαγή στους εργαζόμενους, επηρεάζει πολύ σημαντικά την αποδοχή 

τους γι'αυτήν.

Για να αντιμετωπίσει λοιπόν κανείς, αυτό το σοβαρό θέμα της επικοινωνίας, θα πρέπει 

να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο «σχέδιο επικοινωνίας» (communications plan). Ένα τέτοιο 

σχέδιο μπορεί να γίνει το όχημα για να εστιάσουν οι εργαζόμενοι την προσοχή τους στην 

αξία της επιλεγείσας στρατηγικής (selected strategy). Ο An. Raps προτείνει με σχηματικό 

τρόπο ένα «σχέδιο επικοινωνίας», το οποίο δύναται να προωθήσει την υλοποίηση της 

στρατηγικής (market the implementation) με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει και να 

διατηρήσει την αποδοχή της (acceptance) από τους εργαζομένους. Είναι σημαντική 

πρόκληση να επικοινωνήσει κανείς ένα τέτοιο σχέδιο αποτελεσματικά, και με έναν τέτοιο 

τρόπο ώστε όλοι να το κατανοούν.

Παρακάτω δίνουμε το «σχέδιο επικοινωνίας» του Andreas Raps (2004):
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Θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν στο «σγέδιο επικοινωνίας»
--------- » ΚΛΛ

TIMING
When will the 

communication need to 
be placed?

MESSAGE
What needs to be 
communicated?

PARTICIPANTS
Who will be involved 

in the communication 
process? I

MEDIA
What methods are 

adequate for 
communicating?

%

,1

Φ

MILESTONES
How and when are 
results measured?

\
WORK PLAN
What time and effort 

are required?

(Andreas Raps, 2004)

Πέρα όμως από την διαχείριση των αλλαγών (change management) και την 

επικοινωνία (communication), θα πρέπει κανείς να σκεφτεί την ατομική συμπεριφορά των 

εργαζομένων (individual employees). Οι διαφορές της ατομικής προσωπικότητας συχνά 

προσδιορίζουν και επηρεάζουν την υλοποίηση της στρατηγικής, και διαφορετικοί τύποι 

προσωπικότητας απαιτούν διαφορετικά στυλ διοίκησης. Για την υλοποίηση της 

στρατηγικής λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει ένα «ταίριασμα» μεταξύ της σκοπούμενης 

στρατηγικής και του συγκεκριμένου προφίλ προσωπικότητας των εργαζομένων-κλειδιά της 

υλοποίησης στα διάφορα τμήματα του οργανισμού (An.Raps, 2004).

Το επόμενο σημαντικό θέμα είναι η ομαδική εργασία (teamwork). Η ομαδική εργασία 

παίζει σημαντικό ρόλο μέσα στην διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής. Για να 

οικοδομήσει κανείς αποτελεσματικές (effective) και συνεκτικές (cohesive) ομάδες μέσα 

στην διαδικασία της υλοποίησης της στρατηγικής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την 

τυπολογία σκέψης των Myers-Briggs, (μιάς κόρης και μητέρας) η οποία έχει αποδειχθεί ως 

ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στον προσδιορισμό των διαφορών μεταξύ των προσωπικοτήτων 

(Δ.Μπουραντάς, 2002, σελ.80-81).
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Το να αναγνωρίζει κανείς διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας και το να μάθει πώς 

να τους χειρίζεται αποτελεσματικά, είναι μια ικανότητα η οποία μαθαίνεται. Στην πράξη 

πάνω από ένα εκατομμύριο έρευνες με τον Myers-Briggs Type Indicator (ΜΒΤΙ™) 

διενεργούνται κάθε χρόνο σε επιχειρήσεις για το χτίσιμο ομάδων εργασίας (team building) 

και την ανάπτυξη της διοίκησης (management development). Η υλοποίηση της 

στρατηγικής, περισσότερο από κάθε άλλο πεδίο, είναι εκείνη η περιοχή που ωφελείται 

περισσότερο από μία καλά εκπαιδευμένη και «ισορροπημένη» (από άποψη 

προσωπικοτήτων) ομάδα διοίκησης (management team).

Τέλος, για να δημιουργηθεί αποδοχή για την υλοποίηση της στρατηγικής, τα μεσαία 

στελέχη (middle managers) θα πρέπει να βοηθήσουν στον σχηματισμό και την διαμόρφωση 

της στρατηγικής (must help formulate the strategy). Τις περισσότερες φορές όμως, τα μεσαία 

στελέχη και οι προϊστάμενοι (supervisors) έχουν σημαντική και γόνιμη γνώση, η οποία 

σπάνια αντλείται στην φάση της διαμόρφωσης της στρατηγικής. Και όσο αυτά τα στελέχη θα 

είναι μέρος της διαδικασίας της στρατηγικής, τόσο περισσότερο θα παρακινούνται (motivated) 

και θα ενεργοποιούνται, διότι θα βλέπουν τον εαυτό τους ως ένα σημαντικό κομμάτι της 

όλης διαδικασίας.

Ως αποτέλεσμα της εμπλοκής των μεσαίων και κατώτερων στελεχών στην διαδικασία 

διαμόρφωσης της στρατηγικής, είναι η αύξηση της πιθανότητας για μια ομαλή, στοχευμένη, 

και κυρίως αποδεκτή (accepted) υλοποίηση της στρατηγικής. Γι’ αυτό το να «εμπλέξει» 

(involving) κανείς τους εργαζόμενους με την στρατηγική, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα- 

σταθμός (milestone) για να καταστήσει την στρατηγική, καθημερινή δουλειά του καθένα 

μέσα στον οργανισμό (to make strategy everyone’s everyday job). Χωρίς να κατανοούν οι 

εργαζόμενοι την στρατηγική σε γενικές γραμμές, φυσικά δεν μπορούν να συνεισφέρουν σε 

μια αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής. Γι ’ αυτό ακριβώς η εμπλοκή των μεσαίων 

στελεχών φαίνεται να είναι η κατάλληλη μέθοδος για να αυξηθεί η στρατηγική κατανόηση. 

Αυτή η εμπλοκή τους με την στρατηγική, ταυτόχρονα προωθεί μια ολοκληρωμένη 

κατανόηση της στρατηγικής κατεύθυνσης του οργανισμού και βοηθά στο να επιτευχθεί μια 

στρατηγική ομοφωνία και συναίνεση (strategic consensus).

Προηγούμενα αναφέραμε ότι ο Raps υποστηρίζει ότι για να επιτευχθεί η κατανόηση 

της στρατηγικής από τους εργαζόμενους (κάτι που ευθέως συντελεί στην αποτελεσματική 

υλοποίηση της στρατηγικής), είναι απαραίτητη η σωστή επικοινωνία (communication) της 

στρατηγικής προς τους εργαζομένους, είναι απαραίτητος ένας υψηλός βαθμός διαφάνειας 

(transparency) στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, και εδώ αναφέρει ως απαραίτητη και
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την άμεση εμπλοκή (involvement) των μεσαίων και κατώτερων στελεχών στην 

διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής. (Andreas Raps, “Implementing strategy”, 

Strategic Finance, June 2004, pp.49-53).

4. Συστήματα και ερναλεία ελέννου (control systems and instruments)

Ένα σημαντικό ερώτημα για τα στελέχη είναι το πώς θα αξιολογήσουν την απόδοση της 

επιχείρησης κατά την διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση της στρατηγικής. Αυτή η 

αξιολόγηση (assessment) και ο έλεγχος (control) θεωρείται παράγοντας-κλειδί στην 

διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής.

Με σκοπό να παράσχει κανείς στην ανώτατη διοίκηση την λογική διαβεβαίωση ότι οι 

στρατηγικές πρωτοβουλίες μπορούν να υλοποιηθούν και πράγματι υλοποιούνται έτσι όπως 

εσκόπευε η διοίκηση, απαιτείται ένα σύστημα ελέγχου ( a control system) για να αναπτύξει 

και να παράσχει την απαραίτητη πληροφορία. Ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου εστιάζει σε 

κρίσιμα σημεία.

Για παράδειγμα, ένα από τα πιο σημαντικά σημεία μέσα στην διαδικασία της 

υλοποίησης της στρατηγικής, είναι ο περιορισμός του χρόνου (time restrictions). Ποιο είναι 

το πρόβλημα; Το πρόβλημα είναι ότι πολλά ανώτερα στελέχη υποτιμούν τον χρόνο που 

χρειάζεται η προσπάθεια υλοποίησης και δεν έχουν μια ξεκάθαρη και σωστά εστιασμένη 

άποψη για τις πολυπλοκότητες που εμπλέκονται στην προσπάθεια υλοποίησης της 

στρατηγικής. Βασικά, είναι αρκετά δύσκολο να προσδιορίσουν τα απαραίτητα βήματα 

υλοποίησης της στρατηγικής, και ακόμη πιο δύσκολο να εκτιμήσουν τον χρόνο που 

χρειάζονται κάθε φορά, γι αυτό και πρέπει να προσδιορίσουν τις δραστηριότητες που 

χρειάζονται πολύ χρόνο και να τις εναρμονίσουν με την υπάρχουσα χρονική δυνατότητα 

Ένας τρόπος για να το πετύχουν αυτό είναι να εναρμονισθούν και να συγχρονιστούν με τα 

τμήματα που θα επηρεασθούν και με τα στελέχη που είναι υπεύθυνα γι αυτά. Και πάντα θα 

πρέπει να συνυπολογίζουν και μια χρονική απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, 

προερχόμενη από απρόβλεπτα γεγονότα.

Τα στελέχη, για να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν επαρκώς την διαδικασία 

υλοποίησης της στρατηγικής θα πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία (tools, instruments), τα 

οποία ουσιαστικά είναι εργαλεία ελέγχου της υλοποίησης. Αύο εργαλεία (ελέγχου) υλοποίησης 

βοηθούν πολύ: η τεχνική της εξισορροπημένης κάρτας (the Balanced Scorecard, BSC) και 

οι λύσεις υποστηρικτικών λογισμικών (supportive software solutions).
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Η BSC, ένα δημοφιλές και πλέον κυρίαρχο σύστημα διοίκησης (management system), 

ενεργεί τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές μετρήσεις, για να μεταφράσει τους 

στρατηγικούς στόχους μιας επιχείρησης σε ένα συνεκτικό σύνολο από μετρήσεις απόδοσης. 

Το να ικανοποιούνται τα κριτήρια ενός εργαλείου μέτρησης της υλοποίησης της 

στρατηγικής, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται μια επιχείρηση. Ο εξατομικευμένος 

χαρακτήρας κάθε μιας εξισορροπημένης κάρτας διασφαλίζει ότι οι στρατηγικοί στόχοι της 

επιχ/σης είναι συνδεδεμένοι με επαρκή λειτουργικά μέτρα και κριτήρια. Συνεπώς, η BSC 

είναι κάτι παραπάνω από ένα εργαλείο ελέγχου της διαδικασίας υλοποίησης, προσφέρει ένα 

περιεκτικό και κατανοητό σύστημα διοίκησης το οποίο υποστηρίζει την πηδαλιούχηση της 

διαδικασίας. Ένα σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού δεν μπορεί να επιτύχει το πλήρες 

δυναμικό του μέχρις ότου να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα ελέγχου, όπως είναι οι 

προϋπολογισμοί (budgets), τα πληροφοριακά συστήματα (information systems), και τα 

συστήματα αμοιβών (reward systems). Η balanced scorecard παρέχει ένα πλαίσιο για να 

ενσωματωθούν και να ολοκληρωθούν τα επιμέρους κομμάτια των πρωτοβουλιών 

στρατηγικού σχεδιασμού και ικανοποιεί τις απαιτήσεις που έχει ένα σύστημα στρατηγικού 

σχεδιασμού (strategic planning system).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών τους, οι επιχειρήσεις συχνά 

αδιαφορούν για τις λύσεις λογισμικού (software solutions). Η υποστήριξη της τεχνολογίας της 

πληροφορικής (IT support) γίνεται ολοένα και σημαντικότερη, γιατί τα εργαλεία 

πληροφορικής (information tools) πρέπει να είναι διαθέσιμα και επαρκή για να επιτρέπουν 

στους λήπτες στρατηγικών αποφάσεων τον έλεγχο της προόδου σχετικά με τους 

στρατηγικούς σκοπούς και στόχους της επιχ/σης, την παρακολούθηση της πραγματικής 

επίδοσης της επιχ/σης, την απόδοση ευθυνών, και το πιο σημαντικό, την παροχή έγκαιρης 

προειδοποίησης οποιοσδήποτε ανάγκης για προσαρμογή ή αναδιαμόρφωση της 

στρατηγικής. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι δυνατόν για τα συστήματα ERP (enterprise 

resource planning systems) μιας επιχ/σης, τα οποία κυριαρχούν στο λειτουργικό περιβάλλον 

των καθημερινών εργασιών μιας επιχ/σης.

Η οπτική της υλοποίησης της στρατηγικής απαιτεί συστήματα με κριτήρια διαφορετικά 

από αυτά των συμβατικών συστημάτων. Και στο κέντρο του ενδιαφέροντος θα πρέπει 

ασφαλώς να είναι το πόσο καλά το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να παρακολουθήσει την 

διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής. Στο παρελθόν, οι δραστηριότητες υλοποίησης της 

στρατηγικής παρακολουθούνταν χειρωνακτικά ή με μια επί τούτου (ad hoc) και μη 

συστηματική βάση, γι’ αυτό και υπήρχε μια έλλειψη σε υποχρεωτικές επιχειρησιακές
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διαδικασίες. Η υποστηρικτική εφαρμογή των ικανοποιητικών λύσεων λογισμικού μπορεί 

να είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμη για την βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης της 

στρατηγικής. Επιπλέον, μια λύση λογισμικού είναι το σημείο εκκίνησης για τον 

προσδιορισμό ξεκάθαρης ανάθεσης αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε κάθε σημείο της 

διαδικασίας υλοποίησης. Το πλεονέκτημα είναι ότι μέσα σε μια λύση λογισμικού, οι 

ευθύνες και οι αρμοδιότητες μπορούν να προσδιοριστούν και τα υπεύθυνα στελέχη θα 

πρέπει να δεσμευθούν-αφοσιωθούν σε συγκεκριμένους στόχους. Και αυτή είναι μια 

εξαιρετική ευκαιρία για να παρακολουθήσει κανείς την πρόοδο της υλοποίησης και την 

επίτευξη των στόχων του κάθε στελέχους ξεχωριστά (Andreas Raps, 2004).

Περιέργως πως, κάποια στελέχη θεωρούν την υλοποίηση της στρατηγικής ως μια 

σκέψη μεταγενέστερη της στρατηγικής, κάτι που ασφαλώς είναι λάθος. Και παρόλο που ένα 

δημιουργικό χάος μπορεί να βοηθήσει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, η υλοποίηση της 

στρατηγικής απαιτεί πειθαρχία, σχεδίασμά, παρακίνηση και διαδικασίες ελέγχου (discipline, 

planning, motivation and controlling processes). Η διαδικασία της υλοποίησης της 

στρατηγικής κανονικά απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια και χρόνο από ολόκληρη την 

διαδικασία της διαμόρφωσής της.

Αλλά αξίζει η προσπάθεια, γιατί μια αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής έχει 

μια τεράστια επίδραση στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Στην ουσία, μια καλο- 

διαμορφωμένη στρατηγική μπορεί να δημιουργήσει μια διατηρήσιμη προστιθέμενη αξία για 

την επιχείρηση ιιόνο όταν υλοποιηθεί με επιτυχία. Έτσι, άσχετα από την εγγενή αξία μιας 

συγκεκριμένης στρατηγικής, αυτή δεν μπορεί να επιτύχει εάν απουσιάζει μια 

αποτελεσματική διαδικασία υλοποίησης. Και οι παραπάνω 4 παράγοντες-κλειδιά επιτυχίας 

(4 Key success factors) μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγοί (Andreas Raps,

“Implementingstrategy", Strategic Finance, June 2004, pp.49-53).
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II. Ανθρώπινοι Πόροι, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & οργανωσιακή αφοσίωση, 

εργασιακή ικανοποίηση, οργανωσιακή κουλτούρα, πρόσβαση των εργαζοαένων στους 

πόρους me επιγ/σης και ετοιαότητα των ερνα£ουένων για αλλαγή

Αφού εξετάσαμε τα θεωρητικά μοντέλα υλοποίησης της στρατηγικής μιας επιχ/σης 

και τις νεώτερες έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για να προσδιορίσουν τους 

παράγοντες επιτυχημένης υλοποίησης της στρατηγικής της (strategy implementation 

success-factors), στο παρόν υποκεφάλαιο του Α' Μέρους της παρούσας εργασίας, θα 

εστιάσουμε την προσοχή μας στους παράγοντες εκείνους που αφορούν στον ανθρώπινο 

πόρο της επιχείρησης.

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τον παράγοντα υλοποίησης της στρατηγικής που 

λέγεται «άνθρωποι» και «ανθρώπινος πόρος», διότι έχουμε την πεποίθηση ότι αυτός παίζει 

καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση κάθε στρατηγικής.

Καμιά στρατηγική δεν δύναται να υλοποιηθεί χωρίς την παρουσία και την συνδρομή 

των ανθρώπων της επιχείρησης. Κάθε στρατηγικό σχέδιο, όσο μεγαλεπήβολο, φιλόδοξο, 

όσο εμπνευσμένο και εάν είναι, είναι δυστυχώς ανεφαρμόσιμο και αποτελεί «κενό γράμμα» 

χωρίς την βοήθεια, την αφοσίωση και την εμπλοκή των ανθρώπων της επιχείρησης που 

καλούνται να το υλοποιήσουν και να το κάνουν πράξη.

Η αποστολή μιας επιχείρησης απαντά στο ερώτημα «Πού βρίσκεται σήμερα η 

επιχείρησή μας;». Το όραμα μιας επιχείρησης απαντά στο ερώτημα «Πού θέλουμε να 

φθάσουμε;». Η στρατηγικής μιας επιχείρησης απαντά στο ερώτημα «Πώς θα φθάσουμε 

εκεί που θέλουμε;». Τέλος η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης απαντά στο 

κρισιμότερο ερώτημα «Με ποιους θα φθάσουμε εκεί που θέλουμε;».

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης ασχολείται ακριβώς με τον 

παράγοντα «άνθρωποι» της επιχείρησης, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν την 

στρατηγική της. Πώς όμως θα υλοποιηθεί η επιχειρηματική στρατηγική εάν οι άνθρωποι 

που καλούνται να την υλοποιήσουν δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και 

δεξιότητες και δεν είναι οι κατάλληλοι, ή, ακόμη και εάν είναι οι κατάλληλοι, δεν έχουν 

την βούληση για αυτό; Ακριβώς αυτό το τελευταίο ερώτημα, αναδεικνύει την στενή και 

άμεση σχέση μεταξύ της επιχειρηματικής στρατηγικής και της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων.

Τα στελέχη του τμήματος ανθρωπίνων πόρων οφείλουν να γνωρίζουν και να 

κατανοούν τους αντικειμενικούς σκοπούς και στρατηγικούς στόχους μιας επιχείρησης, 

προκειμένου να σχεδιάσουν ανάλογες στρατηγικές, οι οποίες θα καταστήσουν τους
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εργαζόμενους της επιχείρησης ικανούς και κατάλληλους να ανταποκριθούν και να 

υλοποιήσουν τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους. Έτσι, οι διευθυντές και τα στελέχη 

του τμήματος ανθρωπίνων πόρων πρέπει να προσανατολίζονται και αυτοί στην στρατηγική 

σκέψη και να εναρμονίζονται και να ευθυγραμμίζονται με την συνολική στρατηγική της 

επιχείρησης, προκειμένου να υποστηρίξουν την πορεία της.

Έτσι, κάνουμε λόγο για Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία δεν 

είναι τίποτε άλλο από την συστηματική ανάπτυξη και υιοθέτηση συγκεκριμένων ενεργειών 

και πολιτικών που αφορούν την διοίκηση των εργαζομένων μιας επιχείρησης, με σκοπό 

αυτοί να οδηγηθούν στην επίτευξη και υλοποίηση των στρατηγικών σκοπών και στόχων της 

επιχ/σης (Noe, 2003).

Γι αυτό και οι διευθυντές ανθρωπίνων πόρων μιας επιχ/σης πρέπει να συμμετέχουν 

στον σχεδίασμά και την εφαρμογή των στρατηγικών αποφάσεών της, χρησιμοποιώντας 

μάλιστα σύγχρονες τεχνικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, στα πλαίσια του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης των πολιτικών και πρακτικών του HRM, οι οποίες 

είναι:

1) η ανάλυση και ο σχεδιασμός των εργασιών,

2) ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού,

3) η στρατολόγηση και επιλογή-στελέχωση,

4) η εκπαίδευση και η ανάπτυξη,

5) η αξιολόγηση της απόδοσης (η διοίκηση της απόδοσης),

6) η δομή αμοιβών, κίνητρα και πρόσθετες παροχές και τέλος

7) οι εργασιακές σχέσεις.

Κεντρικός πυρήνας όμως και κύριο μέλημα του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, 

εκτός από την οργανωτική δομή, τον σχεδίασμά της εργασίας, κ.ά., είναι και ζητήματα 

όπως η οργανωσιακή αφοσίωση, η εργασιακή ικανοποίηση, η ετοιμότητα των εργαζομένων 

για αλλαγή, η πρόσβαση των εργαζομένων στους πόρους της επιχείρησης, καθώς και η 

αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας προς την επιθυμητή για την επιχείρηση κατεύθυνση 

(Guest 1995, 1998, Legge 1995, Tyson 1995, Bratton and Gold 1999, B. Metcalfe et al. 

2001, Cornelius 1999, DeCenzo and Robbins 1999, Dale et al. 1997, Kaye and Dyason 

1998, Noe et al. 2000, K. Jansen 2000, Coopey and Hartley 1991, Cordery et al.1993).

Παρακάτω θα αναπτύξουμε τα συγκεκριμένα θέματα, τα οποία αποτελούν στάσεις 

των εργαζομένων μιας επιχείρησης.
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A.9. Η αφοσίωση των εργαζοαένων στο opaua tuc επιγείοηιηκ

Από τις έρευνες των παραπάνω ερευνητών (Aaltonen and Ikavalko 2002, Brooke 

Dobni 2003, Mike Freedman 2003, Susan Miller et al. 2004, Andreas Raps 2004) προκύπτει 

ότι, μεταξύ των άλλων σημαντικών παραγόντων που προσδιορίζουν την επιτυχημένη 

υλοποίηση της στρατηγικής, είναι και η αφοσίωση των εργαζομένων στο όραμα της 

επιχείρησης (employees commitment to the vision).

Απομονώσαμε την αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση (ή αλλιώς στο 

όραμα και την στρατηγική της) ως έναν πολύ σημαντικό παράγοντα υλοποίησης της 

στρατηγικής (βλέπε και σελίδα 50-52 της παρούσας), διότι θεωρήσαμε ότι η αφοσίωση 

αφενός δίνει το απαραίτητο κίνητρο και παρακίνηση (incentive and motivation) στον 

εργαζόμενο να ευθυγραμμίσει τις πράξεις του με τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του 

οργανισμού και άρα να υλοποιήσει αυτές τις πρωτοβουλίες, και αφετέρου είναι αυτή η 

οποία βοηθά στην συνευθυγράμμιση, εναρμόνιση και συντονισμό μεταξύ των υπολοίπων 

παραγόντων υλοποίησης που αναφέραμε (Okumus, 2003 ρ.874).

Ο Todd D. Jick (2001) αναφέρει ότι η οραματική ηγεσία (vision leadership) σημαίνει 

πολλά περισσότερα από το να διατυπώσει απλώς το όραμα της επιχείρησης ο ηγέτης. Το 

όραμα είναι απλώς το 10%, το υπόλοιπο 90% είναι η υλοποίηση αυτού του οράματος. Και 

η υλοποίηση αυτού του οράματος προϋποθέτει την ενεργοποίηση της αφοσίωσης των 

εργαζομένων (mobilizing commitment), καθώς βέβαια και το προσωπικό πάθος-δέσμευση 

και της ίδιας της ηγεσίας απέναντι σε αυτό το όραμα (Todd D.Jick, London Business 

School, “Vision is 10%, Implementation the Rest”, Business Strategy Review, 2001, Vol.12, 

Issue 4, pp.36-38).

O Todd Jick (2001) αναφέρει ότι ο ηγέτης συνήθως εμπνέεται το όραμα και την νέα 

στρατηγική της επιχ/σης και αφήνει την υλοποίησή τους στους άλλους. Αυτό είναι λάθος. 

Για να έχει προστιθέμενη αξία για την επιχ/ση τελικά ο ηγέτης, θα πρέπει να καταστεί και 

αυτός συμμέτοχος και συνυπεύθυνος για την υλοποίηση αυτού του οράματος.

Και αναφέρει ως σημαντικό μοχλό επίτευξης και υλοποίησης αυτού του οράματος, 

την αφοσίωση των εργαζομένων σε αυτό, η ενεργοποίηση της οποίας θεωρεί ότι είναι 

υποχρέωση της ηγεσίας, η οποία πρέπει να εμποτίσει τους εργαζόμενους με νέες ιδέες και 

να αλλάξει την ίδια την κουλτούρα και τις αξίες του οργανισμού.

Η ενεργοποίηση όμως της αφοσίωσης των εργαζομένων στο όραμα της επιχ/σης 

είναι και η Αχίλλειος Πτέρνα της ηγεσίας και των στελεχών κάθε επιχείρησης, αν και όλοι
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αναγνωρίζουν σήμερα την σπουδαιότητά της. Γιατί είναι πράγματι σημαντικό σε μια 

επιχείρηση να τους έχεις όλους σε ετοιμότητα (“on board”).

Η ακαδημαϊκή έρευνα έδειξε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των πράξεων 

που υπαγορεύονται από συμμόρφωση και υποταγή στους κανόνες (compliance) και αυτών 

που υπαγορεύονται από την αφοσίωση (commitment). Compliance versus Commitment 

(T.Jick). Γι αυτό και η ενεργοποίηση της αφοσίωσης είναι ένα δύσκολο έργο για την 

ηγεσία και τα στελέχη. Και καθώς μάλιστα τα οράματα και οι στρατηγικές αλλάζουν, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε υπαγορεύσεις του περιβάλλοντος της επιχείρησης, το έργο της 

ενεργοποίησης της αφοσίωσης των εργαζομένων καθίσταται ολοένα και δυσκολότερο.

Πράγματι, το να αποκτήσει κανείς την αφοσίωση του εργαζόμενου σε ένα όραμα ή σε 

μια αλλαγή απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση, και θα πρέπει να απαντηθούν οι εξής 

ερωτήσεις (T.Jick, 2001):

1. Ποιού/ποιών η αφοσίωση είναι σημαντική για την υλοποίηση ενός οράματος 

και μιας αλλαγής;

2. Σε ποιο βαθμό είναι αφοσιωμένοι αυτήν την στιγμή;

3. Γιατί κάποιοι εργαζόμενοι δεν είναι αφοσιωμένοι;

4. Τι μπορεί να αυξήσει την αφοσίωσή τους;

5. Πόσο καλά μπορεί κανείς να συνταιριάξει τους τρόπους αύξησης της 

αφοσίωσης με τις ανάγκες των αποδεκτών της αύξησης της αφοσίωσης 

(recipient’s needs);

Οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις είναι περίπλοκες και όχι τόσο προφανείς. 

Για την 1η ερώτηση, το κλειδί είναι να μην παραβλέψει κανείς κάποια ομάδα εργαζομένων 

ή κάποια λειτουργία που αφορά στους εργαζόμενους ή ακόμα κάποια ομάδα πελατών ή 

ακόμη και γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η επιχ/ση.

Για την 2η ερώτηση, θα πρέπει κανείς να μην βασίζεται σε αυτό που λένε οι 

εργαζόμενοι αλλά σε αυτό που πραγματικά κάνουν και άρα θα πρέπει κανείς να 

παρατηρήσει την συμπεριφορά τους για το αν υποστηρίζουν ή όχι το όραμα της 

επιχείρησης.

Για την 3η ερώτηση, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει σημαντική διαφορά 

ανάμεσα σε αυτούς που δεν είναι αφοσιωμένοι εξαιτίας της έλλειψης επιθυμίας (άρα και 

κινήτρου) και σε αυτούς που δεν είναι αφοσιωμένοι εξαιτίας της έλλειψης ικανότητας. 

Υπάρχει σημαντική διαφορά δηλαδή ανάμεσα σε αυτούς που δεν θέλουν και σε αυτούς 

που δεν μπορούν να είναι αφοσιωμένοι. Και κάθε μια από τις δύο κατηγορίες μη
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αφοσιωμένων εργαζομένων απαιτεί και διαφορετική προσέγγιση από την ηγεσία. Η μεν 

πρώτη κατηγορία εργαζομένων απαιτεί σωστή και συστηματική επικοινωνία του οράματος 

και της λογικής του και φυσικά παρακίνηση (motivation), η δε δεύτερη κατηγορία 

εργαζομένων απαιτεί εκπαίδευση.

Για την 4η και 5η ερώτηση, μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι- 

μέσα για να αυξήσει κάποιος την αφοσίωση των εργαζομένων (συναισθηματικό, λογικό, 

προσωπικό, οικονομικό, ηθικό, ηλεκτρονικό μέσο κλπ) αλλά και διαφορετικοί τρόποι με 

τους οποίους αντιδρούν οι εργαζόμενοι στα παραπάνω μέσα αύξησης της αφοσίωσής τους. 

Και η ικανότητα να επιτύχει κάποιος το ταίριασμα μεταξύ των μέσων και των τύπων των 

εργαζομένων είναι σημαντική και απαραίτητη (T.Jick, 2001).

Τέλος, η ηγεσία θα πρέπει να οικοδομήσει μια συμμαχία από αφοσιωμένους 

υποστηρικτές της για να υλοποιήσει το όραμά της. Αν κάθε στρατηγική αλλαγή γεννά μια μια 

αντίδραση, η οποία αναπαριστάται γραφικά από μια κωδωνοειδή καμπύλη με τους ισχυρούς 

υποστηρικτές της και τους ισχυρά αντιστεκόμενούς της στις άκρες και την πλειοψηφία των 

σκεπτικιστών της στην μέση, τότε και το έργο της ηγεσίας είναι να αφιερώσει και τον 

ανάλογο χρόνο στην κάθε ομάδα αντιδρώντων. Και κάθε αποτελεσματικός οραματικός 

ηγέτης, πρέπει να είναι ικανός στο να εστιάζει στους σκεπτικιστές στη μέση της καμπύλης 

και να τους μεταστρέφει σε υποστηρικτές, διότι οι υποστηρικτές (supporters) οι οποίοι 

υπήρξαν αρχικά σκεπτικιστές (sceptics) είναι πιθανόν να είναι πιο ακλόνητοι στις 

πεποιθήσεις τους, από αυτούς οι οποίοι από την αρχή εμφανίσθηκαν αφοσιωμένοι και 

υποστηρικτικοί στις αλλαγές. Και τέλος, η αποτελεσματική ηγεσία θα πρέπει να 

απομονώνει αυτούς που αντιστέκονται σθεναρά στις στρατηγικές αλλαγές, είτε με το να 

τους διώχνει είτε με το να τους αγνοεί, διότι χρειάζεται πολύς χρόνος και προσπάθεια για να 

ενεργοποιήσει την δική τους αφοσίωση.

Α.9.1 Qpumoc και διακρίσεις της αφοσίωσης των εργαζομένων

Τα τελευταία 15 χρόνια οι επιχειρήσεις, λόγω της τεχνολογίας και του αυτοματισμού 

έχουν αλλάξει δραματικά, και τα προσόντα που χρειάζονται οι εργαζόμενοι είναι μεγάλη 

προσπάθεια, παρακίνηση και πρωτοβουλία. Η επιτυχία ενός οργανισμού σήμερα εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο από το πώς εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο τις 

ικανότητες των εργαζομένων του, αλλά και από το πώς ενεργοποιεί την αφοσίωση τους σε 

αυτόν. Με ένα ικανό και αφοσιωμένο προσωπικό ο οργανισμός μπορεί να υλοποιήσει τις
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απαραίτητες στρατηγικές αλλαγές του. (implementing changes takes commitment) (Nijhof 

etal, 1998).

Η σύνδεση των εργαζομένων με το όραμα της επιχείρησης (connection to the vision), 

δηλαδή η συμμετοχή τους σ’ αυτό με την έννοια της υλοποίησης, που αναφέρει ο B.Dobni 

στα 6Cs του (2003), βεβαίως μπορεί να υφίσταται και υπό την έννοια ότι δεν δημιουργεί 

αυτή “η σύνδεση” των εργαζομένων εμπόδια στην υλοποίηση του οράματος, δεν 

εξασφαλίζει όμως την επιμονή του εργαζόμενου στην υλοποίηση του οράματος. Για να 

είναι μπροστάρης ο εργαζόμενος στην υλοποίηση του οράματος χρειάζεται αφοσίωση- 

δέσμευση (commitment), που είναι μέρος της κουλτούρας του.

Ασφαλώς, η αφοσίωση του εργαζόμενου στο όραμα της επιχείρησης προϋποθέτει 

σύνδεση με αυτό, αλλά σημαίνει και κάτι παραπάνω: επιμονή. Θα μπορούσαμε να 

φανταστούμε την «αφοσίωση» στο όραμα ως γνήσιο υποσύνολο ενός ευρύτερου συνόλου 

που λέγεται «σύνδεση» με αυτό.

Επιχειρώντας να ορίσουν την αφοσίωση (commitment) οι Mowday et al. (1982), 

αναφέρουν ότι «η αφοσίωση είναι η ταύτιση του εργαζόμενου με έναν οργανισμό και η 

εμπλοκή τους (involvement) σε αυτόν».

Οι Mowday et al.(1982) αναφέρουν τρία χαρακτηριστικά της αφοσίωσης:

1) την αποδοχή και την πίστη των εργαζομένων στις αξίες του οργανισμού (belief in 

organization values)

2) την ισχυρή επιθυμία να καταβάλλουν οι εργαζόμενοι προσπάθεια για τον οργανι

σμό (put in effort for the organization)

3) την ισχυρή επιθυμία να παραμείνουν στον οργανισμό (remain with the organ.).

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά της αφοσίωσης καταδεικνύουν ότι η αφοσίωση δεν

είναι μόνο μια στάση και νοοτροπία (attitude), αλλά και μια συμπεριφορά (behaviour).

Οι Peeters and Meijer (1995) και οι Gallie and White (1993) κάνουν την διάκριση 

μεταξύ της οργανωσιακής αφοσίωσης (organizational commitment) και της 

εργασιακής αφοσίωσης (task commitment). Ο όρος «οργανωσιακή αφοσίωση» 

αναφέρεται στην αποδοχή των οργανωσιακών αξιών και στην επιθυμία να παραμείνει 

κάποιος στον οργανισμό (αναφέρεται δηλαδή στο 1° και 3° χαρακτηριστικό της 

αφοσίωσης). Ενώ ο όρος «εργασιακή αφοσίωση» αναφέρεται στην προσπάθεια που κάποιος 

καταβάλλει στην εργασία του (αναφέρεται δηλαδή στο 2° χαρακτηριστικό της αφοσίωσης).

Η αφοσίωση στον οργανισμό μπορεί γενικά να ειδωθεί και ως πίστη σε αυτόν 

(loyalty) και ταύτιση με αυτόν (identification with) (Nijhof et al, 1998).
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O Morrow (1983) προσδιόρισε πάνω από 25 εννοιολογικούς ορισμούς της αφοσίωσης 

(commitment) και εργαλεία μέτρησης της (Μ. Durkin and Η. Bennet, 1999).

Τον παραπάνω ορισμό των Mowday et al. (1982) για την αφοσίωση, που είναι και 

των Porter et al. (1974, ρ.604), ο Buchanan (1974, ρ.53) τον διευρύνει, ορίζοντας την 

αφοσίωση ως το συναισθηματικό δέσιμο του εργαζόμενου με τις αξίες και τους στόχους του 

οργανισμού.

Ο Kelman διαχωρίζει την οργανωσιακή αφοσίωση (organizational commitment), 

στην αφοσίωση που βασίζεται στην συμμόρφωση (commitment based on compliance),

κατά την οποία ο εργαζόμενος υιοθετεί συγκεκριμένες συμπεριφορές και στάσεις σε 

αντάλλαγμα συγκεκριμένων ανταμοιβών, την αφοσίωση που βασίζεται στην ταύτιση 

(commitment based on identification), κατά την οποία συμπεριφορές και στάσεις 

υιοθετούνται από τους εργαζόμενους με σκοπό να επιτύχουν σύνδεση με μια σημαντική 

ομάδα ανθρώπων, και την αφοσίωση που βασίζεται στην εσωτερίκευση (commitment 

based on internalization), κατά την οποία οι εργαζόμενοι υιοθετούν συγκεκριμένες 

συμπεριφορές και στάσεις, διότι το αξιακό τους σύστημα συμφωνεί με αυτό των υπολοίπων 

εργαζομένων και του οργανισμού.

Τέλος οι O’Reilly and Chatman (1986) προσεγγίζουν την αφοσίωση (commitment) ως 

ψυχολογικό δέσιμο (psychological attachment) και εννοούν το «ψυχολογικό συμβόλαιο», το 

οποίο συνδέει τους εργαζόμενους με τον οργανισμό, και είναι φυσικά οι αμοιβαίες 

προσδοκίες τους (Mark Durkin and Hadyn Bennett, 1999).

A.9.2 Τι επηρεάζει την αφοσίωση των ερναζοιιένων;

Οι Mowday et al. (1982) θεωρούν ότι η αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση 

με την γενική της έννοια επηρεάζεται (affected by) από 4 κατηγορίες μεταβλητών: 1) τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου, 2) τα χαρακτηριστικά της εργασίας, 3) τις 

εργασιακές εμπειρίες και 4) τα δομικά (structural) χαρακτηριστικά.

Οι Nijhof et al. (1998) στην δική τους έρευνα, θεωρούν ότι η αφοσίωση με την 

γενική της έννοια επηρεάζεται και εξαρτάται από:

1) τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου,

2) τα χαρακτηριστικά της εργασίας του και

3) τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά.
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Τα προσωπικά χαρακτηριστικά (personal characteristics), τα οποία είναι 

συνήθως το φύλο, η ηλικία και το επίπεδο σπουδών, γενικά δεν δείχνουν να παίζουν πολύ 

μεγάλο ρόλο στην αφοσίωση των εργαζομένων (Morris et al., 1993). Γενικά όμως θεωρείται 

ότι οι νεότεροι υπάλληλοι είναι περισσότερο αφοσιωμένοι από τους πιο αρχαιότερους, διότι 

έχουν το ισχυρό κίνητρο να ξεκινήσουν μια καριέρα αλλά προσαρμόζονται και ευκολότερα 

στις αλλαγές, ενώ οι αρχαιότεροι υπάλληλοι είναι λιγότερο αφοσιωμένοι, διότι είναι συχνά 

απογοητευμένοι (Morris et al., 1993). Από την άλλη όμως οι αρχαιότεροι υπάλληλοι, οι 

οποίοι έχουν εργασθεί περισσότερα χρόνια στον οργανισμό, είναι περισσότεροι 

«συναισθηματικά» δεμένοι με αυτόν. Επίσης οι Gallie and White (1993) βρήκαν από τις 

έρευνές τους ότι οι εργαζόμενοι με υψηλό επίπεδο σπουδών έχουν και υψηλότερη 

«εργασιακή αφοσίωση» (task commitment). Οι Mowday et al. (1982) στις έρευνές τους για 

την «οργανωσιακή αφοσίωση» βρήκαν ότι υπάρχει μικρή αρνητική συσχέτιση (correlation) 

μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της οργανωσιακής αφοσίωσης (Nijhof et al., 1998).

Τα χαρακτηριστικά της εργασίας (job characteristics) είναι περισσότερο 

σημαντικά στην πρόβλεψη της αφοσίωσης των εργαζομένων. Οι Allen and Meyer (1990) 

βρήκαν ότι οι παράγοντες (factors), οι οποίοι κάνουν μια εργασία ελκυστική, συσχετίζονται 

θετικά με την αφοσίωση των εργαζομένων. Επίσης η υψηλή εμπλοκή των εργαζομένων 

(high involvement) στον οργανισμό και η ατομική υπευθυνότητα, η οποία βασίζεται στην 

αυτοδιοίκηση του εργαζομένου (employee self-management) και σε συμμετοχικά στυλ 

διοίκησης (participative management styles), κατά την οποία οι εργαζόμενοι όλων των 

επιπέδων έχουν την εξουσία να επηρεάσουν αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της 

εργασίας τους, (η υψηλή εμπλοκή των εργαζομένων στον οργανισμό), βοηθά στην 

οικοδόμηση της αφοσίωσης τους, αλλά και της ανάπτυξής τους. Οι Nijhof et al (1998) 

βρήκαν ότι κάποια χαρακτηριστικά της εργασίας που συσχετίζονται θετικά με την 

αφοσίωση (αλλά με μικρή συσχέτιση) μπορεί να είναι η ποικιλία καθηκόντων, η αυτονομία, 

το εργασιακό ενδιαφέρον, η ομαδική εργασία, το περιβάλλον εργασίας κ.ά., ενώ η 

συναδελφικότητα (collegiality) συσχετίζεται ισχυρά με την αφοσίωση (Nijhof et al., 1998).

Τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά (organizational characteristics) που 

συσχετίζονται θετικά με την αφοσίωση είναι η αποκέντρωση της εξουσίας και η συμμετοχή 

στην λήψη των αποφάσεων. Επίσης, σε επίπεδους οργανισμούς, όπου υπάρχουν κοινοί 

στόχοι και διαδικασίες, η αφοσίωση αυξάνεται (Walton, 1985). Επίσης το στυλ ηγεσίας 

συσχετίζεται με την αφοσίωση και την επηρεάζει, και το συμμετοχικό στυλ ηγεσίας- 

διοίκησης είναι αυτό που συσχετίζεται θετικά. Τέλος, οι πολιτικές της διοίκησης των
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ανθρωπίνων πόρων (HRM policies) είναι ένα οργανωσιακό χαρακτηριστικό, το οποίο 

επηρεάζει την αφοσίωση των εργαζομένων. Η προοπτική μιας καλής καριέρας και μιας 

περαιτέρω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης συσχετίζονται θετικά με την αφοσίωση των 

εργαζομένων (Caldwell et al. 1990, Gallie and White 1993, Morris et al. 1993). Δεν υπάρχει 

συμφωνία όμως ανάμεσα στους ερευνητές για την επιρροή του ύψους του μισθού στην 

αφοσίωση των εργαζομένων. Οι Gallie and White (1993) δεν βρήκαν συσχέτιση, ενώ οι 

Morris et al. (1993) βρήκαν ότι ένας καλός μισθός έχει μια μικρή θετική επιρροή στην 

αφοσίωση των εργαζομένων (Nijhof et al., 1998).

Α.9.3 Το εσωτερικό ιιάρκετινγκ επηρεάζει την οργανωσιακή αφοσίωση 

(internal marketing affects organizational commitment)

Τα τελευταία χρόνια οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα οι 

τράπεζες (όπως αυτή της περίπτωσης που θα μελετήσουμε), στην προσπάθειά τους να 

προσανατολισθούν στον πελάτη και να γίνουν περισσότερο πελατοκεντρικές, σε ένα 

περιβάλλον παγκόσμιας αλλαγής, απελευθέρωσης της αγοράς και αυξημένης 

ανταγωνιστικότητας, έχουν αρχίσει να υιοθετούν πιο διευρυμένα τις αρχές των πωλήσεων 

και γενικά του μάρκετινγκ.

Έτσι οι τράπεζες κυρίως, αλλά και όλοι οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, έχουν 

αντιληφθεί ότι πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο στο μάρκετινγκ (more marketing 

oriented). Έτσι επιδιώκουν υψηλότερη ποιότητα στην παροχή υπηρεσίας, πωλούν 

προσανατολισμένες στο μάρκετινγκ, εκπαιδεύουν το προσωπικό τους στην ποιότητα στην 

παροχή υπηρεσίας, στις πωλήσεις (sales), στις αρχές του μάρκετινγκ και τώρα τελευταία 

και στις αρχές του μάρκετινγκ των σχέσεων (relationship marketing). Έτσι 

παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια στις τράπεζες, την ανάπτυξη του τραπεζικού 

μάρκετινγκ των σχέσεων (relationship banking) και την μεταστροφή του ρόλου του 

τραπεζικού από τον «ταμία» στον «πωλητή» (from “teller” to “seller”) (Burton, 1991).

To μάρκετινγκ των σχέσεων (relationship marketing), ως μια εξελιγμένη θεώρηση 

του παραδοσιακού μάρκετινγκ, έχει ορισθεί από τον Gronroos (1997):

«Το μάρκετινγκ των σχέσεων (relationship marketing) σημαίνει να προσδιορίσει και 

να εγκαθιδρύσει, να διατηρήσει και να αυξήσει, και όταν είναι απαραίτητο να τερματίσει, 

μια επιχείρηση τις σχέσεις της με τους πελάτες της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, πάντα με 

σκοπό το κέρδος, έτσι ώστε οι αντικειμενικοί στόχοι όλων των εμπλεκομένων μερών να
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ικανοποιούνται, και αυτό να γίνεται με μια αμοιβαιότητα και με μια αμοιβαία εκπλήρωση 

υποσχέσεων» (M.Durkin et al., 1999, ρ.126).

Το μάρκετινγκ των σχέσεων (RM) περιγράφει δηλαδή τις σχέσεις του οργανισμού 

με τους πελάτες του, τους εργαζομένους του, τους προμηθευτές του, τις εσωτερικές και 

εξωτερικές αγορές, τους μετόχους του, την κοινωνία και όλα τα πιθανά ενδιαφερόμενο 

μέρη (stakeholders), στην διαχείριση των οποίων σχέσεων ο οργανισμός πρέπει να 

επενδύσει πόρους, με την προσδοκία ότι θα ωφεληθεί μακροπρόθεσμα.

Κάτω από την λογική του μάρκετινγκ των σχέσεων (relationship marketing) ή του 

τραπεζικού μάρκετινγκ των σχέσεων (relationship banking), οικοδομούνται σήμερα από τις 

επιχειρήσεις μακροπρόθεσμες σχέσεις με κερδοφόρες ομάδες πελατών αλλά και 

στρατηγικές διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling strategies).

Το τραπεζικό μάρκετινγκ των σχέσεων (relationship banking) ορίζεται από τους 

Moriarty et al. (1983, ρ.4), ως «η αναγνώριση ότι η τράπεζα μπορεί να αυξήσει τα κέρδη 

της με την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της συνολικής σχέσης της με τον πελάτη μέσα 

στον χρόνο, παρά με το να ψάχνει να αποσπάσει το mo κερδοφόρο προϊόν ή συναλλαγή με 

τον πελάτη της» (M.Durkin et al., 1999, ρ. 126).

Το μάρκετινγκ των σχέσεων (relationship marketing) μπορεί να ειδωθεί ως εξωτερικό 

μάρκετινγκ (external marketing) και ως εσωτερικό μάρκετινγκ (internal marketing).

Οι Rafiq and Ahmed (1993, p.220) εξηγούν την έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ 

(internal marketing), η οποία θεωρούν ότι βασίζεται στην ιδέα του εργαζόμενου ως 

πελάτη (“employee as customer”), και θεωρούν ότι αυτή η ιδέα είναι πολύ σημαντική, 

καθώς κατευθύνει το ενδιαφέρον της διοίκησης προς τον εργαζόμενο και δίνει έμφαση στον 

ρόλο που παίζουν οι εργαζόμενοι για την υλοποίηση των στρατηγικών (M.Durkin et al., 

1999, ρ. 126).

Ο Berry (1984) προτείνει οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζονται από την διοίκηση ως 

"εσωτερικοί πελάτες” (employees as internal customers), ιδέα που καθιστά τον εργαζόμενο 

σημαντικό για την επιτυχία του οργανισμού και την υλοποίηση της στρατηγικής του 

(M.Durkin et al., 1999, ρ. 126).

Ο Gronroos (1990, ρ.8) εξηγεί περαιτέρω ότι το ενδιαφέρον του εσωτερικού 

μάρκετινγκ (internal marketing) είναι στο πώς η επιχείρηση θα αποκτήσει και θα 

διατηρήσει εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για τον πελάτη (customer conscious 

employees) και υποστηρίζει ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι αναγκαία προϋπόθεση για 

το επιτυχημένο εξωτερικό μάρκετινγκ:
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successful internal marketing —► successful external marketing

Επιπλέον, σχετικά πρόσφατες έρευνες που διενεργήθηκαν από τους Caruana and 

Calleya (1998) σε στελέχη τραπεζών στην Μάλτα, επαλήθευσαν σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ του εσωτερικού μάρκετινγκ (internal marketing) και της οργανωσιακής αφοσίωσης 

(organizational commitment), κυρίως μάλιστα σε ό,τι αφορά την συναισθηματική διάσταση 

(affective dimension) της οργανωσιακής αφοσίωσης (M.Durkin et al., 1999, ρ.128).

Το επιτυχημένο εσωτερικό μάρκετινγκ λοιπόν, οδηγεί με την σειρά του και στην 

ύπαρξη αφοσιωμένων εργαζομένων:

successful internal marketing —> commitment (committed employees)
esp. affective (or internalized) commitment

Και σύμφωνα με τις έρευνες του Iverson et al (1996), η υψηλή συναισθηματική 

αφοσίωση (high affective commitment) ή η υψηλή εσωτερικευμένη αφοσίωση (high 

internalized commitment), συνδέεται θετικά με την αποδοχή των εργαζομένων για αλλαγή: 

high affective (or internalized) commitment —► high acceptance of change

Και επιτυχημένο εσωτερικό και εξωτερικό μάρκετινγκ και αφοσιωμένοι εργαζόμενοι 

οδηγούν στην επιτυχία του οργανισμού: 

successful internal marketing

successful external marketing —► successful organization

commitment

(M. Durkin et al., 1999, p.126-128).

Oi M.Durkin et al. (1999) διενήργησαν έρευνα οργανωσιακής αφοσίωσης σε μια 

τράπεζα, η οποία βρισκόταν κάτω από το καθεστώς ριζικών αλλαγών, όπως αλλαγών δομής 

και διαδικασιών, στελέχωσης νέου προσωπικού και υιοθέτησης στρατηγικών μάρκετινγκ 

σχέσεων (relationship marketing strategies), όλα αυτά μέσα από ριζικές τεχνολογικές 

αλλαγές, και χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγιο μελετώντας τις 3 διαστάσεις της 

οργανωσιακής αφοσίωσης που αναφέραμε στην σελ 92 της παρούσης (compliance, 

identification and internalized commitment), θεωρώντας ότι η εσωτερικευμένη αφοσίωση 

(internalized commitment), ή διαφορετικά, η συναισθηματική αφοσίωση (affective 

commitment), ήταν η πιο σημαντική διάσταση της αφοσίωσης, την οποία θα έπρεπε να 

επιδείξουν οι εργαζόμενοι για να προσαρμοσθούν στην νέα κουλτούρα της τράπεζας 

(displaying prosocial, extrarole behaviours). Υψηλή μάλιστα εσωτερικευμένη αφοσίωση θα 

μπορούσε να είναι ενδεικτική ενός επιτυχημένου εσωτερικού μάρκετινγκ.
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Έτσι οι Μ.Durkin et al. (1999), στηριζόμενοι στην σχετική βιβλιογραφία που 

αναφέραμε κι εμείς, θεώρησαν ότι:

successful internal marketing —► high internalized (or affective) commitment —>

—*· prosocial, extrarole behavior —► high employee acceptance of change —>

—> adaptation to new culture (that supports the changes: new strategies,

structural changes, new roles, new working practices)

Στην ερευνά τους βρήκαν όμως ότι οι ριζικές αλλαγές στην τράπεζα επέδρασαν 

σημαντικά στην εσωτερικευμένη αφοσίωση (internalized commitment) των εργαζομένων, η 

οποία εμφανίσθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, κάτι που θα μπορούσε να δυναμιτίσει τις 

νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες και αλλαγές της.-

Επανερχόμενοι στην έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ, πρέπει να τονίσουμε ο 

κύριος στόχος του είναι η απόκτηση και διατήρηση εργαζομένων που ενδιαφέρονται για τον 

πελάτη, και ότι κατά την λειτουργία του, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως εσωτερικοί 

πελάτες της επιχείρησης (και άρα ως η «πρώτη αγορά» της επιχείρησης) και οι εργασίες 

τους (their jobs) ως τα εσωτερικά προϊόντα (internal products) της επιχείρησης. Άρα οι 

εργασίες τους θα πρέπει να τους ελκύουν, να τους παρακινούν και άρα να τους ικανοποιούν 

(Berry and Parasuraman 1991, Caruana and Calleya 1998, p.109).

Ομοίως, o Kotler (1991) ορίζει το εσωτερικό μάρκετινγκ ως το καθήκον της 

επιτυχημένης στελέχωσης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης και παρακίνησης των εργαζομένων, 

έτσι ώστε να εξυπηρετούν σωστά τον πελάτη. Με αυτήν την έννοια, ο Bateson (1991) 

θεωρεί ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ αντιπροσωπεύει ουσιαστικά, στοιχεία της σωστής 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (good HRM), αν και ο Hales (1994) αντιμετωπίζει 

σκεπτικιστικά την εφαρμογή του εσωτερικού ΜΚΤ στην διοίκηση ανθρ. πόρων, καθώς 

ισχυρίζεται ότι η διοίκηση ανθρ. πόρων εστιάζει στην ομαδική εργασία, ενώ το εσωτερικό 

ΜΚΤ δίνει έμφαση στον ατομικισμό (Caruana and Calleya 1998, ρ. 109).

Το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο υλοποίησης της 

στρατηγικής (implementation tool), καθώς βοηθά στην επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση 

και στο να ξεπεραστεί κάθε αντίδραση και αντίσταση στην αλλαγή, γιατί εμπλέκει όλο το 

προσωπικό στις νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες. Και είναι εύκολο να οικοδομηθεί, καθώς 

ακολουθεί τις ίδιες αρχές με το εξωτερικό μάρκετινγκ (Jobber 1995).

Οι W.Greene et al. (1994 ρ.5) θεωρούν το επιτυχημένο εσωτερικό ΜΚΤ κλειδί για το 

επιτυχημένο εξωτερικό ΜΚΤ και ορίζουν το εσωτερικό ΜΚΤ ως «την προώθηση της 

επιχείρησης και των προϊόντων της στους εργαζομένους της».
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Θεωρούν ότι το εσωτερικό ΜΚΤ είναι απαραίτητο σε όλους τους κλάδους, ιδιαίτερα 

όμως στον κλάδο παροχής υπηρεσιών (που είναι εντάσεως εργασίας), και ειδικά σε αυτές 

τις επιχειρήσεις τις οποίες ο Chase (1978) ονομάζει “high-contact" service businesses, και 

στις οποίες υπάρχει σημαντική επαφή μεταξύ του παροχέα υπηρεσίας και του πελάτη, όπως 

είναι οι τράπεζες, οι επιχ/σεις παροχής χρηματοικονομικών υπηρεσιών, οι επιχ/σεις 

παροχής υπηρεσιών υγείας, τα εστιατόρια κλπ. Σε αυτές λοιπόν τις επιχ/σεις, το εσωτερικό 

ΜΚΤ σημαίνει να εφαρμόσει η επιχ/ση την φιλοσοφία και τις πρακτικές του ΜΚΤ στους 

ανθρώπους που εξυπηρετούν τον εξωτερικό πελάτη, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσει και 

να διατηρήσει τους καλύτερους από αυτούς, οι οποίοι θα της κάνουν και την καλύτερη 

δουλειά. Έτσι αντιμετωπίζοντας τους εργαζομένους ως «εσωτερικούς πελάτες» και την 

εργασία τους ως «εσωτερικό προϊόν», η επιχείρηση προσπαθεί να σχεδιάσει αυτά τα 

«εσωτερικά προϊόντα» με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες αυτών 

των (εσωτερικών) πελατών (W.Greene et al. 1994, ρ.8).

Γιατί πράγματι οι εργαζόμενοι «αγοράζουν» εργασία από τους εργοδότες (buy jobs 

from employers), και οι εργοδότες «πουλούν» αυτήν την εργασία (στην αγορά εργασίας), 

(W.Greene et al.), την οποία εργασία προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να 

επανασχεδιάσουν, με ευέλικτα ωράρια εργασίας, ευέλικτες αμοιβές, ευέλικτους όρους 

(συμβάσεις), αλλά και ευέλικτο περιεχόμενο (με τον εμπλουτισμό της και την εναλλαγή - 

job enrichment and job rotation) για να γίνει πιο δελεαστική και ικανοποιητική για τους 

ενδιαφερομένους (όπως συμβαίνει με τις τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ).

Όπως διατύπωσε ο Sasser (1976) «η επιτυχημένη επιχείρηση παροχής υπηρεσίας 

πρέπει πρώτα να πουλήσει την εργασία που προσφέρει στους εργαζόμενους (must first sell 

the job to employees), πριν να πουλήσει τις υπηρεσίες της στους πελάτες της» (W.Greene et 

al. 1994, ρ.8), διατύπωση που απηχεί ιδέα του εσωτερικού μάρκετινγκ.

Στα πλαίσια επίσης του εσωτερικού μάρκετινγκ, ο N.Piercy (1995), ισχυρίζεται ότι η 

επιχείρηση πρέπει να προωθήσει τους πελάτες της στους εργαζομένους της (marketing 

customers to employees), για να έχει εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για τον πελάτη της 

(customer conscious employees) και ασφαλώς στο τέλος ευχαριστημένους πελάτες.

Σε ό,τι αφορά την οργανωσιακή αφοσίωση (organisational commitment), είπαμε 

στην παραγρ. Α.9.1, ότι αυτή σημαίνει την αποδοχή και την πίστη των εργαζομένων στις 

αξίες του οργανισμού, σημαίνει την ταύτισή τους με αυτόν αλλά και την εμπλοκή τους σ’ 

αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι είναι συναισθηματικά δεμένοι με αυτόν.

Υλοποίηση vις vitae επιγεψι/ιιατικής στρατηγικήν ά Στρατηγική Λ/λ.ανή
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Ο Porter (1974) θεώρησε την οργανωσιακή αφοσίωση ως πολυδιάστατη, και πρότεινε 

το ερωτηματολόγιο της οργανωσιακής αφοσίωσης (organizational commitment 

questionnaire, OCQ) για να την μετρήσει (Caruana and Calleya 1998, ρ. 109).

Οι Meyer and Allen (1984) αρχικά διέκριναν δύο διαστάσεις της αφοσίωσης: την 

“συναισθηματική” αφοσίωση (affective commitment) και την “υπολογιστική” αφοσίωση 

συνέχισης της παραμονής στην επιχ/ση (cumulative or continuance commitment). Η 

δεύτερη διάσταση της αφοσίωσης (continuance commitment) θεωρεί τον εργαζόμενο 

λιγότερο συναισθηματικό και περισσότερο υπολογιστικό, ο οποίος υπολογίζει το κόστος 

του να αφήσει τον οργανισμό που εργάζεται και το όφελος του να μείνει σε αυτόν (όπως 

είναι η σύνταξη και η ασφάλειά του).

Το 1990 οι Meyer and Allen πρόσθεσαν και τρίτη διάσταση στην αφοσίωση: την 

“κανονιστική” αφοσίωση (normative commitment), η οποία αναφέρεται στο αίσθημα 

υποχρέωσης του εργαζόμενου να παραμείνει στον οργανισμό που εργάζεται.

Έτσι οι Meyer and Allen δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο-εργαλείο 24 ερωτήσεων, 

το οποίο μετρά τις 3 διαστάσεις της οργανωσιακής αφοσίωσης, και το οποίο 

ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 3 τμήματα, ένα για κάθε διάσταση, και το κάθε τμήμα 

αποτελείται από 8 ερωτήσεις (Caruana and Calleya 1998, ρ. 109).

Θελήσαμε να αναλύσουμε, στην παρούσα παράγραφο, την έννοια του εσωτερικού 

μάρκετινγκ και της οργανωσιακής αφοσίωσης για να καταδείξουμε ουσιαστικά ότι 

αποτέλεσμα του επιτυχημένου εσωτερικού μάρκετινγκ είναι η οργανωσιακή αφοσίωση (και 

κυρίως η "συναισθηματική ” οργανωσιακή αφοσίωση), μετά από έρευνες που το 

επιβεβαίωσαν (Caruana and Calleya, 1998).

Η μεγαλύτερη πρόκληση για το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι να διασφαλίσει ότι οι 

εργαζόμενοι αισθάνονται πως η διοίκηση νοιάζεται γι "αυτούς και οι ανάγκες τους 

ικανοποιούνται. Και το επιτυχημένο εσωτερικό μάρκετινγκ μεταφράζεται σε θετική στάση 

των εργαζομένων απέναντι στον οργανισμό και την εργασία τους, συμπεριλαμβανομένης 

της οργανωσιακής αφοσίωσης (Tansuhaj et al. 1991), η οποία με την σειρά της οδηγεί σε 

εργασιακή ικανοποίηση (Jenkins and Thomlinson 1992), εργασιακή εμπλοκή, εργασιακή 

παρακίνηση και καλύτερη απόδοση (Mathieu and Zajac 1990) (Caruana and Calleya, 

1998, p.108):

successful internal marketing —> organizational commitment —> higher job satisfaction,

higher job involvement, 

higher job performance
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Ο Hogg (1996) ισχυρίζεται ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι το κλειδί για την 

απόκτηση της αφοσίωσης των εργαζομένων (Caruana and Calleya, 1998, p.l 10).

Οι Caruana and Calleya (1998) ερεύνησαν την σχέση μεταξύ του εσωτερικού 

μάρκετινγκ και της οργανωσιακής αφοσίωσης, χρησιμοποιώντας το μεν εργαλείο των 15 

ερωτήσεων των Money and Foreman (1996), (το οποίο χωρίζεται σε 3 διαστάσεις: reward, 

development, vision), για να μετρήσουν το εσωτερικό μάρκετινγκ, και το εργαλείο των 

24 ερωτήσεων των Allen and Meyer (1990), (το οποίο χωρίζεται κι αυτό σε 3 διαστάσεις), 

για να μετρήσουν την οργανωσιακή αφοσίωση. Και βρήκαν ότι πράγματι, το εσωτερικό 

μάρκετινγκ (και με τις 3 διαστάσεις του) έχει σημαντική θετική επίδραση στην 

οργανωσιακή αφοσίωση, αλλά μόνο στην “συναισθηματική” διάστασή της (affective 

commitment).

Έχουν προσδιοριστεί κατά καιρούς και διάφορες άλλες μεταβλητές οι οποίες 

επηρεάζουν την οργανωσιακή αφοσίωση (antecedents of organizational commitment),

κάποιες από τις οποίες αναφέραμε στην παράγραφο Α.9.2 της παρούσας. Άλλες μπορεί να 

είναι αυτές που συσχετίζονται με την αντίληψη του εργαζόμενου για τον βαθμό που η 

εργασία του είναι ενδιαφέρουσα, οι στόχοι του οργανισμού είναι ενδιαφέροντες, ο ρόλος 

του και οι στόχοι του οργανισμού είναι ξεκάθαροι (clear roles vs role ambiguity), για τον 

βαθμό που δεν υπάρχουν διαμάχες μεταξύ ρόλων (role conflicts), για τον βαθμό που 

αντιμετωπίζεται δίκαια κ.ά. (Caruana and Calleya, 1998, ρ. 112).

Βέβαια είναι προς διερεύνηση το εάν το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι μια ξεχωριστή 

τρισδιάστατη μεταβλητή που επηρεάζει την οργανωσιακή αφοσίωση ή είναι απλώς, όπως ο 

Hales (1994) υποστηρίζει, μια νέα ονομασία για τις ήδη υπάρχουσες πολιτικές της 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων (HRM practices). Η διάκριση ασφαλώς του εσωτερικού 

μάρκετινγκ και των πρακτικών της Διοίκησης Ανθρ. Πόρων δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη, 

και ίσως το εσωτερικό μάρκετινγκ να μην κάνει τίποτε άλλο από το να υπογραμμίζει απλώς 

την ανάγκη τα άτομα που ασχολούνται με την διοίκηση ανθρ. πόρων να είναι και αυτά 

προσανατολισμένα στην αγορά (also market oriented) (Caruana and Calleya, 1998, p.l 13).
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Λ.9.4 Home είναι οι συνέπειες της αφοσίωσης των εργα^οηένων;

Οι αρχικές έρευνες σχετικά με την αφοσίωση των εργαζομένων έστιαζαν στις 

συνέπειες (effects) της αφοσίωσης σχετικά με την παραμονή των εργαζομένων σε έναν 

οργανισμό, employee turnover (Mowday et al., 1982). Αποδείχθηκε όμως ότι ήταν 

δύσκολο να υπάρξει εμπειρική, πειραματική απόδειξη των συνεπειών της αφοσίωσης 

των εργαζομένων. Κι αυτό γιατί είναι δύσκολο να μετρηθεί ευθεία σχέση μεταξύ, για 

παράδειγμα, της αφοσίωσης των εργαζομένων και των κερδών ενός οργανισμού, διότι 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παρεμβαίνουν (Van Breukelen, 1996).

Οι Lawer et al. (1995) μέτρησαν τις συνέπειες της αφοσίωσης έτσι όπως τις 

αντιλαμβάνονταν τα στελέχη και συμπέραναν ότι η αφοσίωση (και η εμπλοκή) των 

εργαζομένων είχε θετικά αποτελέσματα, μεταξύ των άλλων, και στην ποιότητα, την 

παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού (Nijhof et al. 1998).

Επίσης οι Gallie and White (1993) βρήκαν ότι οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι είναι και 

πιο ικανοποιημένοι (satisfied) (Nijhof et al., 1998).

Οι Nijhof et al. (1998), σε έρευνά τους σε στελέχη οργανισμών που βίωναν 

σημαντικές αλλαγές, βρήκαν ότι σημαντικές επιδράσεις της αφοσίωσης των 

εργαζομένων (και των στελεχών) ήταν η βελτίωση της ποιότητας, η πελατοκεντρικότητα, 

η βελτίωση της οργανωσιακής επικοινωνίας και μια ισχυρότερη επιθυμία των 

εργαζομένων για αλλαγή (a larger willingness to change), οι αλλαγές γίνονταν 

αποδεκτές από τους εργαζόμενους γρηγορότερα (changes accepted by empoloyees 

faster), και υπήρχε μεγαλύτερη ικανότητα του οργανισμού για αλλαγή (higher 

orgasnizational capacity of change).

Οι Nijhof et al. (1998) αρχικά ήθελαν με την έρευνά τους να ελέγξουν το παρακάτω 

μοντέλο, αλλά το χαμηλό ποσοστό απαντήσεων (low response rate) τους κατέστησε 

επιφυλακτικούς σε γενικεύσεις:

The commitment-effect model

Personal
Characteristics ---------------

'

Job Commitment *. Effects
Characteristics

Organizational
Characteristics

~ ,
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Αλλά τα γενικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν, και τα οποία επιβεβαιώνουν και 

προηγούμενες έρευνες, ήταν ότι η αφοσίωση των εργαζομένων (με την συνολική της έννοια, 

δηλαδή η οργανωσιακή και η εργασιακή αφοσίωση) έχει θετικές επιδράσεις για μια 

επιχείρηση. Οι mo σημαντικές από αυτές είναι ότι η αφοσίωση οδηγεί σε καλύτερη 

ποιότητα στην παροχή υπηρεσίας, σε καλύτερες σχέσεις με τους πελάτες, σε καλύτερη 

οργανωσιακή επικοινωνία, αλλά και μεγαλύτερη δεκτικότητα για αλλαγή, με mo ενεργό 

συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες οργανωσιακής αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα η «οργανωσιακή αφοσίωση» έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται θετικά 

με οργανωσιακά αποτελέσματα όπως η εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction) 

(Bateman and Strasser, 1984, Mowday et al., 1982), η παρακίνηση (Mowday et al., 1979), 

και η συνεπής παρουσία στην εργασία (attendance) (Mathieu and Zajac 1990, Steers and 

Rhodes 1978). Ταυτόχρονα, η αφοσίωση έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται αρνητικά με την 

συστηματική απουσία από την εργασία (absenteeism) και την αποχώρηση από αυτήν 

(labour turnover) (Cotton and Tuttle 1986, Clegg 1983).

Επιπλέον οι Ch.Boshoff et al. (1995) στην έρευνα που διενήργησαν στον οικονομικό 

κλάδο (σε ασφαλιστική επιχείρηση και μια τράπεζα) βρήκαν ότι η οργανωσιακή αφοσίωση 

συνδέεται άμεσα και θετικά με την ποιότητα στην παροχή υπηρεσίας (service quality). 

Organizational Commitment —*■ +higher quality +better customer relationship

+ higher job performance 

+ larger willingness to change 

+job satisfaction +motivation +attendance 

- absenteeism - labour turnover

Υποστηρίζεται επομένως ότι η αφοσίωση των εργαζομένων συσχετίζεται άμεσα και 

θετικά και με τον νέο προσανατολισμό των λιανικών τραπεζών (retail banks) προς την 

κάτεύθυνση ανάπτυξης στρατηγικών τραπεζικών σχέσεων (relationship banking strategies) 

(Μ.Durkin and H.Bennett, 1999).

Πάντως πολλές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει την σημασία του να έχει ένας οργανισμός 

εργαζομένους, των οποίων η αφοσίωση δεν βασίζεται μόνο στην συμμόρφωση 

(compliance). Οι Smith et al. (1983) υποστηρίζουν ότι πολλές συμπεριφορές-κλειδιά σε 

έναν οργανισμό βασίζονται στην συνεργασία, στον αλτρουισμό, και στην αυθόρμητη και 

χωρίς ανταμοιβή βοήθεια από τους εργαζόμενους, συμπεριφορές σε απόλυτη συμφωνία με 

τις τρέχουσες πρακτικές του μάνατζμεντ, όπως η αναδιοργάνωση επιχειρησιακών
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διαδικασιών (business process re-engineering) και η διοίκηση γνώσης (knowledge 

management) (Ballantyne, 1997, M.Durkin et al.,1999).

Oi Reilly and Chatman (1986) βρήκαν ότι η αφοσίωση που βασίζεται στην 

εσωτερίκευση (internalization) συσχετίζεται σημαντικά και με την συμπεριφορά που 

αναμένεται από τον εργαζόμενο χάριν του ρόλου του (intrarole behaviour) και με την 

συμπεριφορά πέρα από τον ρόλο που περιγράφεται στις περιγραφές εργασίας (extrarole 

behaviour) (M.Durkin et al., 1999, p.128).

Oi Iverson et al. (1996, p.40) βρήκαν ότι “η συναισθηματική αφοσίωση” (“affective 

commitment”), δηλαδή η αφοσίωση που βασίζεται στην υιοθέτηση των αξιών, 

πεποιθήσεων και στάσεων του οργανισμού, και που είναι ουσιαστικά η “εσωτερικευμένη 

αφοσίωση” (“internalized commitment”), έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην 

πραγματοποίηση της επιτυχημένης παροχής υπηρεσίας. Επιπλέον βρέθηκε ότι η 

“συναισθηματική αφοσίωση” έχει σημαντικά θετική επίδραση στην αποδοχή των 

εργαζομένων για αλλαγή (employee acceptance of change) (M.Durkin et al., 1999,

p.128).

Επίσης, o Walton (1990, pp.92-5) πρεσβεύει ότι πρέπει να μεταβούμε από τον έλεγχο 

στην αφοσίωση, μέσα στον χώρο εργασίας μας (from control to commitment in the 

workplace) και θεωρεί ότι οι επιτυχημένες επιχειρήσεις εξαρτώνται από ένα υψηλό επίπεδο 

απόδοσης (performance), επίπεδο το οποίο όμως απαιτεί βαθιά αφοσίωση και όχι απλώς 

υπάκουους και πειθήνιους εργαζόμενους.

Έτσι έχουμε (Walton, 1990):

employee commitment (not control) —> high job performance —► successful business

Ο δε Gronroos (1990, p.227) θεωρεί ότι αυτή η στάση αφοσίωσης των εργαζομένων, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον εργασίας που δημιουργεί η διοίκηση (Ch. 

Boshoff et al., 1995, pp.26).

A.9.5 Οργανωσιακη αφοσίωση foi 3 διαστάσεις me)

Στην παράγραφο A.9.1 της παρούσης, κάναμε τον διαχωρισμό μεταξύ της 

«οργανωσιακής» και της «εργασιακής» αφοσίωσης (organisational and task commitment) 

(Peeters and Meijer 1995, Gallie and White 1993).

Είπαμε ότι η οργανωσιακή αφοσίωση είναι η αποδοχή και η πίστη των εργαζομένων 

στις αξίες του οργανισμού, η ταύτισή τους με τον οργανισμό και η εμπλοκή τους σ’ αυτόν 

(Mowday et al. 1982, Nijhof et al.1998).
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Στην ίδια παράγραφο μιλήσαμε για τις διαστάσεις της οργανωσιακής αφοσίωσης κατά 

τον Kelman, δηλαδή την αφοσίωση βασιζόμενη στην συμμόρφωση, στην ταύτιση και στην 

εσωτερίκευση (compliance commitment, identification commitment, internalized 

commitment).

Στην παράγραφο A.9.3, όπου μιλήσαμε για την έρευνα των Caruana and Calleya 

(1998) σχετικά με την επίδραση του εσωτερικού μάρκετινγκ στην οργανωσιακή αφοσίωση 

(και κυρίως στην “συναισθηματική” αφοσίωση), αναφέραμε τις διαστάσεις της 

οργανωσιακής αφοσίωσης κατά τους Meyer and Allen (1990), και που είναι:

•S η συναισθηματική αφοσίωση (affective commitment)

S η υπολογιστική αφοσίωση (cumulative or continuance commitment)

S η κανονιστική αφοσίωση (normative commitment)

Στο σημείο αυτό, θα επεκταθούμε στην θεώρηση των Meyer and Allen (1990) για 

την οργανωσιακή αφοσίωση, οι οποίοι πρότειναν τις 3 παραπάνω διαστάσεις.

Η συναισθηματική διάσταση της οργανωσιακής αφοσίωσης (affective commitment) 

αναφέρεται στους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι συναισθηματικά δεμένοι, ταυτισμένοι και 

«συνδεδεμένοι» με τον οργανισμό.

Η υπολογιστική διάσταση της οργανωσιακής αφοσίωσης (continuance commitment) 

αναφέρεται στους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι λιγότερο συναισθηματικοί και περισσότερο 

υπολογιστικοί, και οι οποίοι υπολογίζουν το κόστος του να αφήσουν τον οργανισμό που 

εργάζονται, και άρα συνεχίζουν την παραμονή τους σε αυτόν.

Η κανονιστική διάσταση της οργανωσιακής αφοσίωσης (normative commitment) 

αναφέρεται στους εργαζομένους, οι οποίοι αισθάνονται την υποχρέωση να παραμείνουν 

στον οργανισμό που εργάζονται.

Οι Meyer and Allen (1990) για να μετρήσουν την συναισθηματική διάσταση της 

οργανωσιακής αφοσίωσης βασίσθηκαν σε προηγούμενη δουλειά του Porter και των 

συνεργατών του (1974,1979), ο οποίος δημιούργησε και πρότεινε το ερωτηματολόγιο των 

15 ερωτήσεων για την οργανωσιακή αφοσίωση (15 item OCQ).

Για να μετρήσουν την δεύτερη διάσταση της οργανωσιακής αφοσίωσης, την 

υπολογιστική αφοσίωση της συνέχισης της παραμονής στον οργανισμό, η οποία βασίζεται 

στην θεωρία των «επενδύσεων» (side-bet theory) του Becker (1960), βασίσθηκαν στο 

εργαλείο μέτρησης αυτής της αφοσίωσης που ανέπτυξαν οι Ritzer and Trice (1969) και που 

αργότερα τροποποίησαν οι Hrebiniak and Alutto (1972).
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Για να μετρήσουν τέλος την κανονιστική διάσταση της αφοσίωσης, οι Meyer and 

Allen (1990) βασίσθηκαν στο εργαλείο μέτρησης αυτής, των 3 ερωτήσεων, που 

αναπτύχθηκε από τους Wiener and Vardi (1980).

Κοινός και στις 3 διαστάσεις της οργανωσιακής αφοσίωσης, είναι ένας «δεσμός» που 

συνδέει τον εργαζόμενο με τον οργανισμό, και που μειώνει την πιθανότητα αποχώρησης 

από αυτόν, παρ’ όλα αυτά όμως η ουσία αυτού του «δεσμού» διαφέρει στις 3 προσεγγίσεις 

της αφοσίωσης:

Εργαζόμενοι με ισχυρή συναισθηματική αφοσίωση (affective commitment) παραμένουν 

στον οργανισμό επειδή το θέλουν.

Εργαζόμενοι με ισχυρή υπολογιστική αφοσίωση (continuance commitment) παραμένουν 

επειδή χρειάζεται.

Και εργαζόμενοι με ισχυρή κανονιστική αφοσίωση (normative commitment) παραμένουν 

επειδή αισθάνονται ότι πρέπει, έχουν καθήκον να το κάνουν (Meyer and Allen, 1990, ρρ.3).

Οι Meyer and Allen (1990) θεωρούν τις παραπάνω διαστάσεις της οργανωσιακής 

αφοσίωσης περισσότερο ως ευδιάκριτα και ξεχωριστά συστατικά (components) της 

αφοσίωσης, παρά ως διαφορετικούς τύπους της αφοσίωσης, και αυτό γιατί κάθε 

εργαζόμενος, πιστεύουν οι ερευνητές, μπορεί να αναπτύξει κάθε μια από αυτές τις 3 

διαστάσεις ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Θεωρούν δηλαδή ότι για να 

αναπτυχθεί η οργανωσιακή αφοσίωση είναι απαραίτητα και τα τρία συστατικά της μαζί, σε 

διαφορετικό βαθμό. Και το άθροισμα και των τριών αυτών διαστάσεων αντικατοπτρίζει 

τελικά την συνολική αφοσίωση του εργαζομένου προς τον οργανισμό που εργάζεται.

Έτσι προτείνουν ένα κλειστό ερωτηματολόγιο-εργαλείο μέτρησης της οργανωσιακής 

αφοσίωσης, 24 ερωτήσεων, το οποίο μετρά τις 3 διαστάσεις-συστατικά της, και το οποίο 

χωρίζεται σε 3 τμήματα, ένα για κάθε διάσταση, το καθένα αποτελούμενο από 8 ερωτήσεις, 

με μια βαθμολογημένη κλίμακα 7 απαντήσεων, από το 7 = συμφωνώ πολύ, έως το 1= 

διαφωνώ πολύ.

Στην παράγραφο Α.9.2 και Α.9.3, μιλήσαμε αναλυτικά για τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την οργανωσιακή αφοσίωση (antecedents of organizational commitment),

και επεκταθήκαμε στην επίδραση του εσωτερικού μάρκετινγκ στην “συναισθηματική” 

διάσταση της οργανωσιακής αφοσίωσης.

Οι Meyer and Allen, στην πολυδιάστατη θεώρησή τους για την οργανωσιακή 

αφοσίωση, προσδιορίζουν για κάθε διάστασή της και διαφορετικούς παράγοντες που 

αιτιωδώς την επηρεάζουν (antecedents of 3 dimensions of organiz. commitment).

Κυρiακή \ U>υρατύ)<>υ Φεβρουάριος 2005



Για την “συναισθηματική” αφοσίωση, όπως πρότειναν και οι Mowday et al (1982), 

θεωρούν ότι την επηρεάζουν 4 κατηγορίες παραγόντων: τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα 

εργασιακά χαρακτηριστικά, οι εργασιακές εμπειρίες και τα δομικά χαρακτηριστικά του 

οργανισμού (με σημαντικότερες για τους Meyer and Allen τις εργασιακές εμπειρίες).

Για την “υπολογιστική” αφοσίωση, θεωρούν ως αιτιώδεις 2 παράγοντες: το μέγεθος και 

τον αριθμό των «επενδύσεων» (investments or side-bets) που οι εργαζόμενοι κάνουν στον 

οργανισμό, και την θεωρούμενη από αυτούς έλλειψη εναλλακτικών λύσεων.

Για την “κανονιστική” αφοσίωση, θεωρούν αιτιώδη παράγοντα την εμπειρία του 

εργαζόμενου πριν από την είσοδό του στον οργανισμό (οικογενειακή, κοινωνική εμπειρία - 

οικογενειακή και πολιτισμική κοινωνικοποίηση), αλλά και μετά την είσοδό του σ’αυτόν 

(οργανωσιακή κοινωνικοποίηση).

Στην έρευνά τους επιχείρησαν ακριβώς να μετρήσουν τις 3 αυτές διαστάσεις- 

συστατικά της οργανωσιακής αφοσίωσης ξεχωριστά, και την μεταξύ τους σχέση, 

αναπτύσσοντάς τα ως αξιόπιστο εργαλεία μέτρησης, και βρήκαν ότι υπάρχει στατιστικά 

κάποια συσχέτιση μεταξύ της “συναισθηματικής” και της “κανονιστικής” αφοσίωσης, ενώ 

η “συναισθηματική” και η “υπολογιστική” αφοσίωση είναι ασυσχέτιστες. Τέλος 

διερεύνησαν την σχέση μεταξύ των 3 διαστάσεων-συστατικών της οργανωσιακής 

αφοσίωσης με τις επιμέρους μεταβλητές που θεωρούσαν ως αιτιώδεις παράγοντές τους.

Στην παράγραφο Α.9.4, μιλήσαμε για τις συνέπειες της οργανωσιακής αφοσίωσης 

(organizational commitment effects).

Πολλοί ερευνητές όμως ασχολήθηκαν με τις συνέπειες της “πολυδιάστατης” (multi

dimensional) οργανωσιακής αφοσίωσης, ξεχωριστά για κάθε διάστασή της.

Οι lies et al (1990) υποστήριξαν ότι οι 3 διαφορετικές διαστάσεις της οργανωσιακής 

αφοσίωσης επιφέρουν και διαφορετικές συμπεριφορές και αποτελέσματα. Η υπολογιστική 

(continuance) αφοσίωση, υποστήριξαν ότι δεν επιφέρει υψηλή επιχειρηματική επίδοση, σε 

αντίθεση με τις άλλες 2 διαστάσεις, και πρότειναν την προσπάθεια μείωσής της από τις 

πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

Οι Caruana et al (1997) βρήκαν ότι η συναισθηματική αφοσίωση συσχετίζεται ισχυρά 

με την επίδοση, ενώ η υπολογιστική και η κανονιστική δεν είχαν καμία συνέπεια στην 

επίδοση.

Οι Meyer and Allen (1989) βρήκαν ότι η συναισθηματική αφοσίωση είχε θετικές 

επιδράσεις στην επίδοση, ενώ η υπολογιστική είχε αρνητικές επιδράσεις και ισχυρίσθηκαν
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ότι η «φύση» (διάσταση) της αφοσίωσης είναι αυτή που μετράει τελικά στην σχέση 

αφοσίωσης-επίδοσης (Ab.Suliman and Ρ. lies, 2000 ρ.410).

Οι Ab.Suliman and P.Iles (2000) όμως σε έρευνα που έκαναν, βρήκαν, σε αντίθεση με 

τους προηγούμενους ερευνητές, ότι η υπολογιστική (continuance) αφοσίωση είχε θετική 

σχέση με την επίδοση των εργαζομένων (job performance), αν και πάλι την ισχυρότερη 

συσχέτιση εμφάνιζε η συναισθηματική διάσταση. Έτσι θεώρησαν ότι το να προσπαθήσει η 

διοίκηση της επιχ/σης να αυξήσει την υπολογιστική αφοσίωση των εργαζομένων, με 

εσωτερικές και εξωτερικές ανταμοιβές, με κατάλληλα κίνητρα, εκπαίδευση και στελέχωση, 

θα είχε οπωσδήποτε θετικές συνέπειες για την επίδοσή τους.
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(Ab.Suliman and P.Iles, 2000)

Τέλος, βρήκαν ότι ο συνδυασμός και των 3 διαστάσεων της αφοσίωσης μαζί 

συσχετιζόταν με υψηλότερες επιδόσεις, απ ό,τι η κάθε μια διάσταση ξεχωριστά.
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Α.9.6 Οργανωσιακή αφοσίωση και εργασιακή ικανοποίηση 

Η Οργανωσιακή Συμ7ΐεριφορά και Ψυχολογία (Organizational Behaviour & 

Psychology), ως επιστημονικός τομέας του Μάνατζμεντ, ασχολείται, μεταξύ άλλων, και με 

την κατανόηση των εργασιακών “στάσεων” ( work-related attitudes) που εμφανίζουν οι 

εργαζόμενοι στον οργανισμό όπου εργάζονται. Οι στάσεις για τις οποίες έχει γίνει η 

μεγαλύτερη έρευνα είναι η εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction), η εργασιακή 

εμπλοκή (job involvement) και η οργανωσιακή και εργασιακή αφοσίωση 

(organizational and occupational-task commitment) (S.Robbins, 2003 p.72).

Η οργανωσιακή αφοσίωση είναι τόσο μια στάση (attitude), όσο και συμπεριφορά 

(behaviour) (Shepherd et al. 2000).

Για κάποιους άλλους θεωρητικούς, είναι μόνο μια στάση που ερευνά η οργανωσιακή 

ψυχολογία (D.Elizur et al. 2001, ρ.594, Nijhof et al. 1998 p.243, R.Zeffane 1994, p.28).

To βέβαιο όμως είναι ότι επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες (Dunham et al. 1994) 

και οδηγεί η ίδια σε θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα (Allen and Meyer 1997).

Ποια είναι όμως η σχέση της οργανωσιακής αφοσίωσης με την εργασιακή 

ικανοποίηση (job satisfaction), που είναι μια άλλη οργανωσιακή στάση;

Εδώ οι θεωρητικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν ομόφωνα μια σχέση αιτίας και 

αιτιατού. Υπάρχει περισσότερο μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των 2 αυτών μεταβλητών, και 

μια αλλαγή στην μια μεταβλητή επηρεάζει ταυτόχρονα και την άλλη. Όταν κάποια 

οργανωσιακή συνθήκη μειώσει το επίπεδο αφοσίωσης, τότε αυτόματα μειώνεται και η 

ικανοποίηση των εργαζομένων και το αντίστροφο (D.Elizur et al. 2001).

Παρόλα αυτά κάποιοι ερευνητές (Mowday et al. 1982, Bateman and Strasser 1984, 

Jenkins and Thomlinson 1992, Gallie and White 1993), βρήκαν από τις έρευνες τους ότι 

υπάρχει η σχέση

(Nijhof et al.1998 ρ.244, Caruana and Calleya 1998 p.l 10, Durkin et al. 1999 p. 127): 

organizational commitment —► job satisfaction

Oi Jenkins and Thomlinson (1992) βρήκαν μάλιστα ότι μόνο η “συναισθηματική” 

διάσταση (affective dimension) της οργανωσιακής αφοσίωσης οδηγεί στην αυξημένη 

εργασιακή ικανοποίηση (Caruana and Calleya 1998, p.l 10).-

Άλλοι ερευνητές πάλι (Mathieu and Zajac 1990, Iverson 1996, Marsh & Mannari) 

βρήκαν ότι ισχύει η αντίστροφη σχέση (B.Benkhoff 1997 p.l 14, Iverson 1996 p.l27): 

job satisfaction —> organizational commitment
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Οι Mathieu and Zajac (1990) μίλησαν μάλιστα για εσωτερική και εξωτερική 

ικανοποίηση ως μεταβλητή που επηρεάζει και οδηγεί στην οργανωσιακή αφοσίωση 

(intrinsic and extrinsic job satisfaction —► organizational commitment) (B.Benkhoff 1997 

P-114).

Oi Porter et al (1974) απλώς ισχυρίσθηκαν ότι οι δύο έννοιες συσχετίζονται και ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση είναι μια λιγότερο σταθερή και γρηγορότερα αναπτυσσόμενη 

μεταβλητή από την αφοσίωση. Και οι δύο όμως οδηγούν σε υψηλότερες επιδόσεις τους 

εργαζόμενους (R.Zeffane 1994, Becker et al 1996).

O Rachid Zeffane (1994, p.29) υποστηρίζει ότι αυτό που διαφοροποιεί την 

οργανωσιακή αφοσίωση από την εργασιακή ικανοποίηση, είναι το ότι η οργανωσιακή 

αφοσίωση δίνει έμφαση στο δέσιμο του εργαζόμενου με τον οργανισμό που εργάζεται, με 

τους σκοπούς και τις αξίες του, την στιγμή που η ικανοποίηση δίνει έμφαση στο 

συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον όπου ο εργαζόμενος ασκεί τα καθήκοντά του.

Οι Price and Mueller (1981) ορίζουν την “εργασιακή ικανοποίηση” ως τον συνολικό 

βαθμό κατά τον οποίο σε έναν εργαζόμενο αρέσει το επάγγελμά του (R. Iverson 1996, 

ρ. 128).

Επίσης, έχει βρεθεί ότι η εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction) έχει θετικές 

επιπτώσεις στην επίδοση των εργαζομένων και συγκεκριμένα αυξάνει την παραγωγικότητα 

(productivity), μειώνει τις απουσίες των εργαζομένων (employee absenteeism), και κυρίως 

τις αποχωρήσεις τους από τον οργανισμό ( employee turnover). Τέλος η εργασιακή 

ικανοποίηση οδηγεί και σε πιο ευχαριστημένους πελάτες (S.Robbins, 2003):

Job satisfaction —► + productivity

+ customer satisfaction

- absenteeism

- turnover

Εκτός από την οργανωσιακή αφοσίωση και την εργασιακή ικανοποίηση, ένα άλλο 

είδος στάσης των εργαζομένων (employee attitude) που θα μας απασχολήσει είναι οι 

στάσεις τους απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή (attitudes towards organizational change) 

και η σχέση αυτών των στάσεων με την οργανωσιακή αφοσίωση και εργασιακή 

ικανοποίηση.

Πριν όμως μιλήσουμε για τις στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην οργανωσιακή 

αλλαγή, θα αναλύσουμε τις έννοιες της οργανωσιακής και στρατηγικής αλλαγής και της 

ετοιμότητας για αυτήν.
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A. 10 Οργανωσιακή και στρατηγική αλλαγή και ετοιαότητα νι’ αυτήν

Η γαλλική παροιμία ‘‘όσο αλλάζουν τα πράγματα, τόσο παραμένουν τα ίδια” 

αντανακλά το αναμφισβήτητο δίλημμα των εργαζομένων όταν αντιμετωπίζουν τις 

οργανωσιακές αλλαγές.

Από την άλλη, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν διαρκώς μυριάδες 

εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις για οργανωσιακή αλλαγή. Αυτές μπορεί να είναι η 

αλλαγή νομοθεσίας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές.

Όποια και να είναι η αιτία της αλλαγής όμως, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχών και 

ριζικών πολλές φορές αλλαγών, αυτό που παραμένει πάντα το ίδιο είναι η απαίτηση από τους 

εργαζόμενους να προσαρμοσθούν στην οργανωσιακή αλλαγή (R. Iverson, 1996), και να 

αλλάξουν και οι ίδιοι, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση κάθε οργανωσιακής αλλαγής είναι η 

αλλαγή πρώτα του ίδιου του ατόμου (Δ.Μπουραντάς, 2002).

Γι αυτό και την τελευταία δεκαετία, έχει αναπτυχθεί ένα νέο επιστημονικό πεδίο στο 

μάνατζμεντ, η Διοίκηση Αλλαγών (Change Management), το οποίο ακριβώς θέλει να 

περιγράφει, να κατανοήσει, να ερμηνεύσει και να προβλέψει τις οργανωσιακές αλλαγές, όχι 

το ίδιο το περιεχόμενό τους, αλλά την στρατηγική με την οποία αυτές εισάγονται και 

πραγματοποιούνται με επιτυχία. Συνεπώς οι θεωρίες σχετικά με τις στάσεις (attitudes) και 

τις συμπεριφορές των ατόμων και των ομάδων ως προς τις οργανωσιακές αλλαγές είναι ένα 

μείζον ζήτημα της Διοίκησης Αλλαγών.

Η οργανωσιακή αλλαγή μπορεί να αφορά οποιοδήποτε στοιχείο της οργάνωσης, 

όπως τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την στρατηγική, την δομή, τις παραγωγικές και 

επιχειρησιακές διαδικασίες, τα συστήματα, τις πολιτικές, την τεχνολογία, την κουλτούρα, 

τις ικανότητες κλπ (Μπουραντάς, 2002).

Ο Pascale διακρίνει την "αλλαγή" (change) από τον "μετασχηματισμό" 

(transformation). Η “αλλαγή” θεωρεί ότι αφορά βαθμιαίες και σταδιακές βελτιώσεις των 

υφιστάμενων στοιχείων της επιχείρησης, αυτών δηλαδή που υπάρχουν, ενώ ο 

“μετασχηματισμός” μεταμορφώνει τον οργανισμό και αφορά την δημιουργία αυτών των 

στοιχείων που δεν υπάρχουν. Οι Nadler and Tushman διακρίνουν τις αλλαγές σε 

"αντιδραστικές" (reactive), αυτές δηλαδή που πραγματοποιούνται για να απαντήσουν σε 

ένα εξωτερικό ερέθισμα με σκοπό την προσαρμογή στο περιβάλλον και "προδραστικές" 

(proactive), αυτές δηλαδή που πραγματοποιούνται με βάση τις προβλέψεις για το μέλλον 

και οι οποίες δημιουργούν τις εξελίξεις (Μπουραντάς, 2002).
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Επίσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αλλαγών είναι αποτέλεσμα ενός 

συστήματος ρόλων και υπευθυνοτήτων που αναλαμβάνουν μέλη της οργάνωσης και τα 

οποία αποτελούν τους “φορείς των αλλαγών ” (change agents) (Μπουραντάς, 2002).

Υπάρχουν πολλά θεωρητικά μοντέλα-στρατηγικές εισαγωγής αλλαγών, με 

γνωστότερο αυτό των Lewin-Schein, το οποίο υποστηρίζει ότι η κάθε αλλαγή υλοποιείται 

μέσω 3 σταδίων: ξεπάγωμα (unfreezing), αλλαγή (change) και ξαναπάγωμα (refreezing).

Αν και οι θεωρίες που υποστηρίζουν κάθε στρατηγική εισαγωγής αλλαγών μπορούν 

να κυμαίνονται από τον ντετερμινισμό μέχρι τον βολουνταρισμό (from determinism to 

voluntarism) (Hrebiniac and Joyce, 1985), o Wilson (1992) υποστηρίζει ότι αυτές μπορούν 

να ειδωθούν κάτω από δύο εννοιολογικά πλαίσια: πρώτον, ότι ο κάθε οργανισμός είναι ένα 

σύστημα αντικρουόμενων τάσεων και συμφερόντων (από αυτό το πλαίσιο προκύπτουν 

θεωρίες όπως ο κοντεξτουαλισμός (Pettigrew, 1985,1990), πολιτικά μοντέλα αλλαγής, 

θεωρίες κοινωνικής δράσης) και δεύτερον ότι είναι ένα κοινωνικό σύστημα στο οποίο 

δίνεται έμφαση στην στρατηγική αλλαγή (Child, 1972) (από αυτό το πλαίσιο προκύπτουν 

θεωρίες όπως η οργανωσιακή ανάπτυξη (OD, Stace and Dunphy 1991). Η θεωρία 

στρατηγικής αλλαγών του Shein, με το μοντέλο των 3 σταδίων, προσέφερε το θεωρητικό 

υπόβαθρο για την θεωρία της Οργανωτικής Ανάπτυξης (Wilson 1992, Iverson et al. 1996

O Rachid ZefFane (1996 p.37) θεωρεί ότι σε κάθε μοντέλο αλλαγής υπάρχουν τα 

παρακάτω 6 συστατικά:

1. το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχ/ση (setting)

ρ. 123).

2. ο οργανισμός

3. το στέλεχος-ηγέτης

4. η ομάδα

(organization)

(manager-leader)

(group)

5. τα αποτελέσματα (results)

και στην μέση του “ανοιχτού συστήματος” της αλλαγής βρίσκονται

6. οι 3 βασικές διαστάσεις του (core dimensions), που είναι:

S η κουλτούρα,

✓ οι νοητικές παραδοχές 

S οι νοητικο-ψυχικές νοοτροπίες

(culture) 

(assumptions) 

(mind-sets ή psyches)

(των εμπλεκόμενων στην αλλαγή).-
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6 components (and barriers) of change model
Oarriers to change

(R.Zeffane, 1996, p.37 )

Αυτά τα συστατικά του μοντέλου συστηματοποιούν και το σύνολο των εμποδίων 

(barriers), τα οποία θα πρέπει να διαχειριστεί η διοίκηση, για να υλοποιηθεί 

αποτελεσματικά η αλλαγή. Αλλα εμπόδια είναι ελέγξιμα και άλλα όχι. Τα εμπόδια, 

ελέγξιμα ή μη, η επιχ/ση θα πρέπει να τα παρακολουθήσει (monitor) και στο τέλος, έστω 

και σε μικρό βαθμό, να τα ελέγξει για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η αλλαγή.

Σχετικά με τα ελέγξιμα εμπόδια, σε κάθε οργανισμό υπάρχουν 5 σημεία-κλειδιά που 

αυξάνουν θετικά το ηθικό και την επίδοση των εργαζομένων:

1) η οργανωσιακή κουλτούρα

2) οι ικανότητες των στελεχών για την επίλυση περίπλοκων προβλήματων

3) οι προσεγγίσεις των ομάδων σχετικά με την λήψη αποφάσεων και την δράση

4) οι στρατηγικές επιλογές και οι αλλαγές της οργανωτικής δομής

5) ο σχεδιασμός των συστημάτων αμοιβής και ο σκοπός τους (Zeffane 1990).

Σχετικά με τα μη ελέγξιμα εμπόδια, αυτά μπορεί να είναι το εξοιτερικό

οργανωσιακό περιβάλλον (setting) στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχ/ση, και το οποίο, 

όταν μάλιστα είναι δυναμικό, η επιχ/ση μπορεί να το παρακολουθήσει (monitor), αλλά θα 

πρέπει να το θεωρήσει δεδομένο.

Επίσης μη ελέγξιμο εμπόδιο είναι και η ανθρώπινη νοητικο-ψυχική νοοτροπία 

(human mind-set or psyche), αλλά και το σύνολο των “νοητικών παραδοχών” 

(assumptions) που κρύβονται πίσω από κάθε απόφαση και δράση.
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Τα μη ελέγξιμα εμπόδια, θα πρέπει η διοίκηση αρχικά να τα παρακολουθήσει και στο 

τέλος, έστω και σε μικρό βαθμό, να τα ελέγξει, για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η αλλαγή 

(Zeffane, 1990).

Είπαμε ότι στους οργανισμούς η αλλαγή πρέπει να είναι “σταθερή ” (constant change) 

για να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Αλλά όπως ο Bowman (1994) ανακάλυψε, οι 

οργανισμοί εμποδίζονται στην αλλαγή από τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες τους 

(routines), οι οποίες όμως είναι και το “αίμα” τους (life-blood), που τους βοηθά στην 

επιβίωσή τους και χωρίς τις οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το πρόβλημα ξεκινά 

όταν αυτές οι επαναλαμβανόμενες διαδικασίες εμποδίζουν την στρατηγική σκέψη και την 

στρατηγική αλλαγή, και φυσικά την καινοτομία. Τότε θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές 

λύσεις για να αντιμετωπισθούν οι δεδομένες “νοητικές παραδοχές” (assumptions) που 

ενισχύουν και κρύβονται πίσω από αυτές τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Τότε λοιπόν 

χρειάζονται νέες “νοητικές παραδοχές” (new assumptions) για να υποστηρίξουν τις 

αλλαγές.

Σε κάθε οργανωσιακή ή στρατηγική αλλαγή, η αντίδραση των εργαζομένων 

κυμαίνεται από την πλήρη άρνηση και αντίσταση έως την θερμή υποστήριξη της αλλαγής 

(Μπουραντάς, 2002).

Και υπάρχουν διαφορετικές στάσεις απέναντι στην αλλαγή, όπως η έλλειψη 

εμπιστοσύνης (Gardner et al, 1987), η “παγωμένη στάση” (Schein, 1979), η μη-συμμετοχή 

(Coch and French, 1948) και ο φόβος για το άγνωστο (Huse, 1980), οι οποίες είναι δυνατόν 

να προέρχονται από διάφορες αιτίες (R.Iverson et al. 1996).

Η συνηθέστερη στάση απέναντι στην αλλαγή είναι η αντίσταση στην αλλαγή, η οποία 

μπορεί να προέρχεται από διάφορες αιτίες όπως είναι: η συνήθεια, η ανάγκη για ασφάλεια, 

η μη κατανόηση της χρησιμότητας της αλλαγής, η αντίδραση στον φορέα της αλλαγής, οι 

διαφορετικές αντιλήψεις των εργαζομένων, οι πραγματικά αρνητικές συνέπειες των 

αλλαγών στους εργαζόμενους (Μπουραντάς 2002 σελ. 580-581, Stephen Robbins 2003), η 

μεγάλη αλλαγή στην φύση της εργασίας και η απαίτηση νέων ικανοτήτων, η οικονομική 

ανασφάλεια, ψυχολογικοί λόγοι όπως φόβος για το άγνωστο που επιφέρει η αλλαγή 

(R.Iverson, 1996 ρ.122).

Εκτός από την αντίσταση του εργαζόμενου ως ατόμου (individual resistance), μπορεί 

να αντιστέκεται και ο οργανισμός ως σύνολο, μέσα από την τυποποίηση και τους 

μηχανισμούς σταθερότητας που τον διακρίνουν (structural inertia), μπορεί να αντιστέκεται 

και η ομάδα ως σύνολο (group inertia) (S.Robbins, ρ.561).
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Μια στάση των εργαζομένων ως ατόμων απέναντι στην αλλαγή, είπαμε ότι είναι και 

η άρνηση και η αποκήρυξη (repudiation) της αλλαγής, η οποία συσχετίζεται με την 

προσπάθεια των εργαζομένων να διατηρήσουν την αυτονομία τους απέναντι σε 

οποιονδήποτε επιχειρεί να τους ελέγξει (Freud, 1965) (Zeffane, 1996 ρ.37).

Έτσι, η έννοια ετοιμότητα για αλλαγή (readiness to change) προσδιορίζει σε 

μεγάλο βαθμό αυτήν την αντίδραση. Υπάρχουν δύο είδη δυνάμεων που επιδρούν πάνω 

στην ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή. Πρώτον, υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις που 

βρίσκονται μέσα στο άτομο-εργαζόμενο, οι οποίες είναι η γνώση του, οι ικανότητες, και η 

αυτογνωσία του (self-awareness). Είναι επίσης αποδεδειγμένο ότι τα επίπεδα παρακίνησης 

του ατόμου (motivational levels), και κυρίως, η αυτοεκτίμησή του (self-esteem) παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ετοιμότητά του για αλλαγή. Δεύτερον, υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις 

που βρίσκονται μέσα στο οργανωσιακό “σύστημα”, οι οποίες είναι ο τύπος ηγεσίας (type of 

leadership), η κουλτούρα, το οργανωσιακό κλίμα, και οι θεωρούμενες από τους 

εργαζόμενους συνέπειες της επιτυχίας ή της αποτυχίας του οργανισμού. Ο συνδυασμός 

αυτών των παραγόντων οδηγούν σε αυτό που ονομάζεται ως “ο βαθμός της αισθανόμενης 

από τους εργαζόμενους ασφάλειας” (the degree of the felt security) (όρα: McClelland, 1987). 

Δηλαδή, εάν “ο βαθμός της αισθανόμενης από τους εργαζόμενους ασφάλειας” είναι 

χαμηλός ή υψηλός, τότε και η απάντηση στην αλλαγή θα είναι αυτής της απόρριψης 

(rejection), της καταστολής (suppression) και της παραποίησης (distortion). Τότε οι 

εργαζόμενοι θα καθυστερήσουν την αλλαγή. Κι αυτό είναι σε κάποιο βαθμό κατανοητό, 

γιατί εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφάλεια στην παρούσα εργασιακή τους κατάσταση, 

τότε για ποιόν λόγο να αλλάξουν; Εάν από την άλλη, “ο βαθμός της αισθανόμενης από 

αυτούς ασφάλειας” είναι πολύ χαμηλός, τότε οτιδήποτε ενοχλεί έστω και αυτήν την χαμηλή 

κατάσταση (αισθανόμενης) ασφάλειάς τους θα το θεωρούν εξαιρετικά απειλητικό. 

Συνεπώς, μόνο στις μεσαίες κλίμακες αυτού “του βαθμού αισθανόμενης από τους 

εργαζόμενους ασφάλειας” είναι πιο πιθανό η απάντηση-αντίδραση στην αλλαγή να είναι 

θετική. Τέτοια θετική αντίδραση εκφράζεται μέσα από συμπεριφορές του τύπου να ακούει ο 

εργαζόμενος, να ρωτά και να διευκρινίζει, να διαπραγματεύεται και τέλος να εξετάζει και 

άλλες εναλλακτικές (R.Zeffane, 1996).

Φυσικά για να επιτευχθεί η στρατηγική αλλαγή, εκτός από την ετοιμότητα για 

αλλαγή, είναι απαραίτητη και μια αποτελεσματική ηγεσία και η ανάπτυξη κατάλληλης 

κουλτούρας, τέτοιας που θα στηρίξει την στρατηγική αλλαγή.
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Σε ό,τι αφορά την ηγεσία, χρειάζεται ηγεσία η οποία να προάγει την εργασιακή 

αλλαγή μέσα από την συμμετοχή του εργαζόμενου (employee participation), την παρακίνηση 

και την αφοσίωση. Έτσι μιλούμε για “συμμετοχική αλλαγή” (participative change), η 

οποία βασίζεται στην ιδέα ότι όσο περισσότερο οι εργαζόμενοι έχουν “λόγο” στον 

σχεδίασμά και στην κατεύθυνση της αλλαγής, και όσο περισσότερο είναι συμμέτοχοι 

(involved) στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, τόσο περισσότερο μπορεί να είναι και 

αφοσιωμένοι σε αυτήν την διαδικασία της αλλαγής. Εάν οι ηγέτες μπορούσαν να 

δημιουργήσουν συνεργασίες, οι οποίες να μεταθέτουν την ευθύνη για την αλλαγή από τα 

στελέχη στους εργαζόμενους, τότε δεν χρειάζεται να υπάρχει κανενός είδους εξουσία 

εναντίον της οποίας οι εργαζόμενοι να αντιστέκονται και να επαναστατούν. Αντίθετα 

μπορούν ομαδικά να συνεργάζονται υπέρ και όχι κατά της αλλαγής.

Αλλά και “η συμμετοχική αλλαγή” από μόνη της δεν είναι αρκετή εάν οι 

συμμετέχοντες εργαζόμενοι δεν είναι σωστά ενημερωμένοι, γιατί πώς ασφαλώς οι 

εργαζόμενοι θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον εάν κανένας από αυτούς δεν έχει περισσότερη 

γνώση από τον διπλανό του; Γι’ αυτό όταν μεταβιβάζουν την ευθύνη για την αλλαγή στους 

εργαζόμενους, οι ηγέτες δεν πρέπει απλώς να τους εγκαταλείπουν με ανεπαρκείς πόρους 

(Zeffane, 1990).

Αλλά και με μια συμμετοχική προσέγγιση στην οργανωσιακή αλλαγή, και πάλι θα 

υπάρχουν προστριβές και διαμάχες για αμοιβές, για πρόσβαση σε μεγαλύτερη ευθύνη, και 

για καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Αλλά, σε μια οργανωσιακή κουλτούρα, η 

οποία δίνει μεγάλη σημασία στην αναγνώριση και επίλυση των προβλημάτων, και στην 

χρήση των ικανοτήτων, παραβλέποντας την ιεραρχία και τα παραδοσιακά οργανωσιακά 

προνόμια, τότε είναι πιθανόν όλες αυτές οι προστριβές να αντιμετωπισθούν με επιτυχία 

(Lupton, 1991).

Για να λυθούν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την οργανωσιακή αλλαγή έχει 

δοθεί έμφαση στον ρόλο των αυτο-διοικούμενων αυτόνομων ομάδων εργασίας (self

regulating autonomous work groups, self-directed teams), ομάδες εργαζόμενων με υψηλή 

εκπαίδευση και απόλυτη ευθύνη για ένα ολοκληρωμένο κομμάτι εργασίας. Βέβαια η 

διοίκηση της αλλαγής μέσα από αυτές τις αποτελεσματικές ομάδες εργασίας σημαίνει ότι 

θα ακολουθηθεί και από δραστικές αλλαγές και στις στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων (Zeffane, 1996).
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Από το 1960 έως το 1980, ο στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning) εθεωρείτο 

ως το μόνο εργαλείο του μάνατζμεντ για να οδηγήσει στην αλλαγή (strategic planning 

drives change) (Morgan 1993).

Σήμερα, η στρατηγική αλλαγή οδηγείται και καθοδηγείται από την κουλτούρα 

(culture drives change), μια έννοια (η κουλτούρα) που άρχισε από το 1980 να 

χρησιμοποιείται στον χώρο του μάνατζμεντ. Και οι Hassard and Sharifi (1989) πρότειναν 

ότι αυτή η στρατηγική αλλαγή που καθοδηγείται από την κουλτούρα πρέπει να καταστήσει 

τις υπονοούμενες και υποβόσκουσες αξίες, ρητές και σαφείς (to make implicit values 

explicit). Φυσικά τέτοιου είδους στρατηγική αλλαγή δεν μπορεί να είναι γρήγορη και 

αστραπιαία, αλλά αργή και μακροπρόθεσμη, και έγκειται στο να αλλάξει τα δυσλειτουργικά 

στοιχεία της οργανωσιακής κουλτούρας και να προωθήσει θετικά στοιχεία όπως η 

εργασιακή εμπλοκή, η εργασιακή και οργανωσιακή αφοσίωση και παρακίνηση. Και βέβαια 

η γνώση της υπάρχουσας κουλτούρας του οργανισμού και των διαδικασιών αλλαγής της 

μπορεί να βοηθήσει τα στελέχη να αναπτύξουν μια πιο προδραστική (proactive) 

συμπεριφορά στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η κουλτουριακή αλλαγή βέβαια έχει να 

αντιμετωπίσει τις σταθερά παγιωμένες αξίες των εργαζομένων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

την παλιά κουλτούρα τους, και συνεπώς δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Γιατί όπως 

γνωρίζουμε ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο στην αλλαγή είναι η (παλιά) κουλτούρα (culture 

as barrier to change). Η νέα οργανωσιακή κουλτούρα όμως μπορεί να ενδυναμωθεί με την 

εισαγωγή και δήλωση νέων θεμελιωδών αξιών (core value statements) (Osborne, 1991) 

(Zeffane, 1996)

To ολοκληρωμένο μοντέλο στρατηγικής αλλαγής λοιπόν που προτείνει ο Zeffane (1996) 

βασίζεται στην αποτελεσματική ηγεσία, η οποία δίνει μεγάλη σημασία στην οργανωσιακή 

κουλτούρα, καθώς και στην παρακίνηση, συμμετοχή και αφοσίωση του εργαζόμενου στις 

οργανωσιακές αλλαγές μέσα από αυτοδιοικούμενες ομάδες εργασίας, όπου μεγάλη έμφαση 

δίνεται στην αρχή της συνέργειας (synergy), κατά την οποία η ολότητα είναι μεγαλύτερη 

από το άθροισμα των μερών της (“ισχύς εν τη ενώσει”) (Zeffane, 1996).
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Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Στρατηγικής Αλλαγής
riyuic c.

An integrated model of strategic change

Time frame Strategic change
Time frame

(Zeffane, 1996, p.41)

Και θεωρώντας ως θεμελιώδη παράγοντα υλοποίησης της στρατηγικής, την

διοίκηση της στρατηγικής αλλαγής, οι Johnson and Scholes, τροποποίησαν το μοντέλο 

των στοιχείων της στρατηγούς διοίκησης που αρχικά (1989) πρότειναν, ως εξής:

Συνοπτικό Μοντέλο των Στοι/είων της Στρατηγικής Διοίκησης

(G.Johnson & K.Scholes, 1999)
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Και οι Julia Balogun et al. (1999) αναπτύσσουν ένα καλειδοσκόπιο της αλλαγής, 

αφομοιώνοντας τα 3 συστατικά της αλλαγής του Pettigrew (1991) (content, context, 

process):

Καλειδοσκόπιο της αλλαγής

Organizational

TimePower

Design choices
Change path 

Change start point 
Change style 
Change target 
Change roles 

v Change levers PreservationCapacity

Capability Diversity

Change context

Figure 2.1 The change kaleidoscope

(Julia Balogun et al., 1999)

Σε αυτό το καλειδοσκόπιο της αλλαγής, η ετοιμότητα για αλλαγή (readiness for 

change) έχει να κάνει με το εάν οι εργαζόμενοι γνωρίζουν και κατανοούν την ανάγκη για 

αλλαγή (awareness). Και εάν την γνωρίζουν, πόσο πρόθυμοι αλλά και παρακινημένοι είναι 

απέναντι στην αλλαγή; Πόσο αφοσιωμένοι-δεσμευμένοι είναι απέναντι στην αλλαγή και 

πόσο την υποστηρίζουν; (commitment).

Για να εκτιμηθεί η ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή (to assess 

organization’s readiness for change), ένας επίσημος τρόπος είναι μέσω ερευνών στάσης 

εργαζομένων (staff attitude surveys), κάτι που διενεργεί ο οργανισμός είτε από μόνος του 

εφόσον έχει τις δυνατότητες να το κάνει είτε με την βοήθεια εξωτερικών συμβούλων (Julia 

Balogun et al. 1999, p.90).
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Figure 3.1

Καλειδοσκόπιο της αλλαγής

Organizational

Time
• Crisis
• Long-term change

Power
• Stakeholders
• Autonomy

Readiness
• Awareness
• Commitment

Scope
• How much change?
• Breadth?
• Depth?

Design choices
Change path 

Change start point 
Change style 

Change target 
Change roles 

v Change levers

Preservation
• Identity assets
• Tangible and 

intangible assets
• Which to preserve?
• Which to destroy )

Capacity
• Cash
• Time
• People

Capability
• Individual
• Managerial
• Organizational
• Functional

Diversity
• Uniformity v diversity
• Sources of diversity
• Impact on loyalty and

identity -
• Change?

Change context

The change kaleidoscope

(Julia Balogun et al., 1999)

Ευθύνη της διοίκησης του οργανισμού είναι ασφαλώς να διαχειρισθεί και να 

διαμορφώσει τα “μονοπάτια αλλαγής” σε οργανωσιακό και ατομικό επίπεδο (to manage the 

organizational and individual change paths), δηλαδή να προετοιμάσει την αλλαγή σε 

οργανωσιακό και ατομικό επίπεδο.

Στο στάδιο του «ξεπαγώματος» του οργανισμού (το 1° από τα 3 στάδια αλλαγής των 

Lewin-Schein), και στο στάδιο της ατομικής προετοιμασίας για αλλαγή όπου εκτιμούμε την 

ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή (employee readiness for change), μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω εύχρηστη “εξίσωση της αλλαγής” (the change 

equation):

C = (A + B + D)>X 

όπου:

C= η ανάγκη για αλλαγή (change)

Α= το επίπεδο δυσαρέσκειας με το υπάρχον status quo
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Β= η επιθυμία για τις προτεινόμενες-7αθανές αλλαγές, με την έννοια ότι αυτές θα λύσουν τα 

προβλήματα τα οποία τώρα αντιμετωπίζει ο οργανισμός,

D= η πρακτικότητα και εφικτότητα της αλλαγής

X— το προσωπικό κόστος της αλλαγής, όχι τόσο με οικονομικούς όρους, όσο με 

ψυχολογικούς όρους, με την έννοια του ψυχολογικού «πόνου» και της προσπάθειας για την 

αλλαγή.

Δηλαδή το άτομο-εργαζόμενος θα πρέπει να αισθάνεται ότι τα προβλήματα, η 

προσπάθεια και ο πόνος που θα προκαλέσει η αλλαγή, υπολείπονται σε σχέση με την 

ανάγκη για αλλαγή (Julia Balogun et al. 1999, p. 154).

Για άλλους, η “εξίσωση της αλλαγής” (the “change equation”) υποδεικνύει ότι η 

αλλαγή επιτυγχάνεται εάν Ch = f (D x V x Ρ) > Co.

Δηλαδή, η αλλαγή (Change, Ch) λαμβάνει χώρα εάν η δυσαρέσκεια με το status quo 

(Dissatisfaction, D), πολλαπλασιασμένη με ένα όραμα για το μέλλον (Vision, V), 

πολλαπλασιασμένη με συμφωνημένες διαδικασίες (Processes, Ρ), οι οποίες απομακρύνουν 

τα εμπόδια που μπλοκάρουν την πρόσβαση στην επιθυμητή κατάσταση, είναι μεγαλύτερη 

από το κόστος της αλλαγής (Cost, Co).

Η πολλαπλασιαστική φύση των μεταβλητών σημαίνει ότι εάν κάποια από αυτές είναι 

μηδέν, τότε η αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί. Αυτός ο τρόπος σκέψης για την αλλαγή 

εισήχθη αρχικά από την δουλειά του Kurt Lewin (1958) (Μ. Jarrett, 2003, ρ.23).

Η Δυναμική της Αλλαγής είναι Αντίσταση στην Αλλαγή, Ετοιμότητα για Αλλαγή 

και Ορμή-Φόρα για Αλλαγή (Dynamics of Change: Resistance to Change, Readiness for 

Change and Building Momentum) (K. Jansen, 2000, pp.53-55).

Μόλις ατονήσει η αντίσταση στην αλλαγή, τότε αναδύεται η έννοια της ετοιμότητας 

για αλλαγή. Οι Armenakis et al. (1993, ρ.681) προσδιορίζουν την έννοια της ετοιμότητας 

για αλλαγή ως «τον γνωσιακό προάγγελο της υποστήριξης για μια προσπάθεια αλλαγής». Η 

ετοιμότητα για αλλαγή αναφέρεται στην ετοιμότητα για αλλαγή είτε του οργανισμού 

ολόκληρου είτε του ατόμου-εργαζομένου. Για να υπάρξει ετοιμότητα για αλλαγή, οι φορείς 

της αλλαγής (change agents) πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο προδραστική (proactive) στάση 

απέναντι στην αλλαγή, και να θεωρηθούν περισσότερο ως «προπονητές» της αλλαγής 

(coaches for change), παρά ως «ελεγκτές» των αντιδράσεών της.

Για να δημιουργήσουν ετοιμότητα για αλλαγή οι φορείς της αλλαγής (change agents) 

πρέπει να συμπεριλάβουν στην ατζέντα τους μια σειρά από προδραστικές προσπάθειες για 

να επηρεάσουν τις πεποιθήσεις, τις στάσεις, τις προθέσεις αλλά και τις συμπεριφορές των
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συμμετεχόντων στην αλλαγή (change participants), όλων των εργαζομένων δηλαδή, έτσι 

ώστε οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν την ανάγκη για αλλαγή και να την υποστηρίξουν 

(awareness and commitment for change = readiness for change) (K. Jansen, 2000, pp.53- 

55).
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A. 11 Οργανωσιακή αφοσίωση. εργασιακή ικανοποίηση, οργανωσιακή 

κουλτούρα & στάσεις απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή

Είδαμε πως η οργανωσιακή αφοσίωση οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις τους 

εργαζόμενους (higher performances) αλλά και σε πιο ευχαριστημένους πελάτες (committed 

employees lead to satisfied customers).

Είδαμε πως η οργανωσιακή αφοσίωση οδηγεί σε εργασιακή ικανοποίηση 

(ευχαριστημένους “εσωτερικούς πελάτες”) και το αντίστροφο.

Υπάρχει σχέση όμως της οργανωσιακής αφοσίωσης και της εργασιακής ικανοποίησης 

με την στάση των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή;

Είδαμε στην παράγραφο Α.9.4 ότι οι Nijhof et al (1998) διερεύνησαν, εκτός από τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την αφοσίωση, και τις συνέπειές της, απευθυνόμενοι σε 

στελέχη του τμήματος ανθρωπίνων πόρων (human resources managers) οργανισμών που 

δραστηριοποιούνται στην Ολλανδία. Από τις απαντήσεις των στελεχών, μία σημαντική 

συνέπεια της αφοσίωσης ήταν και η μεγαλύτερη επιθυμία του εργαζόμενου για αλλαγή και 

φυσικά η μεγαλύτερη αποδοχή της αλλαγής:

high commitment —> + higher willingness to change, + faster acceptance of change

Oi Iverson et al. (1996, p.40) βρήκαν ότι η “συναισθηματική” διάσταση της 

οργανωσιακής αφοσίωσης έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην αποδοχή των 

εργαζομένων για αλλαγή (employee acceptance of change) (M.Durkin et al. 1999, p.128, 

R.Iverson 1996, p. 127):

high job satisfaction —» + higher organizational commitment (esp. affective or

internalized) —► + higher employee acceptance of change.

O R. Iverson (1996), διερευνώντας ένα δείγμα από εργαζόμενους σε ένα μεγάλο 

κρατικό νοσοκομείο της Victoria της Αυστραλίας, βρήκε ότι η αποδοχή των εργαζομένων 

για αλλαγή αυξάνεται μεταξύ άλλων και εξαιτίας της οργανωσιακής αφοσίωσης, των 

αρμονικών εργασιακών σχέσεων, της εργασιακής παρακίνησης και της εργασιακής 

ικανοποίησης. Η οργανωσιακή αφοσίωση βρέθηκε να είναι και αιτία αλλά και ενδιάμεση 

μεταβλητή στην διαδικασία αλλαγής (both determinant and mediator).

O R. Iverson (1996) διερεύνησε δηλαδή ένα μοντέλο, το οποίο θα ήταν ικανό να 

προβλέψει την αποδοχή των εργαζομένων απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή, μοντέλο το 

οποίο, στηριγμένο στις θεωρίες και τις στρατηγικές αλλαγής, περιλάμβανε μεταβλητές που 

αφορούσαν στις πολιτικές των ανθρωπίνων πόρων, αλλά και άλλους παράγοντες. Κρίσιμος 

παράγοντας σε αυτό το μοντέλο αλλαγής ήταν η οργανωσιακή αφοσίωση, η οποία ήταν
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προσδιοριστικός παράγοντας της αλλαγής. Διότι μόνο μέσα από την οργανωσιακή 

αφοσίωση, οι κατάλληλες πολιτικές των ανθρωπίνων πόρων μπορούν να δημιουργήσουν 

ένα οργανωσιακό κλίμα δεκτικό στην αλλαγή (Stace and Dunphy, 1991).

Ο R.Iverson στην έρευνά του ασχολήθηκε με την συναισθηματική διάσταση της 

οργανωσιακής αφοσίωσης (την ονόμασαν attitudinal commitment), καθώς συμφώνησε με 

τον Guest (1987,1992,1995) και Coopey στο ότι οι πολιτικές των ανθρωπίνων πόρων 

σχεδιάσθηκαν για να βοηθούν στην απόσπαση της αφοσίωσης των εργαζομένων και η 

συναισθηματική διάστασή της είναι αυτή που μπορεί να εφαρμοσθεί καλύτερα για την 

σχεδίαση των πολιτικών του HR.

Βρήκε λοιπόν ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέαζε θετικά την αποδοχή των 

εργαζομένων για την αλλαγή ήταν η οργανωσιακη αφοσίωση, ενώ βρέθηκε και η εργασιακή 

ικανοποίηση να συσχετίζεται θετικά με την στάση απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή.

Επίσης η οργανωσιακή αφοσίωση τείνει να είναι πιο σταθερή και διαρκής στον χρόνο 

σε σχέση με την εργασιακή ικανοποίηση, η οποία αντανακλά άμεσες αντιδράσεις των 

εργαζομένων σχετικά με συγκεκριμένες οπτικές του εργασιακού τους περιβάλλοντος 

(Porter et al., 1974).

Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του αιτιολογικού μοντέλου της οργανωσιακής 

αλλαγής (causal model of organizational change) του R. Iverson (1996), η αποδοχή της 

οργανωσιακής αλλαγής αυξάνεται, μεταξύ άλλων, όταν οι εργαζόμενοι έχουν υψηλή 

οργανωσιακή αφοσίωση, αρμονικές εργασιακές σχέσεις (IR climate), υψηλή εργασιακή 

παρακίνηση, υψηλή εργασιακή ικανοποίηση και υψηλή εκπαίδευση, και μειώνεται όταν 

αυξάνεται η ηλικία, η διάρκεια εργασιακής θητείας στον οργανισμό, η ασάφεια των ρόλων 

(role ambiguity), η διαμάχη-σύγκρουση ρόλων (role conflict), όταν είναι ο εργαζόμενος 

μέλος σωματείου κλπ (R.Iverson, 1996, ρρ. 122,127,137,138):

+ job satisfaction, + job motivation, + IR climate, + education,

- age, - tenure, - role ambiguity, - role conflict, - union membership

+ organizational commitment —► + acceptance of organizational change

Στο παραπάνω μοντέλο του R.Iverson (1996), η οργανωσιακή αφοσίωση εμφανίζεται 

και ως αιτία για την αποδοχή της οργανωσιακής αλλαγής αλλά και ως ενδιάμεση 

μεταβλητή (endogenous variable) για την διαδικασία της οργανωσιακής αλλαγής. 

Εμφανίζεται ως η πιο σημαντική μεταβλητή (με την σημαντικότερη θετική συσχέτιση) που 

επιδρά στην οργανωσιακή αλλαγή. Η μεταβλητή με την αρνητικότερη συσχέτιση βρέθηκε
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να είναι η ιδιότητα του να είναι κάποιος εργαζόμενος μέλος εργασιακού σωματείου (union 

membership).

Η έρευνα επίσης του B.Benkhoff (1997) σε μια γερμανική τράπεζα, κατέδειξε ότι 

αποτέλεσμα της υψηλής οργανωσιακής αφοσίωσης ήταν και η συμμόρφωση των εργαζομένων 

με την αλλαγή (complying with change).

Ο Benkhoff προτείνει μάλιστα ως εργαλείο μέτρησης της οργανωσιακής αφοσίωσης 

το εργαλείο των Allen and Meyer (1990), θεωρώντας το πιο αξιόπιστο και ομοιογενές 

εργαλείο από αυτό των Porter et al. (1974) (B.Benkhoff, 1997 p.l 15,128).

O Darwish Yousef (2000) βρήκε ότι η οργανωσιακή αφοσίωση και η εργασιακή 

ικανοποίηση επιδρούν (predictors) στην στάση των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή.

Σύμφωνα με τους Dunham et al. (1989), η στάση απέναντι στην αλλαγή γενικά 

αποτελείται από τις γνώσεις ενός ανθρώπου σχετικά με την αλλαγή (cognitions about 

change), από τις συναισθηματικές αντιδράσεις στην αλλαγή (affective reactions to change) 

και από την συμπεριφορική τάση απέναντι στην αλλαγή (behavioral tendency toward 

change). Παρόμοια οι Elizur and Guttman (1976) ταξινόμησαν τις ατομικές και ομαδικές 

αντιδράσεις στην εισαγωγή οργανωσιακών αλλαγών σε 3 τύπους:

1) συναισθηματικές αντιδράσεις (affective responses), που είναι τα σχετικά με 

την αλλαγή συναισθήματα, και σημαίνει το να είσαι συνδεδεμένος, 

ικανοποιημένος, ή αγχωμένος με την αλλαγή.

2) γνωσιακές αντιδράσεις (cognitive responses), που είναι η γνώμη και η γνώση 

που έχει κάποιος για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αλλαγής, 

την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της, και τον τρόπο χειρισμού της.

3) οργανικές αντιδράσεις (instrumental responses), που είναι οι πράξεις υπέρ 

και εναντίον της αλλαγής.

Διαφορετικοί άνθρωποι αντιδρούν και διαφορετικά απέναντι στην αλλαγή. Για 

κάποιους ανθρώπους η αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποίηση, ευχαρίστηση και 

πλεονεκτήματα. Για κάποιους άλλους, η ίδια αλλαγή μπορεί να επιφέρει πόνο, άγχος, στρες 

και μειονεκτήματα. Και κάποιοι άλλοι μπορεί να μην αντιλαμβάνονται την αλλαγή 

(D.Yousef, 2000, ρ.568).

Πολλοί θεωρητικοί (R.Iverson 1996, Lau and Woodman 1995, Cordery et al. 1993) έχουν 

υπογραμμίσει ότι η οργανωσιακή αφοσίωση και η εργασιακή ικανοποίηση των 

εργαζομένων παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποδοχή τους για αλλαγή. Αυτοί οι 

θεωρητικοί όμως αντιμετώπισαν την οργανωσιακή αφοσίωση, την εργασιακή ικανοποίηση
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και την στάση απέναντι στην αλλαγή ως μονοδιάστατες μεταβλητές (unidimentional 

variables) (D.Yousef, 2000, ρ.568).

Αντίθετα οι Meyer and Allen (1991) ανέλυσαν την οργανωσιακή αφοσίωση σε 3 

διαστάσεις-συστατικά της: “την συναισθηματική”, την “υπολογιστική” και την “κανονιστική 

αφοσίωση”, όπως άλλωστε είδαμε.

Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι οι εργαζόμενοι με υψηλή "συναισθηματική ” 

αφοσίωση θα ήταν και πιο πρόθυμοι να αποδεχτούν την αλλαγή, δεδομένου βέβαια ότι μια 

τέτοια αλλαγή δεν μεταβάλλει τις βασικές αξίες και σκοπούς του οργανισμού και 

θεωρούνται ευεργετικές για αυτόν, καθώς η οργανωσιακή αφοσίωση αντανακλά την πίστη 

στις αξίες και τους σκοπούς του οργανισμού. Ομοίως, οι Lau and Woodman (1995) 

υποστηρίζουν ότι ένας πολύ αφοσιωμένος εργαζόμενος είναι πιθανόν να ταυτιστεί και να 

αποδεχθεί πιο πρόθυμα, εύκολα και γρήγορα την οργανωσιακή αλλαγή, την οποία θεωρεί 

ευεργετική. Και αντίστοιχα, ένας πολύ αφοσιωμένος εργαζόμενος μπορεί να αντισταθεί 

ισχυρά στην αλλαγή, την οποία ο ίδιος κρίνει ως επιζήμια για τον οργανισμό. Ο Guest 

(1992) ισχυρίζεται ότι οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι αποδέχονται περισσότερο την 

οργανωσιακή αλλαγή από τους μη-αφοσιωμένους εργαζόμενους Οι Iverson et al. (1996) 

επίσης, είπαμε πως βρήκαν ότι η “συναισθηματική” οργανωσιακή αφοσίωση σχετίζεται 

θετικά με την αποδοχή απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή (D.Yousef, 2000, ρ.570).

Από την άλλη, οι εργαζόμενοι με υψηλή "υπολογιστική” αφοσίωση (continuance 

commitment) πιθανόν να είναι λιγότερο πρόθυμοι να αποδεχθούν τις οργανωσιακές 

αλλαγές, εξαιτίας του φόβου ότι αυτές οι αλλαγές ίσως να μειώσουν τα προνόμια τα οποία 

απολαμβάνουν στην παρούσα κατάσταση του οργανισμού (D.Yousef, 2000, ρ.570).

Σε ό,τι αφορά την εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction), αυτή ορίζεται ως ο 

βαθμός στον οποίο ένας εργαζόμενος αισθάνεται θετικά ή αρνητικά σχετικά με την εργασία 

του (Locke 1976, Odom et al. 1990). Είπαμε ήδη στην παράγραφο Α.9.6 ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση έχει θετικά αποτελέσματα στην εργασιακή απόδοση (job performance).

Όμως η εργασιακή ικανοποίηση έχει θετική σχέση και με την στάση απέναντι στην 

αλλαγή (job satisfaction has a positive relationship with attitudes toward change). Εκείνοι οι 

οποίοι είναι ευχαριστημένοι με διάφορες πλευρές (facets) της εργασίας τους, είναι πιθανόν 

να είναι και περισσότερο πρόθυμοι να αποδεχθούν την αλλαγή. Προηγούμενες εμπειρικές 

έρευνες κατέδειξαν την θετική επίδραση της εργασιακής ικανοποίησης στην στάση των 

εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή (Cordery et al. 1993, Gardner et al. 1987, Guest 1987). 

Για παράδειγμα, o Cordery et al. (1993) ανέφερε ότι χαμηλά επίπεδα της εξωτερικής
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εργασιακής ικανοποίησης (extrinsic job satisfaction) συνδέονταν με ανεπιθύμητες στάσεις 

των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή, ενώ ο Gardner et al. (1987) παρατήρησε ότι 

υπήρχε σημαντική σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της αλλαγής εργασίας. 

Ο Iverson (1996), οι Iverson and Roy (1994), οι Mathieu and Zajac (1990) ανέφεραν ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση έχει έμμεση επίδραση στην αλλαγή μέσω της οργανωσιακής 

αφοσίωσης. Τέλος, οι Howard and Frink (1996) ανέφεραν την αντίθετη σχέση, δηλαδή ότι 

οι οργανωσιακές αλλαγές επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων (D.Yousef, 2000, 

ρ.572).

Έτσι, ο D. Yousef (2000, ρ.571) μελέτησε την σχέση μεταξύ της τρισδιάστατης 

οργανωσιακής αφοσίωσης, με τις 3 διαστάσεις της ξεχωριστά, (έτσι όπως την όρισαν οι 

Meyer and Allen 1991, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο μέτρησής της αυτό που διαμόρφωσαν 

οι παραπάνω, το οποίο είδαμε ότι αποτελείται από 24 ερωτήσεις και υποδιαιρεί την 

αφοσίωση σε 3 διαστάσεις) και της στάσης απέναντι στην αλλαγή, με τις 3 διαστάσεις 

της ξεχωριστά, (χρησιμοποιώντας το εργαλείο του Dunham et al. 1989 για να την μετρήσει, 

το οποίο αποτελείται από 18 ερωτήσεις και υποδιαιρεί την στάση απέναντι στην αλλαγή σε 

3 διαστάσεις: την γνωσιακή, την συναισθηματική και την συμπεριφορική διάσταση-τάση 

[cognitive, affective and behavioral tendency dimensions of attitudes toward organizational 

change]).

Επίσης, o D.Yousef (2000, ρ.572) μελέτησε την σχέση μεταξύ της εργασιακής 

ικανοποίησης, με τις 6 διαστάσεις της ξεχωριστά, (χρησιμοποιώντας ως εργαλείο μέτρησης 

της εργασιακής ικανοποίησης το εργαλείο των 24 ερωτήσεων που ανέπτυξε ο Weiss et al. 

1967, το Minnesota Satisfaction Questionnaire, MSQ, το οποίο υποδιαιρείται σε 6 

διαστάσεις: εργασιακές συνθήκες, αμοιβή, προαγωγή, προϊστάμενοι, συνάδελφοι και 

ασφάλεια) και της στάσης απέναντι στην αλλαγή, με τις 3 διαστάσεις της ξεχωριστά.

Μελέτησε επίσης την επίδραση της εργασιακής ικανοποίησης (με τις 6 διαστάσεις 

της ξεχωριστά) στην στάση απέναντι στην αλλαγή (με τις 3 διαστάσεις της ξεχωριστά) 

μέσω της οργανωσιακής αφοσίωσης (με τις 3 διαστάσεις της ξεχωριστά).

Και βρήκε ότι μόνο η “συναισθηματική” διάσταση της οργανωσιακής αφοσίωσης 

έχει θετική και άμεση επίδραση και στις 3 διαστάσεις της στάσης απέναντι στην αλλαγή, 

την γνωσιακή, την συναισθηματική και την συμπεριφορική διάσταση της στάσης απέναντι 

στην αλλαγή (“affective” organizational commitment directly and positively influences 

“cognitive”, “affective” and “behavioral” tendency attitudes toward organizational change) 

(p.577).
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Η “υπολογιστική” διάσταση της οργανωσιακής αφοσίωσης βρήκε να επιδρά άμεσα 

και αρνητικά στην γνωσιακή διάσταση της στάσης απέναντι στην αλλαγή (“continuance” 

commitment directly and negatively influences cognitive tendency attitudes toward 

organizational change) (p.577).

Τέλος η “κανονιστική” διάσταση της οργανωσιακής αφοσίωσης δεν βρήκε να έχει 

θετική και άμεση σχέση με την στάση απέναντι στην αλλαγή (ρ.577).

Επίσης, μόνο 2 διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης, από τις 6 που αναφέραμε, 

επιδρούν θετικά και άμεσα στην στάση απέναντι στην αλλαγή (και στις 3 διαστάσεις της 

στάσης): η ικανοποίηση με την αμοιβή και η ικανοποίηση με την προαγωγή (ρ.579).

Τέλος, η “συναισθηματική” διάσταση της οργανωσιακής αφοσίωσης ήταν η μόνη που 

μέσω αυτής, η εργασιακή ικανοποίηση (και με τις 6 διαστάσεις της συνολικά) επιδρά στις 2 

διαστάσεις της στάσης απέναντι στην αλλαγή (την συναισθηματική και την συμπεριφορική 

διάσταση της στάσης απέναντι στην αλλαγή) (ρ.567,579).

Έτσι, από την έρευνα έγινε φανερό ότι όσο περισσότερο οι εργαζόμενοι είναι 

ευχαριστημένοι με διάφορες πλευρές της εργασίας τους, τόσο πιο μεγάλη είναι η αφοσίωσή 

τους στον οργανισμό (και κυρίως η συναισθηματική αφοσίωσή τους) και τόσο περισσότερη 

η επιθυμία τους για αλλαγή (ρ.582)

(Yousef 2000, “Organizational commitment and job satisfaction as predictors of attitudes 

toward organizational change in a non-western setting”).

Τέλος, οι Rashid et aL (2003) μελέτησαν την επίδραση της οργανωσιακής κουλτούρας 

στις στάσεις απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή (the influence of organizational culture on 

attitudes toward organizational change) σε έρευνα στην Μαλαισία.

Για την μέτρηση της οργανωσιακής κουλτούρας βασίσθηκαν στην δουλειά των Goffee 

and Jones και για την μέτρηση της οργανωσιακής αλλαγής βασίσθηκαν στην δουλειά των 

Dunham et al., χρησιμοποιώντας και τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια, σε εταιρείες στην 

Μαλαισία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της 

οργανωσιακής κουλτούρας και της «συναισθηματικής», «γνωσιακής» και

«συμπεριφορικής» τάσης των στάσεων απέναντι στην αλλαγή (association between 

organizational culture and affective, cognitive and behavioral tendency of attitudes toward 

organizational change). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι διαφορετικοί 

τύποι οργανωσιακής κουλτούρας έχουν διαφορετικά επίπεδα αποδοχής της οργανωσιακής 

αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι ένας συγκεκριμένος τύπος οργανωσιακής κουλτούρας θα
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μπορούσε να διευκολύνει την αποδοχή της αλλαγής (could facilitate the acceptability of 

change), ενώ άλλοι τύποι οργανωσιακης κουλτούρας δεν θα “αποδεχόντουσαν” αυτήν την 

αλλαγή (Md Zabid Abdul Rashid et al. 2003).

Ήταν βέβαια γνωστό ότι η οργανωσιακή κουλτούρα παίζει σημαντικό ρόλο στην 

διαδικασία της αλλαγής (Pool 2000, Ahmed 1998, Silvester and Anderson 1999, Lorenzo 

1998). Αλλά δεν επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της οργανωσιακης 

κουλτούρας και των στάσεων απέναντι στην αλλαγή, και κυρίως το εάν η οργανωσιακή 

κουλτούρα επιδρά στις στάσεις απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή) (Rashid et al. 2003, 

ρ. 162).

Οι στάσεις (attitudes) βέβαια είναι δύσκολο να αλλάξουν άπαξ και “υιοθετηθούν” 

από τους εργαζόμενους, αφού τις μάθουν δηλαδή (Dunham, 1984). Το ίδιο και οι στάσεις 

απέναντι στην αλλαγή.

Από την άλλη, η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένα σύνολο κοινών αξιών, 

πεποιθήσεων και παραδοχών (shared values, beliefs and assumptions) (Hofstede 1980, 

Shein 1986, Μπουραντάς 2002), με τα δικά της χαρακτηριστικά (Robbins 2003, 

Μπουραντάς 2002).

Η οργανωσιακή κουλτούρα περιλαμβάνει κοινές αξίες, πεποιθήσεις, «υπονοούμενες» 

παραδοχές, αλλά και πρακτικές (όπως εκφραστικά σύμβολα, μύθους και ιστορίες) (shared 

values, beliefs, assumptions and practices), τις οποίες τα μέλη του οργανισμού μοιράζονται, 

και οι οποίες διαμορφώνουν και καθοδηγούν τις στάσεις τους αλλά και την συμπεριφορά 

τους (Davis 1984, Denison 1990, Shein 1992, Kotter and Hesket 1992, O’Reilly and 

Chatman 1996, Wilson 2001) (Rashid et al. 2003, p.164).

Η κουλτούρα λοιπόν περιλαμβάνει αξίες αλλά και συμπεριφορές, υπάρχει σε ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο (ισχυρή ή μη ισχυρή κουλτούρα) και διακηρύττει τον εαυτό της με 

μια σειρά από χαρακτηριστικά της οργανωσιακής ζωής (Hofstede 1990).

Για να γίνει κατανοητή η επιχειρηματική κουλτούρα (corporate culture), έχουν 

αναπτυχθεί μια σειρά από τυπολογίες, όπως αυτή των Harrison και Handy, η τυπολογία των 

ανταγωνιστικών αξιών του Quinn (η οποία αποτυπώνεται με τον συνδυασμό 2 διαστάσεων, 

η πρώτη διάσταση αφορά στο συνεχές «ευελιξία-έλεγχος» και η δεύτερη διάσταση αφορά 

στο συνεχές «εσωτερικός-εξωτερικός προσανατολισμός», ο δε συνδυασμός τους δίνει 4 

μοντέλα κουλτούρας: 1) το μοντέλο γραφειοκρατίας, 2) το μοντέλο ανθρωπίνων πόρων, 3) 

το μοντέλο αποδοτικότητας και 4) το μοντέλο ανοικτού συστήματος) και άλλες τυπολογίες 

(Μπουραντάς, 2002).
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Μια από τις πιο πρόσφατες τυπολογίες επιχειρηματικής κουλτούρας αναπτύχθηκε από 

τους Goffee and Jones (1998), οι οποίοι κατηγοριοποίησαν την οργανωσιακή κουλτούρα σε 

4 τύπους βασιζόμενοι σε 2 διαστάσεις: κοινωνικότητα και αλληλεγγύη (sociability and 

solidarity). Οι 4 τύποι κουλτούρας είναι: 1) η κοινή κουλτούρα, 2) η τεμαχισμένη 

κουλτούρα, 3) η δικτυωμένη κουλτούρα και 4) η “άπληστη” κουλτούρα (communal, 

fragmented, networked and mercenary culture) (Rashid et al. 2003, p. 164).

Και η έρευνα των Rashid et aL (2003) επιβεβαίωσε εμπειρικά ότι η οργανωσιακή 

κουλτούρα επιδρά στην διαδικασία οργανωσιακής αλλαγής και μάλιστα συγκεκριμένοι 

τύποι οργανωσιακής κουλτούρας επιδρούν στις στάσεις απέναντι στις πιθανές 

οργανωσιακές αλλαγές, κάτι που φυσικά ήταν γνωστό και παλαιότερα. Κατά δεύτερον, η 

έρευνα των Rashid et al. (2003) κατέδειξε με ποιο τρόπο οι διάφοροι τύποι κουλτούρας 

συνδέονται με κάθε τύπο στάσης απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή, κάτι που ασφαλώς 

έχει σημαντική σημασία για τα στελέχη-φορείς της αλλαγής (change agents) (Rashid et al. 

2003, p. 175).

organizational culture —► attitudes towards organizational change.
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A. 12 Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & οργανωσ. στάσεις όπως η 

οργανωσιακή αφοσίωση, η εργασιακή ικανοποίηση και η ετοιμότητα για αλλαγή

Η επιχειρηματική /εταιρική στρατηγική προσδιορίζει την συνολική κατεύθυνση 

της επιχείρησης και σχεδιάζεται από την ανώτατη διοίκηση για την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων, σκοπών και την υλοποίηση της αποστολής και του οράματος της.

Οι ραγδαίες αλλαγές που παρατηρούνται στον κόσμο των επιχειρήσεων τα τελευταία 

χρόνια (παγκοσμιοποίηση, τεχνολογική εξέλιξη κλπ), αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να 

γίνονται ολοένα και πιο ευέλικτες και να προσαρμόζονται διαρκώς σε νέα δεδομένα, 

προκειμένου να παραμείνουν αποτελεσματικές. Στην προσπάθειά τους αυτή απαιτείται:

'λ συνεχής βελτίωση 

S ανανέωση 

S αλλαγή

ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν το πολυπόθητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το 

οποίο αποκτιέται όταν οι παραγωγικοί πόροι (υλικοί, χρηματοοικονομικοί, τεχνολογικοί, 

ανθρώπινοι, οργανωτικοί [δομές και διαδικασίες], άυλοι) συνδυαστούν με τρόπο που δεν 

αντιγράφεται από τους ανταγωνιστές (Porter, 1990, “The competitive advantage of 

nations”, Σ.Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001 “Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων”).

Οι πόροι λοιπόν μιας επιχείρησης, όταν αξιοποιηθούν και συνδυαστούν σωστά, 

μπορούν να προσδώσουν αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, πάνω στο 

οποίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η επιχείρηση θα σχεδιάσει την στρατηγική της:

Strategy

ί

Competitive Advantage

t

Capabilities

t

Resources

Οι ανθρώπινοι πόροι, πιο συγκεκριμένα, συγκεντρώνουν τα τελευταία χρόνια 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων (HRM), είναι η χρησιμοποίηση διαφόρων 

ενεργειών και πολιτικών που στοχεύουν στην μακροχρόνια αποτελεσματική διοίκηση 

(ανάπτυξη και αξιοποίηση) όλων των ανθρώπων που εργάζονται μέσα σε μια επιχείρηση 

και, εφόσον υποβοηθά στην αφοσίωση τους (commitment), αλλά και την παραμονή τους στην
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επιχείρηση, εφόσον το αξίζουν, συμβάλλει ουσιαστικά στην δημιουργία και διατήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Σ.Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001).

Η στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων (SHRM), ως ολοκλήρωση της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, περιλαμβάνει την βασική φιλοσοφία διοίκησης του 

προσωπικού μιας επιχείρησης, η οποία όμως είναι ευθέως εναρμονισμένη με το πνεύμα της 

επιχειρηματικής /εταιρικής στρατηγικής της επιχείρησης, και αποσκοπεί και αυτή στο να 

συνδέσει την αφοσίωση των εργαζομένων με την οργανωσιακή κουλτούρα, τις αξίες, το 

όραμα, τους αντικειμενικούς σκοπούς, τους στρατηγικούς στόχους και την δομή της 

επιχείρησης (Noe, 2000, Guest 1987).

Η στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων λοιπόν, έχει ως κεντρικό 

πυρήνα της την αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση, το όραμά και την 

στρατηγική της, διότι την θεωρεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της επιχείρησης και 

υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων, σύμφωνα με πολλούς θεωρητικούς (Beer et al. 

1985, Guest 1995 1998, Legge 1995, Tyson 1995, Wood 1995, Bratton and Gold 1999).

Oi Bratton and Gold (1999, p.357) υποστηρίζουν ότι τα νέα μοντέλα διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων επιδιώκουν να αποσπάσουν υψηλή αφοσίωση από τους εργαζόμενους 

και έτσι να καλλιεργήσουν προδραστική συμπεριφορά (proactive behaviour), με 

εργαζόμενους που καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια και πέρα από το «συμβόλαιό» τους με 

την επιχείρηση. Επιπλέον σύμφωνα με την φιλοσοφία της Δ.Α.Π., η αφοσίωση του 

εργαζόμενου είναι μια ευθύνη που μοιράζεται ανάμεσα στα στελέχη γραμμής και στα 

στελέχη της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η κλασική αντίληψη της εταιρικής αφοσίωσης 

υποστηρίζει ότι τα άτομα στρατολογούνται για ένα συγκεκριμένο έργο, για το οποίο θα 

πρέπει να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους προς την επιχείρηση, συμπεριφερόμενα με πίστη 

και αφοσίωση (Kiechel, 1985). Όμως, εκεί που ο σκοπός των εργοδοτών ήταν η 

συμμόρφωση (compliance) του εργαζόμενου στους οργανωσιακούς κανόνες, αυτό 

αντικαταστάθηκε από τον πιο φιλόδοξο σκοπό της εθελοντικά εκφρασμένης αφοσίωσης 

των εργαζομένων στον οργανισμό (Storey 1995, Tyson 1995, J.Shepherd et al. 2000).

To χαρακτηριστικό λοιπόν που ξεχωρίζει την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων από 

την παραδοσιακή διοίκηση προσωπικού είναι ακριβώς αυτή η προσήλωση στην 

ενεργοποίηση της αφοσίωσης των εργαζομένων (Guest, 1995, ρ. 112). Ο Legge (1995b, 

Ρ-174) υποστηρίζει ότι η συμμόρφωση επέρχεται με γραφειοκρατικά συστήματα ελέγχου, 

τα οποία παράγουν περισσότερο αντιδραστική (reactive) παρά προδραστική (proactive) 

συμπεριφορά από τους εργαζόμενους, την στιγμή που η αφοσίωση είναι μια
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εσωτερικευμένη πεποίθηση, η οποία συνδέεται με μια οργανωσιακή κουλτούρα υψηλής 

εμπιστοσύνης (Shepherd et al., 2000).

Η διοίκηση των ανθρώπων πλέον δεν είναι προσανατολισμένη στον έλεγχο και την 

συμμόρφωση, αλλά στις ικανότητες και την αφοσίωση (Famham and Pimlott 1990).

(Πηγή: Beer et al.,1985, Guest 1987, Shepherd et al, 2000, p.557)

Επειδή ακριβώς η αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση (organizational 

commitment) οδηγεί σε υψηλότερες επιχειρηματικές επιδόσεις (Weiner and Vardi 1980, 

Mathieu and Zajac 1990, Lawer et al. 1995, W.Nijhof et al. 1998, A.Caruana and P.Calleya 

1998, M.Durkin et al. 1999, Iverson et al. 1996, N.Allen and J.Meyer 1990 1997), και είναι 

σημαντικός παράγοντας υλοποίησης της στρατηγικής της (B.Dobni 2003, Μ.Freedman 

2003, A.Raps 2004, T.Jick 2001), γι’ αυτό και βρίσκεται και στον πυρήνα όλων των 

μοντέλων της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων.

Και οι Mabey et al. (1998, ρ.1) ισχυρίζονται περαιτέρω ότι το να διοικείς 

ανθρώπινους πόρους είναι πολύ σημαντική υπόθεση για να εκχωρηθεί ολοκληρωτικά στους 

ειδικούς των ανθρωπίνων πόρων. Περισσότερο, θα πρέπει να είναι μια δραστηριότητα και 

μια λειτουργία που θα ανήκει σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης (Shepherd et al, 2000).

Ο O’Reilly (1991) ισχυρίζεται ότι με το να κατανοήσει κάποιος την βασική 

ψυχολογία που κρύβεται πίσω από την αφοσίωση, μπορεί αυτόματα και να σκεφθεί πώς θα 

δημιουργήσει συστήματα, τα οποία θα αναπτύσσουν αυτήν την αφοσίιοση (Β.Metcalfe et 

al, 2001).

Η στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων προσπαθεί να καλλιεργήσει την 

οργανωσιακή αφοσίωση με διάφορες τεχνικές που αφορούν στην δομή (όπως με 

επίπεδες οργανωτικές δομές, με συντονισμό και συνεργασία κοινών στόχων, με οριζόντια 

και κάθετη επικοινωνία, κυρίως από κάτω προς τα πάνω), στο σχεδίασμά της εργασίας 

(job design) (όπως μεγαλύτερη συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, με έμφαση στην 

ομαδική εργασία), με τεχνικές κινήτρων, εκπαίδευσης κ.ά. Είναι σημαντικό όμως να
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προσπαθήσει να αυξήσει την συναισθηματική αφοσίωση των εργαζομένων, καθώς αυτή 

βρέθηκε να συσχετίζεται περισσότερο με την καλύτερη επίδοσή τους (B.Metcalfe et al, 

2001).
Στην παράγραφο Α.11, είδαμε ότι οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην 

οργανωσιακή αλλαγή και κυρίως η αποδοχή τους για οργανωσιακή αλλαγή εξαρτάται 

σημαντικά από την οργανωσιακή αφοσίωση των εργαζομένων (Iverson 1996), κάτι που 

ούτως ή άλλως αποτελεί και το κύριο μέλημα της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, όπως 

προειπώθηκε. Επιπλέον η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να διερευνήσει και 

άλλους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποδοχή της αλλαγής, που έχουν να 

κάνουν με προσωπικά χαρακτηριστικά, με εργασιακά αλλά και οργανωσιακά 

χαρακτηριστικά.

Εκτός από την οργανωσιακή αφοσίωση, ένας άλλος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει 

σημαντικά την αποδοχή των εργαζομένων για αλλαγή είναι η εργασιακή ικανοποίηση, η 

οποία θα πρέπει επίσης να αποτελέσει πυρήνα των πολιτικών της διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων. Διότι όσο πιο ευχαριστημένος και ικανοποιημένος είναι ο 

εργαζόμενος με διάφορες πτυχές της εργασίας του (όπως είναι η αμοιβή του, η δυνατότητα 

μικρών και μεγάλων προαγωγών και η δυνατότητα εξέλιξης της καριέρας του, όπως είναι οι 

εργασιακές συνθήκες, και η σχέση του με τους προϊσταμένους του), τόσο και πιο πρόθυμος 

είναι να αποδεχθεί την αλλαγή και να αλλάξει και ο ίδιος για να την διευκολύνει (Guest 

1987, Coopey and Hartley 1991, Cordery et al.1993). Προς τούτο, οι ηγέτες της αλλαγής 

(change leaders) θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες να επαυξήσουν την εργασιακή 

ικανοποίηση, μέσω, για παράδειγμα, της διαμόρφωσης αποδοτικών και αποτελεσματικών 

προγραμμάτων κινήτρων (incentive programs), αλλά και αποτελεσματικών περιγραφών 

εργασίας (job descriptions) (D.Yousef 2000, ρ.583).

Παρόλο που σε κάθε οργανωσιακή αλλαγή, η αντίδραση, η στάση που παρατηρείται 

κλιμακώνεται από την ενεργή υποστήριξη έως την ενεργή άρνηση , η πλέον συνηθισμένη 

αντίδραση είναι η αντίσταση και η άρνηση, και συνεπώς η πρόκληση κάθε διοίκησης, και 

κυρίως της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, είναι να αντιμετωπίσει την αντίσταση στην 

αλλαγή και να την μετατρέψει σε υποστήριξη γι αυτήν, και, το κυριότερο, να την 

προβλέψει.

Για να αντιμετωπίσει λοιπόν και να προβλέψει η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων την 

αντίσταση στην αλλαγή, θα πρέπει αρχικά να την κατανοήσει και να διερευνήσει τις αιτίες 

της, μέσα από έρευνες στάσης που θα διενεργήσει στους εργαζομένους της.
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Υπάρχουν πολλές αιτίες για την αντίσταση στην αλλαγή, κυριότερες από τις οποίες 

είναι ο φόβος της αλλαγής για την αβεβαιότητα που επιφέρει, το αίσθημα της απώλειας 

(ασφάλειας εργασίας, κύρους, περιεχομένου εργασίας), η συνήθεια, η μη κατανόηση της 

χρησιμότητας της αλλαγής (Μπουραντάς, 2002).

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης, αφού κατανοήσει την ουσία αυτών 

των στάσεων απέναντι στην αλλαγή και διερευνήσει ασφαλώς τις αιτίες της, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει διάφορες (ανάλογες πάντα) μεθόδους αντιμετώπισής της, όπως είναι η 

σωστή επικοινωνία της αλλαγής, δηλαδή το “μάρκετινγκ” της αλλαγής , η εκπαίδευση για 

την αλλαγή, η συμμετοχή (involvement) των εργαζομένων στον σχεδίασμά της αλλαγής 

(πράγμα που τους καθιστά συνυπεύθυνους γι αυτήν και άρα αφοσιωμένους σε αυτήν), η 

διευκόλυνση (υλική, τεχνική, χρονική, ακόμη και συναισθηματική), η δημιουργία 

αυτοδιοικούμενων ομάδων εργασίας (Zeffane, 1996), η διευκόλυνση για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων αλλαγής και εργασιακών ικανοτήτων προσαρμογής στους νέους ρόλους, αλλά 

και άλλες μεθόδους, τις οποίες λιγο-πολύ προαναφέραμε στην παρούσα.

Γι’αυτό, όταν η ανώτατη διοίκηση κάθε επιχείρησης πρέπει να απαντήσει σε καίρια 

ερωτήματα όπως «πού βρίσκεται σήμερα η επιχείρησή μας;», «πού θέλουμε να 

φτάσουμε;», «πώς θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε;», η στρατηγική διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων απαντά στο κρισιμότερο ερώτημα: «με ποιους θα φτάσουμε εκεί που 

θέλουμε;» (Σ.Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001).
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A. 13 Συοπέρασηα της Βιβλιογραφικής uac έρευνας

Εξηγήσαμε στην παράγραφο Α.4 ότι η νέα αντίληψη για την στρατηγική 

περιλαμβάνει την τρισδιάστατη στρατηγική τοποθέτηση (strategic positioning) του Porter 

(variety-based strategic positioning, needs-based positioning, access-based positioning), 

στην οποία είναι απαραίτητο το στρατηγικό συνταίριασμα (strategic fit).

Η νέα αντίληψη για την στρατηγική προχωρά από το στρατηγικό συνταίριασμα 

(strategic fit) του Porter (1996), στο συνταίριασμα των στόχων (intent fit) των Hamel and 

Prahalad (1989, 1994,1996), οι οποίοι μιλούν για τον ανταγωνισμό για το μέλλον (άρα για 

ικανότητα αλλαγής).

Και τέλος η νέα αντίληψη για την στρατηγική, δίνει έμφαση όχι τόσο στην 

διαμόρφωση της στρατηγικής αλλά στην υλοποίησή της (A.Campbell and A.Alexander 

1997, T.Jick 2001).

Παρουσιάσαμε στην παράγραφο Α.3 το μοντέλο στρατηγικής διοίκησης (με την 

διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής) των Hunger and Wheelen (2000, 2004), 

και στην παράγραφο Α.5. το μοντέλο στρατηγικής διοίκησης των Johnson and Scholes 

(1989).

Επειδή θεωρήσαμε ότι τα 2 παραπάνω μοντέλα στρατηγικής διοίκησης είναι γραμμικά 

και κυρίως δεν δίνουν έμφαση στην υλοποίηση της στρατηγικής, την οποία εμείς θεωρούμε 

προεξάρχουσα, διαλέξαμε στην συνέχεια (παρ.Α.7) να αναλύσουμε ένα θεωρητικό 

μοντέλο υλοποίησης της στρατηγικής (F.Okumus 2001, 2003), το οποίο δεν θεωρεί την 

διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής ως δύο ξεχωριστές φάσεις της στρατηγικής 

διοίκησης, αλλά τις αντιμετωπίζει ολιστικά, πράγμα που μας βοηθά να αντιληφθούμε 

πρισματικά και κάτω από πολυπλοκότερες οπτικές την διαδικασία της στρατηγικής 

διοίκησης και μέσα σε πλαίσιο οργανωσιακών και στρατηγικών αλλαγών.

Τέλος, ο F.Okumus (2001, ρ.337) βρήκε, σε αντίθεση με προηγούμενους ερευνητές 

(Hrebiniac and Joyce 1984, Stonich 1982), ότι το στρατηγικό συνταίριασμα και συνέπεια 

(strategic fit and coherence) μεταξύ της στρατηγικής και των παραγόντων υλοποίησής 

της, δηλαδή το στρατηγικό συνταίριασμα μεταξύ όλων των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης, μεταξύ των πόρων της και του περιβάλλοντος της, για το οποίο έκανε λόγο ο 

Porter (1996), δεν είναι απαραίτητο, σε ένα δυναμικό και περίπλοκο περιβάλλον, για 

την υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης.

Αφού λοιπόν σε ένα δυναμικό περιβάλλον, δηλαδή σε ένα περιβάλλον αλλαγής, που 

είναι και η σημερινή πραγματικότητα στον κόσμο των επιχειρήσεων, δεν είναι απαραίτητο
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το στρατηγικό συνταίριασμα και η συνέπεια, για να υλοποιηθεί η στρατηγική μιας 

επιχείρησης (“complexity school of thought” Stacey 1995, F.Okumus 2003, p.879), τότε τι 

είναι απαραίτητο;

Εμείς, στηριγμένοι στην βιβλιογραφία στην οποία αναφερθήκαμε εκτενώς παραπάνω 

(παρ.Α.8), (Aaltonen and Ikavalko 2002, B.Dobni 2003, M.Freedman 2003, Susan Miller et 

al. 2004, A.Raps 2004), θεωρήσαμε ότι για να υλοποιηθεί η (κάθε νέα) στρατηγική μιας 

επιχείρησης, κυρίως είναι απαραίτητη:

❖ οργανωσιακή δομή και κουλτούρα, οι οποίες θα είναι δεκτικές στην αλλαγή

❖ η ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων διοίκησης και ικανοτήτων αλλαγής

❖ η επικοινωνία της νέας στρατηγικής

❖ η αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση και το όραμά της

(F.Okumus 2003, ρ.874).

Απομονώσαμε την αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση και το όραμά 

της (οργανωσιακή αφοσίωση) (παρ.Α.9) θεωρώντας την ως καταλύτη που ξεδιαλύνει 

αμφιβολίες, ανισορροπίες, ασυνέπειες και κάθε είδους προβλήματα, σε περίπλοκες και 

δυναμικές καταστάσεις, η οποία βοηθά αφενός στην συνευθυγράμμιση (coalignment), 

εναρμόνιση και συντονισμό μεταξύ όλων των παραγόντων υλοποίησης (implementation 

factors), και αφετέρου δίνει το απαραίτητο κίνητρο και παρακίνηση (incentive and 

motivation) στον εργαζόμενο να ευθυγραμμίσει τις πράξεις του με τις στρατηγικές 

πρωτοβουλίες του οργανισμού και άρα να υλοποιήσει αυτές τις πρωτοβουλίες (F.Okumus 

2003, ρ.874).

Συνεπώς, το υψηλό επίπεδο αφοσίωσης των εργαζομένων στο όραμα της επιχ/σης 

μπορεί να επιτύχει αυτό το ταίριασμα (fit), τον συντονισμό (coordination) και την 

συνευθυγράμμιση (coalignment) μεταξύ των παραγόντων υλοποίησης της στρατηγικής, 

ακόμη και σε δυναμικά και περίπλοκα περιβάλλοντα, δηλαδή σε περιβάλλοντα αλλαγής, 

στα οποία, εκτός από την οργαν. αφοσίωση, είναι απαραίτητη και η ετοιμότητα των 

εργαζομένων για αλλαγή, για να επιτύχει η διαδικασία της υλοποίησης της στρατηγικής.

Έτσι, θεωρήσαμε ότι η οργανωσιακή αφοσίωση (organizational commitment) 

και η ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή (readiness for change), η οποία είναι 

απαραίτητη σε δυναμικά περιβάλλοντα, συμβάλλουν θετικά στην επιτυχία της 

υλοποίησης της νέας στρατηγικής κάθε επιχείρησης (R.Iverson 1996, D.Yousef 2000, 

J. Balogun 1999, Zeffane 1996, K. Jansen 2000).
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Και αυτό γιατί, κάθε προσπάθεια υλοποίησης μιας νέας στρατηγικής είναι ουσιαστικά 

μια προσπάθεια διαχείρισης της αλλαγής (change management).

Αυτή την υπόθεση εργασίας που κάναμε, αποπειραθήκαμε στην συνέχεια να την

ελέγξουμε σε έναν μεγάλο τραπεζικό όμιλο, τον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας.-
***
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B ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤίίΣΗΣ: ΟΜΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Β.1 Υπόθεση Εργασίας (Working Hypothesis)

Η ενδελεχής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature review) που επιχειρήσαμε 

στο Α' Μέρος σε σχέση με την υλοποίηση της στρατηγικής, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι:

Υψηλός βαθμός οργανωσιακής αφοσίωσης (organizational commitment) και 

υψηλός βαθμός ετοιμότητας των εργαζομένων για αλλαγή (readiness for change), 

συμβάλλουν θετικά στην επιτυχία της υλοποίησης της νέας στρατηγικής κάθε 

επιχείρησης (R. Iverson 1996,D. Yousef 2000, J.Balogun 1999,Zeffane 1996, Jansen 2000).

high organizational commitment + high readiness for change —>

—> high strategy implementation success.

Στην παράγραφο A. 11 είπαμε ότι η θετική στάση των εργαζομένων απέναντι στην 

αλλαγή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οργανωσιακή αφοσίωση (R. Iverson 1996, 

Nijhof 1998).

Στην παράγραφο Α.9.6, είπαμε ότι η εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction) 

επηρεάζει την απόδοση των εργαζομένων, την παραγωγικότητα, την ικανοποίηση των 

πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) (S.Robbins 2003), αλλά και την ίδια την 

οργανωσιακή αφοσίωση (Mathieu and Zajac 1990), ενώ στην παράγραφο Α.11 είπαμε ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζει και την στάση των εργαζομένων για αλλαγή είτε άμεσα 

(D.Yousef 2000) είτε έμμεσα μέσω της οργανωσιακής αφοσίωσης (R.Iverson 1996). 

Δηλαδή, η θετική στάση των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή εξαρτάται και από 

την εργασιακή ικανοποίηση.

Στην παράγραφο A. 11 επίσης, είπαμε ότι η οργανωσιακή κουλτούρα (με τα δικά της 

χαρακτηριστικά) επηρεάζει και αυτή την στάση των εργαζομένων για αλλαγή (Rashid et al.

2003), και μάλιστα συγκεκριμένος τύπος της κουλτούρας μπορεί να διευκολύνει την 

αποδοχή της αλλαγής. Αρα, η θετική στάση των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή 

εξαρτάται και από την συγκεκριμένη οργανωσιακή κουλτούρα.

Αρα:

Η ετοιαότητα των εοΎαϋοαένων mac επιγ/tmc via αλλαγή, η οποία ασφαλώς 

διευκολύνει την στρατηγική αλλαγή και την υλοποίηση της νέας επίγειου ηατικής 

στρατηγικής, εξαρτάται σε αενάλο Βαθιιό από την οργανωσιακή αφοσίωση, την 

εργασιακή ικανοποίηση, την οργανωσιακή κουλτούρα και την πρόσβαση των 

εργαϋοαένων σε πόρους της επινείρησης.

Κυριακή \Ιυιιραπ'Οου Φεβρουάριον: 2005



Υ/.οποίηση n/c vi-ae ;:πΐ'/ι:ιρηματικηκ στρατηγικήν & Στρατηγική Α/./.ανή Executive MBA

organizational commitment, 

job satisfaction, 

organizational culture, 

resources access

Στην παρούσα εργασία, προσπαθούμε να διερευνήσουμε το επίπεδο ετοιμότητας 

για αλλαγή των εργαζομένων μεγάλου τραπεζικού ομίλου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια 

αλλάζει ριζικά τους στρατηγικούς του στόχους.

Το επίπεδο αυτό ετοιμότητας για αλλαγή θα διερευνηθεί σε σχέση με το επίπεδο 

οργανωσιακής αφοσίωσης, εργασιακής ικανοποίησης, οργανωσιακής κουλτούρας και 

πρόσβασης των εργαζομένων σε πόρους της επιχείρησης.

>
employee readiness for the change
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B.2 Μεθοδολογία Έρευνα (Research Methodology)

Η συλλογή των στοιχείων για την παρούσα έρευνα έγινε:

Α. Μέσω ανάλυσης εγγράφων (document analysis) και συνεντεύξεων με 

στελέχη, προκειμένου να διερευνηθούν και να περιγραφούν οι 

αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην στρατηγική της 

Τράπεζας, και

Β. Μέσω γραπτών ερωτηματολογίων, που συμπληρώθηκαν από 

εργαζόμενους σε υποκαταστήματα της Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα, 

με σκοπό την διερεύνηση του επιπέδου ετοιμότητας για αλλαγή. Το 

κάθε ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 68 ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Δείγμα Έρευνας και Συλλογή Δεδομένων (Research Sample and Data Collection)

Για να ελέγξουμε την υπόθεση εργασίας μας την οποία διατυπώσαμε στην 

παράγραφο Β.1, όπως είπαμε, διενεργήσαμε μία εμπειρική έρευνα στάσης εργαζομένων 

(staff attitude survey) σε μεγάλη ελληνική Τράπεζα, στην Εμπορική Τράπεζα, τις 

στρατηγικές αλλαγές της οποίας και τις πρωτοβουλίες στρατηγικής υλοποίησης της οποίας 

θα περιγράφουμε στην συνέχεια.

Σε ό,τι αφορά την εμπειρική έρευνα που διενεργήσαμε στην Εμπορική Τράπεζα, 

πρέπει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη Τράπεζα απασχολεί σήμερα 6.700 περίπου 

εργαζόμενους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Επιλέξαμε ένα τυχαίο δείγμα (random sample) από 265 εργαζόμενους κάθε 

ηλικίας, εκπαίδευσης και θέσης εργασίας (υπαλλήλους, κατώτερα, μεσαία και ανώτερα 

στελέχη), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 3,96% του συνόλου των εργαζομένων της 

Τράπεζας.

Αποστείλαμε ταχυδρομικά, με συστημένη αλληλογραφία, 265 ερωτηματολόγια σε 

τυχαία καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας σε όλη την ελληνική επικράτεια, 

εξασφαλίζοντας ικανή γεωγραφική διασπορά, από την Θεσσαλονίκη και γενικά την 

Μακεδονία έως την Κεντρική Ελλάδα, (Λάρισα, Βόλο) και την Αθήνα.

Τα ερωτηματολόγια συνόδευε συνημμένη επιστολή (attached letter), η οποία 

αφενός παρείχε γενική πληροφόρηση στον παραλήπτη-απαντώντα για το είδος της 

εμπειρικής έρευνας (empirical research), και για το ότι αυτή αποτελούσε μια διερεύνηση 

στάσης των εργαζομένων αναφορικά με τις έννοιες «αφοσίωση στον οργανισμό», 

«εργασιακή ικανοποίηση» και «ετοιμότητα για αλλαγή», αφετέρου δε διαβεβαίωνε για την

Κυριακή Μουρατίόου Φεβρουάριος 2005



'C vi:ac ;:πιγεΐ/)//μαπκήχ πτοατηνικήε & Στρατιν;ική Λ/j.a.yn Executive MBA

ανωνυμία του ερωτηματολογίου και ζητούσε από τον απαντώντα προσοχή, ειλικρίνεια και 

αυθορμητισμό στις απαντήσεις του. Τέλος, η συνοδευτική επιστολή (covering letter) 

ζητούσε από τον απαντώντα να αποστείλει το απαντημένο ερωτηματολόγιο στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Από τα 265 ερωτηματολόγια που αποστείλαμε, μας επεστράφηβαν 145 

απαντημένα (10 ήταν κενά), δηλαδή είχαμε ποσοστό απαντήσεων 54,72% (response 

rate 54,72%). Το συγκεκριμένο ποσοστό απαντήσεων θεωρούμε ικανοποιητικό, εάν 

λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι με την διανομή των ερωτηματολογίων εξασφαλίσαμε ικανή 

γεωγραφική διασπορά και απευθυνθήκαμε σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως 

θέσεως, υπαλλήλους και στελέχη.

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε αποτελείτο από 68 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, από τις οποίες οι 6 τελευταίες ερωτήσεις αφορούσαν προσωπικά στοιχεία 

των ερωτηθέντων.

Αναφορικά με τις 6 ερωτήσεις για τα προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων:

Η 1η ερώτηση αφορούσε στην ηλικία τους (age), για την οποία είχαμε μια κλίμακα 4 

απαντήσεων ξεκινώντας από την ηλικία των 25-34 χρόνων, συνεχίζοντας με την ηλικία 35- 

44, την ηλικία 45-54 και τελειώνοντας με την ηλικία 55 και άνω.

Η 2η ερώτηση αφορούσε στο φύλο τους (sex), άρρεν ή θήλυ.

Η 3η ερώτηση αφορούσε στην εκπαίδευσή τους (education), για την οποία είχαμε πάλι 

μια κλίμακα 4 απαντήσεων, η πρώτη αφορούσε το απολυτήριο Λυκείου, η δεύτερη την 

κατοχή πτυχίου από ΑΕΙ-ΤΕΙ, η τρίτη Μεταπτυχιακό τίτλο και η τέταρτη Διδακτορικό 

τίτλο.

Η 4η ερώτηση αφορούσε στα έτη συνολικής επαγγελματικής προϋπηρεσίας στην 

Εμπορική Τράπεζα (tenure), για την οποία ζητούσαμε απόλυτο αριθμό ετών.

Η 5η ερώτηση αφορούσε στα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας στην παρούσα θέση 

(tenure for present job), για την οποία επίσης ζητούσαμε απόλυτο αριθμό ετών.

Και η 6η ερώτηση αφορούσε στον αριθμό των εργαζομένων στο κατάστημα υπηρεσίας 

του κάθε εργαζόμενου (employees number), για την οποία ζητούσαμε επίσης απόλυτο 

αριθμό εργαζομένων.

Έτσι, από τους 145 απαντήσαντες, 42,8% (σε απόλυτο αριθμό 62) ήταν άνδρες και 

55,9% (σε απόλυτο αριθμό 81) ήταν γυναίκες (είχαμε δύο κενές απαντήσεις για το φύλο).

Η μέση ηλικία (mean age) των απαντώντων κυμαινόταν μεταξύ 35-44 ετών.
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Επίσης το 42,1% ήταν πτυχιούχοι Ανώτερων/Α νώτατων-Τεχνολογικών

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και το 11,8% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου/ 

διδακτορικού τίτλου. Η μέση διάρκεια παραμονής στην τράπεζα (tenure) ήταν 15,87 έτη, 

ενώ η μέση διάρκεια παραμονής στην παρούσα θέση των εργαζομένων ήταν 11,24 έτη. 

Τέλος ο μέσος αριθμός εργαζομένων στο κατάστημα ήταν 15 άτομα.

Έτσι, τα προσωπικά στοιχεία των απαντώντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τους 

παρακάτω πίνακες 1,2,3:

Πίνακας 1: Φύλο
Φύλο Συχνότητα Ποσοστό %

Ανδρες 62 42,8

Γυναίκες 81 55,9

Κενές μεταβλητές 2 1,4

Σύνολο 145 εργαζόμενοι 100,0

Πίνακας 2: Ηλικία
Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό %

25-34 ετών 45 31

35-44 46 31,7

45-54 43 29,7

55 και άνω 10 6,9

Κενές μεταβλητές 1 0,7

Σύνολο 145 εργαζόμενοι 100,0

Πίνακας 3: Εκπαίδευση
Εκπαίδευση Συχνότητα Ποσοστό %

Λύκειο 64 44,1

ΑΕΙ-ΤΕΙ 61 42,1

Μεταπτυχιακό 14 9,7

Διδακτορικό 3 2,1

Κενές Μεταβλητές 3 2,1

Σύνολο 145 εργαζόμενοι 100,0
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Statistics
tenure

N Valid 142
Missing 3

Mean 15,8732

Statistics
pres.job tenure

N Valid 143
Missing 2

Mean 11,2369

Statistics
employees number

N Valid 135
Missing 10

Mean 15,0000

Εργαλχίο μέτρησης (measurement instrument)

Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη δομή του ερωτηματολογίου μας, το ερωτηματολόγιο 

που σχεδιάσαμε αποτελείτο από 5 μέρη. Πιο συγκεκριμένα:

Το Α' Μέρος του εοωτη αατολοΎίου uac αποτελείτο από 16 ερωτήσεις, οι οποίες 

σκοπό είχαν να μετρήσουν την ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή. Το εργαλείο 

που χρησιμοποιήσαμε ήταν αυτό που σχεδίασε ο ψυχίατρος Stanley Budner (1962), για να 

μετρήσει την ανοχή-μη ανοχή των εργαζομένων στην αμφιβολία και ασάφεια 

(tolerance-intolerance of ambiguity), με μία κλίμακα από το 7= συμφωνώ πολύ, έως το 

1=διαφωνώ πολύ.

Ο S. Budner θεωρεί τις αμφίβολες και ασαφείς καταστάσεις (ambiguous situations), 

ως καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να δομηθούν και να κατηγοριοποιηθούν από το 

άτομο γιατί δεν έχουν επαρκείς υποδείξεις (sufficient cues), και τις διαχωρίζει σε 3 

κατηγορίες, αυτές που χαρακτηρίζονται από καινοτομία, πολυπλοκότητα και 

αξεδιαλυτότητα (novelty, complexity και insolubility).

Η ανοχή στην ασάφεια (tolerance for ambiguity), ουσιαστικά είναι η ικανότητα να 

αντιμετωπίζει κανείς τις αμφίβολες, τις αβέβαιες, και τις πολύπλοκες καταστάσεις. Οι 

άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται άνετα με τις ξαφνικές αλλαγές, τις καινοτομίες και την 

αβεβαιότητα, έχουν υψηλή ανοχή στην ασάφεια (high tolerance for ambiguity), ενώ οι 

άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται άβολα με τις παραπάνω καταστάσεις έχουν χαμηλή ανοχή 

στην ασάφεια (low tolerance for ambiguity or intolerance for ambiguity).
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Έτσι, η ανοχή στην ασάφεια, μπορεί να έχει 3 διαστάσεις:

• Ανοχή στην καινοτομία (novelty), που σημαίνει ανοχή σε καινούργιες και 

απρόβλεπτες καταστάσεις.

• Ανοχή στην πολυπλοκότητα (complexity), που σημαίνει ανοχή σε πολλές 

και πολύπλοκες πληροφορίες, και πολλές φορές ημιτελείς ή μη σχετικές 

πληροφορίες.

• Ανοχή στην αξεδιαλυτότητα (insolubility), που σημαίνει ανοχή σε 

αξεδιάλυτες και προβληματικές καταστάσεις, όπου οι απαντήσεις δεν είναι 

πάντα οφθαλμοφανείς.

Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλή ανοχή στην ασάφεια (high tolerance of 

ambiguity), μπορούν ευκολότερα να αντιμετωπίσουν δυναμικές και πολύπλοκες 

καταστάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και αμφιβολία, άρα είναι πιο 

έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την αλλαγή.

Με τις ερωτήσεις 2,9,11,13 μετρήσαμε την ανοχή στην καινοτομία (novelty).

Με τις ερωτήσεις 4,5,6,7,8,10,14,15,16 μετρήσαμε την ανοχή στην πολυπλοκότητα 

(complexity).

Και με τις ερωτήσεις 1,3,12 μετρήσαμε την ανοχή στην αξεδιαλυτότητα 

(insolubility).

Τις ζυγές ερωτήσεις (even-numbered) στο ερωτηματολόγιό μας τις αντιστρέψαμε, και 

βρήκαμε το συνολικό άθροισμά τους (total sum) και για τις 16 ερωτήσεις.

Η μέση βαθμολογία-σκορ βρίσκεται μεταξύ 44 και 48 βαθμούς. Βαθμολογία κάτω 

από 44 βαθμούς υποδηλώνει υψηλή ανοχή στην ασάφεια (high tolerance for ambiguity), 

άρα υψηλή ετοιμότητα για αλλαγή (high readiness for change). Ενώ βαθμολογία πάνω από 

48 βαθμούς υποδηλώνει υψηλή μη ανοχή στην ασάφεια (high intolerance for ambiguity), 

άρα μη ετοιμότητα για αλλαγή.

Το Β' Μέρος του εοωτηιιατολοΎίου tiac αποτελείτο από 25 ερωτήσεις και σκοπό 

είχε να μετρήσει την οργανωσιακή αφοσίωση των εργαζομένων της Τράπεζας. Το

εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε ήταν αυτό των Meyer and Allen (1990), το οποίο 

αποτελείτο από 24 ερωτήσεις (εμείς προσθέσαμε μία δική μας, την 9η ερώτηση), με μία 

κλίμακα πάλι από το 7= συμφωνώ πολύ, έως το 1=διαφωνώ πολύ.

Με το ερωτηματολόγιο αυτό μετρήσαμε τις 3 διαστάσεις της οργανωσιακής 

αφοσίωσης, έτσι όπως τις όρισαν οι Meyer and Allen (1990):
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Οι ερωτήσεις 1 -9 μέτρησαν την συναισθηματική διάσταση (affective dimension) της 

οργανωσιακής αφοσίωσης.

Οι ερωτήσεις 10-17 μέτρησαν την υπολογιστική διάσταση (continuance dimension) 

της οργανωσιακής αφοσίωσης.

Και οι ερωτήσεις 18-25 μέτρησαν την κανονιστική διάσταση (normative dimension) 

της οργανωσιακής αφοσίωσης.

Τις ερωτήσεις 4,5,6,8,10,13,19,20,25 τις αντιστρέψαμε (Reversed questions).

Το Γ' Μέρος του εοωτηιιατολονίου uac αποτελείτο από 10 ερωτήσεις και σκοπό 

είχε να μετρήσει την πρόσβαση των εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας. Με την 

έννοια πόρους εννοούμε είτε στρατηγικές πληροφορίες, είτε ανθρώπινους, τεχνολογικούς, 

φυσικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους. Η κλίμακα που χρησιμοποιήσαμε κυμάνθηκε 

από το 1=σε πολύ μικρό βαθμό, έως το 5=σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Αντιστρέψαμε τις ερωτήσεις 7 και 9.

Το Δ" Μέρος του εοωτη ιιατολονίου uac αποτελείτο από 7 ερωτήσεις και σκοπό 

είχε να μετρήσει τις 7 διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας, έτσι όπως τις 

αντιλαμβάνονταν οι εργαζόμενοι στην Τράπεζά τους στην καθημερινή πρακτική.

Οι 7 διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας που μετρήσαμε ήταν:

Χρησιμοποιήσαμε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να χαρακτηρίζει την 

συμφωνία του ερωτηθέντα με την θετική απάντηση για κάθε διάσταση.

Τέλοα. το Ε' Meooc του εοωτη ιιατολονίου uac αποτελείτο από 4 ερωτήσεις και 

σκοπό είχε να μετρήσει την εργασιακή ικανοποίηση του ερωτηθέντα (job satisfaction), 

με μία κλίμακα από το 5=πάρα πολύ, έως το 1 =πολύ λίγο ή όχι.

1. Η συμμόρφωση και υπακοή στους κανόνες (conformity)

2. Η υπευθυνότητα των εργαζομένων (responsibility)

3. Τα πρότυπα

4. Οι ανταμοιβές

5. Η οργανωσιακή σαφήνεια

6. Η εγκαρδιότητα και η υποστήριξη

7. Η ηγεσία

(standards)

(rewards)

(organizational clarity) 

(warmth and support) 

(leadership)
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Β.3 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study); Όηιλθ€ Εηποοικικ Τοάπείαε,

«!> Emporiki Bank
Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας (Emporiki Bank) είναι από τους πλέον 

δυναμικούς Χρηματοπιστωτικούς Ομίλους της χώρας μας, με σημαντική παρουσία σε 

όλους τους τομείς, και σημαντική επιχειρηματική ιστορία.

Θα παρουσιάσουμε παρακάτω το προφίλ του Ομίλου και την νέα στρατηγική του 

Ομίλου, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2000, με την ανάληψη της προεδρίας του Τραπεζικού 

Ομίλου από τον καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα, στρατηγική με ορίζοντα υλοποίησης 2000- 

2004.

Κατόπιν θα εξετάσουμε την νέα επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου που 

τροχιοδρομήθηκε από τον νέο και τελευταίο πρόεδρό του, τον καθηγητή Γιώργο 

Προβόπουλο, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στις 30 

Μαρτίου 2004.

Β.3.1 Προφίλ του Τραπεζικού Ομίλου

Ο Όμιλος που εξετάζουμε δραστηριοποείται στην ελληνική αγορά εδώ και 100 

χρόνια, από το 1907. Πριν από 2-3 χρόνια, ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας αποτελείτο 

από 48 εταιρείες και εδραστηριοποιείτο στο χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών (λιανική 

τραπεζική & χονδρική τραπεζική, δηλ.δάνεια προς μεγάλες επιχ/σεις και οργανισμούς), της 

επενδυτικής τραπεζικής (Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ), της διαχείρισης διαθεσίμων, θεσμικών 

και μη, επενδυτών, της διαχείρισης χαρτοφυλακίου κινητών αξιών (Ερμής ΑΕΔΑΚ, 

Εμπορική Asset Management ΑΕΠΕΥ, Εμπορική Επενδυτική ΑΕΕΧ), στο χώρο των 

ασφαλειών και τραπεζοασφαλειών (Φοίνιξ- -Metrolife Εμπορική ΑΕ, Εμπορικής Ζωής ΑΕ), 

των εταιρικών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Εμπορική Κεφαλαίου ΑΕ), των 

χρηματοδοτικών μισθώσεων (Εμπορική Leasing ΑΕ, Εμπορική Rent ΑΕΕ), στον κλάδο της 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Εμπορική Factoring ΑΕ), στο χώρο της 

αξιοποίησης ακινήτων (Εμπορική Ακίνητης Περιουσίας ΑΕ, Εμπορική Real Estate).

Έτσι ο Όμιλος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παραδοσιακών και σύγχρονων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, καλύπτοντας τις αποταμιευτικές, 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες στην Ελλάδα 

μέσω του εκτενούς δικτύου της των 374 καταστημάτων της, μέσω του καταστήματος της 

στο Λονδίνο, καθώς και μέσω των θυγατρικών της στο εξωτερικό.
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Φυσικά το εκτενές δίκτυο της Εμπορικής αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον 

Όμιλο στην διανομή των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Έτσι, η Emporiki Bank έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων:

Στο Εσωτερικό:

ν' 373 καταστήματα 

ν' 611 ATMs 

ν' 21 AEMs 

ν' 12 ανταλλακτήρια

ν' 82 κιόσκια, εκ των οποίων τα 7 έχουν τις προϋποθέσεις να 

λειτουργήσουν και ως ανταλλακτήρια 

ν' προοπτική: η λειτουργία 4 ακόμη νέων καταστημάτων.

Στο Εξωτερικό:

❖ Παρουσία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, με 6 θυγατρικές Τράπεζες και ειδικότερα:

ν' Emporiki Bank of Greece (Albania) S.A. στην Αλβανία, με 1 κατάστημα, 

ν' Emporiki Bank of Greece (Bulgaria) A.D. στην Βουλγαρία, με 7

καταστήματα,

ν' Emporiki Bank of Greece (Romania) S.A. στην Ρουμανία, με 4

καταστήματα,

ν' Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Ltd. στην Κύπρο, με 5

καταστήματα,

ν' Emporiki Bank of Greece (Armenia) C.J.S.C. στην Αρμενία, με 1

κατάστημα,

ν' Emporiki Bank of Greece (Georgia) S.A. στην Γεωργία, με 1 κατάστημα.

❖ Η Εμπορική Τράπεζα έχει παρουσία και στην Γερμανία μέσω της θυγατρικής της 

Emporiki Bank of Greece (Germany) GMBH, η οποία διαθέτει 6 καταστήματα.

❖ ‘Ένα κατάστημα στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Λονδίνου.

Υπάρχει επίσης η προοπτική για επέκταση των εργασιών των θυγατρικών της και για

επιλεκτική ίδρυση νέων καταστημάτων με έμφαση στην λιανική τραπεζική.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με τέτοιο παρελθόν 

και ιστορία, έχει την αξίωση να συνεχίσει την πετυχημένη πορεία του με τις 

κατάλληλες στρατηγικές επιλογές και τους κατάλληλους ανθρώπους.
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Έτσι, σήμερα, στρατηγική επιδίωξη του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας είναι η 

μετεξέλιξή του σε έναν σύγχρονο και ευέλικτο πελατοκεντρικό Όμιλο.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η Τράπεζα, δραστηριοποιούμενη σε ένα περιβάλλον 

συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού και έντονης παγκοσμιοποίησης (το περιβάλλον των 

εμπορικών και μη τραπεζών), επέλεξε να επαναδιατυπώσει την αποστολή και το όραμά 

της και να επανατοποθετήσει (repositioning) την στρατηγική θέση της απέναντι στους 

πελάτες της (εξωτερικούς και «εσωτερικούς»), από το 2000, που διαμόρφωσε την 

προτελευταία στρατηγική της.

Πριν όμως μιλήσουμε για την προτελευταία στρατηγική της του 2000, θα εξετάσουμε 

ιστορικά τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου από το 1998.

Έτσι, κατά το 1998, η βασική στρατηγική απόφαση και επιλογή της Εμπορικής 

Τράπεζας ήταν η πώληση της θυγατρικής και ανταγωνίστριά της Τράπεζας, της Ιονικής 

Τράπεζας, η οποία λειτουργούσε ανεξάρτητα, χωρίς κοινή στρατηγική και συντονισμένη 

δράση με την μητρική της Τράπεζα, την Εμπορική.

Αυτή η στρατηγική επιλογή, πραγματοποιήθηκε τελικά στα τέλη Μαρτίου του 1999, 

οπότε και πωλήθηκε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Ιονικής Τράπεζας στην Άλφα 

Τράπεζα (πρώην Τράπεζα Πίστεως).

Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή πώλησης των μετοχών της Ιονικής Τράπεζας 

και οι ωφέλειες από αυτήν την πώληση ήταν σημαντικές, μεταξύ των οποίων ήταν ότι μετά 

την πώληση θα άνοιγε διάπλατα ο δρόμος για άνετες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εμπορικής Τράπεζας, οι οποίες θα της επέτρεπαν την απρόσκοπτη πραγματοποίηση 

των στρατηγικών της σχεδίων. Η υπεραξία από την πώληση των μετοχών της Ιονικής και η 

ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής που αποφασίστηκε τότε, 

ενίσχυαν σημαντικά την κεφαλαιακή βάση της Εμπορικής, και η εισροή σημαντικού ύψους 

ατόκων διαθεσίμων διεύρυνε αξιόλογα την κερδοφορία της Τράπεζας, βελτίωσε σημαντικά 

τους δείκτες φερεγγυότητας και κυρίως διευκόλυνε την άσκηση κατάλληλης τιμολογιακής 

πολιτικής, με σκοπό την επέκταση των εργασιών και την αύξηση των μεριδίων της 

Τράπεζας, στις αγορές που την ενδιέφεραν.

Επίσης η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, ενδυνάμωσε σε μεγάλο βαθμό την 

διαπραγματευτική της θέση σε ενδεχόμενη επιδίωξη στρατηγικών συμμαχιών με μεγάλες 

Τράπεζες του εξωτερικού.
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Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της άνετης κεφαλαιακής βάσης, επιχειρήθηκε στα 

πλαίσια της μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής της Τράπεζας, με την επιδίωξη τριών 

βασικών στόχων:

Πρώτος και κυριότερος στόχος ήταν η επέκταση των εργασιών της Τράπεζας στις 

αγορές ενδιαφέροντος της στο εσωτερικό και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Ο δεύτερος στόχος αφορούσε την εκλογίκευση, ενίσχυση και αναδιάρθρωση των 

εταιριών του Ομίλου της,

και ο τρίτος στόχος, την επέκταση, ενδυνάμωση και αναδιάρθρωση του δικτύου των 

θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας στο εξωτερικό, κάνοντας εμφανή την πρόθεσή της για 

την στρατηγική επιλογή της Διεθνοποίησης.

Σε ό,τι αφορούσε τον πρώτο στόχο της, η σημαντική αύξηση των εσόδων της από 

την πώληση της Ιονικής και την αύξηση κεφαλαίου που ενήργησε, έδωσε την δυνατότητα 

στην Τράπεζα να ασκήσει κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική με σκοπό να διευρύνει την 

παρουσία της σε επιμέρους αγορές που την ενδιέφεραν (ενδεικτικά αναφέρονται οι αγορές 

στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, καθώς και των υγιών μικρομεσαίων επιχ/σεων.

Παράλληλα, η Τράπεζα αναγνωρίζοντας ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών 

αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας, προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις και 

συγκεκριμένα: στην εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας στο δίκτυο των καταστημάτων της. 

Η νέα τεχνολογία, εκτός από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επέκταση 

των εργασιών στο εσωτερικό και τις δυνατότητες σχεδιασμού και άμεσης παραγωγής νέων 

προϊόντων, επιτρέπει και την καλύτερη διαχείριση της πελατειακής βάσης δεδομένων και 

επομένως την διαπίστωση των αναγκών των πελατών σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και 

υπηρεσίες, με σκοπό μεγαλύτερες πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών και με σκοπό την 

κάθετη διαχείριση του πελάτη με τις σταυροειδείς πωλήσεις (cross-selling vs up-selling).

Σε ό,τι αφορούσε τον δεύτερο στόχο της και την αναδιάρθωση των εταιρειών της 

και του δικτύου των καταστημάτων της, συνεισέφερε σημαντικά η εισαγωγή της νέας 

τεχνολογίας, ταυτόχρονα με την επέκταση του δικτύου διανομής των προϊόντων μέσω 

σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων (ATMs σε χώρους τρίτων, ευέλικτα ΚΙΟΣΚΙ κλπ).

Τέλος, η εισαγωγή νέου λογισμικού και η αναδιάταξη του δικτύου των 

καταστημάτων της συνέβαλαν στην συγκράτηση του κόστους της Τράπεζας και στην 

διεύρυνση των εσόδων της.

Κυριακή Μουρατίόου Φεβρουάριος 2005



Υλοποίηση r//c vme <:πι/αμι/υατικήχ στμο.τηνική; 2ί Στρατηγική Αλλαγή Executive MBA

Ολοκληρώνοντας με την στρατηγική επιλογή της τράπεζας κατά το 1998, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η στρατηγική επιλογή της για ανάπτυξη των αγορών με τάσεις 

διεθνοποίησης, υιοθετώντας την ανταγωνιστική στρατηγική ηγεσίας κόστους, αποτέλεσαν 

τους κύριους στρατηγικούς της άξονες. Η Εμπορική επικέντρωσε τις ενέργειές της στην 

επίτευξη ισχυρής και σταθερής βάσης κερδοφορίας, μέσα από την ανάπτυξή της, και 

σε συνδυασμό με την πολιτική συγκράτησης του κόστους λειτουργίας της.

Τέλος, η Εμπορική στοχεύοντας στην δυναμική συμμετοχή της στο σύγχρονο 

οικονομικό γίγνεσθαι της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

προετοιμασία του τεχνολογικού και οργανωτικού περιβάλλοντος λειτουργίας των 

καταστημάτων της, καθώς η ανάπτυξη της πληροφοριακής βάσης των πελατών της, θα 

έπαιζε σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και στην προώθηση των 

προϊόντων της, η οποία θα οικοδομείτο στην φιλοσοφία της δημιουργίας μιάς ξεχωριστής 

και μοναδικής σχέσης μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας, προσφέροντας η Τράπεζα 

εξειδικευμένες λύσεις για κατηγορίες πελατών και μεμονωμένους πελάτες.

Κατά το 1999, οι βασικοί στρατηγικοί άξονες της Τράπεζας σε μεγάλο βαθμό 

παρέμειναν οι ίδιοι. Και το 1999, η άμεση εγκατάσταση της νέας τεχνολογικής πλατφόρμας 

και η αναδιάρθρωση των καταστημάτων της αποτέλεσαν και πάλι επιδιώξεις πρώτης 

προτεραιότητας.

Η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η διάχυση συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, το νέο 

λογισμικό που εγκαταστάθηκε σε ένα εντελώς καινούργιο και σύγχρονο μηχανογραφικό 

και μηχανολογικό εξοπλισμό και οι ανάγκες για σημαντικές διαρθρωτικές και οργανωτικές 

μεταβολές στην λειτουργία της τράπεζας, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά το 1999.

Έτσι, το 1999, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου τεχνολογικού 

περιβάλλοντος (τόσο σε επίπεδο hardware όσο και σε επίπεδο software), με το 

λειτουργικό περιβάλλον των Microsoft Windows 2000 Prof NT, και (ολοκληρώθηκε) η 

ανάπτυξη των εφαρμογών (applications) της πρώτης φάσης του νέου λειτουργικού 

περιβάλλοντος εργασίας με το όνομα SIGLO.

Τέλος, στα πλαίσια της πολιτικής της Τράπεζας για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση των 

συνεργιών μεταξύ των επιμέρους εταιρειών του Ομίλου, προγραμματσίσθηκε και 

υλοποιήθηκε κατά το 2000 η σύσταση ορισμένων νέων εταιρειών.

Κατά το 2000 και 2001, κυριάρχησε η στρατηγική επιλογή της Στρατηγικής 

συμμαχίας με την μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα, την Credit Agricole, η οποία ήταν μια 

μακροχρόνια συνεργασία και απέβλεπε στην μεταφορά τεχνογνωσίας (κυρίως στην
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επενδυτική τραπεζική [investment banking], την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων [asset 

management] και τις τραπεζοασφάλειες [bancassurance]) και στην αξιοποίηση των 

συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των δύο τραπεζών.

Τον Ιούλιο του 2000 άλλωστε την διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας, ανέλαβε 

νέος πρόεδρος, καθηγητής του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και 

πρωτεργάτης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

Β.3.2 Αποστολή. Όραμα, Στότοι, νέα επιχειρηματική Στρατηγική

Στρατηγική 2000-2004

Ο νέος πρόεδρος της Εμπορικής Τράπεζας, όταν ανέλαβε τον Ιούλιο του 2000, 

έθεσε 3 βασικούς στρατηγικούς στόχους:

S Πρώτον, την σημαντική βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη σε όλα τα 

επίπεδα, Στο πλαίσιο αυτό δήλωσε πως θα δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην 

απόδοση του δικτύου και στην αξιοποίηση των συνεργιών που προσέφεραν 

όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας.

S Δεύτερον, την εξασφάλιση υψηλής κερδοφορίας και συνολικής απόδοσης 

για τους μετόχους της Τράπεζας σε μόνιμη και σταθερή βάση. Στο πλαίσιο 

αυτό θα δινόταν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη κερδοφόρων 

δραστηριοτήτων και προϊόντων, στην μείωση του κόστους λειτουργίας και 

στην βελτίωση των δεικτών ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας.

S Τρίτον, την εξασφάλιση αξιοκρατίας στην εξέλιξη του προσωπικού, καθώς 

και την εξασφάλιση εργασιακού περιβάλλοντος που θα εδιακρίνετο από 

εμπιστοσύνη, εντιμότητα, πνεύμα συνεργασίας και μέριμνα για την 

αναβάθμιση των ικανοτήτων των εργαζομένων.

Έτσι ο νέος Πρόεδρος έδωσε μεγάλη έμφαση στην οικονομία του διαδικτύου και την 

ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking), στην οποία έπρεπε η Εμπορική Τράπεζα να 

προσαρμόσει το φάσμα των προσφερόμενων προϊόντων της, γιατί όπως δήλωσε ο νεαρός 

Πρόεδρος «τα καλά μερίδια της αγοράς τα κατακτούν εκείνοι που ξεκινούν πρώτοι».

Επίσης θεώρησε ότι η στρατηγική συμμαχία με την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα 

Credit Agricole, δημιουργούσε μια σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αφού άλλες 

ελληνικές τράπεζες μόλις τότε (το 2000) ξεκινούσαν την προσπάθεια για την εύρεση 

στρατηγικού εταίρου ευρωπαϊκών προδιαγραφών (βλέπε EFG Eurobank Ergasias που 

συνεργάστηκε αργότερα με την γερμανική Deutsche Bank, συνεργασία που όμως πριν από
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1,5 χρόνο διακόπηκε ξαφνικά). Οι περιοχές συνεργασίας μάλιστα με την Credit Agricole, 

τον στρατηγικό εταίρο της Εμπορικής Τράπεζας, όπως η τραπεζοασφαλιστική, η διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων και η επενδυτική τραπεζική, θα αποτελούσαν τομείς αιχμής για το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα επόμενα χρόνια, προσδίδοντας στην Εμπορική Τράπεζα

την απαραίτητη εξωστρέφεια.

Τέλος, ο νέος Πρόεδρος δήλωσε την πρόθεσή του αφενός να αξιοποιήσει τα ήδη 

υπηρετούντα στελέχη, αφετέρου να εμπλουτίσει το στελεχιακό δυναμικό της τράπεζας με 

μικρό αριθμό στελεχών σε εντελώς εξειδικευμένες τομείς που θα ενίσχυαν τις 

δραστηριότητες της Τράπεζας.

Έτσι, η Αποστολή του ομίλου ήταν:

«Η ανάπτυξη ενός πελατοκεντρικού χρηματοπιστωτικού ομίλου, ο οποίος να 

καλύπτει πλήρως τις αποταμιευτικές, χρηματοδοτικές και επενδυτικές ανάγκες 

ιδιωτών και επιχειρήσεων, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα σύγχρονων και 

εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών».

Το Όραμα του ομίλου, όπως διατυπώθηκε από την διοίκηση, ήταν:

«Η δημιουργία ενός ισχυρού, ευέλικτου, ανταγωνιστικού, κερδοφόρου 

τραπεζικού ομίλου, που θα προσαρμόζεται με ταχύτητα στις μεταβολές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Ενός ομίλου με σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, με 

διασυνδέσεις και συμμαχίες στην ευρωζώνη και με ισχυρή παρουσία στον γεωγραφικό 

του περίγυρο».

Βασικοί στρατηγικοί στόχοι (goals), του ομίλου, ήταν οι εξής 3:

S Η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη.

■S Η σταθερή άνοδος της κερδοφορίας από οργανικές πηγές 

•S Η βελτίωση της απόδοσης του κεφαλαίου στο οποίο έχουν επενδύσει οι 

μέτοχοι και

Οι στρατηγικοί στόχοι του ομίλου (objectives), συγκεκριμενοποιήθηκαν από την 

διοίκηση και ήταν:

1. Η δημιουργία μιας βιώσιμης εταιρικής αξίας με έμφαση στην αυτόνομη 

οργανική ανάπτυξη. Μέσω του αφοσιωμένου και ικανού προσωπικού της 

Τράπεζας, του εκτενούς δικτύου της, της στρατηγικής συμμαχίας με την 

Credit Agricole και των συστηματικών προσπαθειών εκσυγχρονισμού
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που έχουν γίνει, η Εμπορική Τράπεζα μπορεί να πετύχει τους στόχους που 

έχει θέσει.

2. Η αύξηση των χορηγήσεων με έμφαση στον δανεισμό προς τους ιδιώτες 

και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο τέλος του 2004, επιδιώκεται το 

μερίδιο της Εμπορικής Τράπεζας στις αγορές αυτές, να είναι κατά 2 

εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο από ό,τι στο τέλος του 2000.

3. Η διεύρυνση και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων 

και υπηρεσιών.

4. Ο διπλασιασμός των μετά φόρων αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων της 

Τράπεζας, κατάλληλα προσαρμοσμένων, το 2004, σε σύγκριση με το 2000.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ο Όμιλος επέλεξε τον δρόμο της 

εξωστρέφειας (συνεργασία με την Credit Agricole), της αυτόνομης (όχι μέσα από 

εξαγορά ή συγχώνευση) ανάπτυξης και της μεγέθυνσης (αύξηση χορηγητικών και 

καταθετικών εργασιών, και είσοδος σε νέες αγορές του εξωτερικού) και της βελτίωσης 

της οργανικής κερδοφορίας (αύξηση εσόδων από τόκους).

Για να επιτύχει τους παραπάνω στρατηγικούς του στόχους, και να υλοποιήσει την 

αποστολή και το όραμά του, ο όμιλος της Emporiki Bank επέλεξε ως επιχειρηματική/ 

εταιρική στρατηγική (corporate strategy), την στρατηγική της Ανάπτυξης.

Η επιχειρηματική στρατηγική του ομίλου λοιπόν συνοψιζόταν στο τρίπτυχο: 

Εξωστρέφεια - Ανάπτυξη - Κερδοφορία.

Για να υλοποιήσει τους 3 παραπάνω βασικούς στρατηγικούς στόχους του (goals) 

ο Όμιλος:

• προχώρησε στην πορεία συνεργασίας με την στρατηγική σύμμαχο Credit 

Agricole, δημιουργώντας κοινές θυγατρικές σε καίριους τομείς 

δραστηριότητας και τεχνογνωσίας της CA,

• και επιχείρησε να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του με:

1) την αναδιάρθωση των καταστημάτων και την διάκρισή τους σε 3 τύπους 

(ΚΠΕ, Κ.ΜΜΕΙ, ΚΕΙ), ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των αγορών ευθύνης 

τους, ενώ παράλληλα ενισχύεται και ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός 

τους και η ευελιξία τους με την απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας 

τους και της ενίσχυσης των πελατειακών θέσεων.
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2) την αναβάθμιση του προσωπικού με την σκέψη υιοθέτησης κινήτρων 

συνδεδεμένων με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, για την αύξηση της 

αποδοτικότητας του προσωπικού.

3) την αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας (rebranding)

4) τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της τράπεζας, με την λειτουργία της 

εφαρμογής SIGLO στις εργασίες όλου το δικτύου των καταστημάτων της 

τράπεζας για την εξυπηρέτηση αρχικά των ιδιωτών και μετά των 

επιχειρήσεων, την λειτουργία του συστήματος credit scoring για την 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ιδιωτών κλπ.

5) την αναδιάρθωση του ομίλου, με την συγχώνευση ομοειδών θυγατρικών 

εταιρειών, οι οποίες αλληλοκαλύπτονταν.

6) με την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο 

ομίλου.

Στρατηγικοί άξονες λοιπόν στην επίτευξη αυτού του έργου ήταν οι εξής τρεις 

(2001-02):

4 Η αύξηση της διείσδυσης στην λιανική τραπεζική (retail banking)

4 Η αξιοποίηση της στρατηγικής συμμαχίας με την Credit Agricole 

4 Η εκμετάλλευση των συνεργιών ανάμεσα στην Τράπεζα και στις 

θυγατρικές της εταιρείες.

Για να υλοποιήσει τους 3 παραπάνω στρατηγικούς άξονες του έργου του Ομίλου, 

η διοίκηση του Γ.Στουρνάρα επινόησε ένα πολύπλευρο στρατηγικό σχέδιο:

4 Αύξηση της διείσδυσης στην λιανική τραπεζική, κυρίως μέσω του 

εκσυγχρονιστικού προγράμματος με την κωδική ονομασία 

«ΠΗΓΑΣΟΣ».

2 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:

1°. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της στην λιανική τραπεζική, 

και όχι μόνο,

2°. Βελτίωση συστημάτων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

\).οποίι\αη r//c vi'.o.c <:πΓ/ν.ιοΐ)ματικήπτοαν/νικήe & Στρατηγική Α/Μ/.νή
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ΒΗΜΑ 1°; Βελτίωση me εξυπηρέτησης των πελατών me στην Λιανική 

Τραπεζική (us το ποόνοαυαα «Πήγασος»)

Αυτό μπορεί να το επιτύχει με:

• Τμηματοποίηση της πελατείας της (segmentation) και στόχευση στις

επικερδείς ομάδες που την ενδιαφέρουν (targeting and focusing on profitable 

market niches),

• Ανάπτυξη εξειδικευμένου επιχειρηματικού μοντέλου,

• Αρχιτεκτονική αναδιάρθρωση των καταστημάτων της (re-structuting),

• Αναδιάρθρωση, εκλογίκευση και εξορθολογισμός των παραγωγικών 

λειτουργιών και διαδικασιών της, με στόχο την ενοποίησή τους σε 

απλούστερες και συντομότερες (business process re-engineering),

• Αύξηση του αριθμού των υπεύθυνων πελατείας,

• Επέκταση των εναλλακτικών δικτύων (ATMs, τηλεφωνική τραπεζική phone 

banking, e-banking, mobile-banking),

• Εμπλουτισμός των προσφερόμενων προϊόντων της (π.χ. ανοιχτό και 

ανακυκλούμενο επιχειρηματικό δάνειο σε μικρομεσαίες επιχ/σεις για 

κεφάλαιο κίνησης “Easy Business”, καταθετικά προϊόντα), και συνεχής 

ανανέωση και προσαρμογή αυτών των προϊόντων στις αυξανόμενες και 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών της,

• Προώθηση σταυροειδών πωλήσεων (cross-selling).

ΒΗΜΑ 2°: Βελτίωση συστηιιάτων διαγείοισης του πιστωτικού κινδύνου

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:

• Επέκταση της χρήσης τυποποιημένων και κεντρικοποιημένων 

διαδικασιών για την εγκυρότερη και ταχύτερη λήψη πιστωτικών 

αποφάσεων,

• Βελτίωση του τρόπου παρακολούθησης των καθυστερήσεων στις 

αποπληρωμές των δανείων,

• Επιτάχυνση των διαδικασιών για την ομαλή αποπληρωμή των δανείων 

που είναι σε καθυστέρηση.

Μετασνιιιιατισιιός me Λιανικικ Τραπεζικής ιιέσω του «Πήγασου»

Στόχοι Μετασχηματισμού

Βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος

Κυριακή Μουρα.τίόου Φί'.βρονάρΗΚ 2005
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μέσω:

S Αυξημένης αποτελεσματικότητας προώθησης προϊόντων 

S Ανάπτυξης πελατοκεντρικής αντίληψης 

S Ενίσχυσης αποδοτικότητας υποστηρικτικών διαδικασιών 

Βασικές πρωτοβουλίες μετασχηματισμού

S Νέο επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο με ενισχυμένες δυνατότητες 

προώθησης και διαχείρισης

S Φυσικός μετασχηματισμός του δικτύου στην βάση του νέου μοντέλου 

S Πειστική επικοινωνία της αλλαγής μέσω της νέας εταιρικής ταυτότητας.

4 Αξιοποίηση της Στρατηγικής συμφωνίας (συμμαχίας) με την Credit 

Agricole

• Η Credit Agricole συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Τράπεζας με ποσοστό περίπου 11%,

• Συμβάλλει στην εξέλιξη του Ομίλου της Emporiki Bank. 

Αυτό επιτυγχάνεται με:

> Με θυγατρικές εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί

από κοινού σε καίριους κερδοφόρους τομείς του 

χρηματοπιστωτικού κλάδου, όπως

τραπεζοασφάλειες, διαχείριση διαθεσίμων, 

καταναλωτική πίστη, κ.ά.

> Με την από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών για 

τον εκσυγχρονισμό του Ομίλου.

4 Έμφαση στην αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ των εταιρειών του 

Ομίλου

Η κοινή εταιρική ταυτότητα των εταιρειών του Ομίλου δίνει το μήνυμα ότι ο 

Όμιλος “Emporiki Bank” είναι ένας Όμιλος με κοινά οράματα και στόχους.

Οι συνέργιες μεταξύ των εταιριών του Ομίλου μπορούν να επιτευχθούν με:

> Εντατικοποίηση της προώθησης προϊόντων των θυγατρικών από το Δίκτυο 

της Τράπεζας,

> Προώθηση συνεργασίας μεταξύ των Θυγατρικών και της Τράπεζας, για 

εκμετάλλευση των συνεργιών.

Κυμιαινή \Ιι>ΐ)/Η/.τί()οι> Φίφμονάμιος 2005
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* * *

Η στρατηγική που σχεδιάσθηκε το 2000-2001 από τον πρόεδρο της Εμπορικής 

Τράπεζας, με ορίζοντα υλοποίησης την τετραετία 2000-2004, φυσικά υλοποιήθηκε με 

πολύ αργούς ρυθμούς. Έτσι, από αυτά που μόλις προαναφέραμε, πολλά υλοποιήθηκαν σε 

αρκετά μεταγενέστερο χρόνο από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 

οποίο ανακοίνωσε αρχικά η Διοίκηση και κάποια μάλιστα δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.

Την οικονομική πορεία του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, ασφαλώς επηρέασε 

θετικά η πώληση της θυγατρικής της, της Ιονικής Τράπεζας, στην Αλφα Τράπεζα, το 1999, 

(δίνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROE ίση με 73,14!), αλλά και η άνοδος του 

Χρηματιστηρίου, την ίδια χρονιά, οπότε είχαμε και τις υψηλότερες τιμές του (6.300 

μονάδες).

Από την άλλη, η οικονομική πορεία του Ομίλου επηρεάσθηκε αρνητικά από την πτώση 

του Χρηματιστηρίου από το 2000 και έπειτα, την είσοδο του ευρώ από το 2001 (λογιστικά 

από το 2001 και σε φυσική μορφή από το 2002) και από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων 

από το 2001.

Κέρδη τα οποία προήλθαν από την πώληση της Ιονικής και από την άνοδο του 

χρηματιστηρίου, δύσκολα θα υπάρξουν ξανά στο μέλλον.

Τα έσοδα της τράπεζας από τόκους χορηγήσεων δεν παρουσίασαν στην εξαετία 1997- 

2002 σημαντική αύξηση (εάν εξαιρέσουμε τα έκτακτα έσοδα από την πώληση της Ιονικής το 

1999), και επιπλέον τα έσοδα από χρηματιστηριακές πράξεις και από πράξεις 

συναλλάγματος, σταδιακά μειώνονταν από το 2000 και εδώθε, λόγω της πτώσης του 

χρηματιστηρίου και της εισαγωγής του ευρώ.

Από το 2001, πραγματοποιείται πτώση των επιτοκίων, αλλά η πτώση των επιτοκίων 

των χορηγήσεων ήταν μικρότερη από την πτώση των επιτοκίων των καταθέσεων, και έτσι 

μπορούμε να πούμε ότι τα έσοδα της τράπεζας από τόκους (τόκους χορηγήσεων) 

μειώθηκαν κατά μικρότερο ποσοστό από τα έξοδά της από τόκους (τόκους καταθέσεων).

Επιπλέον, το μεικτό περιθώριο κέρδους της παρουσιάζεται μέχρι το 2002 βελτιωμένο, 

κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ υγιές, αφού ο δανεισμός αποτελεί την κύρια 

δραστηριότητα της τράπεζας, και έχουμε αύξηση του δανεισμού με την στροφή στην λιανική 

τραπεζική και τα δάνεια προς ιδιώτες (προσωπικά, καταναλωτικά, στεγαστικά) και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (κεφάλαια κίνησης, Easy Business κλπ)

Παρ’ όλα αυτά το 2002 έχουμε ένα πολύ μικρό καθαρό αποτέλεσμα (καθαρά κέρδη) 

και σταδιακά μειούμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Κυριακή Μηυρατίόου Φεβρουάριος 2005



Έτσι ιστορικά, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας (ROE), (όχι του 

ενοποιημένου Ομίλου), διαμορφώθηκε από το 1998 ως εξής:

1998 1999 2000 2001 2002 2003

ROE: 11,76% 73,14% 14,1% 14,65% 5,27% 5,80%

Το 2002 έχουμε την χαμηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) της επταετίας από 

το 1997 έως και το 2003.

Αυτό έθεσε τον προβληματισμό για την αναζήτηση τρόπων βελτίωσης και αύξησης της 

αποδοτικότητας της τράπεζας και του ομίλου, όπως για παράδειγμα με την μείωση των 

εξόδων λειτουργίας της (έξοδα διοίκησης, έξοδα προσωπικού κλπ), την αύξηση των 

εσόδων της με την διεύρυνση των εργασιών της σε πιο κερδοφόρους τομείς, και την 

αξιοποίηση της περιουσίας της.

Από την άλλη, ένας τρόπος αύξησης της αποδοτικότητας, είναι η βελτίωση των 

συστημάτων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου που κάθε φορά αναλαμβάνει η Τράπεζα, 

και τα συστήματα διαχείρισης της αρκετά μεγάλης πελατειακής της βάσης, προσελκύοντας 

ακόμη μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς (και δη κερδοφόρας αγοράς), τα οποία μπορεί να 

εξυπηρετεί με μία γκάμα προϊόντων υφιστάμενων αλλά και νέων, καλύπτοντας αλλά και 

ανακαλύπτοντας κάθε φορά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πελατειακού της κοινού.

Προς αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε προσανατολίσθηκε και η τελευταία 

διοίκηση του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, η οποία ανέλαβε τα ηνία του Ομίλου 

από τις 30 Μαρτίου 2004. Ο νέος Πρόεδρος εξελέγη από το Δ.Σ της Τράπεζας, αλλά 

ουσιαστικά διορίσθηκε από την κυβέρνηση της χώρας, καθώς ο Όμιλος της Εμπορικής 

Τράπεζας βρίσκεται ακόμη υπό την διαχείριση του Δημοσίου.

Ο νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. του Ομίλου της Εμπορικής 

Τράπεζας, ο ίδιος καθηγητής Πανεπιστημίου, προερχόμενος από το στελεχιακό δυναμικό 

της Αλφα Τράπεζας, όπου υπηρετούσε ως οικονομικός σύμβουλος, ξεκίνησε μια 

διαδικασία στρατηγικής επανατοποθέτησης (strategic repositioning) του Ομίλου, η 

οποία σκοπό έχει να αναστρέψει την συρρίκνωση του Ομίλου και την ύφεση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς του τα τελευταία χρόνια.

Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας βέβαια είδαμε ότι από το 2000, υπό την 

προηγούμενη διοίκηση, ξεκίνησε μια διαδικασία ριζικών αλλαγών και 

μετασχηματισμού του (transformation), επιχειρώντας εκτός από την στρατηγική 

επανατοποθέτησή του (strategic repositioning), και μια ριζική αναδιοργάνωσή του σε 

επίπεδο θυγατρικών εταιριών, αλλά και αρχιτεκτονική αναδιαμόρφωση των καταστημάτων

Υλοποίηση της νέας επί'/ειρηματικής στρατηνικής & Στρατηγική Λ/./.σ:;ή____________Executive MBA
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του δικτύου του (restructuring), καθώς και απλοποίηση και ενοποίηση των παραγωγικών 

διαδικασιών του (business process re-engineering), και φυσικά και την αλλαγή της 

επωνυμίας και του λογοτύπου του κατά το 2002, από ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΑΑΑΔΟΣ ΑΕ σε Emporiki Bank (rebranding) κάνοντας αμέσως αντιληπτή την 

πρόθεσή του να δραστηριοποιηθεί εντονότερα σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές 

(στρατηγική διεθνοποίησης).

Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας λοιπόν από το 2000, επαναπροσδιορίζεται και 

επανατοποθετείται σε σημαντικούς στρατηγικούς τομείς, επιχειρώντας έναν εκ 

βάθρων εκσυγχρονισμό, πολυεπίπεδο, ούτως ώστε να καταφέρει να επανακτήσει τα 

χαμένα μερίδια αγοράς και την ανταγωνιστικότητά του (καθώς και την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητά του), και από την πέμπτη θέση την οποία κατέχει σήμερα στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα ως προς το ύψος του ενεργητικού, να ανέλθει υψηλότερα.

Από το 2000 μέχρι σήμερα, ο Όμιλος διήλθε μέσα από πολλές και ριζικές αλλαγές, οι 

οποίες σκοπό είχαν κυριολεκτικά να τον “μεταμορφώσουν”.

Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες επανατοποθέτησης και εκσυγχρονισμού του 

Ομίλου, της προηγούμενης διοίκησής του, από το 2000 έως το 2004, καταρχήν ήταν 

σωστές και θετικές, και προσαρμόσθηκαν στα δεδομένα και τις απαιτήσεις του 

ευρύτερου περιβάλλοντος του τραπεζικού κλάδου. Δεν απέδωσαν όμως τα 

αναμενόμενα (τους αρχικά τεθέντες στόχους κατά το 2000), διότι κατά την γνώμη μας οι 

πρωτοβουλίες υλοποιούνταν αποσπασματικά και όχι με στρατηγικό σχέδιο συνολικής 

αντιμετώπισης και κυρίως υλοποιούνταν με πολύ αργούς ρυθμούς. Υπάρχουν και άλλοι 

λόγοι στους οποίους θα αναφερθούμε εκτενώς στην επόμενη παράγραφο (Β.3.3).

Στρατηγική 2004-2007

Έτσι, όταν στις 30 Μαρτίου 2004 ανέλαβε την διοίκηση του Ομίλου της 

Εμπορικής Τράπεζας ο νέος Πρόεδρος, δήλωσε πως:

«Στόχος μου είναι να βρεθούμε σύντομα στην τέταρτη θέση του τραπεζικού 

συστήματος ανεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι. Και κυρίως, να κλείνουμε σταδιακά την 

διαφορά που μας χωρίζει από τους τρεις πρώτους. Είναι βέβαια φιλόδοξος ο στόχος αυτός, 

αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτός, εάν εργασθούμε όλοι με μεθοδικότητα και 

αποτελεσματικότητα.»

Κνρκ/.κή Moujuaidoi Φι'.βΐΗΗχ'φιοχ 2002
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Το νέο Όραμα (vision) που εκφράζει για τον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας ο 

νέος πρόεδρος είναι:

«Όραμά μας είναι η Εμπορική Τράπεζα να έχει ηγετική παρουσία στην αγορά, να 

είναι μια καινοτόμος και ισχυρή Τράπεζα και να έχει ακατάλυτους δεσμούς με τους 

μετόχους, το προσωπικό, τους πελάτες της και το κοινωνικό σύνολο».

Αντικειμενικός σκοπός (goal) του νέου προέδρου, ο οποίος σκοπός θα βοηθήσει 

τον τραπεζικό όμιλο να υλοποιήσει το όραμα και την αποστολή του, είναι:

«Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας να διευρύνει το μερίδιό του στην αγορά, να 

ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του και, ως σύγχρονος, δυναμικός και διαρκώς 

αναπτυσσόμενος χρηματοοικονομικός οργανισμός, να διαδραματίζει ρόλο ισχυρής 

περιφερειακής δύναμης».

Αντικειμενικός σκοπός (goal) επίσης, του νέου προέδρου, είναι να βρεθεί ο 

Όμιλος σύντομα στην τέταρτη θέση του τραπεζικού συστήματος, κλείνοντας 

ταυτόχρονα σταδιακά την διαφορά από τους τρεις πρώτους.

Και οι αντικειμενικοί στόχοι (objectives), οι οποίοι είναι κυρίως ποσοτικοί αλλά 

και ποιοτικοί, και στους οποίους υποδιαιρείται ο αντικειμενικός σκοπός ή οι αντικειμενικοί 

σκοποί του Ομίλου, είναι:

1. Η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των λειτουργικών εσόδων 

στους κύριους τομείς εργασιών: Λιανική Τραπεζική και Χονδρική 

Τραπεζική (Retail Banking και Wholesale Banking).

2. Αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχος του λειτουργικού κόστους, 

ώστε να εξασφαλισθεί η επιθυμητή σχέση κόστους-οφέλους (cost 

/income ratio) στις επιμέρους δραστηριότητες.

3. Βελτιστοποίηση της κατανομής των κεφαλαίων του Ομίλου, με 

γνώμονα την μεσοπρόθεσμη επίτευξη ROE άνω του 10-12%.

4. Αμεση εξυγίανση του ισολογισμού.

Οι 4 παραπάνω στρατηγικοί στόχοι αποτελούν και το πλαίσιο της νέας 

επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου (corporate strategy), αποτελούν τους 4 

άξονες της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής, η οποία, σύμφωνα με το νέο 

επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), έχει ορίζοντα υλοποίησης 2004-2007.

Η νέα επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας (new 

corporate strategy), η οποία παραμένει πελατοκεντρική, εστιάζει λοιπόν:
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1. στην βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου και την επίτευξη υψηλών ρυθμών 

ανάπτυξης λειτουργικών εσόδων κυρίως από την λιανική αλλά και την 

χονδρική τραπεζική.

2. στην αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους.

3. στην βελτιστοποίηση της κατανομής των κεφαλαίων (capital allocation) 

του Ομίλου και στην αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (ROE).

4. στην άμεση εξυγίανση του ισολογισμού.

Και καθώς οι στόχοι του Ομίλου της Εμπορικής παραμένουν η σταθερή άνοδος 

της κερδοφορίας και της απόδοσης του κεφαλαίου στο οποίο έχουν επενδύσει οι μέτοχοι, η 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη και η εξασφάλιση σύγχρονων και 

αποδοτικών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους, η πελατοκεντρική στρατηγική με 

τους 4 παραπάνω άξονές της, είτε αυτή εστιάζει στον εξωτερικό πελάτη είτε στον 

εσωτερικό (εργαζόμενο), όπως θα δούμε παρακάτω, είναι ένας αποτελεσματικός δρόμος 

προς την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η νέα επιχειρηματική Στρατηγική του Ομίλου της Εμπορικής είναι Στρατηγική 

Ανάπτυξης (Β.Παπαδάκης 2002), και πιο συγκεκριμένα:

■ Στρατηγική Διείσδυσης στην αγορά (Market Penetration), καθώς 

επιδιώκεται αύξηση του μεριδίου της αγοράς για υπάρχοντα προϊόντα και 

υπηρεσίες στις υπάρχουσες αγορές, μέσω μεγαλύτερης προσπάθειας 

μάρκετινγκ (Β.Παπαδάκης 2002). Άλλωστε το πρόγραμμα «Πήγασος» για 

το οποίο μιλήσαμε πριν, το οποίο είναι εργαλείο διείσδυσης στην αγορά της 

Λιανικής Τραπεζικής, ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο από μια προσπάθεια 

μάρκετινγκ.

■ Αλλά και στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων (Product Development),

καθώς επιδιώκεται αύξηση των πωλήσεων μέσω βελτίωσης των υπαρχόντων 

προϊόντων και υπηρεσιών ή μέσω ανάπτυξης νέων, στις υπάρχουσες πάντα 

αγορές (Β.Παπαδάκης 2002). Άλλωστε ο Όμιλος ενδιαφέρεται κάθε στιγμή 

να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών του με ένα ευρύ φάσμα 

εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Υπάρχει επίσης τώρα μια τάση απομάκρυνσης από την προηγούμενη 

επιχειρηματική στρατηγική της συσχετισμένης διαφοροποίησης (related or concentric 

diversification) που ακολουθούσε η προηγούμενη διοίκηση, κατά την οποία ο Όμιλος 

προσέφερε νέα συσχετισμένα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες του μέσω των κοινών
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θυγατρικών εταιρειών (joint venture εταιρειών) μεταξύ αυτού και της στρατηγικής 

συμμάχου του γαλλικής τράπεζας Credit Agricole.

Αυτή η απομάκρυνση οφείλεται κύρια στο γεγονός ότι οι κοινές αυτές θυγατρικές 

είχαν πολύ λίγη συμμετοχή στην συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Έτσι οι θυγατρικές 

συγχωνεύονται με την Τράπεζα και οι δράστη ριότητές τους διεξάγονται πλέον από το 

κυρίως δίκτυο της Τράπεζας.

Γι αυτό και ο νέος πρόεδρος της Εμπορικής Τράπεζας, δηλώνει ότι στρατηγική 

προτεραιότητά του θα είναι η απομάκρυνση από δραστηριότητες που ξεφεύγουν από 

τον βασικό κορμό των τραπεζικών εργασιών (core banking), αλλά δηλώνει και την 

ανάγκη ευθυγράμμισης των επιχειρησιακών στόχων των θυγατρικών, οι οποίες λειτουργούν 

ως στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (Strategic Business Units), με την νέα 

επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου, κάτι που απαιτεί ασφαλώς αλλαγή της

οργανωτικής δομής.
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Β.3.3 Ποιοι λόγοι επέβαλαν την αλλαγή me επι/ειρηματικιίΰ στρατηγικικ

Όπως είπαμε στην προηγούμενη παράγραφο, ον στρατηγικές επιλογές, οι στρατηγικοί 

σκοποί και στόχοι της προηγούμενης διοίκησης της Εμπορικής Τράπεζας, ενώ ήταν 

καταρχήν σωστές, κατά την άποψή μας, και «αφουγκράστηκαν» τις αλλαγές του 

τραπεζικού κλάδου και του ευρύτερου μακρο-περιβάλλοντος, ευρωπαϊκά αλλά και 

παγκόσμια, δεν κατάφεραν να υλοποιηθούν με επιτυχία και φυσικά δεν επετεύχθησαν οι 

αρχικά τεθέντες στόχοι, ειδικά σε ό,τι αφορούσε την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE).

Έτσι, η σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχής υλοποίηση της προηγούμενης 

επιχειρηματικής στρατηγικής επέβαλε την αλλαγή της.

Οι πιθανοί λόγοι της μη επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής είναι πολλοί. 

Κυρίως όμως θεωρούμε ότι οι αλλαγές, οι οποίες σκοπό είχαν να μεταμορφώσουν τον 

Όμιλο, πραγματοποιούνταν αποσπασματικά και χωρίς ένα συνολικά σχεδιασμένο 

πρόγραμμα (total implementation plan), το οποίο να ήταν προσεκτικά σχεδιασμένο με 

τις επιμέρους λεπτομέρειες τόσο του χρονοδιαγράμματος όσο και του οικονομικού 

προϋπολογισμού τους. Έτσι, οι αλλαγές, οι οποίες θα απέδιδαν σε ό,τι αφορά τα έσοδα της 

Τράπεζας και κυρίως τα κέρδη της, άργησαν να υλοποιηθούν και κόστισαν πάρα πολύ, 

επιβαρύνοντας σημαντικά την κερδοφορία του Ομίλου.

Επιπλέον, οι επενδύσεις της Τράπεζας για την δημιουργία των θυγατρικών της 

(τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό) και η στρατηγική προσπάθεια ανάπτυξης 

ξένων αγορών και διεθνοποίησής της, αποδείχθηκαν ιδιαίτερα φιλόδοξες και εν πολλοίς 

ζημιογόνες. Βεβαίως αποκτήθηκε εμπειρία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον.

Επίσης, η προσπάθεια αλλαγής, η οποία αλλαγή υπήρξε συνεχής, πιθανόν δεν 

επικοινωνήθηκε σωστά και πειστικά στο δίκτυο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι αφενός 

να μην την κατανοήσουν και να μην την πιστέψουν, αφετέρου αποκρινόμενοι σε αυτήν 

πειθαναγκαστικά να μην είναι έτοιμοι για αλλαγή και να αισθάνονται ιδιαίτερα 

κουρασμένοι, χωρίς σωστή και επαρκή ενημέρωση τόσο για την αιτία της αλλαγής όσο και 

για την ουσία της (αυτό άλλωστε θα το αποδείξουμε και στην εμπειρική μας έρευνα, καθώς 

παραμένει ένα πρόβλημα υλοποίησης και της νέας στρατηγικής της Τράπεζας).

Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτέλεσε και η ελλιπής και ετεροχρονισμένη εκπαίδευση 

του προσωπικού στις νέες εργασιακές διαδικασίες, οι οποίες δεν “λειτούργησαν” για 

ικανό χρόνο σε πειραματικό επίπεδο, στα λεγάμενα πιλοτικά καταστήματα, έτσι ώστε να 

είναι πραγματικά έτοιμες όταν θα «κατέβαιναν» στο δίκτυο, με ένα προσωπικό έγκαιρα και 

έγκυρα εκπαιδευμένο και έτοιμο για αυτές. Αντίθετα, η εκπαίδευση έγινε πολύ νωρίτερα
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καν ετεροχρονισμένα, και όταν το προσωπικό εκαλείτο να τις εφαρμόσει στην εργασιακή 

πράξη, αφενός είχε περάσει πολύς χρόνος από την εκμάθησή τους, αφετέρου, αυτές είχαν 

ήδη αλλάξει ή «βελτιωθεί». Το αποτέλεσμα ήταν ένα συγχυσμένο, αγχωμένο, 

κουρασμένο, δυσαρεστημένο και ουσιαστικά ανέτοιμο για αλλαγή προσωπικό και 

πολλούς δυσαρεστημένους πελάτες.

Έτσι, ενώ η στρατηγική per se σχεδιάστηκε σωστά από την διοίκηση, η 

υλοποίησή της στην πράξη και κυρίως ο σχεδιασμός της υλοποίησής της 

(implementation planning) υπήρξε, κατά την άποψή μας, ανεπιτυχής, κάτι που αποτελεί 

άλλωστε και το 70% της παγκόσμιας επιχειρηματικής πραγματικότητας, καθώς μόλις το 

10% με 30% των στρατηγικών σχεδίων υλοποιούνται με επιτυχία (Andreas Raps, June

2004).

Έτσι μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι πραγματοποιήθηκαν δυο σοβαρά 

λάθη, είτε ότι η προηγούμενη διοίκηση δεν δεσμεύθηκε στο σχέδιο υλοποίησης της 

στρατηγικής της, όπως θα όφειλε άλλωστε, είτε ότι στον σχεδίασμά της υλοποίησης της 

στρατηγικής (και γιατί όχι και στην διαμόρφωσή της) δεν συμμετείχε ικανός αριθμός 

μεσαίων στελεχών (middle managers), τα οποία, με την πολύτιμη εργασιακή εμπειρία τους 

θα μπορούσαν να προλάβουν πολλά λάθη ή και παραλείψεις, είτε ότι πραγματοποιήθηκαν 

και τα δύο λάθη.

Τα προβλήματα υλοποίησης της στρατηγικής που μόλις αναφέραμε, είναι ήδη 

γνωστά και χιλιοειπωμένα στην βιβλιογραφία της στρατηγικής διοίκησης.

Κάτι που όμως εμείς θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, και για το οποίο μόλις τα 

πολύ τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται λόγος, είναι η ικανότητα διοίκησης των 

αλλαγών, και δη των στρατηγικών αλλαγών. Τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη τα οποία 

ενεπλάκησαν σε όλη την διαδικασία αλλαγής και μεταμόρφωσης του Ομίλου της 

Εμπορικής Τράπεζας, πρώτιστα θα έπρεπε να εκπαιδευτούν στην εισαγωγή τέτοιων 

αλλαγών, κάτι το οποίο θεωρούμε βάσιμα ότι δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η εισαγωγή 

των αλλαγών έγινε πρόχειρα, βεβιασμένα και “πυροσβεστικά” για να καλύψει 

επείγουσες και τρέχουσες ανάγκες της Τράπεζας, με την αίσθηση και τον περιορισμό του 

επείγοντος, παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις αλλαγές ήταν από καιρό 

προγραμματισμένες (αλλά όχι σωστά σχεδιασμένες), με ένα προσωπικό απληροφόρητο, 

ανέτοιμο και καθόλου προετοιμασμένο (κυρίως ψυχολογικά) για αυτές. Η έλλειψη 

κατανόησης των αλλαγών από το προσωπικό, η γνώμη και η συγκατάθεση που δεν τους 

ζητήθηκε ποτέ, η οποία ασφαλώς θα οδηγούσε στην βέβαιη αυτοδέσμευσή τους για την

Κυμκ/.κή Μοοματίόοΐι Φμβμονάμιος 2005
166



Executive MBA

επίτευξη αυτών των αλλαγών, όλα αυτά καταμαρτυρούν την προχειρότητα και κυρίως 

την έλλειψη ικανότητας διοίκησης και διαχείρισης των αλλαγών από τα εμπλεκόμενα 

στελέχη, «φορείς της αλλαγής», κάτι που ασφαλέστατα δυσχέρανε την υλοποίηση αυτών 

των αλλαγών και έβλαψε την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Ομίλου.

Η ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής δεν αφορά μόνον τον ηγέτη και τα στελέχη 

της αλλαγής, αλλά και όλο το προσωπικό, το οποίο ως δέκτης της αλλαγής είναι επίσης 

«φορέας» της και θα πρέπει να εκπαιδευτεί για αυτήν.

Έτσι, ενώ η στρατηγική αλλαγή στο κομμάτι ανάπτυξης της διείσδυσης στην 

Λιανική Τραπεζική (κυρίως μέσω του προγράμματος «Πήγασος») ήταν πράγματι 

επιτυχημένη (γι'αυτό άλλωστε και αυξήθηκε ο όγκος των χορηγητικών εργασιών), το 

κόστος της αλλαγής, οικονομικό και ψυχολογικό υπήρξε μεγαλύτερο (εάν θυμηθούμε 

την εξίσωση της αλλαγής, την οποία αναφέραμε στην παραγρ.Α.10, σελ.121 της 

παρούσης).

Βέβαια, υπήρξαν και μακροοικονομικοί παράγοντες που δυσχέραναν το έργο της 

στρατηγικής υλοποίησης, όπως η εισαγωγή του ευρώ και η πτώση των επιτοκίων και του 

χρηματιστηρίου.

Τα προβλήματα και οι πιθανοί λόγοι αποτυχίας υλοποίησης της προηγούμενης 

στρατηγικής της Τράπεζας, τα οποία μόλις αναφέραμε (όπως ο πολύς χρόνος που 

χρειάστηκε η υλοποίηση, το μεγάλο κόστος της, η μη σωστή επικοινωνία της στρατηγικής 

αλλαγής, η μη σωστή εκπαίδευση για τις νέες ικανότητες στους νέους ρόλους, η μη 

επαρκής δέσμευση της διοίκησης στην υλοποίηση της στρατηγικής, η μη επαρκής 

συμμετοχή των μεσαίων στελεχών στην υλοποίηση της στρατηγικής, η ελλιπής ικανότητα 

διαχείρισης της αλλαγής και διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες του μακροπεριβάλλοντος της 

επιχείρησης, όπως μακροοικονομικοί παράγοντες), όπως είπαμε, είναι ήδη γνωστά στην 

βιβλιογραφία της στρατηγικής διοίκησης (Wheelen and Hunger 2004, Salem Al-Ghamdi 

1998).

Συνεπών n un ιδιαίτερα επιτυντΐ€ υλοποίηση me ποοιινούιιενικ 

επινειρηαατικήα στρατηγική c. για τους λόγους που προαναφέρθησαν, οδήγησε σε κακέα 

επινειοηιιατι.κέ€ επιδόσεις και άσγηαα οικονοιιικά αποτελεσιιατα flow corporate 

performance) τα οποία ήταν και η αιτία για την αλλαγή της στρατηγικής αυτής.

Στο σημείο αυτό, θα εξετάσουμε τους οικονομικούς λόγους για τους οποίους 

πραγματοποιείται αλλαγή της επιχειρηματικής στρατηγικής στον Όμιλο της 

Εμπορικής Τράπεζας, από την άνοιξη του 2004. Και τα οικονομικά αποτελέσματα

)'/.(>,ποίηση π/c vine κπιζα/ίηματική·.; στ/ΐατηνική^ & Στρατηγική ,ί/./.ανή
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(performance) βέβαια, ήταν απόρροια της όχι και τόσο ε7ατυχούς υλοποίησης της 

επιχειρηματικής στρατηγικής (not very successful strategy implementation).

Κατά το A’ τρίμηνο του 2004, αλλά και από το 2002 και έπειτα, τα καθαρά έσοδα 

της τράπεζας από τόκους χορηγήσεων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, παρά το γεγονός 

ότι ο όγκος εργασιών και οι πωλήσεις αυξήθηκαν, κάτι που ασφαλώς ήταν αποτέλεσμα 

της πετυχημένης στρατηγικής της αύξησης της διείσδυσης στην Λιανική Τραπεζική, 

μέσω κυρίως του προγράμματος «Πήγασος» και της αξιοποίησης της στρατηγικής 

συμμαχίας με την Credit Agricole. Αυτό δείχνει την χαμηλή αποδοτικότητα της 

Τράπεζας.

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας «λειτουργικά έξοδα προς έσοδα» (cost /income 

ratio), χειροτερεύει διαρκώς, και για το έτος 2003, ενώ για τις υπόλοιπες Ελληνικές 

Τράπεζες βρίσκεται στο 62,7%, για την Εμπορική αγγίζει το 73,7%!

2000 2001 2002 2003

Cost/ income Τράπεζας: 47,5% 48,1% 77,6% 73,7%

Ακόμη, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), όπως είδαμε στην προηγούμενη 

παράγραφο, βαίνει σταθερά μειούμενη και για την Τράπεζα αλλά και για τον Όμιλο.

2000 2001 2002 2003

ROE Ομίλου: 16,5% 12,1% 3,3% 5,9%

Και ενώ για τις υπόλοιπες Ελληνικές Τράπεζες, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

φθάνει στο 12,8%, για την Εμπορική (ως Τράπεζα και όχι ως Όμιλο) η απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων (ROE) αγγίζει μόλις το 8,3%.

Είναι εμφανές λοιπόν ότι η Εμπορική Τράπεζα, ως Τράπεζα αλλά και ως Όμιλος, 

υστερεί έναντι του μέσου όρου των ελληνικών τραπεζών τόσο σε αποτελεσματικότητα 

(cost/ income ratio) όσο και σε αποδοτικότητα (ROE).

Τα λειτουργικά έσοδα της Τράπεζας δεν δικαιολογούνται από την θέση της στην 

αγορά. Η Τράπεζα, αν και κατέχει σημαντική θέση στην αγορά, έχει συγκριτικά 

χαμηλά λειτουργικά έσοδα ανά κατάστημα.

Ενώ βρίσκεται στην 4η θέση ως προς το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις, στις 

χορηγήσεις σε επιχ/σεις και στα στεγαστικά δάνεια και στην 5η θέση στα καταναλωτικά 

δάνεια και στα αμοιβαία κεφάλαια, εν τούτοις τα λειτουργικά έσοδα ανά κατάστημα σε 

εκατομμύρια ευρώ είναι (στοιχεία με 31.12.2003):

EFG = 4 εκ €, Alpha = 3,5 εκ €, NBG = 3,1 εκ €, Πειραιώς = 2,3 εκ €, Εμπορική 

- 2,2 εκ €.
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Επίσης, η Εμπορική Τράπεζα, έχει σημαντικά υψηλότερο λειτουργικό κόστος

από τους ανταγωνιστές της, το οποίο επιβαρύνει την κερδοφορία.

Με 31.12.2003 έχουμε τα παρακάτω στοιχεία:

NBG Alpha EFG Εμπορική Πειραιώς 

Λειτουργικά έξοδα προς ενεργητικό: 2,3% 2,3% 2,4% 3,7% 2,6%

Κόστος ανά εργαζόμενο (σε χιλ,ευρώ): 41,2 43,6 36,2 50,2 38,0

Τέλος, η χαμηλή συνεισφορά των θυγατρικών εταιρειών στην κερδοφορία του 

Ομίλου, υπήρξε το σημείο αιχμής για την ανασύνταξη και αναδιοργάνωσή τους, καθώς οι 

συνολικές επενδύσεις της Τράπεζας στις χρηματοοικονομικές θυγατρικές της, ενώ 

δεσμεύουν το 52% των κεφαλαίων της, εν τούτοις απέφεραν το 2003 μόλις το 7,6% των 

προ φόρων κερδών της και απέδωσαν την ίδια χρονιά μόλις το 1,2% επί της συνολικής 

επένδυσης.

Είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι η Εμπορική έχει 20% περισσότερα 

καταστήματα από την Eurobank, ενώ τα λειτουργικά της έσοδα είναι μόλις το 68% των 

εσόδων της τελευταίας.

Όλα αυτά που μόλις αναφέραμε, αποτέλεσαν τα σημεία αιχμής για την δυναμική 

ανασύνταξη και ανάπτυξη του Ομίλου, μέσα από την νέα επιχειρηματική στρατηγική.

Βεβαίως κρίνουμε περιττό να τονίσουμε ότι η επιχειρηματική στρατηγική άλλαξε 

καταρχήν, διότι άλλαξε και η διοίκηση του Ομίλου, καθώς ανέλαβε ένα νέο πρόσωπο 

τα ηνία από την άνοιξη του 2004. Το νέο πρόσωπο φέρει την δική του κουλτούρα και 

εμπειρίες, άλλωστε η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία του προέρχεται από τραπεζικό 

όμιλο επίσης, τον Όμιλο της Άλφα Τράπεζας, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στο ελληνικό 

τραπεζικό «γίγνεσθαι», κάτι που καθιστά την επαγγελματική εμπειρία του ανώτατου 

στελέχους-μάνατζερ πολυτιμότατη για τον νέο Όμιλο που τον υποδέχεται.
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Β.3.4 Υλοποίηση της νέας επιγειρηιιατικικ στρατηγικής της Εμπορικής

Τ ράπεζας

Η υλοποίηση της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου της Εμπορικής 

Τράπεζας, απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις και αλλαγές (βλέπε το πλαίσιο στρατηγικής 

σκέψης του Johnson & Scholes, 1989, παράγραφο Α.5, και παράγραφο Α.8), όπως:

1. Αλλαγή της οργανωτικής δομής (new structure), τέτοιας που θα 

στηρίξει την νέα επιχειρηματική στρατηγική.

2. Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας και νέων συστημάτων διοίκησης (new 

management systems), πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων 

ελέγχου (information and control systems), τέτοιων που θα στηρίξουν 

επίσης την νέα επιχειρηματική στρατηγική.

3. Ανάπτυξη νέων πολιτικών ανθρωπίνων πόρων (επιλογή, στελέχωση, 

εκπαίδευση, αξιολόγηση, αμοιβές), οι οποίες θα είναι 

ευθυγραμμισμένες και εναρμονισμένες με τη νέα επιχειρηματική 

στρατηγική (SHRM), και οι οποίες νέες πολιτικές HRM θα στηρίξουν 

έτσι και θα βοηθήσουν στην υλοποίησή της. Και οι νέες αυτές πολιτικές 

ανθρωπίνων πόρων, όπως είπαμε άλλωστε, θα πρέπει να προαγάγουν 

την οργανωσιακή αφοσίωση των εργαζομένων, την εργασιακή 

ικανοποίησή τους, την ετοιμότητά τους για οργανωσιακή και 

στρατηγική αλλαγή και ασφαλώς να αντιμετωπίζουν την αντίστασή τους 

στην αλλαγή και να την μετατρέπουν σε υποστήριξή της. Τέλος, οι 

πολιτικές ανθρωπίνων πόρων, συνδεδεμένες και ευθυγραμμισμένες με 

την νέα επιχειρηματική στρατηγική, θα πρέπει να δημιουργήσουν την 

κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα, η οποία να είναι δεκτική στην 

στρατηγική αλλαγή.

4. Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων υλοποίησης (new implementation 

projects): πρόγραμμα υλοποίησης της στρατηγικής «Πήγασος»)·

5. Επικοινωνία της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής.

Αυτές οι 5 δράσεις υλοποίησης της στρατηγικής που μόλις αναφέραμε, είναι και 

μερικοί από τους 11 παράγοντες υλοποίησης (implementation factors) του θεωρητικού 

μοντέλου υλοποίησης της στρατηγικής του F. Okumus (2003), που παρουσιάσαμε στην 

παράγρ. Α.7).
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Θα διερευνήσουμε πώς αυτοί ον 5 παράγοντες υλοποίησης της νέας στρατηγικής (οι 

δράσεις υλοποίησης), πραγματοποιούνται στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας.

ϊ/.οποίησιι π/c i-mc κπιγαριηιατικη^ στρατηγικής ά· Στρατηγική Α/,/.ανή

Β.3.4.1 Αλλαγή me οργανωτικής δομής

Για να υλοποιηθεί η νέα επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου της Εμπορικής 

Τράπεζας, η οποία είναι πελατοκεντρική και επιδιώκει την αύξηση της 

αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας του Ομίλου, είναι 

απαραίτητη μια ανάλογη, σύγχρονη οργανωτική δομή.

Φυσικά η στρατηγική πρέπει να προηγείται της οργανωτικής δομής (strategy 

before structure), σύμφωνα με τους Chandler και Williamson. Η οργανωτική δομή 

σχεδιάζεται μετά τον σχεδίασμά της στρατηγικής απλώς για να υποστηρίξει την στρατηγική 

και ποτέ το αντίθετο.

Η οργανωτική δομή μιάς επιχείρησης δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σύστημα 

εργασιακών σχέσεων και αναφορών, το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 

η επιχείρηση και συντονίζονται οι δραστηριότητές της, με σκοπό την υλοποίηση της 

στρατηγικής της και την επίτευξη των σκοπών της (Β.Παπαδάκης 2002 σελ.516 , Rollinson 

etal. 1998 ρ.464).

Η οργανωτική δομή της επιχείρησης, το οργανόγραμμα της επιχείρησης είναι η 

αρχιτεκτονική της.

Έτσι, το οργανόγραμμα, ως σχηματική απεικόνιση του σκελετού και της 

αρχιτεκτονικής της επιχείρησης, κάνει βέβαια ορατή την βασική δομή της επιχείρησης, τις 

θέσεις εργασίας, τις γραμμές εξουσίας, τα επίπεδα ιεραρχίας, το εύρος της εξουσίας (span 

of control), την φύση της εργασίας, την θέση του κάθε εργαζόμενου στην οργανωτική 

δομή, τις βασικές ροές πληροφοριών, έτσι ώστε αυτά να γίνονται αντιληπτά και σεβαστά 

από τα μέλη και το περιβάλλον της επιχείρησης.

Σύμφωνα λοιπόν με τους Chandler και Williamson, η σχέση μεταξύ στρατηγικής και 

δομής συνοψίζεται στο παρακάτω σχήμα:
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Σνέση ιιετα£ύ Στρατηγικής - Οργανωτικής Δοηής

Πηγή: David, F.R., Strategic Management, Prentice Hall, New Jersey, 1995

Η οργανωτική δομή που θα επιλεγεί λοιπόν από την επιχείρηση, υπηρετεί την 

στρατηγική της επιχείρησης και την υλοποίησή της.

Υπάρχουν διάφορα είδη-μοντέλα οργανωτικών δομών. Οι μηχανιστικές και 

οργανικές δομές είναι δύο ακραίες μορφές οργάνωσης, μεταξύ των οποίων μπορούν να 

υπάρξουν ενδιάμεσες μορφές. Ενδιαφέρουσα είναι η τυπολογία οργανωτικών δομών του 

Mintzberg (Μπουραντάς 2002).

Είναι βέβαια σαφής η ευθυγράμμιση της οργανωτικής δομής με την στρατηγική,

και στο πλαίσιο αυτό ο Quinn ανέπτυξε 4 μοντέλα οργανωτικών δομών:

1) το γραφειοκρατικό μοντέλο (μοντέλο εσωτερικών διαδικασιών)

2) το μοντέλο αποδοτικότητας

3) το μοντέλο ανθρωπίνων πόρων

4) το μοντέλου του ανοιχτού συστήματος.

Ανάλογα με την στρατηγική και το μικρο-μακρο περιβάλλον μιας επιχείρησης, 

επιλέγεται και μια από τις παραπάνω οργανωτικές δομές (Μπουραντάς 2002).

Ο Mintzberg επίσης, καθόρισε σε έξι τα μέρη της οργανωτικής δομής: Ιδεολογία 

και κουλτούρα του οργανισμού (ideology), στρατηγική κορυφή (strategic apex), μεσαίο

Κυριακή Μυυρατίάου Φυ/ϊμυνα/ΐιοχ 2005
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επίπεδο (middle line), τεχνοδομή (technical structure), προσωπικό υποστήριξης (support

staff) και λειτουργικό πυρήνα (operating core) (Β.Παπαδάκης, 2002).
***

Οι αναλυτές της Εμπορικής Τράπεζας και οι ξένοι οίκοι επεσήμαναν μια σειρά 

από διαρθρωτικές αδυναμίες της Τράπεζας, όπως παρωχημένη οργανωτική δομή με:

- ανεπαρκή κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών

- και αναποτελεσματικό έλεγχο του κόστους του Ομίλου και των επιδόσεων των 

θυγατρικών εταιρειών.

Γνωστή επιχείρηση συμβούλων μάνατζμεντ ήταν αυτή η οποία βοήθησε την 

Εμπορική Τράπεζα να ολοκληρώσει το νέο της οργανόγραμμα.

Έτσι, η νέα οργανωτική δομή που επέλεξε η νέα διοίκηση του Ομίλου της 

Εμπορικής Τράπεζας για να υλοποιήσει την νέα στρατηγική του Ομίλου, είναι αυτή της 

τμηματοποίησης του Ομίλου κατά στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (Strategic 

Business Units, SBUs), όπου η κάθε επιχειρηματική μονάδα:

S ελέγχει την απόκτηση και την κατανομή των πόρων της.

S έχει την ευθύνη για τα αποτελέσματά της, είναι κέντρο κόστους, εσόδων και 

κέρδους, έχει τον δικό της «λογαριασμό αποτελεσμάτων» και «ισολογισμό».

Με γνώμονα λοιπόν την πελατοκεντρική στρατηγική της Εμπορικής Τράπεζας 

και την στρατηγική της επιδίωξη για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς της, η διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας 

επέλεξε μια οργανωτική δομή, η οποία ευθυγραμμισμένη με την νέα επιχειρηματική 

στρατηγική της Τράπεζας, ακολουθεί το μοντέλο της αποδοτικότητας, κατά την 

τυπολογία του Quinn.

Σύμφωνα με το μοντέλο αποδοτικότητας, η οργανωτική δομή προσανατολίζεται στον 

έλεγχο και την εξωστρέφεια, και:

S οι οργανωτικές μονάδες αντιμετωπίζονται ως κέντρα κόστους και κέρδους 

S υπάρχουν διαδικασίες στοχοθεσίας και μέτρησης αποτελεσμάτων 

^ και πιο λιτές δομές, από τις τυπικές ιεραρχικές και γραφειοκρατικές δομές, με 

την περιγραφή θέσεων.

Έτσι, το νέο οργανόγραμμα του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας είναι το παρακάτω:

Υλοποίηση της vitae επιγειρηματικής στρατι/νικήe & Στοατηνική Αλ/.ανή
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Η νέα οργανωτική όοιιή του Ομίλου : ευέλικτη και αποτελεσματική

Διοικητικό Συμβούλιο

I
ο

• imii.MwnpMte
• ΕμίΓ^ΚΓ Cwfccrr
• ΓμίφίκΓ (1*
• Epoper wing
• Epipunr ^ert
• flivcjrpKit; eit>TtpK3i

• · Ejnootc)Τ juiu.it ι · ϋμΊΐφ*Γ>
• EnMkott» Ass<r. Ujrngumrt
I · Ur:p o) | · Epuu x: Λ Κ
ι ΚωεΛϋίΑΐ • ίμπιοκτ
ι · ϋι ψΛ· | » ErKfCunicO
' ίΑΚή)»» i

ι

Με την νέα οργανωτική δομή επιδιώκεται:

• Εμπέδωση «πνεύματος Ομίλου».

• Διακριτή και ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών με την 

δημιουργία δύο μεγάλων παραγωγικών-επιχειρησιακών μονάδων 

(Retail Banking και Wholesale Banking), για την υλοποίηση διακριτών 

αξόνων της στρατηγικής.

• Συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος των παραγωγικών- 

επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

• Αποτελεσματικός έλεγχος κόστους και θυγατρικών.

• Ανασχεδιασμός υποστηρικτικών εργασιών, ώστε να εξυπηρετούν 

ενιαία τον Όμιλο.

• Ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων των θυγατρικών εταιριών 

με την στοχοθέτηση της Τράπεζας, με πρωταρχικό κριτήριο την 

μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας σε 

επίπεδο Ομίλου.

Κυριακή Μουρατίόου Φεβρουάριος 2005
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• Προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα της διεθνούς πρακτικής.

Πιο συγκεκριμένα, μελετώντας το γενικό οργανόγραμμα του Ομίλου της Εμπορικής 

Τράπεζας, παρατηρούμε ότι:

• Δίνεται έμφαση στον διαχωρισμό Λιανικής και Χονδρικής 

Τραπεζικής (Retail Banking και Wholesale Banking)

• Η τράπεζα επιδιώκει τοποθέτηση (positioning) σε προσοδοφόρα 

τμήματα της αγοράς (niches), και άρα μιλούμε για στρατηγική 

εστίασης με διαφοροποίηση. Ως εκ τούτου δίδεται έμφαση στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων. Γι’ αυτό και δεν μιλούμε πλέον για 

«πελατεία επιχειρήσεων και πελατεία ιδιωτών», όπως στο παλιό 

οργανόγραμμα. Τώρα μιλούμε για προϊόντα επιχειρήσεων και 

προϊόντα ιδιωτών & επαγγελματιών. Γιατί, η Εμπορική θέλει να 

αναπτύξει πολλά, νέα, διαφοροποιημένα προϊόντα για να 

ικανοποιήσει τα τμήματα της αγοράς στα οποία θέλει να «εστιάσει», 

τα τμήματα των πελατών της, και ασφαλώς επιλέγει να εστιάσει στα 

πιο προσοδοφόρα τμήματα της αγοράς, όπως είναι η αγορά (πελάτες) 

της Λιανικής Τραπεζικής και κυρίως η αγορά των ιδιωτών & των 

επαγγελματιών.

• Δημιουργείται Τραπεζική Μονάδα υπό την δ/νση του Chief 

Financial Officer (CFO), στην οποία μονάδα εντάσσονται διάφορες 

δ/νσεις, μεταξύ των οποίων και η Δ/νση MIS ( Management 

Information Systems) & Προϋπολογισμού, η οποία θα παρέχει την 

απαραίτητη διοικητική πληροφόρηση.

• Δημιουργείται Τραπεζική Μονάδα Οργάνωσης και Πληροφορικής, 

υπό την δ/νση του Chief Information Officer (CIO), η οποία, 

μεταξύ των άλλων διευθύνσεων, περιλαμβάνει το γραφείο 

Προγραμματισμού Έργων (project planning), κάτι το οποίο δεν υπήρχε 

ως ξεχωριστό γραφείο-δ/νση στο προηγούμενο οργανόγραμμα.

• Δημιουργείται Τραπεζική Μονάδα Υποστηρικτικών Εργασιών, η 

οποία μεταξύ των άλλων δ/νσεων, περιλαμβάνει και την Δ/νση 

Εκτελεστικών Εργασιών, η οποία δ/νση είναι υπεύθυνη για την 

βελτιστοποίηση της ποιότητας στην εκτέλεση των καθημερινών

Υλοποίηση n/c νέα^ ί:πι/ι:ιρηματική^' στρατηνική^ & Στρατηνική Λ/./.ανή____________ Executive MBA
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εργασιών στα καταστήματα και την καθημερινή παρακολούθηση 

βελτιωτικών ενεργειών.

• Δημιουργείται Δ/νση Παρακολούθησης και Διαχείρισης 

πιστωτικού κινδύνου, υπό την διοίκηση του Chief Risk Officer 

(CRO), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου με σκοπό την εξυγίανση και βελτίωση της 

ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Οι δύο επιτελικές τραπεζικές μονάδες, η Τραπεζική Μονάδα του CFO και η 

διεύθυνση MIS είναι υπεύθυνες για την συγκράτηση του κόστους και των 

εξορθολογισμό των οικονομικών λειτουργιών της τράπεζας.

Επιπλέον, η διοίκηση προχώρησε σε ενοποίηση των υποστηρικτικών Μονάδων του 

Ομίλου, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική πειθαρχία.

Και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε από την εταιρεία συμβούλων KPMG, για 

τις 40 περίπου θυγατρικές του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, υλοποιήθηκε η 

απορρόφηση-εκκαθάριση 14 θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου από την μητρική 

Τράπεζα, η οποία θα συμβάλει στην συρρίκνωση του κόστους κατά 8 εκατ. ευρώ ετησίως 

(καθώς καταργούνται τα ξεχωριστά Διοικητικά Συμβούλια, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι 

Επενδυτικές επιτροπές, οι Ελεγκτές αλλά και οι ξεχωριστές διευθύνσεις ανθρώπινου 

δυναμικού της κάθε θυγατρικής, οι οποίες ενσωματώνονται στο οργανόγραμμα της 

μητρικής τράπεζας και καθώς εξαλείφεται το κόστος ενδοεταιρικής συναλλαγής).

Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι αυτή η απορρόφηση -εκκαθάριση -συγχώνευση των 

θυγατρικών και η ένταξή τους στον κύριο κορμό της Τράπεζας, θα οδηγήσει σε σημαντική 

αύξηση των εσόδων από την αξιοποίηση των συνεργιών που προκύπτουν από σταυροειδείς 

πωλήσεις.

Η διοίκηση της Τράπεζας μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει και δεύτερο κύμα 

συγχωνεύσεων και με άλλες θυγατρικές του Ομίλου. Το πλήθος ασύνδετων θυγατρικών 

και η αναποτελεσματική εξάπλωση της τράπεζας στο εξωτερικό, καθιστούν αναγκαιότητα 

τις συγχωνεύσεις των θυγατρικών της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Τέλος, η αποχώρηση της Εμπορικής από την Γεωργία και Αρμενία, η ενίσχυση της 

παρουσίας της στις χώρες της Βαλκανικής και το ενδεχόμενο επέκτασης στην Τουρκία, 

αποτελούν τα κύρια θέματα στην «διεθνή ατζέντα» του νέου προέδρου.

Έτσι, η στρατηγική προτεραιότητα της Τράπεζας για την συγκράτηση των 

λειτουργικών εξόδων επιτυγχάνεται με τον έλεγχο και περιορισμό του κόστους και την
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εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακος, φάσματος και σκοπού (economies of scale 

scope) σε επίπεδο Ομίλου.

Το γενικό QpYavoypamia του Οιιίλου ττκ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Β. 3.4.2. Ανάπτυξη νέα€ τεγνολονία£ και νέων συστηιιάτων διοίκησης

Γνα να υλοποιηθεί η νέα επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου της Εμπορικής 

Τράπεζας είναι απαραίτητη ασφαλώς εκείνη η τεχνολογία, η οποία θα στηρίξει τα νέα 

πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές (information systems and applications).

Έτσι, η Τράπεζα δραστηριοποιείται μέσα σε ένα ήδη από το 2000 αναβαθμισμένο 

τεχνολογικό περιβάλλον (με καινούργιο, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό), το οποίο 

υποστηρίζει τις νέες πληροφοριακές εφαρμογές και συστήματα που αναπτύχθηκαν.

Μέχρι τώρα ο μόνος έλεγχος για την υλοποίηση της στρατηγικής ήταν ο 

προϋπολογισμός που ενεργούσε η Τράπεζα (κάθε ξεχωριστό τρίμηνο και συνολικά για το 

έτος, για κάθε κατάστημα ξεχωριστά και ενοποιημένα για το σύνολο της Τράπεζας), 

συγκρινόμενος με τον απολογισμό των εργασιών της, και ελέγχοντας τις αποκλίσεις τους.

Τώρα, για να μετρηθεί και να ελεγχθεί (monitor and control) η πορεία 

υλοποίησης της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής, είδαμε ότι συστήνεται Διεύθυνση 

Διοικητικής Πληροφόρησης (Management Information System, MIS), η οποία θα 

αναπτύσσει συστήματα μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεων του Ομίλου και θα 

παρέχει στην Διοίκηση την απαραίτητη πληροφόρηση για την πορεία της Τράπεζας στις 

επιμέρους δράσεις της.

Η γράφουσα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον διευθυντή της συγκεκριμένης 

Διεύθυνσης (είναι αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει 

Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα), ο οποίος τοποθετήθηκε ως δ/ντής από τον Μάιο 

του 2004 και ο οποίος την ενημέρωσε για τον γενικό σκοπό και αποστολή της εν λόγω 

Διεύθυνσης. Βασική αποστολή της Διεύθυνσης MIS είναι η συλλογή και επεξεργασία 

αναλυτικών στοιχείων από διαφορετικές πηγές της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιρειών 

του Ομίλου, με σκοπό την παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης στην Διοίκηση. Η 

πληροφόρηση αυτή αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση των πελατών, των προϊόντων 

και των μονάδων της Τράπεζας και του Ομίλου, καθώς και στην εξέλιξη βασικών μεγεθών 

σε σχέση με τους στόχους της και τον ανταγωνισμό, στοχεύοντας στην έγκαιρη λήψη 

επιχειρησιακών αποφάσεων για την βελτιστοποίηση της κερδοφορίας.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης MIS τόνισε επίσης την ανάγκη ανάπτυξης ενός 

σύγχρονου συστήματος διοικητικής πληροφόρησης για τον Όμιλο, που θα υποστηρίζει την 

λήψη αποφάσεων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, παρέχοντας πληροφορίες με σαφή 

επιχειρηματική σημασία, όπως η μέτρηση και η διαχείριση της απόδοσης σε διάφορα 

επίπεδα, η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και της εξέλιξης του κόστους, η
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τιμολόγηση των προϊόντων και των εργασιών και η παροχή πληροφόρησης για την 

επικοινωνία του Ομίλου με εξωτερικούς φορείς.

Επιπλέον, η Τράπεζα, για να υποστηρίξει την τιμολογιακή πολιτική της, για να 

ελέγξει τον τρόπο ανάλωσης των πόρων της και για να αξιολογήσει-κοστολογήσει τα 

προϊόντα, την πελατεία της και τις μονάδες της, προχώρησε σε πιο σύγχρονες μεθόδους 

προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους που αφορούν επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, όπως είναι το Σύστημα Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (Activity 

Based Costing, ABC). To κύριο δομικό συστατικό αυτού του συστήματος κοστολόγησης 

είναι οι δραστηριότητες, μέσω των οποίων δραστηριοτήτων επιρρίπτεται το κόστος 

λειτουργίας της Τράπεζας στα υπό κοστολόγηση προϊόντα (προϊόν, πελάτης, κανάλι 

διανομής). Με βάση την μέθοδο κοστολόγησης ABC, οι δαπάνες που αναλώνονται κατά 

την λειτουργία της Τράπεζας (λειτουργικά έξοδα) συγκεντρώνονται στα κέντρα ευθύνης- 

κόστους.

Τέλος, για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε Σύστημα Κινήτρων-bonus, το οποίο συνδέει 

άμεσα την αμοιβή του προσωπικού πωλήσεων (πελατειακοί λειτουργοί) με τις πωλησιακές 

επιδόσεις τους.
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B.3.4.3 Ανάπτυξη νέων πολιτικών ανθρωπίνων πόρων 

Για να υλοποιηθεί η νέα επιχειρηματική στρατηγική της Εμπορικής, απαραίτητος 

είναι ο παράγοντας υλοποίησης «άνθρωποι», εάν θυμηθούμε τον 9° από τους 11 

παράγοντες υλοποίησης της στρατηγικής, που αναφέρει στο θεωρητικό μοντέλο του ο 

Okumus (2003).

Ο παράγοντας «άνθρωποι» δεν είναι τίποτε άλλο από τις συνολικές πολιτικές και 

πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, οι οποίες είναι:

S η στελέχωση (recruitment and selection)

■S η εκπαίδευση και ανάπτυξη (training and development)

S η αξιολόγηση της απόδοσης (performance assessment or appraisal)

S οι αμοιβές και τα κίνητρα (rewards and incentives)

S και οι εργασιακές σχέσεις (employee relations) 

και οι οποίες κύριο μέλημά τους έχουν να προαγάγουν την οργανωσιακή αφοσίωση, την 

εργασιακή ικανοποίηση, την πρόσβαση των εργαζομένων στους πόρους της επιχείρησης, 

την κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα (η οποία θα είναι ευθυγραμμισμένη με την 

συνολική επιχειρηματική στρατηγική) και ασφαλώς την ετοιμότητα των εργαζομένων για 

αλλαγή. Το παρακάτω σχήμα είναι ενδεικτικό:

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργανωσιακέ€ Στάσεις και Κουλτούρα

Υλοποίηση vie vi:ac <:πιη:ιρηιιητικίκ στρατηγικήν & Στρατηγική Α/ν.αγή

HR Management

Organizational commitment

Resources access 
Organizational culture > Readiness for change

Job satisfaction
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Η σύνθεση των ανθρωπίνων πόρων me Ειιποοικικ TpfateCac

Στις 31.12.2003 το ανθρώπινο δυναμικό της Εμπορικής Τράπεζας ανερχόταν σε 6.844 

εργαζόμενους, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Την πενταετία 1999-2003, ο συνολικός 

αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού μειώθηκε σταδιακά κατά 8,3% (Το 1999 ο συνολικός 

αριθμός εργαζομένων ανερχόταν σε 7.465 άτομα). Η μείωση αυτή εντάσσεται στην 

γενικότερη πολιτική μείωσης των λειτουργικών δαπανών και βελτίωσης των δεικτών 

παραγωγικότητας της Τράπεζας.

Κατά το ίδιο έτος, η αναλογία των ανδρών στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού 

ήταν 49,2% και των γυναικών 50,8%. Η συμμετοχή των γυναικών στην συνολική σύνθεση 

του ανθρώπινου δυναμικού παρουσιάζει αυξητική τάση.

Η Τράπεζα, τα τελευταία χρόνια, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή του 

μορφωτικού επιπέδου των εργαζομένων, τόσο με την προσέλκυση στελεχών με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο, όσο και με την ενθάρρυνση των εργαζομένων της να συμμετέχουν σε 

προγράμματα σπουδών. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι το 44,2% των εργαζομένων 

της να είναι πτυχιούχοι ανώτερων και ανώτατων σχολών και τίτλων μεταπτυχιακών 

σπουδών (με το 24,2% να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών και το 5,6% τίτλων 

μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών).

Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων είναι 41,7 έτη. Για τα διευθυντικά στελέχη ο 

μέσος όρος ηλικίας είναι 44,7 έτη και για το υπόλοιπο προσωπικό 39,4 έτη. Στην 

διαμόρφωση των δεικτών αυτών, συνέβαλε η πολιτική της Τράπεζας για ανανέωση του 

στελεχιακού δυναμικού της με την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης νεώτερων σε ηλικία 

στελεχών. Επίσης, το 45,2% του ανθρώπινου δυναμικού της είναι στελέχη. Το υψηλό αυτό 

ποσοστό αντανακλά τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και ευθυνών.

Το 43,7% των εργαζομένων της έχει από 16 έως 25 χρόνια υπηρεσίας.

Το 68,4% του ανθρώπινου δυναμικού της απασχολείται στο δίκτυο των 

καταστημάτων, ενώ το 31,6% σε επιτελικές και υποστηρικτικές μονάδες του δικτύου.
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Ανάπτυξη νέων πολιτικών ανθρωπίνων πόρων me Ειιποοική£ Τράπε£α£ νια την 

υλοποίηση ttic νέκ επιγειοηαατικικ στοατηγικτκ ttic

S Στελέγωση

Σε ό,τι αφορά την στελέχωση της Τράπεζας, η αρχική επιλογή (selection) του 

προσωπικού τα τελευταία χρόνια γίνεται κυρίως με επίσημους διαγωνισμούς μέσω του 

ΑΣΕΠ.

Για να υλοποιήσει την νέα πελατοκεντρική στρατηγική της η Εμπορική προσέλαβε 

κατά το 2002, 103 νέους ανθρώπους με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε γνωστικά 

αντικείμενα χρηματοοικονομικού και τραπεζικού ενδιαφέροντος για να τοποθετηθούν σε 

καίριες θέσεις πελατειακών λειτουργών, δηλαδή πωλητών-στελεχών, καθώς αυτοί οι 

πωλητές-στελέχη θα ήταν ο βασικός κορμός των εργαζομένων της, οι οποίοι θα 

ασχολούντο με την προώθηση και ενίσχυση των πωλήσεων.

Η νέα διοίκηση της Τράπεζας από το 2004, ανακοίνωσε την πρόσληψη πολύ λίγων 

ανώτερων και ανώτατων στελεχών σε πολύ εξειδικευμένους τομείς, οι οποίοι τομείς θα 

αποτελούσαν σημεία αιχμής της νέας στρατηγικής της τράπεζας (όπως τομείς εναλλακτικής 

τραπεζικής, επενδυτικής τραπεζικής κλπ).

Το ειδικό οργανόγραμμα των 3 τύπων καταστημάτων του δικτύου (ΚΠΕ, 

ΚΜΜΕΙ, ΚΕΙ) δεν έχει αλλάξει ακόμη (μόνο το γενικό οργανόγραμμα του Ομίλου), με τις 

περιγραφές εργασίας (job description) και περιγραφές προσόντων (job specification) των 

εργαζομένων στα καταστήματα να παραμένουν τα ίδια, αποδίδοντας μεγάλη σημασία στον 

ρόλο των πωλητών-στελεχών (ή πελατειακών λειτουργών).

Η γράφουσα, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με ανώτατο στέλεχος, έχει την 

πληροφόρηση ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές διαφορές στο νέο οργανόγραμμα των 

καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.

Η επιλογή για τις θέσεις ευθύνης (κατώτερα στελέχη, μεσαία και ανώτερα) 

επραγματοποιείτο μέχρι σήμερα καταρχήν με κριτήριο την αρχαιότητα του εργαζόμενου 

(την προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις).

Με την νέα επιχειρηματική στρατηγικής της Τράπεζας με τον πελατοκεντρικό της 

χαρακτήρα από το 2004, διαφαίνεται μία προτίμηση της διοίκησης προς την τοποθέτηση 

σε θέσεις ευθύνης πελατειακών λειτουργών (πωλητών-στελεχών) νεώτερων στελεχών, 

χωρίς την απαιτούμενη μεν τραπεζική προϋπηρεσία, αλλά με εξειδικευμένη 

πανεπιστημιακή μόρφωση και ικανότητες.
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Άλλωστε ήδη από το 2003, η Τράπεζα προσανατολισμένη προς την ενίσχυση των 

πωλήσεων στην κατεύθυνση της Λιανικής Τραπεζικής, για την επιλογή των κατάλληλων 

εργαζομένων πωλητών-στελεχών, επέλεξε 1000 περίπου εργαζόμενους, τους οποίους 

υπέβαλε σε ολοήμερη δοκιμασία, η οποία περιελάμβανε από ατομικές συνεντεύξεις και 

τέστ προσωπικότητας, μέχρι εξέταση πειραματικών καταστάσεων (assessment centers), 

με την συνδρομή εξεταστών ειδικά εκπαιδευμένων για αυτόν τον σκοπό, στρατολογημένων 

μέσα από την δ/νση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και με την συνδρομή εξωτερικού 

συμβούλου, εταιρείας συμβούλων σε θέματα ανθρωπίνων πόρων.

Η εξέταση πειραματικών καταστάσεων (assessment centers), στην οποία 

υποβλήθηκαν τα στελέχη ανά μικρές ομάδες των 5-6 ατόμων, αποσκοπούσε στο να ελέγξει 

τις αντιδράσεις των υποψήφιων στελεχών σε τυπικές διοικητικές καταστάσεις, όπως λήψη 

αποφάσεων για υποτιθέμενα θέματα ή προβλήματα, όπου κάθε μέλος της ομάδας έπαιζε 

τον ρόλο ενός διευθυντικού τραπεζικού στελέχους και την συμμετοχή τους σε ομαδική 

συζήτηση για την λύση ενός συγκεκριμένου τραπεζικού προβλήματος, χωρίς την ύπαρξη 

συγκεκριμένου προσώπου που να διευθύνει την συζήτηση.

Κατά την διάρκεια μάλιστα της ολιγόωρης αυτής πειραματικής εξέτασης ή 

δοκιμασίας, τα υποψήφια στελέχη παρακολουθούνταν από τους ειδικά εκπαιδευμένους 

εξεταστές, οι οποίοι σημείωναν τις επιδόσεις των υποψηφίων χωρίς να παρεμβαίνουν στην 

ομαδική συζήτηση.

Επίσης, κατά το 2004 υλοποιήθηκαν προγράμματα εθελούσιας εξόδου περίπου 

400 υψηλόβαθμων στελεχών της τράπεζας (και πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ακόμη 

και καθαριστριών), με οικονομικά κίνητρα, «με στόχο την αποσυμφόρηση των 

οργανικών θέσεων της βαθμολογικής και ιεραρχικής πυραμίδας, πράγμα που θα συντελέσει 

στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Τράπεζας και στην πληρέστερη αξιοποίηση του 

στελεχιακού δυναμικού της. Αντικαταστάσεις όμως του αποχωρούντος προσωπικού θα 

γίνονται εφεξής σε πολύ περιορισμένη κλίμακα, καθώς βασική προτεραιότητα της 

Τράπεζας θα είναι ο διαρκής έλεγχος και η μείωση των δαπανών» δήλωσε ο νέος πρόεδρος 

της Εμπορικής.

J ΕπιιιόοΦωση. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Η εκπαιδευτική πολιτική της Εμπορικής Τράπεζας περιγράφεται αναλυτικά στο 

«Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Προσωπικού», και έχει ως 

σκοπό την ανάπτυξη και ανάδειξη των λειτουργών της.
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Το διαχειριστικό αυτό εργαλείο προβλέπει την σύνδεση της θέσης εργασίας του κάθε 

εργαζόμενου με τις γνώσεις και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτει για να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις της θέσης που κατέχει, άρα προβλέπει την σύνδεση της θέσης εργασίας 

με το είδος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα παρακολουθήσει ο εργαζόμενος.

Η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι μέσω της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του 

προσωπικού της μπορεί να ενισχυθεί η καλλιέργεια ενιαίας πελατοκεντρικής αντίληψης 

και κουλτούρας, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή-υλοποίηση της στρατηγικής της.

Έτσι, κάθε χρόνο διεξάγεται ειδική έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών από την 

αρμόδια υποδιεύθυνση (Υποδ/νση Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στην Δ/νση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού, και η οποία μόλις το 2002 ενσωματώθηκε στην Δ.Α.Δ., ούσα πρώτα 

ανεξάρτητη διεύθυνση), για να προσδιορισθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού.

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (τα οποία αποσκοπούν στην 

επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού) καλύπτει όλο το φάσμα 

των τραπεζικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της διοικητικής 

επιμόρφωσης, των πωλήσεων και της μικροπληροφορικής.

Οι εργαζόμενοι παρακολουθούν οπωσδήποτε τα βασικά-υποχρεωτικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα που προβλέπονται για την θέση εργασίας τους, ενώ μπορούν να υποβάλλουν 

αιτήσεις συμμετοχής και σε άλλα προγράμματα προαιρετικά, αφού έχουν ολοκληρώσει τον 

κύκλο των βασικών προγραμμάτων που απαιτεί η θέση τους.

Κατά το έτος 2003 και 2004, η εκπαιδευτική δραστηριότητα επικεντρώθηκε 

κατά προτεραιότητα

• στα εκπαιδευτικά προγράμματα «Πήγασος» (προγράμματα που 

επιμόρφωναν στην φιλοσοφία και στις νέες διαδικασίες σύμφωνα με 

το νέο επιχειρηματικό μοντέλο-πρόγραμμα διείσδυσης στην Λιανική 

Τραπεζική με το όνομα «Πήγασος»)

• στην εκπαίδευση σε μηχανογραφημένες εφαρμογές που στήριζαν το 

πρόγραμμα (διείσδυσης στην Λιανική Τραπεζική) «Πήγασος»

• στις πωλήσεις

• στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα

• και στην εξυπηρέτηση πελατείας.
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο το 2003 πραγματοποιήθηκαν 6.731 συμμετοχές σε 

48 βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικά προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης- 

επιμόρφωσης.

Η Τράπεζα διαθέτει 2 σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα, ένα στην Αθήνα και ένα στην 

Θεσσαλονίκη.

Επίσης, η Τράπεζα θεωρώντας ως απαραίτητο εφόδιο για την επαγγελματική 

κατάρτιση των εργαζομένων της την γνώση ξένων γλωσσών, χρηματοδοτεί με 

σημαντικά κονδύλια την εκμάθησή τους είτε με παρακολούθηση μαθημάτων σε ιδιωτικά 

ινστιτούτα και κέντρα ξένων γλωσσών, επιλογής του κάθε συμμετέχοντα είτε με 

παρακολούθηση μαθημάτων μέσω Linguaphone είτε με παρακολούθηση μαθημάτων στο 

ΣΤΕΓΤ (Σπουδές Τραπεζικής Επιμόρφωσης), για τους εργαζόμενους που διαμένουν και 

εργάζονται εντός του λεκανοπεδίου Αττικής.

Ενόψει μάλιστα των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2004 

ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της Αγγλικής γλώσσας, το οποίο απευθυνόταν σε 

εργαζόμενους των καταστημάτων που βρίσκονταν στις Ολυμπιακές πόλεις.

Αναφορικά με το ΣΤΕΠ (Σπουδές Τραπεζικής Επιμόρφωσης) που μόλις 

αναφέραμε, αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε από την Εμπορική Τράπεζα, 

το οποίο λειτουργεί με την μορφή Εργαστηρίου Ελευθέρων Τραπεζικών και 

Χρηματοοικονομικών Σπουδών και Επιμόρφωσης, τριετούς φοίτησης, απευθυνόμενο σε 

όσους εργαζόμενους δεν έχουν τίτλο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, παρέχοντας 

εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές και τραπεζικές γνώσεις.

Επίσης, η Τράπεζα εφαρμόζει και την μέθοδο κατάρτισης από απόσταση, με 

σημαντικά οφέλη τόσο για τον εργαζόμενο-εκπαιδευόμενο (ο οποίος είτε βρίσκεται σε 

απομακρυσμένη περιοχή είτε αδυνατεί να παραστεί στα εκπαιδευτικά κέντρα), όσο και για 

την ίδια την Τράπεζα, αφού αυτή η εξ’αποστάσεως κατάρτιση έχει ως αποτέλεσμα την 

μείωση του κόστους αλλά και την μείωση της απουσίας των εκπαιδευομένων από την 

εργασία τους.

Τέλος εκτός από την ενδοτραπεζική επιμόρφωση-κατάρτιση, η Τράπεζα ενισχύει 

την συμμετοχή των εργαζομένων της σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, χρηματοδοτώντας εξ’ολοκλήρου το κόστος τους, 

στο πλαίσιο Κανονισμού Παρακολούθησης Μεταπτυχιακών Σπουδών και εφόσον 

πληρούνται κάποιοι όροι. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι το συνολικό κόστος αυτών
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των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που αναλαμβάνει η Τράπεζα, από το 1999 μέχρι και το 

2004 βαίνει σημαντικά μειούμενο.

Η μέθοδος όμως που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται στην Τράπεζα για την 

εκμάθηση των τραπεζικών εργασιών και την κατάρτιση των εργαζομένων είναι η 

«εκπαίδευση εκτελωντας την συγκεκριμένη εργασία» (on the job training), είτε αυτή η 

εκπαίδευση αφορά απλούς υπαλλήλους, αλλά είτε κατώτερα, μεσαία και πολλές φορές και 

ανώτερα στελέχη.

/ Αξιολόγηση me απόδοσης

Η μοναδική μέθοδος αξιολόγησης της απόδοσης (performance appraisal method) 

την οποία χρησιμοποιεί η Τράπεζα, είναι αυτή της αξιολόγησης κάποιων 

χαρακτηριστικών του εργαζόμενου (attribute approach), τα οποία η Τράπεζα θεωρεί 

σημαντικά για την επίτευξη των στόχων της. Είναι μια ποσοτική μέθοδος των σταθερών 

κριτηρίων (quantitative method of absolute standards), η οποία ακολουθεί την συμβατική 

κατάταξη (conventional rating). Είναι μια συνηθισμένη, αλλά όχι αξιόπιστη, τεχνική 

αξιολόγησης (Σ.Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001).

Η αξιολόγηση του εργαζόμενου-κρινόμενου γίνεται με βάση 10 δέσμες κριτηρίων 

εάν πρόκειται για στέλεχος, 7 δέσμες κριτηρίων εάν πρόκειται για υπάλληλο και 5 

δέσμες κριτηρίων εάν πρόκειται για βοηθητικό προσωπικό, με βαθμολογική κλίμακα 

από το 1 έως το 10 (1=ακατάλληλος 10=εξαιρετικός, με υποχρέωση του αξιολογητή να 

σχολιάσει κάθε κρίση του που βρίσκεται κάτω από το 5).

Οι 10 δέσμες κριτηρίων είναι: 1) η προσωπικότητα, 2) το υπηρεσιακό ενδιαφέρον, 3) 

το πνεύμα συνεργασίας, 4) η απόδοση εργασίας, 5) η υπηρεσιακή εξειδίκευση, 6) η γενική 

κατάρτιση, 7) οι ξένες γλώσσες, 8) η διοικητική ικανότητα, 9) η πρωτοβουλία και 10) η 

κοινωνικότητα.

Η αξιολόγηση-κρίση του εργαζόμενου συντάσσεται στο λεγόμενο Δελτίο 

Αξιολόγησης, το οποίο συμπληρώνεται από 2 αξιολογητές-κριτές, οι οποίοι αποτελούν και 

τους άμεσους προϊσταμένους του αξιολογούμενου, για την, όσο το δυνατόν, αποφυγή του 

υποκειμενικού στοιχείου και εξασφάλιση κάποιας αντικειμενικότητας.

Η μόνη όμως ανατροφοδότηση (feedback) για την ατομική απόδοση του 

εργαζόμενου είναι το γεγονός ότι του κοινοποιούνται εγγράφως οι αξιολογήσεις που έλαβε, 

χωρίς κανέναν περαιτέρω σχολιασμό.
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Μια έμμεση ανατροφοδότηση για την απόδοσή του θα μπορούσαν να είναι και οι 

κατ’ εκλογήν προαγωγές που λαμβάνει (σε αντιδιαστολή με τις κατ’ αρχαιότητα προαγωγές 

που λαμβάνονται μόνο με την πάροδο του χρόνου και μόνο εξαιτίας του χρόνου παραμονής 

στην εργασία), καθώς και η τοποθέτησή του από υπαλληλική θέση σε θέση ευθύνης ή σε 

θέση μεγαλύτερης ευθύνης.

Αναφορικά με την μέτρηση της απόδοσης, αυτή είναι ουσιαστικά μέτρηση 

απόδοσης ομαδικών στόχων, οι οποίοι τίθενται σε επίπεδο τμήματος, καταστήματος, 

περιφέρειας ή διοικητικής μονάδας. Αυτοί οι στόχοι είναι ομαδικοί (δεν γίνεται λόγος για 

ατομικούς στόχους) και προσδιορίζουν την συνολική απόδοση του τμήματος (ή 

καταστήματος κλπ).

Την τελευταία διετία άρχισε να δίνεται ισχυρή έμφαση στην επίτευξη και 

μέτρηση αυτών των ομαδικών στόχων, οι οποίοι τίθενται αυστηρά από την Διοίκηση και 

οι οποίοι, μέσω του Intranet της Τράπεζας, κοινοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

(ανά εβδομάδα, δεκαπενθήμερο και ανά μήνα) σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων, 

παρουσιάζοντας την κατάταξη του κάθε καταστήματος ξεχωριστά αναφορικά με την 

επίτευξη αυτών των στόχων.

Κατά καιρούς μάλιστα, η διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη θέτοντας κάθε φορά 

συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, λανσάρουν προωθητικά προγράμματα 

συγκεκριμένων τραπεζικών προϊόντων, τα οποία προγράμματα διαρκούν 2 συνήθως 

μήνες, και βάζουν σε έναν αγώνα δρόμου τα καταστήματα για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι τους τίθενται μέσα σε αυτό το δίμηνο.

Η ενημέρωση για την συγκεκριμένη ποσοτική επίτευξη για κάθε ομαδικό στόχο 

κάθε καταστήματος είναι συνεχής και εντατική, σε πίνακες που παρουσιάζουν το κάθε 

κατάστημα ξεχωριστά με την πρόοδο που έχει εμφανίσει, καθιστώντας αναπόφευκτη την 

άμεση σύγκριση των «επιτυχημένων» και μη καταστημάτων.

Έτσι, η μέτρηση της απόδοσης ομαδικών στόχων θα μπορούσε να ειδωθεί ως η μόνη 

μέθοδος ανατροφοδότησης της ομαδικής απόδοσης.
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S Αμοιβές και κίνητρα

Η βασική αμοιβή στην Εμπορική Τράπεζα, καθορίζεται από ας Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) μεταξύ ΟΤΟΕ και Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, οι οποίες 

καθορίζουν το επίπεδο του βασικού μισθού και του επιδόματος πολυετίας. Τα διάφορα 

επιπλέον επιδόματα (επίδομα επιστημονικό, ξένης γλώσσας, επίδομα οικογενειακό, 

επίδομα ευθύνης, επίδομα βαθμού κλπ) καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης.

Έτσι, στην πυραμίδα των αμοιβών και των επιδομάτων της Τράπεζας, στην 

βάση της έχουμε τον βασικό μισθό και το επίδομα πολυετίας, στην μέση της πυραμίδας 

έχουμε τα επιπλέον πάγια επιδόματα που δίδονται με απόφαση της Διοίκησης (επίδομα 

επιστημονικό, επίδομα ξένης γλώσσας, επίδομα οικογενειακό, επίδομα βαθμού, επίδομα 

ευθύνης κλπ), και στην οροφή της πυραμίδας έχουμε τα επιδόματα που είναι 

συνδεδεμένα με την απόδοση των εργαζομένων και την παραγωγικότητα.

Πρέπει να τονίσουμε ότι το επίπεδο των επιδομάτων βαθμού και θέσης ευθύνης 

καθορίζονται συστηματικά από την αξιολόγηση του έργου θέσης (job evaluation). 

Άλλωστε η αξιολόγηση του έργου θέσης (job evaluation) είναι ο πιο συστηματικός τρόπος 

για τον καθορισμό της δομής αμοιβών σε μια επιχείρηση.

Η δομή αμοιβών όμως σήμερα, καθορίζεται όχι μόνο από την αξιολόγηση του έργου 

θέσης (job evaluation), αλλά και από την επίτευξη στόχων.

Έτσι, τα τελευταία χρόνια στην Εμπορική Τράπεζα, δίδεται μεγάλη έμφαση στην 

οροφή της πυραμίδας των αμοιβών και επιδομάτων, η οποία αφορά στην σύνδεση της 

αμοιβής με την απόδοση των εργαζομένων και την επίτευξη στόχων.

Στα πλαίσια λοιπόν της πολιτικής αμοιβών που συνδέει την αμοιβή του 

εργαζόμενου με την απόδοσή του, μέχρι τώρα ίσχυε ένα ομαδικό σύστημα οικονομικών 

κινήτρων (incentive pay plan), το οποίο όμως δεν επηρέαζε καθόλου την βασική αμοιβή 

του εργαζόμενου. Και η ομαδική απόδοση των εργαζόμενων, σε επίπεδο καταστήματος, 

μετριόταν άμεσα σε μονάδες τραπεζικών προϊόντων των θυγατρικών εταιρειών της 

Τράπεζας και σε μεγέθη καθαρών εσόδων της Τράπεζας από προμήθειες αυτών των 

εργασιών.

Αυτό το ομαδικό σύστημα οικονομικών κινήτρων αφορούσε λοιπόν τις προμήθειες 

από εργασίες των θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας, οι οποίες εδιανέμοντο δύο φορές 

τον χρόνο σε όλο το προσωπικό, σε ποσοστό ανάλογο με την θέση που κατείχε ο καθένας.

Κυριακή Μουρατίόου Φεβρουάριος 200?



Υλοποίηση τηc νέας επι/ειριηιατικής στρατιινικήc c£ Στρατηγική Λλλανή Executive MBA

Επιπλέον το 2002, παράλληλα με τα προηγούμενα κίνητρα, διατέθηκαν στο 

προσωπικό δικαιώματα προαιρέσεων επί μετοχών της Εμπορικής (stock options), με την 

προϋπόθεση επίτευξης κάποιων συνολικών για την Τράπεζα στόχων.

Από το 2004 6moc. σε συνέχεια του προγράμματος «Πήγασος» και με σκοπό την 

ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής ταυτότητας της Τράπεζας, η Τράπεζα προχώρησε στην 

αντικατάσταση της διαδικασίας διανομής προμηθειών θυγατρικών εταιρειών ιιε ένα νέο 

Σύστηιια Οικονοιιικών Κινήτρων (incentive pay plan), το οποίο και πάλι δεν θίγει την 

βασική αμοιβή του κάθε εργαζόμενου.

Το νέο Σύστημα Οικονομικών Κινήτρων βασίζεται στην επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί για το κάθε κατάστημα και ανταμείβει τις προσπάθειες των εργαζομένων με 

τρόπο, όπως δηλώνει η διοίκηση, ξεκάθαρο και αξιοκρατικό. Αυτό το Σύστημα 

οικονομικών Κινήτρων είναι ένα επίσης ομαδικό σύστημα και σκοπός του είναι η 

διαφύλαξη του πνεύματος συλλογικότητας των καταστημάτων, καθώς επιβραβεύει ατομικά 

τους εργαζόμενους, ανάλογα με την θέση του τον καθένα, αλλά με βάση τους ομαδικούς 

στόχους που έχουν επιτευχθεί για το κατάστημα που εργάζεται ο κάθε εργαζόμενος.

Υπάρχουν 6 κατηγορίες στόχων με 6 αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Σε κάθε 

κατηγορία στόχων, υπάρχουν οι επιμέρους στόχοι, με τους δικούς τους συντελεστές 

βαρύτητας. Το ποσοστό κάλυψης των στόχων του καταστήματος πολλαπλασιασμένο με τον 

συντελεστή βαρύτητας δίνει την επίδοση του καταστήματος.

Το πριμ του κάθε εργαζόμενου υπολογίζεται με βάση την θέση του και το ποσοστό 

επίτευξης των στόχων του καταστήματος που εργάζεται (επίδοση του καταστήματος) 

πολλαπλασιασμένο με έναν συντελεστή απόδοσης, ενώ προσαυξάνεται σημαντικά για 

επιδόσεις πέραν των προκαθορισμένων στόχων.

Είναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι για συνολικές επιδόσεις του 

καταστήματος κάτω από το 90% των τεθέντων στόχων, ο συντελεστής απόδοσης είναι 

μηδενικός, οπότε και δεν διανέμεται πριμ στους εργαζόμενους.

Σε αυτό το Σύστημα Κινήτρων μετέχουν όλοι οι λειτουργοί του δικτύου των 

καταστημάτων, εκτός από τους διοικητικούς λειτουργούς, δηλαδή τους λειτουργούς των 

κύριων και υποστηρικτικών διευθύνσεων και των επιτελικών μονάδων της Τράπεζας.

Σκοπός του νέου Συστήματος Κινήτρων είναι η ενίσχυση των προσπαθειών του 

ανθρώπινου δυναμικού για την συνολική αύξηση των πωλήσεων, ισχυροποιώντας την θέση 

της Τράπεζας στην αγορά
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Το Σύστημα Κινήτρων συνεπώς:

• συνδέεται άμεσα με τις πωλήσεις

• προτρέπει τις σταυροειδείς πωλήσεις, οπότε και τις προμήθειες 

θυγατρικών εταιρειών

• είναι απλό, κατανοητό, ευέλικτο, σύγχρονο και προοδευτικό, 

αξιοκρατικό και παρακινητικό,

• εξασφαλίζει πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας εντός των 

καταστημάτων, καθώς οι τομείς επιχειρήσεων και ιδιωτών μέσα στο 

κατάστημα λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά

• επιτρέπει, μέσα από την διαρκή κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, 

την ευγενή άμιλλα μεταξύ των εργαζομένων, την στρατηγική 

ανάπτυξη της Τράπεζας και την αποτελεσματική διοίκηση των 

πωλησιακών ομάδων.

• όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή καταγραφής 

της εξέλιξης των πωλήσεων του καταστήματος, γεγονός που 

εξασφαλίζει την διαφάνεια του συστήματος και ταυτόχρονα ενισχύει 

την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς την Τράπεζα

• Το πριμ, που απορρέει από το Σύστημα Κινήτρων και αντιστοιχεί σε 

κάθε εργαζόμενο, θα καταβάλλεται χωρίς μεγάλη χρονική απόκλιση 

από το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο υπολογίζονται 

οι αποδόσεις.

Η διοίκηση θεωρεί ότι το νέο Σύστημα Κινήτρων αναμένεται να δώσει νέα ώθηση 

στις πωλήσεις αλλά και νέα πνοή στην σχέση Τράπεζας-εργαζόμενου.

Αυτές φυσικά οι αμοιβές και τα κίνητρα, οι πρόσθετες παροχές, η εξασφάλιση 

εργασίας, οι συνθήκες εργασίας είναι οι εξωτερικές ανταμοιβές (extrinsic rewards). 

Υπάρχουν όμως και οι εσωτερικές ανταμοιβές (intrinsic rewards) όπως είναι η ηθική 

επιβράβευση, η προοπτική καριέρας και συνεχούς αναρρίχησης, η επαφή και 

συναναστροφή με άλλα άτομα.

Στο πλαίσιο αυτό των εσωτερικών ανταμοιβών, η Τράπεζα δίνει στον εργαζόμενο 

την ευκαιρία των κατ’ αρχαιότητα και κατ’ εκλογήν προαγωγών, και επίσης αρκετές θέσεις 

ευθύνης (προϊσταμένων κυρίως). Η μεγάλη πλειοψηφία όμως σταματά στα θέσεις 

προϊσταμένου, που είναι και θέσεις κατώτερων στελεχών. Η αναρρίχηση σε θέσεις μεσαίων
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στελεχών και ανώτερων στελεχών, ειδικά για τις γυναίκες, που είναι και η πλειοψηφία των 

εργαζομένων της, είναι πολύ δύσκολη.
***

Η νέα πελατοκεντρική στρατηγική της Εμπορικής Τράπεζας τοποθετεί πλέον 

στο κέντρο του ενδιαφέροντός της τον πελάτη (εξωτερικό κυρίως), τον οποίο επιθυμεί 

να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γνωρίζει όμως πως ο διάμεσος αυτής της 

εξυπηρέτησης δεν είναι άλλος από τον εργαζόμενο, τον οποίο μόλις τώρα τελευταία, η 

Τράπεζα αρχίζει να αντιμετωπίζει ως «εσωτερικό πελάτη», τον οποίο θα πρέπει να 

ευχαριστήσει και να ικανοποιήσει επίσης για να της εξασφαλίσει με την σειρά του πολλούς 

και ικανοποιημένους εξωτερικούς πελάτες.

Στα πλαίσια αλλαγής αυτής της νοοτροπίας διαχείρισης του προσωπικού της, η 

Τράπεζα, επιθυμώντας τόσο την κάθετη ολοκλήρωση των πολιτικών ανθρωπίνων πόρων 

με την επιχειρηματική στρατηγική της όσο και την οριζόντια ολοκλήρωση μεταξύ τους 

αγόρασε από γνωστή εταιρεία λογισμικού, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το Human Resource Management System, το 

οποίο πρόκειται άμεσα να εφαρμόσει, και στο οποίο θα ενταχθούν τα παρακάτω συστήματα 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού:

• σύστημα προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού

• σύστημα προσέλκυσης, επιλογής και αξιοποίησης ανθρώπινου 

δυναμικού

• σύστημα συνεχούς επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης

• σύστημα εξέλιξης της καριέρας και διαδοχής

• σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης

• σύστημα αμοιβών, παροχών και κινήτρων

Για τον λόγο αυτό στρατολόγησε ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους για να 

υλοποιήσουν αυτές τις πρωτοβουλίες.

Κνμιακή Μου/ιατίιίου Ψίφ’ρουόμιος 2005



Υλοποίηση vie vcnc απινεωίΜατικικ στρατηγική*: & Στρατηγική A/J.avp Executive MBA

B.3.4.4 Ανάπτυξη νέων προγραιιιιάτων υλοποίησικ me στρατηγικής

Μέσα στα πλαίσια της ανθρωποκεντρικής και πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της 

Τράπεζας και της στρατηγικής της απόφασης για διείσδυση στην Λιανική κυρίως 

Τραπεζική, από τα τέλη του 2000 άρχισε να αναπτύσσεται (να σχεδιάζεται) το 

πρόγραμμα «Πήγασος», με ορίζοντα τελικής και ολικής του εφαρμογής τα τέλη του 2004, 

το οποίο πρόγραμμα με βελτιώσεις και διορθώσεις ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά από 

τον Απρίλιο του 2003.

Έτσι, από τον Απρίλιο του 2003 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του 

προγράμματος «Πήγασος», το οποίο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του προσώπου και του 

τρόπου λειτουργίας της Τράπεζας.

Η νέα διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας, θεωρώντας το πρόγραμμα αυτό 

μείζονος σημασίας για την Τράπεζα και εναρμονισμένο και με τις δικές της 

στρατηγικές επιλογές, στήριξε την εφαρμογή και τελική υλοποίησή του, αφενός σε όλα 

τα καταστήματα της Τράπεζας, αφετέρου σε όλες τις πτυχές και τα υπο-έργα που 

προέβλεπε το πρόγραμμα, με κάποιες όμως διορθώσεις και επεμβάσεις.

Το πρόγραμμα «Πήγασος» λοιπόν είναι το κύριο εργαλείο με το οποίο θα 

επιτευχθεί η διείσδυση στην Λιανική Τραπεζική. Ο «Πήγασος» είναι ένα πρόγραμμα 

που έχει στόχο κυρίως την βελτίωση της λειτουργίας, αλλά και της εικόνας του 

καταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας, με τελικό σκοπό την βελτίωση των εσόδων της 

από την Λιανική Τραπεζική, καθώς και τις σχετικές θέσεις στην Τραπεζική Αγορά.

Συνεπώς, ο «Πήγασος» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ριζικού 

μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης της Τράπεζας, που εμπεριέχει 18 διαφορετικά 

υπο-έργα. Είναι ένα πολύμορφο εργαλείο, με το οποίο η Τράπεζα επιδιώκει να περάσει 

στην αγορά ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας, με το οποίο αναμένει να 

υπερδιπλασιάσει το καθαρό αποτέλεσμα της Λιανικής Τραπεζικής, είτε από την βελτίωση 

των εσόδων είτε από την βελτίωση του κόστους και κυρίως από την βελτίωση της 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και των καθυστερήσεων.

Το πρόγραμμα «Πήγασος», προκειμένου να συμβάλει στην ταχεία επίτευξη των 

παραπάνω αποτελεσμάτων, στηρίζεται κυρίως στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην 

καθημερινή δουλειά, μεθόδων που στηρίζονται σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές από τον 

χώρο της Πληροφορικής. Εφαρμογές πελατοκεντρικού χαρακτήρα που βελτιώνουν την 

σχέση της Τράπεζας με τον πελάτη. Ο «Πήγασος» επιδιώκοντας μια νέα εμπειρία για τους
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εργαζόμενους που διέπονται από πνεύμα πελατοκεντρικής προσέγγισης, είναι ένα 

πρόγραμμα που στηρίζεται στον άνθρωπο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις και τα έσοδα της 

Τράπεζας, ολοκληρώθηκε η τμηματοποίηση της πελατειακής βάσης της Τράπεζας, βάσει 

διακριτών δηλαδή πελατειακών αναγκών και προσδοκώμενης κερδοφορίας, με ταυτόχρονη 

διαφοροποίηση της διαχείρισης ανά τμήμα πελατείας.

Επανασχεδιάστηκε η διαδικασία των πωλήσεων, επιτεύχθηκε η συστηματοποίηση της 

συγκέντρωσης και αποθήκευση της πελατειακής πληροφόρησης, αναπτύχθηκαν σημαντικές 

τεχνολογικές εφαρμογές για την σωστή διαχείριση της πληροφορίας της πελατειακής 

βάσης, αναπτύχθηκαν νέα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ενισχύθηκαν επίσης οι λειτουργικές δυνατότητες και η χρηστικότητα των 

εναλλακτικών δικτύων της Τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά τα κόστη και τις πιστοδοτήσεις, στον χώρο της διαχείρισης 

πιστωτικού κινδύνου επεκτάθηκε υπό νέα πλατφόρμα η έγκριση των πιστοδοτήσεων με μια 

τυποποιημένη διαδικασία που θα βελτιώσει την ταχύτητα αλλά και την ποιότητα των 

αποφάσεων της Τράπεζας στον πιστωτικό τομέα, επιτρέποντας την γρήγορη απόφαση σε 

πιστωτικά αιτήματα που προέρχονται από το δίκτυο των καταστημάτων.

Η δημιουργία Κέντρου Εγκρίσεως Δανείων θα απαλλάξει επίσης το δίκτυο των 

καταστημάτων από χρονοβόρες διαδικασίες και θα αφήσει περισσότερο χρόνο στον 

εργαζόμενο του καταστήματος για την σχέση με την πελατεία της Τράπεζας.

Επίσης, η διαχείριση των καθυστερημένων πιστοδοτήσεων θα κεντροποιηθεί, 

απελευθερώνοντας περισσότερο χρόνο για τον εργαζόμενο του καταστήματος.

Έτσι, με λίγα λόγια, ο «Πήγασος» δεν είναι ένα πρόγραμμα ανασχεδιασμού 

επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Re-engineering, BPR) ή τεχνολογίας, 

αλλά ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ (ή Relationship Marketing), που αφήνει περισσότερο 

χρόνο στον εργαζόμενο του καταστήματος για να διαχειριστεί καλύτερα την σχέση του με 

τον πελάτη, και (ο «Πήγασος») αφιερώνει περισσότερο χρόνο, χώρο, και μέσα στον πελάτη 

μέσα από εκπαιδευμένους εργαζόμενους.

Η νέα πελατοκεντρική και ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του «Πήγασου» (ως

προγράμματος μάρκετινγκ) πέρα από το νέο επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο που 

προωθεί, έχει και την υλική της διάσταση και αυτή είναι ο φυσικός και αρχιτεκτονικός 

μετασχηματισμός του δικτύου στην βάση του νέου μοντέλου (οι χώροι δηλαδή) και η νέα 

εταιρική ταυτότητα και το λογότυπο (τα σύμβολα δηλαδή).
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Το σημαντικότερο από όλα όμως είναι ο άνθρωπος. Η διοίκηση πιστεύει ότι δεν θα 

μπορέσει να επιτύχει τίποτα, εάν στα πλαίσια του προγράμματος «Πήγασος» δεν 

διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες που θα βοηθήσουν τον εργαζόμενο-υπάλληλο να 

συνεισφέρει.

Έτσι, η διοίκηση δημιούργησε νέους εξειδικευμένους ρόλους (πελατειακοί 

λειτουργοί, δηλαδή εργαζόμενοι-πωλητές), μέσω ενός συστήματος ταχείας και αυστηρής 

επιλογής στις νέες θέσεις (προσλήψεις, assessement centers κλπ).

Ανέπτυξε και εφάρμοσε προγράμματα σύντομης αλλά εντατικής και εξειδικευμένης 

εκπαίδευσης.

Σχεδίασε κίνητρα για το προσωπικό, βάσει του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών 

και βάσει της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για την Τράπεζα (δηλαδή βάσει επίτευξης 

στόχων).

Σχεδίασε τέλος, συστήματα μέτρησης του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών 

(Τομέας Παραπόνων Πελατείας), αλλά και των εργαζομένων. Τα τελευταία βρίσκονται 

ακόμη στο στάδιο σχεδιασμού τους. Η εφαρμογή τους δεν ολοκληρώθηκε ακόμη.

Άρα:

«Πήνασοο» = ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ριζικού μετασχηματισμού και 

αναδιοργάνωση της Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ, πολύμορφο εργαλείο για τον 

μετασχηματισμό της Λιανικής Τραπεζικής και την διείσδυση σε αυτήν.

Βασικέΰ πρωτοβουλίες του αετασ/ιιιιατισιιού Λ.Τ.ίκαι συνεπώς του «Πήγασου»):

1) Νέο επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο με ενισχυμένες δυνατότητες 

προώθησης και διαχείρισης.

2) Φυσικός και αρχιτεκτονικός μετασχηματισμός του δικτύου στη βάση του 

νέου μοντέλου.

3) Πειστική επικοινωνία της αλλαγής μέσω της νέας εταιρικής ταυτότητας 

και του νέου λογότυπου.

Με το λειτουργικό κομμάτι του μετασχηματισμού της Λιανικής Τραπεζικής 

ασχολήθηκε ένας εξωτερικός σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας, και με το 

αρχιτεκτονικό κομμάτι του μετασχηματισμού της ασχολήθηκε κάποιος άλλος.

Πιο συγκεκριμένα, για τις παραπάνω πρωτοβουλίες του μετασχηματιστικού 

«Πήγασου» μπορούμε να πούμε:

1) Νέο επιχειρηματικό μοντέλο «Νέος τρόπος λειτουργίας»
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• Τμηματοποίηση της πελατείας και ανάπτυξη ειδικευμένου 

επιχειρηματικού μοντέλου ανά τμήμα

• Εξυπηρέτηση ανώτερης ποιότητας μέσω βελτιωμένων διαδικασιών και 

υποστηρικτικών εργαλείων

• Εντατική εκπαίδευση

• Απλοποιημένες / αυτοματοποιημένες εργασίες

2) Νέα διαμόρφωση καταστημάτων «Υλική διάσταση του νέου επιχειρηματικού 

μοντέλου»

• Νέα χωροθέτηση με διακριτές ζώνες εξυπηρέτησης

• Ανανεωμένο περιβάλλον και επικοινωνιακό υλικό (merchandizing)

• Βελτιωμένη πελατειακή εμπειρία

3) Νέα εταιρική ταυτότητα «Επικοινωνία της αλλαγής»

• Επαναπροσδιορισμός της εταιρικής ταυτότητας

• Συνεκτική και ολοκληρωμένη απεικόνιση στοιχείων εταιρικής 

ταυτότητας

• Σαφής πολιτική επικοινωνίας της επιχειρηματικής πρότασης

Ο «Πήγασος» λοιπόν είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού, είναι 

μια ομπρέλα για 5 μεγάλα έργα (master projects), τα οποία χωρίζονται σε 18 υπο-έργα 

(projects), τα οποία έχουν μεταξύ τους πολλές αλληλεξαρτήσεις.

Τα 5 ιιενάλα έργα του αετασγη ιιατιστικού ποονοάιιηατος «Πήνασοο>

1. Ανάπτυξη εργαλείων για την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες 

(C.R.M.).

2. Νέο επιχειρησιακό μοντέλο δικτύου, νέο επιχειρησιακό πρότυπο 

βασισμένο σε νέους ρόλους και νέες τεχνικές.

3. Απλοποίηση διαδικασιών, ριζική αναδιοργάνωση επιχειρησιακών 

διαδικασιών (Business Process Re-engineering, B.P.R.).

4. Εναλλακτικά δίκτυα (Internet banking, Phone banking, Mobile banking).

5. Νέα εταιρική ταυτότητα και ανασχεδιασμός των καταστημάτων.

Για το 1° μεγάλο έργο, η Τράπεζα επεξεργάστηκε υπάρχουσες εφαρμογές της 

Πληροφορικής, και έφτιαξε ένα εργαλείο για τους εργαζομένους της, προκειμένου να 

μπορούν να διαχειριστούν την σχέση με τους πελάτες τους, σε περισσότερο βάθος, με 

περισσότερο επαγγελματισμό και μεγαλύτερη συνέπεια.
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To 2° μεγάλο έργο του Πήγασου είναι ένα επιχειρησιακό πρότυπο που βασίζεται σε 

νέους ρόλους και τεχνικές.

Το 3° μεγάλο έργο είναι μια ριζική αναδιοργάνωση των διαδικασιών (BPR), καθώς 

στην μακρά ιστορία της Τράπεζας, υπήρξαν διαδικασίες που επροστίθεντο η μία πάνω 

στην άλλη. Έτσι, η Τράπεζα «ξαναείδε» όλες αυτές τις διαδικασίες από την αρχή και 

πέταξε αυτές οι οποίες δεν εξυπηρετούσαν κανέναν στόχο, βελτίωσε άλλες και εισήγαγε 

άλλες. To BPR αφορά στην εξαντλητική αναθεώρηση των διαδικασιών λειτουργίας της 

Τράπεζας, με στόχο την καθιέρωση απλούστερων και λιγότερων χρονοβόρων διαδικασιών. 

Πάνω από 100 διαφορετικές τραπεζικές διαδικασίες εξετάστηκαν, με στόχο την ελάφρυνση 

του γκισέ και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Στόχος του BPR επίσης 

είναι η κεντροποίηση πολλών διαδικασιών, η σταδιακή κατάργηση του back office 

(υποστήριξη) στα καταστήματα και ο μετασχηματισμός του καταστήματος από «εργοστάσιο» 

σε κέντρο πώλησης. Ταυτόχρονα, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας των 

καταστημάτων και της ενίσχυσης των πελατειακών θέσεων, τα καταστήματα γίνονται 

περισσότερο ευέλικτα.

Η 4η μεγάλη περιοχή του «Πήγασου» αφορά στα εναλλακτικά δίκτυα, η εκτεταμένη 

χρήση των οποίων αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των ταμείων της Τράπεζας.

Τέλος, η 5η μεγάλη περιοχή του «Πήγασου», η οποία εξυπηρετεί τις προηγούμενες 

τέσσερις, είναι η νέα άποψη για την εταιρική ταυτότητα της Τράπεζας και την 

αρχιτεκτονική διαμόρφωση των καταστημάτων της.

Ειδικότερα, η νέα εταιρική ταυτότητα της Τράπεζας, δεν είναι απλώς ένα 

διακοσμητικό στοιχείο, αλλά η συμβολική έκφραση της σύγχρονης πελατοκεντρικής και 

ανθρωποκεντρικής νοοτροπίας της Τράπεζας.

Έτσι επιτυγχάνεται η άμεση σχέση μεταξύ της εξωτερικής εικόνας και του τρόπου 

λειτουργίας, η αρμονική σχέση μεταξύ μορφής και περιεχομένου.

Η νέα εταιρική ταυτότητα Emporiki Bank καταρχήν βελτιώνει την 

αναγνωρισιμότητα της Τράπεζας στο εξωτερικό. Η νέα εταιρική ταυτότητα σηματοδοτεί 

επίσης μια νέα φάση ανάπτυξης των διεθνών δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Και καθώς 

όλες οι θυγατρικές του Ομίλου, προσάρμοσαν το λογότυπο και το σήμα τους προς αυτό της 

Τράπεζας, ενισχύεται έτσι η αντίληψη ότι όλοι εργάζονται για έναν ενιαίο Όμιλο.

Η εταιρική ταυτότητα της Εμπορικής Τράπεζας μάλιστα άλλαξε μετά από 20 χρόνια. 

Η Εμπορική Τράπεζα, με την βοήθεια των εξωτερικών συμβούλων της, άλλαξε καταρχήν 

το σήμα της, το λογότυπο, το οποίο περνά την νέα αντίληψη της Τράπεζας, την ιδέα
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του πρόσωπο με πρόσωπο. Ο διαχειριστής πελατείας, ο υπεύθυνος πελατείας της 

Τράπεζας (δηλ. ο πελατειακός λειτουργός, ο εργαζόμενος-πωλητής) να κοιτάζει τον πελάτη 

στα μάτια, να μπορεί να κουβεντιάζει μαζί του σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, να μπορεί 

να λύνει τα προβλήματα και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών του, να μπορεί να δίνει 

απαντήσεις στις όλο και πιο σύνθετες ερωτήσεις των πελατών.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των χρωμάτων του νέου λογότυπου, η Τράπεζα επιμένει 

στα ελληνικά μπλε γράμματα, τα οποία υποδηλώνουν την μακραίωνη ιστορία της 

Τράπεζας. Οι λατινικοί χαρακτήρες δείχνουν την διεθνή παρουσίας της Τράπεζας, ενιαία 

παντού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα μικρά γράμματα (και όχι τα κεφαλαία, όπως 

παλαιότερα) υποδηλώνουν μια φιλική, δυναμική και ευέλικτη Τράπεζα, το δε σήμα είναι 

αυτή η ιδέα της προσωπικής εξυπηρέτησης, το σλόγκαν της Τράπεζας, πρόσωπο με 

πρόσωπο.

Στο νέο κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας (το αρχιτεκτονικά αναδιαμορφωμένο), 

θα υπάρχει επίσης και ένα νέο σήμα το οποίο θα τονίζεται, το 24-7, το οποίο σημαίνει 24 

ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά την χωροταξική αναμόρφωση, όσα καταστήματα λοιπόν θα 

χτίζονται από την αρχή, θα χτίζονται με την νέα αντίληψη του Πήγασου. Τα υπόλοιπα 

καταστήματα, μέχρι το τέλος το τέλος του 2004-αρχές του 2005, θα υποστούν αυτό που 

λέμε quick fix, δηλαδή μια γρήγορη λύση που σχεδίασε ο εξωτερικός σύμβουλος με την 

Εμπορική, μέχρις ότου αναμορφωθούν όλα τα καταστήματα, σύμφωνα με την νέα αντίληψη 

του «Πήγασου». Σε μεταγενέστερο χρόνο, θα γίνουν όλα τα καταστήματα full fix, στα 

οποία θα υπάρξει πλήρης χωροταξική αναδιαμόρφωση.

Λόγω υψηλού κόστους του προγράμματος συνεπώς, θα υπάρξουν αυτές οι 2 

ταχύτητες χωροταξικής αναδιαμόρφωσης των καταστημάτων.

Στα καταστήματα του «Πήγασου» λοιπόν, θα υπάρχουν 3 διακριτές ζώνες 

εξυπηρέτησης πελατείας:

S η Γενική Ζώνη, η ζώνη δηλαδή εξυπηρέτησης του πολύ κοινού, όπου θα 

υπάρχει διαφημιστικό υλικό, ένας υπεύθυνος πελατείας και οι ταμίες (tellers) 

και περιοχή για αυτό-εξυπηρέτηση (quick-sales zone)

S η Ζώνη διαχείρισης σχέσεων Ιδιωτών, όπου οι υπεύθυνοι πελατείας ιδιωτών 

θα διαχειρίζονται μια «λίστα» από πελάτες 

S η Ζώνη διαχείρισης σχέσεων Επιχειρήσεων, όπου οι υπεύθυνοι πελατείας 

επιχειρήσεων θα διαχειρίζονται την δική τους «λίστα» από πελάτες ο καθένας.

Κυμιακή ΜουματίΑοι. ΦφροΜψίος 2005



Υλοποίηση της νέαε επο/εφιηιατικής στρατηγικήc & Στρατηγική Αλλαγή Executive MBA

S Οι υποστηρικτικές εργασίες του καταστήματος θα κεντροποιηθούν σύντομα.

Συνεπώς, ο «Πήγασος» δεν είναι μια μεγάλη τεχνολογική εφαρμογή που χρειάζεται 

αλλαγή μηχανημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού. Είναι ένα σχέδιο μάρκετινγκ. 

Ουσιαστικά εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι σε μια νέα αντίληψη εργασίας, σε μια νέα 

πελατοκεντρική αντίληψη. Για αυτό, η διοίκηση θεωρεί ότι η σημαντικότερη 

διάσταση του «Πήγασου» είναι ο άνθρωπος.

Οι άνθρωποι θεωρούνται το Α και το Ω του προγράμματος μετασχηματισμού.

Η Ανθρώπινη Διάσταση του «Πήγασου»

Προσαρμογή 
μοντέλου /

Παρατηρήσεις & 
διορθώσεις

Δοκιμασία

5 Διαχείριση 
γνώσης

Έτσι, στα πλαίσια του «Πήγασου», η Τράπεζα επανασχεδίασε τις πολιτικές 

ανθρωπίνων πόρων και τις διαδικασίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρώπων της:

S Επιλογή & τοποθέτηση

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ταχείας και αυστηρής επιλογής προσωπικού για 

τις κύριες θέσεις (core employees) που απαιτούνται στο σύστημα (όπως είναι οι 

πελατειακοί λειτουργοί).
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S Εξειδικευμένη εκπαίδευση

Ανάπτυξη καν εφαρμογή προγράμματος σύντομης αλλά εντατικής, ανά θέση, 

εκπαίδευσης σε θέματα εργαλείων δουλειάς και γενικότερης στάσης και ανάπτυξης 

προσωπικών ικανοτήτων.

S Αναγνώριση

Σχεδιασμός συστήματος βελτίωσης αμοιβών, βάσει του επιπέδου ικανοποίησης των 

πελατών και της δημιουργίας αξίας για την Τράπεζα.

■S Μέτρηση ικανοποίησης

Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων μέτρησης του επιπέδου ικανοποίησης των

εργαζόμενων.

Σε ό,τι αφορά τις 3 πρώτες ανθρώπινες διαστάσεις, έχουν ληφθεί ήδη οι απαραίτητες 

πρωτοβουλίες υλοποίησης, αναφορικά όμως με την τελευταία διάσταση, «την μέτρηση 

ικανοποίησης των εργαζομένων» της Τράπεζας, δεν υπέπεσε στην αντίληψη της 

γράφουσας τίποτε που να υποδεικνύει ότι υλοποιείται αυτή η πρωτοβουλία.

Σχετικά τώρα με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο του δικτύου, που αφορά στην 

ανάπτυξη και εγκαθίδρυση ενός νέου τρόπου λειτουργίας των καταστημάτων, πρέπει να 

τονίσουμε ότι:

Προ-Πήγασου: Ο παλαιός τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων περιελάμβανε:

• Αδιαφοροποίητη εξυπηρέτηση πελατείας

• Ενιαίους ρόλους πελατειακών λειτουργών

• Διαχείριση καθυστερημένων πιστοδοτήσεων στα καταστήματα

• Μη ενιαία εφαρμογή πιστοδοτικής πολιτικής

Μετα-Πήγασου: Το Επιχειρησιακό μοντέλο «Πήγασος» περιλαμβάνει:

• Τμηματοποίηση πελατείας

• Πρόγραμμα αύξησης των πωλήσεων

• Μείωση αριθμού συναλλαγών στα ταμεία

• Κεντροποίηση διαχείρισης καθυστερημένων πιστοδοτήσεων

• Εκπαίδευση υπαλλήλων ανά συγκεκριμένη θέση και λειτουργία

Συνοψίζοντας τέλος, μπορούμε να πούμε ότι ο «Πήγασος»:

• Είναι ένα πολύμορφο εργαλείο διείσδυσης στην Λιανική Τραπεζική, η 

οποία έχει μεγάλα επιτοκιακά περιθώρια

• βοηθά την Τράπεζα να πετύχει καλύτερη τοποθέτηση (positioning) σε 

προσοδοφόρα κομμάτια της αγοράς (όπως η Λιανική Τραπεζική)
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• ως πρόγραμμα μάρκετινγκ ή πωλησιακό πρόγραμμα, Βελτιώνει τα 

έσοδα, με την αύξηση της παραγωγικότητας και των πωλήσεων, αλλά 

μειώνει το κόστος, κυρίως από την καλύτερη διαχείριση των 

καθυστερούμενων πιστοδοτήσεων και του πιστωτικού κινδύνου

• άρα. ο «Πήγασος» βελτιώνει τον λόγο κόστος /έσοδα (cost /income 

ratio).

Β.3.4.5 Επικοινωνία της νέας επιγειριιιιατική€ στρατηγικής

Εξηγήσαμε εκτενώς στο Α’ μέρος της βιβλιογραφικής μας έρευνας ότι η επικοινωνία 

της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής στους εργαζόμενους, με τρόπο κατανοητό και 

κυρίως πειστικό, είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να αποδεχθούν οι εργαζόμενοι 

την νέα στρατηγική και να την υλοποιήσουν.

Η επικοινωνία της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου της Εμπορικής 

Τράπεζας πραγματοποιείται ξεκάθαρα και κυρίως μέσα από τις τακτικές και έκτακτες 

περιοδικές εκδόσεις της Τράπεζας προς το προσωπικό, που είναι συνήθως μηνιαίες 

(newsletters).

Το πρόβλημα είναι όμως ότι οι παραπάνω εκδόσεις είναι πάντοτε περιορισμένες στον 

αριθμό, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι σε περιφερειακά και απομακρυσμένα καταστήματα να 

μην έχουν ποτέ στα χέρια τους τις παραπάνω εκδόσεις, και άρα να μην λαμβάνουν γνώση 

για τα τεκταινόμενα στην Τράπεζα.

Εκτός από το παραπάνω έντυπο μέσο επικοινωνίας της Τράπεζας με τους 

εργαζομένους της, υπάρχει και το ηλεκτρονικό διαδικτυακό μέσο επικοινωνίας, που είναι η 

εταιρική πύλη της Εμπορικής Τράπεζας (internet portal), μέσω της οποίας 

ανακοινώνεται ό,τι αφορά στην Τράπεζα.

Η εταιρική πύλη της Εμπορικής Τράπεζας (και του Ομίλου της) είναι βέβαια ένας 

πολύ πλούσιος διαδικτυακάς χώρος, αλλά παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα για την 

ενημέρωση του εργαζόμενου. Το πρώτο της εμφανές μειονέκτημα είναι ότι είναι ένας 

ιδιαίτερα πολύπλοκος ιστοχώρος, με αποτέλεσμα, ακόμη και εργαζόμενοι ιδιαίτερα 

εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο να αδυνατούν να βρουν την πληροφορία που τους 

ενδιαφέρει κάθε φορά, παρά μόνο μετά από χρονοβόρα αναζήτηση μέσα στις αλλεπάλληλες 

ιστοσελίδες. Όταν και εάν καταφέρουν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στην πληροφορία 

που τους ενδιαφέρει, ανακαλύπτουν το δεύτερο μεγάλο μειονέκτημα της εταιρικής πύλης. 

Το δεύτερο μεγάλο μειονέκτημα της εταιρικής πύλης είναι ότι δεν είναι «ενημερωμένη»
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ειδικά σε θέματα που αφορούν στρατηγικές πρωτοβουλίες και στόχους. Ενδεικτικό είναι ότι 

στην εταιρική πύλη της Εμπορικής, κατά το 2005, αναφέρονται ως στρατηγικοί στόχοι, 

στόχοι οι οποίοι είχαν ορίζοντα υλοποίησης μέχρι και το τέλος του 2004. Αυτό καθιστά 

αδύνατη την έγκυρη, γρήγορη και συνοπτική ενημέρωση του κάθε εργαζόμενου, ο οποίος 

δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος ούτε με το διαδίκτυο, αλλά πολύ περισσότερο με θέματα 

στρατηγικής. Το τρίτο μεγάλο μειονέκτημα της εταιρικής πύλης, είναι η πολύ αργή 

ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται οι ιστοσελίδες, κάτι που ασφαλώς είναι αναμενόμενο 

από το γεγονός ότι γίνεται χρήση της από χιλιάδες χρήστες ταυτόχρονα.

Η εταιρική πύλη της Εμπορικής Τράπεζας απευθύνεται βέβαια σε όλους τους 

ενδιαφερομένους, πελάτες και εργαζόμενους.

Τον τελευταίο χρόνο όμως, προωθείται και η ενδο-επικοινωνία και πληροφόρηση 

των εργαζομένων μέσω του ενδοδικτύου (Intranet Portal) μέσω του οποίου ο 

εργαζόμενος θα ενημερώνεται για θέματα εργασιακά (όπως οι ηλεκτρονικές εγκύκλιοι και 

υπηρεσιακά σημειώματα, ηλεκτρονικές εγκύκλιοι της διοίκησης), αλλά και θέματα που 

αφορούν τον ίδιο, θέματα προσωπικού (όπως ο Οργανισμός Προσωπικού και Κανονισμοί 

που αφορούν τις αμοιβές, τις παροχές, την ασφάλιση, τις βαθμολογικές προαγωγές, τις 

τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης, τους πειθαρχικούς ελέγχους, την εκπαίδευση, ακόμη και 

τους ατομικούς φακέλους του κάθε εργαζόμενου). Μέσω του Intranet μπορούν να γίνονται 

ακόμη και εκπαιδευτικές προσομειώσεις (simulations).

Δεν μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στο ενδοδίκτυο (intranet), γιατί είναι ακόμη υπό 

εξέλιξη, θεωρούμε όμως ότι, ναι μεν δύναται να ενημερώνει και να πληροφορεί 

ικανοποιητικά τον εργαζόμενο σε θέματα που αφορούν τον ίδιο και την εργασία του, 

συμπληρωματικά με τα έντυπα και τις εγκυκλίους που κυκλοφορούν σε φυσική μορφή, δεν 

αποτελεί όμως, σήμερα, ένα μέσο το οποίο να μπορεί να ενημερώσει γρήγορα, έγκυρα, 

έγκαιρα και πειστικά τον εργαζόμενο σε θέματα στρατηγικής και στρατηγικών 

στόχων.

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί επίσης το πρόγραμμα Lotus Notes, για την ηλεκτρονική 

αλληλογραφία μεταξύ των καταστημάτων και των μονάδων διοίκησης.

Τέλος, οι διάφορες ενημερωτικές ημερίδες που διοργανώνει κατά καιρούς η 

διοίκηση, αφορούν κυρίως τα μεσαία και ανώτερα στελέχη, ούσα η ίδια αποκομμένη και 

αποξενωμένη από τους υπαλλήλους και τα κατώτερα στελέχη (προϊσταμένους) που είναι 

και η πλειοψηφία των εργαζομένων της Τράπεζας.
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Αυτό στο οποίο είχαν πρόσβαση, μέχρι πριν από λίγο, οι εργαζόμενοι επιπέδου 

μεσαίου στελέχους, ήταν οι προΰπολογιστικοί στόχοι που ετίθεντο κάθε χρόνο από το 

Κατάστημα σε συνεννόηση με την περιφέρεια και ένα ειδικό κεντροποιημένο τμήμα της 

Τράπεζας. Αλλά αυτοί οι στόχοι ήταν αφενός μεν «κενό γράμμα» καθώς ήταν απλώς μια 

απλή διεκπεραίωση τυπικής διαδικασίας προϋπολογισμού, αφετέρου δε αφορούσαν έναν ή 

δύο εργαζόμενους σε κάθε κατάστημα (τον δ/ντή και υποδ/ντή). Το σημαντικότερο όμως 

είναι ότι αυτοί οι επιμέρους προΰπολογιστικοί στόχοι του κάθε καταστήματος, δεν 

αποτελούν την συνολική στρατηγική της Τράπεζας.

Σήμερα πια, οι προΰπολογιστικοί αυτοί στόχοι, οι οποίοι τίθενται αυστηρά από την 

διοίκηση, δεν είναι «κενό γράμμα» καθώς έχουν συνδεθεί πλέον άμεσα με τις αμοιβές του 

προσωπικού και αφορούν πολύ περισσότερους, αν όχι όλους τους εργαζόμενους, του 

δικτύου των καταστημάτων. Και πάλι όμως αυτοί οι στόχοι δεν αποτυπώνουν την 

συνολική στρατηγική της Τράπεζας, αλλά αποτελούν απλώς αριθμητικές εκφάνσεις των 

επιμέρους πρωτοβουλιών υλοποίησής της.

Για να μπορέσει ο εργαζόμενος (είτε υπάλληλος είτε στέλεχος) να υλοποιήσει με 

επιτυχία αυτές τις επιμέρους πρωτοβουλίες (όπως είναι οι ομαδικοί ποσοτικοί στόχοι 

κάθε καταστήματος) και να μην καταστεί ένας πατροναρισμένος στοχοθήρας που 

επιδιώκει απλώς ποσοστιαίες αυξήσεις σε τραπεζικά προϊόντα χωρίς να ξέρει το γιατί, θα 

πρέπει πρώτα να κατανοήσει το γενικό πλαίσιο υπό το οποίο τίθενται αυτοί οι στόχοι, και 

το οποίο είναι η στρατηγική της Τράπεζας. Για κάθε στόχο που τίθεται, είτε ποσοτικό είτε 

ποιοτικό, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο για τον εργαζόμενο το «τι», το «γιατί» και το «πως».

Μόνο όταν κατανοήσει πραγματικά την στρατηγική της Τράπεζας και την 

ανάγκη για τους συγκεκριμένους αυτούς ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, ο 

εργαζόμενος θα είναι πραγματικά συνειδητοποιημένος υλοποιητής αυτών, αφοσιωμένος 

στην υλοποίησή τους και άρα αποτελεσματικός.
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Β.4 Ανάλυση δεδομένων και Αποτελέσματα της εαπειρικικ έρευνας 

(Data analysis and Results)

Η εμπειρική έρευνα την οποία επιχειρήσαμε στον Όμιλο της Εμπορικής 

Τράπεζας, μέσω διανομής γραπτών ερωτηματολογίων, όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 

Β.2, είχε ως στόχο της να διερευνήσει το επίπεδο ετοιμότητας των εργαζομένων της 

Εμπορικής Τράπεζας για αλλαγή, σε σχέση με το επίπεδο οργανωσιακής αφοσίωσης, 

εργασιακής ικανοποίησης, οργανωσιακής κουλτούρας και πρόσβασης των εργαζομένων σε 

πόρους της επιχείρησης (υλικούς και μη).

Με την βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS, έκδοση 12, για κάθε μέρος του 

ερωτηματολογίου μας που αποτελούσε και μια μεταβλητή που θέλαμε να μετρήσουμε 

(ετοιμότητα για αλλαγή, οργανωσιακή αφοσίωση, πρόσβαση των εργαζομένων σε 

πόρους της επιχείρησης, οργανωσιακή κουλτούρα και εργασιακή ικανοποίηση),

βρήκαμε την μέση τιμή (variable mean) και την τυπική απόκλισή της (ν. standard deviation) 

(Πίνακας 1).

Στην συνέχεια βρήκαμε τις μεταξύ τους συσχετίσεις, υπολογίζοντας τον συντελεστή 

γραμμικής συσχέτισης του Pearson (correlation coefficinent Pearson, r), ο οποίος δείχνει 

πόσο ισχυρή είναι η σχέση μεταξύ των μεταβλητών μας, για τις οποίες θεωρήσαμε ότι 

υπάρχει μεταξύ τους γραμμική συσχέτιση (Πίνακας 2).
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Πίνακας 1
Means & Standard Deviations

readiness sum resource acc. org.culture job satisfact.
commitment

mean
readiness

mean
N Valid 145 145 145 145 145 145

Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 54,7103 3,1046 6,6923 3,7259 3,8282 3,4246
Std. Deviation 9,11342 ,86556 1,95661 ,94709 ,60728 ,57341

Πίνακας 2
Correlation Matrix

readiness
sum TOTCOMM resource acc. org.culture job satisfact.

readiness sum Pearson Correlation 1 ,327n ,265(**) ,258(**) ,208(*)
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002 ,012
N 145 145 145 145 145

TOTCOMM Pearson Correlation ,327(“) 1 ,267(**) ,428(**) ,444D
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000
N 145 145 145 145 145

resource acc. Pearson Correlation ,265(“) ,267(”) 1 ,661 (“) .485Π
Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,000 ,000
N 145 145 145 145 145

org.culture Pearson Correlation ,258(**) ,428(**) ,661 n 1 ,601 n
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000
N 145 145 145 145 145

job satisfact. Pearson Correlation ,208(*) ,444(“) ,485(") ,601 n 1
Sig. (2-tailed) ,012 ,000 ,000 ,000
N 145 145 145 145 145

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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(Α) Στον πίνακα 1 των μέσων τιμών και των τυπικών αποκλίσεων, καν για η=145, 

παρατηρούμε ότι η μέση τιμή (mean) για την “οργανωσιακή αφοσίωση” αγγίζει το 3,828 με 

μία κλίμακα από το 1= καθόλου αφοσιωμένοι έως το 7= πολύ αφοσιωμένοι, και με μια 

τυπική απόκλιση 0,607. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα χαμηλό (λίγο κάτω του μέσου) 

επίπεδο οργανωσιακής αφοσίωσης στην Εμπορική Τράπεζα (1).

Σε ό,τι αφορά την μεταβλητή μας που ονομάσαμε “πρόσβαση των εργαζομένων 

στους πόρους της επιχείρησης”, η μέση τιμή της είναι 3,105, με μια κλίμακα από το 

1=καθόλου πρόσβαση στους πόρους έως το 5=πολύ μεγάλη πρόσβαση στους πόρους, και 

με μια τυπική απόκλιση 0,866. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μέτρια πρόσβαση των 

εργαζομένων στους (υλικούς και μη) πόρους της Εμπορικής Τράπεζας, με μια πολύ 

ελαφρά ανοδική τάση (2).

Αναφορικά με την μεταβλητή μας που ονομάσαμε “οργανωσιακή κουλτούρα”, η 

μέση τιμή της βρίσκεται στο 6,692 με τυπική απόκλιση 1,957 με μια ΙΟβαθμη κλίμακα, η 

οποία στην μέγιστη τιμή της 10, δίνει και τον μέγιστο βαθμό εμφάνισης 7 διαφορετικών 

χαρακτηριστικών οργανωσιακής κουλτούρας, τα οποία είπαμε πως είναι:

1. η συμμόρφωση και η υπακοή των εργαζομένων στους κανόνες.

2. η υπευθυνότητα των εργαζομένων και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτούς.

3. τα πρότυπα πάσης φύσεως (πρότυπα ποιότητας, πρότυπα απόδοσης, 

αφοσίωσης σε υψηλούς οργανωσιακούς και στρατηγικούς στόχους κλπ).

4. οι ανταμοιβές για την καλή απόδοση.

5. η οργανωσιακή σαφήνεια (αναφορικά με τους στόχους, τις εργασίες κλπ).

6. η οργανωσιακή εγκαρδιότητα και η υποστήριξη, η φιλικότητα και οι καλές 

σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων.

7. η αποδοχή από όλους της ικανής ηγεσίας, ως οργανωσιακής αξίας.

Αυτό σημαίνει ότι τα παραπάνω 7 χαρακτηριστικά της οργανωσιακής 

κουλτούρας της Εμπορικής Τράπεζας, παρουσιάζουν μέτριες τιμές, με μια ανοδική 

τάση (3).

Αναφορικά με την μεταβλητή μας-οργανωσιακή στάση που ονομάσαμε “εργασιακή 

ικανοποίηση”, από τον ίδιο πίνακα, παρατηρούμε ότι η μέση τιμή της αγγίζει το 3,726 με 

τυπική απόκλιση 0,947 και με μια κλίμακα από το 1= δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος 

έως το 5= είμαι πολύ ικανοποιημένος. Και εδώ παρατηρούμε ότι το επίπεδο εργασιακής 

ικανοποίησης στην Εμπορική Τράπεζα είναι μέτριο, με μια ανοδική τάση (4).
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Τέλος, αναφορικά με το επίπεδο “ετοιμότητας των εργαζομένων για αλλαγή”, 

βλέπουμε ότι η μέση τιμή του βρίσκεται στο 3,425 με τυπική απόκλιση 0,573 και με μια 

κλίμακα από το 7= μη ετοιμότητα για αλλαγή έως το 1= ετοιμότητα για αλλαγή.

Υπολογίσαμε τον συνολικό δείκτη (index) που προκύπτει από το συνολικό άθροισμα 

των 16 απαντήσεων για την ετοιμότητα για αλλαγή και βρήκαμε έναν συνολικό δείκτη 

54,71 με τυπική απόκλιση 9,113.

Και γνωρίζοντας, ότι βαθμολογία μεταξύ 44-48 βαθμούς υποδηλώνει μέτρια 

ετοιμότητα για αλλαγή και βαθμολογία πάνω από 48 βαθμούς, υποδηλώνει μη ετοιμότητα 

για αλλαγή (δηλαδή μη ανοχή στην ασάφεια), έχοντας βρει 54,71 συμπεραίνουμε ότι το 

επίπεδο ετοιμότητας των εργαζομένων για αλλαγή στην Εμπορική Τράπεζα είναι 

μετρίως χαμηλό (5).

(Β) Αναφορικά τώρα με τον πίνακα συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών μας 

(correlation matrix), τον Πίνακα 2, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι οι μεταξύ τους θετικές 

συσχετίσεις, εν γένει, αν και παρουσιάζουν μεγάλη στατιστική σημαντικότητα, δεν είναι 

τόσο ισχυρές.

• Πιο συγκεκριμένα, η θετική συσχέτιση μεταξύ της ετοιμότητας των εργαζομένων 

της για αλλαγή και της οργανωσιακής τους αφοσίωσης δεν είναι τόσο ισχυρή, με έναν 

χαμηλό συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson ( r = 0,327**), αλλά με μεγάλη 

στατιστική σημαντικότητα (ρ < 0,01).

• Η θετική επίσης συσχέτιση μεταξύ της ετοιμότητας των εργαζομένων της για 

αλλαγή και της πρόσβασης των εργαζομένων της στους πόρους της Τράπεζας δεν είναι 

καθόλου ισχυρή (r = 0,265**), με μεγάλη επίσης στατιστική σημαντικότητα (ρ < 0,01).

• Η θετική συσχέτιση μεταξύ της ετοιμότητας των εργαζομένων της για αλλαγή και 

της οργανωσιακής κουλτούρας της Τράπεζας δεν είναι και αυτή ισχυρή (r = 0,258**), με 

υψηλή στατιστική σημαντικότητα (ρ < 0,01).

• Η θετική συσχέτιση τέλος, μεταξύ της ετοιμότητας των εργαζομένων της για 

αλλαγή και της εργασιακής τους ικανοποίησης δεν είναι ισχυρή (r = 0,208*), αλλά με 

μέτρια στατιστική σημαντικότητα (ρ < 0,05).

• Αντίθετα, πιο ισχυρή είναι η θετική συσχέτιση μεταξύ της πρόσβασης των 

εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας και της οργανωσιακής της κουλτούρας (γ = 

0,661 **), με μεγάλη μάλιστα στατιστική σημαντικότητα (ρ < 0,01).
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• Το ίδιο μετρίως ισχυρή είναι και η θετική συσχέτιση μεταξύ της πρόσβασης των 

εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας και της εργασιακής τους ικανοποίησης (γ = 

0,485**), με μεγάλη επίσης στατιστική σημαντικότητα (ρ < 0,01).

• Τέλος, ισχυρότερη από την προηγούμενη, εμφανίζεται η θετική συσχέτιση μεταξύ 

της οργανωσιακής κουλτούρας της Τράπεζας και της ικανοποίησης των εργαζομένων της 

(γ = 0,601 **), με μεγάλη στατιστική σημαντικότητα (ρ < 0,01).

Συιιπεοασιιατικά. ά£ιεα ποοσοηκ είναι οι μετρίως ισχυρές θετικές συσχετίσεις 

μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας της Εμπορικής Τράπεζας και της πρόσβασης 

των εργαζομένων της στους πόρους της (γ = 0,661**) και μεταξύ της οργανωσιακής 

της κουλτούρας και της ικανοποίησης των εργαζομένων της (r = 0,601**), κάτι που 

ασφαλώς χρήζει περαιτέρω έρευνας, σε μεγαλύτερα δείγματα εργαζομένων της, για την 

διερεύνηση και επιβεβαίωση αυτών των συσχετίσεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 

για την διοίκηση της Τράπεζας «οδηγούς» και το κατευθυντήριο πλαίσιο για την επίτευξη 

των επιθυμητών οργανωσιακών στάσεων και συμπεριφορών του ανθρώπινου δυναμικού 

της.
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Β.5 Συιιπεράσιιατα και Προτάσεις (Conclusions and Suggestions)

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα της έρευνάς μας στην Εμπορική Τράπεζα είναι ότι το επίπεδο 

των εργαζομένων της για αλλαγή είναι μετρίως χαμηλό. Η οργανωσιακή τους αφοσίωση 

παρουσιάζεται σε ένα επίσης μετρίως χαμηλό επίπεδο. Η πρόσβαση των εργαζομένων της 

Τράπεζας στους πόρους της (υλικούς και μη) είναι μέτρια επίσης, αλλά με μια πολύ ελαφρά 

ανοδική τάση. 7 χαρακτηριστικά της οργανωσιακής της κουλτούρας εμφανίζουν μέτριες 

τιμές, με μια ανοδική τάση. Τέλος, το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης στην Τράπεζα 

είναι μέτριο και αυτό, αλλά με ανοδική τάση.

(Α) Εξηγώντας, ερμηνεύοντας τα παραπάνω αποτελέσματα και εκτιμώντας τις 

πιθανές αιτίες για τις οποίες είχαμε αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα 

μπορούσαμε να πούμε αρχικά (1) για την οργανωσιακή αφοσίωση, η οποία εμφανίζεται 

σε ένα μετρίως χαμηλό επίπεδο στην Εμπορική Τράπεζα, ότι αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι πολιτικές ανθρωπίνων πόρων ήταν τέτοιες, οι οποίες δεν εξασφάλισαν την 

απαιτούμενη αφοσίωση των εργαζομένων στον οργανισμό.

Επιπλέον, μέσα σε ένα καθεστώς ριζικών και μεταμορφωτικών αλλαγών, οι οποίες 

υπήρξαν συνεχείς την τελευταία τριετία, οι εργαζόμενοι εξαντλήθηκαν κυρίως ψυχικά και 

συναισθηματικά την στιγμή μάλιστα που αυτή η αλλαγή δεν επικοινωνήθηκε και δεν 

προωθήθηκε σωστά και πειστικά σε αυτούς, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι αφενός να μην 

την κατανοήσουν, αφετέρου να μην την πιστέψουν και να μην την αποδεχθούν ποτέ 

εσωτερικά.

Έτσι, ερμήνευσαν την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και ενημέρωσης για την 

αλλαγή (τόσο για την ουσία της όσο και για τις αιτίες της) από την διοίκηση, τα ανώτερα 

και μεσαία στελέχη, τα οποία όφειλαν να την επικοινωνήσουν σωστά στο δίκτυο, ως 

έλλειψη συνεργασίας με τους ίδιους (τους εργαζόμενους), οι οποίοι αισθάνθηκαν ότι 

παραγνωρίσθηκαν, υποτιμήθηκαν, ότι παραμερίσθηκαν και παραγκωνίσθηκαν από την 

διοίκηση, και ανταποκρίθηκαν στην αλλαγή αυτή πειθαναγκαστικά χωρίς ποτέ να την 

ενστερνισθούν και να την πιστέψουν. Αντίθετα, η σωστή επικοινωνία της νέας στρατηγικής 

και εν γένει της οργανωσιακής αλλαγής, θα μπορούσε να επιτύχει τα ακριβώς αντίθετα 

αποτελέσματα, ένα προσωπικό δηλαδή που θα έχει εμπιστοσύνη και αφοσίωση στην 

επιχείρησή του, η διοίκηση της οποίας αισθάνεται ότι το υπολογίζει και το νοιάζεται και 

συνεπώς ένα προσωπικό ηθικά δεσμευμένο (αυτοδεσμευμένο) σε αυτήν την αλλαγή, στην 

επίτευξη της οποίας θα ήταν πρόθυμο να συμμετέχει και να συνεισφέρει.
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Πολύ περισσότερο δε, εάν το προσωπικό, εάν οι εργαζόμενοι είχαν κάποιον “λόγο” 

στον σχεδίασμά και στην κατεύθυνση αυτής της αλλαγής, εάν αισθανόντουσαν ότι οι 

διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη, τους ρωτούν για αυτήν την αλλαγή και νοιάζονται για 

την γνώμη τους, όσο περισσότερο δηλαδή οι εργαζόμενοι ήταν συμμέτοχοι (involved) στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, τόσο περισσότερο θα ήταν αφοσιωμένοι και στην διαδικασία 

αυτής της αλλαγής και δεν θα χρειαζόταν κάποιος να τους πείσει για αυτήν, γιατί ακριβώς 

συναποφάσισαν και δεσμεύθηκαν και οι ίδιοι για αυτήν την αλλαγή. Βέβαια, για έναν 

μεγάλο οργανισμό, όπως μια Τράπεζα, θα ήταν ίσως πρακτικά πολύ δύσκολο να επιτευχθεί 

αυτή η συναίνεση στην λήψη αποφάσεων. Μια σωστή όμως επικοινωνιακή πολιτική 

αναφορικά με τις ανάγκες που καθιστούν επιτακτική την αλλαγή για να επιτευχθεί η 

επιβίωση του οργανισμού, θα ήταν μια καλή πρώτη φόρμουλα για την συγκατάθεση και 

εσωτερική αποδοχή των εργαζομένων,τουλάχιστον για τις αποφασθείσες από την διοίκηση 

και τα ανώτερα στελέχη αλλαγές. Μια τέτοια πολιτική σωστής επικοινωνίας από την 

διοίκηση και κυρίως μια πολιτική «συμμετοχικής αλλαγής», θα μπορούσε να δημιουργήσει 

μια οργανωσιακή κουλτούρα τέτοια, που να διευκολύνει την αλλαγή παρά να την εμποδίζει.

Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας, που διερευνούσε την 

οργανωσιακή αφοσίωση, πρέπει να σημειώσουμε ένα γεγονός που μας έδωσε το έναυσμα για 

περαιτέρω σκέψη και προβληματισμό. Οι ερωτήσεις που αφορούσαν στην οργανωσιακή 

αφοσίωση σε μερικά ερωτηματολόγια έμειναν αναπάντητες. Όταν η γράφουσα 

επικοινώνησε (στην δεύτερη ειδοποίηση-υπενθύμιση, reminder) με κάποιους εργαζόμενους 

που δεν συμπλήρωσαν την στήλη που αφορούσε αυτήν την μεταβλητή μας, η απάντηση 

ήταν ότι οι ερωτήσεις αυτές ήταν «πολύ προσωπικές». Έτσι, παρά την διαβεβαίωση της 

γράφουσας για την ανωνυμία των ερωτηματολογίων, πολλές ερωτήσεις που αφορούσαν στην 

οργανωσιακή αφοσίωση έμειναν εσκεμμένα, και όχι από παραδρομή, αναπάντητες από 

μερικούς εργαζόμενους. Αυτή η στάση, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι, εκτός από 

συναισθηματικό στρες, ψυχική σύγχυση και πολλές φορές αγανάκτηση των εργαζομένων 

από την αναγκαστική προσαρμογή στις ριζικές και συνεχείς, μικρές και μεγάλες, 

οργανωσιακές αλλαγές, υπήρχε και ο φόβος για αυτές τις αλλαγές και τις άγνωστες συνέπειές 

τους, με την έννοια ότι θα μπορούσε να διακυβεύεται ακόμη και η εργασιακή τους 

ασφάλεια. Έτσι, προτίμησαν να μην εκφράσουν τις απόψεις τους για το πόσο αφοσιωμένοι 

είναι στην επιχείρησή τους, ακόμη και ανώνυμα. Αυτό είναι σίγουρα ένα σύμπτωμα 

οργανωσιακής παθογένειας, κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει την διοίκηση, την στιγμή 

μάλιστα που μιλάμε και κάνουμε λόγο για συμμετοχικές αλλαγές και πραγματικά
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αφοσιωμένους εργαζόμενους, μέσα από την συμμετοχή τους στην λήψη των αποφάσεων 

καν την ενδυνάμωσή τους (empowerement).

(2) Η πρόσβαση των εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας, εμφανίζεται σε 

μέτριο επίπεδο με πολύ ελαφρά τάση ανόδου, πιθανόν ίσως γιατί η διοίκηση, αν και δεν 

παρείχε επαρκώς στους εργαζόμενους τις απαραίτητες στρατηγικές πληροφορίες που 

όφειλε συνεχόμενα και συστηματικά να παρέχει, είχε την πρόνοια και μέριμνα να παράσχει 

περισσότερους τεχνολογικούς, υλικούς και (σε μικρότερο βαθμό) ανθρώπινους πόρους για 

να διευκολύνει την υλοποίηση της νέας στρατηγικής της, κάτι που ασφαλώς αποτυπώνεται 

στις απαντήσεις των εργαζομένων.

Οι απαντήσεις των εργαζομένων εμφανίζουν μέτρια (με ελαφρώς ανοδική τάση) 

πρόσβαση των εργαζομένων σε πόρους της Τράπεζας (μέσος όρος ερώτησης Γ4 3,25).

Πρέπει εδώ να πούμε, ότι κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια (σεμινάρια εργασιών 

σύμφωνα με το πρόγραμμα «Πήγασος») που πραγματοποιήθηκαν τα 2 τελευταία χρόνια, 

είχαν σκοπό ακριβώς να ενημερώσουν το προσωπικό για τις νέες εργασιακές συνθήκες (με 

σκοπό φυσικά να το πείσουν και να το εκπαιδεύσουν για αυτές), δεν έδιναν όμως το 

ουσιαστικό και ξεκάθαρο στρατηγικό πλαίσιο αυτών των αλλαγών, τις οποίες παρουσίαζαν 

αποσπασματικά, ασυστηματοποίητα και πολλές φορές πρόχειρα και βεβιασμένα, μέσα σε 

ένα ομιχλώδες και θολό στρατηγικό περίγραμμα, χωρίς αποσαφηνισμένους (για τους 

πολλούς εργαζόμενους) στόχους και στρατηγική κατεύθυνση.

(3) Σε ό,τι αφορά τις 7 διαστάσεις-χαρακτηριστικά της οργανωσιακής 

κουλτούρας της Τράπεζας, εμφανίζονται μέτριες τιμές, με μια ανοδική τάση, πιθανόν διότι 

οι εργαζόμενοι ενδόμυχα αισθάνονται ότι αυτή η κουλτούρα θα ταίριαζε με την νέα 

επιχειρηματική στροφή του οργανισμού τους. Η γράφουσα διατηρεί πολλές αμφιβολίες για 

το εάν οι εργαζόμενοι απάντησαν έτσι όπως πραγματικά ένιωθαν και όχι όπως θα ήθελαν 

πιθανόν να νιώθουν. Είναι βέβαια γνωστό ότι σήμερα πια οι θεωρητικοί πιστεύουν πως η 

κουλτούρα είναι αυτή η οποία οδηγεί την στρατηγική (culture drives strategy). Έτσι, οι 

εργαζόμενοι πιθανόν να πρόβαλαν στις απαντήσεις τους την κουλτούρα που διαισθάνονται 

ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιχειρηματική στρατηγική αλλαγή, την οποία όμως 

ομιχλωδώς αντιλαμβάνονται.

Εάν δεν ισχύει αυτό, και εάν οι εργαζόμενοι απάντησαν έτσι όπως πραγματικά 

ένιωθαν και όχι όπως θα ήθελαν να νιώθουν, τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δυνάμει 

ενθαρρυντικά δείγματα αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας και προσαρμογής της στα 

νέα επιχειρηματικά δεδομένα.
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Αλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα επίπεδα των 7 χαρακτηριστικών της 

οργανωσιακής κουλτούρας παρουσιάζουν μέτριες τιμές με μια ανοδική τάση, η οποία πιθανόν 

να οφείλεται στις τελευταίες πρωτοβουλίες της διοίκησης που έχουν να κάνουν με τις 

βασισμένες σε οικονομικά κίνητρα αμοιβές και την προσπάθεια εκπαίδευσης όλων των 

εργαζομένων στα νέα εργασιακά δεδομένα, τα οποία εργασιακά δεδομένα βέβαια τους 

προκαλούν άγχος και σαφώς δεν αποφασίσθηκαν από τους ίδιους.

Πιθανόν οι εργαζόμενοι να αντιλαμβάνονται μια προσπάθεια της διοίκησης, ίσως όχι 

και τόσο επιτυχή, σε κάθε περίπτωση όμως προσπάθεια, να τους «στηρίζει» (με την 

εκπαίδευση και την ανταμοιβή) στα νέα εργασιακά δεδομένα, τα οποία εργασιακά δεδομένα 

αφενός μεν δεν αντιλαμβάνονται πλήρως λόγω μη επαρκούς ενημέρωσης, αφετέρου όμως 

φοβούνται, γι αυτό και δεν είναι αφοσιωμένοι. Η διοίκηση βεβαίως δείχνει ότι προσπαθεί 

να βοηθήσει το προσωπικό, μέσω της εκπαίδευσης, να αναπτύξει τις νέες ικανότητες που 

χρειάζεται για να ανταπεξέλθει στους νέους ρόλους που καλείται να υλοποιήσει και 

μάλιστα παρέχει και οικονομικά κίνητρα για την επιτυχή εκτέλεση των νέων αυτών ρόλων.

Εάν μάλιστα οι εργαζόμενοι αισθάνονταν ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν τις νέες 

ικανότητες που απαιτούνται, χωρίς εξαντλητική ψυχολογική πίεση και στρες, με αρωγό την 

διοίκηση, η οποία θα τους παρείχε τους πόρους που τους είναι απαραίτητοι, τότε είναι 

βέβαιο ότι θα είχαν υψηλή εργασιακή αυτοπεποίθηση και εξυψωμένο «ηθικό», το οποίο 

ευθέως θα συντελούσε στο να προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους στον οργανισμό που 

εργάζονται (και ασφαλώς να είναι και υψηλά οργανωσιακά αλλά και εργασιακά 

αφοσιωμένοι).

Πιο συνκεκριυένα via nc απαντήσεια που λάβαμε από τκ 7 ερωτήσεκ uac via την 

οονανωσιακή κουλτούρα, με κλίμακα από το 1 έως το 10, η ερώτηση με τον μεγαλύτερο 

μέσο όρο ήταν η Α1 (μέσος όρος 7,807 με τυπική απόκλιση 2,358), η οποία ρωτούσε την 

γνώμη των εργαζομένων για την συμμόρφωσή τους (conformity) στους κανόνες της 

Τράπεζας (βλέπε Παράρτημα 3).

Αυτές οι απαντήσεις δείχνουν ακριβώς την κουλτούρα της Τράπεζας, η οποία 

προσανατολίζεται περισσότερο στον έλεγχο, εάν θυμηθούμε την τυπολογία κουλτούρας του 

Quinn και τις 2 διαστάσεις του με τις ανταγωνιστικές αξίες τους: 1) ευελιξία-έλεγχος 2) 

εσωτερική-εξωτερική εστίαση και τα 4 κουλτουριακά μοντέλα του.

Για την ερώτησή μας Δ5, που αφορούσε στο πόσο ξεκάθαροι είναι οι στόχοι της 

Τράπεζας, είχαμε μέσο όρο 6,372.

Κυριακή Μυυρατίάυυ Φεβρουάριος 200?
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Συνάγουμε έτσι το συμπέρασμα ότι η Τράπεζα, λόγω του συστηματικού ελέγχου 

(απόδοσης, αποτελεσμάτων, δαπανών κλπ), της αρκετά τονισμένης (αν και όχι τόσο 

ξεκάθαρης) στοχοθεσίας, αλλά και λόγω των πρωτοβουλιών της για αύξηση των πωλήσεων 

και του μεριδίου της στην αγορά, ακολουθεί το κουλτουριακό μοντέλο αποδοτικότητας του 

Quinn (the Market Culture), το οποίο δίνει έμφαση αφενός στον έλεγχο και αφετέρου στην 

αγορά, τον πελάτη και τον ανταγωνισμό (εξωτερική εστίαση).

Από την άλλη, η ερώτηση με τον μικρότερο μέσο όρο ήταν η ερώτηση Μ (μέσος όρος 

5,441 και τυπική απόκλιση 2,867), η οποία ρωτούσε την γνώμη των εργαζομένων για τις 

ανταμοιβές τους και εάν αισθάνονται ότι αναγνωρίζονται και ανταμείβονται θετικά για την 

καλή τους δουλειά. Εδώ οι εργαζόμενοι απάντησαν μετριοπαθώς, σηματοδοτώντας ένα 

μέτριο επίπεδο οργανωσιακής κουλτούρας η οποία δίνει σημασία στις ανταμοιβές των 

εργαζομένων (βλέπε Παράρτημα 3).

Αυτό είναι ένα σημείο αιχμής για την διοίκηση της Τράπεζας, δίνοντας το μήνυμα ότι 

οι εργαζόμενοι, αν και αντιλαμβάνονται την βούληση και τις προσπάθειες της διοίκησης για 

καλύτερες και δικαιότερες ανταμοιβές, εν τούτοις αυτή η βούληση ή η στρατηγική πρόθεση 

της διοίκησης, όπως έχει πλειστάκις ανακοινωθεί, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί και δεν έχει 

γίνει ακόμη οργανωσιακή πραγματικότητα, η οποία θα εμφυσήσει νέα κουλτούρα στον 

οργανισμό.

(4) Αναφορικά τώρα με την εργασιακή ικανοποίηση, είχαμε επίσης μέτριες τιμές, 

με ανοδική τάση, για τα επίπεδα της οποίας κάνουμε την ίδια εκτίμηση που κάναμε και για 

τα επίπεδα της προηγούμενης μεταβλητής μας (της οργανωσιακής κουλτούρας).

Εάν οι εργαζόμενοι απάντησαν ειλικρινά χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Είναι βέβαια 

ενθαρρυντικό για την επιχ/ση να υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εργασιακής 

ικανοποίησης, αυτό όμως θα πρέπει να συνεπικουρείται και από άλλες οργανωσιακές 

στάσεις (attitudes), όπως η αφοσίωση, οι οποίες συνολικά γνωρίζουμε ότι μπορούν να 

προβλέψουν την συμπεριφορά των εργαζομένων και κατ’ επέκταση και την επίδοσή τους.

Είναι γνωστές άλλωστε οι έρευνες που συνδέουν άμεσα τις στάσεις των εργαζομένων 

(attitudes) (όπως η εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εμπλοκή, οργανωσιακή αφοσίωση) 

με την συμπεριφορά τους στον εργασιακό τους χώρο. Ερευνητές, όπως ο Leon Festinger 

(τέλη 1950), αρχικά θεώρησαν και σήμερα έχει πια αποδειχθεί περίτρανα ότι οι στάσεις 

των εργαζομένων (attitudes) μπορούν να επιδράσουν και να προβλέψουν σημαντικά την 

μελλοντική συμπεριφορά τους (Attitude-Behaviour Relationship) (S.Robbins 2003, ρ.74- 

75).

Κυριακή Μουρατίδου Φεβρουάριος 200?
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Συνεπώς, ον στάσεις των εργαζομένων επηρεάζουν την μελλοντική και σκοπούμενη 

συμπεριφορά των εργαζομένων (intended behaviour), κι επομένως και την επίδοσή τους 

(performance) και τα αποτελέσματα του οργανισμού, γι’ αυτό και τις διερευνούμε σε 

βάθος.

Συγκεκριμένα, η εργασιακή ικανοποίηση, είπαμε ότι έχει πολύ σημαντικές θετικές 

συνέπειες (effects) για έναν οργανισμό , όπως η παραγωγικότητα, η μη απουσία από την 

εργασία, η μη αποχώρηση από τον οργανισμό, η αποδοχή της οργανωσιακής αλλαγής 

(Iverson 1996, Yousef 2000) και η ετοιμότητα των εργαζομένων για την αλλαγή.

Κάποιοι ερευνητές μάλιστα (Iverson 1996, Benkhoff 1997) βρήκαν ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση οδηγεί και σε μεγαλύτερα επίπεδα οργανωσιακής αφοσίωσης, μιας άλλης 

σημαντικής οργανωσιακής στάσης, η οποία συντελεί και αυτή στην αποδοχή των 

εργαζομένων για αλλαγή και στην ετοιμότητα για αυτήν.

Οι παράγοντες (predictors) που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση, είναι:

• η πνευματικά δελεαστική εργασία,

• οι κατάλληλες και υποστηρικτικές εργασιακές συνθήκες,

• οι δίκαιες ανταμοιβές (αμοιβές και προαγωγές),

• η ικανή προϊστασία,

• οι υποστηρικτικοί και φιλικοί συνάδελφοι (όταν υπάρχει συνέργεια),

• η εργασιακή ασφάλεια

• και τέλος το σωστό ταίριασμα μεταξύ της προσωπικότητας του 

εργαζόμενου και της εργασίας του

(job satisfaction predictors: mentally challenging work, supportive work conditions, 

equitable rewards (pay and promotion), capable supervision, supportive colleagues and co

workers, job security, personality-job fit).

Στην περίτττωση της Τράπεζας, το μέτριο με ανοδική τάση επίπεδο εργασιακής 

ικανοποίησης, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε από πού προέρχεται ακριβώς, καθώς το 

ερωτηματολόγιό μας που διερεύνησε αυτήν την στάση δεν επικεντρώθηκε σε όλες από τις 

παραπάνω επιμέρους διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης, αλλά διερεύνησε μερικές 

από αυτές και ιδιαίτερα η εργασιακή ικανοποίηση διερευνήθηκε πιο γενικά ως στάση.

Από τις ερωτήσεις που κάναμε όμως, εκτιμούμε πως για πολλούς εργαζόμενους 

θεωρείται αρκετά δελεαστική η εργασία τους πνευματικά, δίνοντάς τους κάποια αίσθηση 

ολοκλήρωσης ενός έργου, είναι μετρίως κατάλληλη στην προσωπικότητά τους και τους 

προσφέρει κατάλληλες εργασιακές συνθήκες και εργασιακή ασφάλεια.

Κυριακή Μουρατίόου Φηβρουάριος 2005
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Πιο συγκεκριμένα, από τκ 4 ερωτήσεις εονασιακής ικανοποίησης που συιιπεοιλάβαιιε 

στο εοωτηυατολόνιό uac. με κλίμακα από το 1 έως το 5, όπως προείπαμε, η ερώτηση με τον 

μεγαλύτερο μέσο όρο (για τα 145 απαντημένα ερωτηματολόγιά μας) ήταν η ερώτηση Ε4, 

που αφορούσε στο «εάν αισθάνονται σημαντική την δουλειά τους οι εργαζόμενοι». Ο 

μέσος όρος για όλες τις απαντήσεις που λάβαμε για την συγκεκριμένη ερώτηση ήταν 4,014 

με τυπική απόκλιση 1,097. Αυτή φυσικά είναι μια γενική ερώτηση εργασιακής 

ικανοποίησης.

Από την άλλη, η ερώτηση με τον μικρότερο μέσο όρο ήταν η ερώτηση Ε2, με μέσο όρο 

3,372 και τυπική απόκλιση 1,142 και η οποία ρωτούσε «εάν πιστεύουν οι εργαζόμενοι ότι η 

εργασία τους τους δίνει την ευκαιρία να κάνουν πράγματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι 

πάρα πολύ καλοί», δηλαδή εάν επιτυγχάνεται το ταίριασμα προσωπικότητας-εργασίας. Σε 

αυτήν την ερώτηση, οι εργαζόμενοι έδωσαν τις χειρότερες απαντήσεις. Αυτό σημαίνει ότι 

είναι μέτρια ικανοποιημένοι από τις ευκαιρίες που η Τράπεζα τους παρέχει να αναπτύξουν 

την προσωπικότητά τους και να κάνουν πράγματα στα οποία πιστεύουν ότι έχουν κλίση και 

ικανότητες (όρα Παράρτημα 3).

Θα ήταν πολύ χρήσιμο, αυτή η εργασιακή ικανοποίηση που διερευνήσαμε να 

μπορούσε να αναλυθεί σε μεγαλύτερο βάθος και σε περισσότερες διαστάσεις της, 

προκειμένου να εκτιμήσουμε καλύτερα τους αιτιώδεις παράγοντές της.

Τέλος, (5) η ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή, η άλλη οργανωσιακή στάση 

που διερευνήσαμε, δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς εμφάνισε χαμηλό επίπεδο.

Και καθώς η οργανωσιακή αφοσίωση είναι ένας προσδιοριστικός παράγοντας που 

έχουν αποδείξει οι ερευνητές ότι επηρεάζει την ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή, το 

μέτριο επίπεδο της αφοσίωσης στην Τράπεζα δίνει μια ευθεία και πρώτη σαφή εξήγηση για 

το χαμηλό επίσης επίπεδο για ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή στην Τράπεζα.

Ένας άλλος προσδιοριστικός παράγοντας (predictor) της ετοιμότητας των εργαζομένων 

για αλλαγή, όπως αναφέραμε στην βιβλιογραφική έρευνα του Α’ Μέρους, είναι ασφαλώς 

και η εργασιακή ικανοποίηση, η οποία είδαμε να εμφανίζεται σε υψηλότερα επίπεδα από 

την οργανωσιακή αφοσίωση στην Τράπεζα, η οργανωσιακή κουλτούρα, η οποία εμφανίζεται 

και αυτή σε επίπεδα λίγο πάνω από το μέτριο, και η πρόσβαση των εργαζομένων στους 

πόρους της Τράπεζας, η οποία και αυτή εμφανίζεται μετρίως υψηλά.

Έτσι, θα περίμενε κανείς υψηλότερα επίπεδα για την ετοιμότητα των εργαζομένων για 

αλλαγή στην Εμπορική Τράπεζα, καθώς οι παραπάνω 4 μεταβλητές (εργασιακή
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ικανοποίηση, οργανωσιακή κουλτούρα και πρόσβαση των εργαζομένων στους πόρους της 

Τράπεζας) εμφανίζονται σε επίπεδα λίγο πάνω από το μέτριο.

Επειδή όμως η ετοιμότητα για αλλαγή είναι χαμηλή, Θα συμπέρανε λοιπόν κάποιος 

πως η οργανωσιακή αφοσίωση είναι αυτή η οποία επηρεάζει κατά το πλείστον την ετοιμότητα 

των εργαζόμενων για αλλαγή στην Εμπορική Τράπεζα, τα μέτρια επίπεδα της οποίας (της 

οργανωσιακής αφοσίωσης) ευθυγραμμίζονται με τα μετρίως χαμηλά επίπεδα της 

ετοιμότητας των εργαζομένων για αλλαγή.

Το παράδοξο όμως είναι ότι η συσχέτιση που βρήκαμε μεταξύ της ετοιμότητας 

των εργαζομένων για αλλαγή στην Εμπορική Τράπεζα και της οργανωσιακής τους 

αφοσίωσης είναι ασθενής (γ = 0,327**), κάτι που υποδηλώνει ότι η χαμηλή ετοιμότητα των 

εργαζομένων για αλλαγή, επηρεάζεται σαφώς από την χαμηλή οργανωσιακή αφοσίωση, 

αλλά και από άλλους παράγοντες.

Που οφείλεται λοιπόν η χαμηλή ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή;

Σε αυτό θα απαντήσουμε παρακάτω.

Ασφαλώς, η χαμηλή ετοιμότητα των εργαζομένων της Τράπεζας για αλλαγή και 

τα παραπάνω ευρήματα (συσχετίσεις), ενισχύονται και εξηγούνται σημαντικά και από τα 

χαρακτηριστικά της εθνικής μας κουλτούρας, η οποία, σύμφωνα με τον Hofstede (1980), 

αποφεύγει την αβεβαιότητα. Ο Hofstede, μετά από εμπειρική μελέτη 116.000 

ερωτηματολογίων, σε 40 διαφορετικές χώρες, και μελετώντας 4 διαστάσεις (ατομικισμός, 

ιεραρχία, αποφυγή αβεβαιότητας και αρσενικότητα) της εθνικής κουλτούρας, η οποία 

εθνική κουλτούρα επιδρά σημαντικά στην επιχειρηματική και οργανωσιακή κουλτούρα, 

βρήκε συγκεκριμένα για την Ελλάδα, ότι η 3η διάσταση της εθνικής μας κουλτούρας, η 

αποφυγή αβεβαιότητας (uncertainty avoidance), παρουσίαζε την υψηλότερη τιμή της (112) 

ανάμεσα στις 40 χώρες, με μέσο όρο 64 και τυπική απόκλιση 24 και για τις 40 χώρες.

Η Ελλάδα συνεπώς, με την υψηλότερη αποφυγή αβεβαιότητας από όλες τις 

χώρες, είναι λογικό να μην είναι ανεκτική στην ασάφεια και αμφιβολία και οι Έλληνες 

εργαζόμενοι να μην είναι ανεκτικοί στην αλλαγή.

Έτσι, τα χαμηλά επίπεδα εργασιακής ετοιμότητας για αλλαγή στην Εμπορική 

Τράπεζα, είναι δικαιολογημένα και από τα χαρακτηριστικά της εθνικής μας κουλτούρας.

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της εθνικής μας κουλτούρας, θα πρέπει να 

αναφέρουμε το πρόγραμμα GLOBE (the Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness), το οποίο ξεκίνησε το 1993, μελέτησε 825 οργανισμούς σε 62 χώρες, τις
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οποίες κατέταξε σε 10 ομάδες (η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπης) και προσδιόρισε 9 διαστάσεις, κατά τις οποίες διαφέρουν οι εθνικές κουλτούρες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα του προγράμματος GLOBE, η 

Ελλάδα είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο ατομικισμό (individualism vs collectivism), με την 

μεγαλύτερη διεκδικητικότητα (assertiveness) (μαζί με την Ισπανία και τις ΗΠΑ), και με τον 

λιγότερο προσανατολισμό στην απόδοση (performance orientation) (S. Robbins 2003, p.70, 

source: M. Javidan and R. House, 2001).

Έτσι, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εθνικής μας κουλτούρας, προσδιορίζουν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό και τα κουλτουριακά χαρακτηριστικά των εθνικών οργανώσεων και 

των ανθρώπων-εργαζομένων που τις απαρτίζουν.

(Β) Συνεχίζοντας, σε ό,τι αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που 

ερευνήσαμε (των οργανωσιακών στάσεων), είδαμε ότι η ετοιμότητα των εργαζομένων της 

Τράπεζας για αλλαγή συσχετίζεται θετικά μεν με την οργανωσιακή αφοσίωση, αλλά με μια 

όχι τόσο ισχυρή συσχέτιση. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί πιθανόν και από το γεγονός ότι οι 

δύο μεταβλητές εμφανίζονται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα. Δηλαδή υψηλότερη 

οργανωσιακή αφοσίωση, πιθανόν να οδηγούσε σε μια mo ισχυρή συσχέτιση με την 

ετοιμότητα για αλλαγή.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή δεν συσχετίζεται 

ισχυρά με την πρόσβαση των εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας, με την 

οργανωσιακή κουλτούρα, αλλά και με την εργασιακή ικανοποίηση. Θα μπορούσαμε να 

δώσουμε την ίδια εξήγηση και ερμηνεία, εκτιμώντας ότι υψηλότερα επίπεδα των 

παραπάνω μεταβλητών (οι οποίες για την Τράπεζα κυμαίνονται λίγο mo κάτω ή λίγο mo 

πάνω από το μέτριο), πιθανόν να οδηγούσαν και σε ισχυρότερη συσχέτιση με την 

ετοιμότητα για αλλαγή, και επομένως και μεγαλύτερη ετοιμότητα των εργαζομένων της 

Τράπεζας για αλλαγή.

Συνεχίζοντας με τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που ερευνήσαμε, αξίζει 

να προσέξουμε την μέτρια ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας 

της Τράπεζας και της πρόσβασης των εργαζομένων της στους πόρους της (υλικούς και μη), 

μεταξύ της οργανωσιακής της κουλτούρας και της ικανοποίησης των εργαζομένων της και 

τέλος μεταξύ της πρόσβασης των εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας και της 

εργασιακής ικανοποίησής τους.

Για τις 3 αυτές μετρίως ισχυρές θετικές συσχετίσεις, μπορούμε να παρατηρήσουμε 

ότι και οι 3 ξεχωριστές μεταβλητές που μετρήσαμε (οργανωσιακή κουλτούρα, πρόσβαση
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στους πόρους και εργασιακή ικανοποίηση) παρουσιάζουν λίγο πάνω από το μέτριο τιμές 

(ανοδικές τιμές). Δεν είναι βέβαια επιστημονικά δόκιμο να υποθέσουμε ότι για αυτόν τον 

λόγο συσχετίζονται ισχυρά μεταξύ τους, όμως μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να 

εξηγήσουμε το πώς (και το γιατί) η μία μεταβλητή συσχετίζεται και επηρεάζει ισχυρά 

την άλλη.

Ερμηνεύοντας και εξηγώντας την πρώτη ιστυοή συ try έτιση που βρήκαμε μεταξύ

της οργανωσιακής κουλτούρας της Τράπεζας και της πρόσβασης των εργαζομένων της 

Τράπεζας στους πόρους της (υλικούς και μη), εκτιμούμε ότι όταν οι εργαζόμενοι (θεωρούν 

ότι) έχουν πάνω από το μέτριο πρόσβαση στους πόρους της Τράπεζας, είτε αυτοί είναι 

τεχνολογικοί είτε υλικοί είτε ανθρώπινοι είτε χρηματοοικονομικοί είτε τέλος στρατηγικές 

πληροφορίες και γνώση, τότε βλέπουν θετικά και την οργανωσιακή κατάσταση (κουλτούρα) 

που έχει να κάνει με τα πρότυπα της Τράπεζάς τους, την σαφήνεια και καθαρότητα 

διαδικασιών και στόχων της Τράπεζάς τους, με την υποστήριξη και φιλικότητα του 

περιβάλλοντος και της διοίκησής τους και με τις ανταμοιβές τους.

Επίσης, μπορούμε να πούμε πως όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι έχουν καλύτερη 

πρόσβαση στους πόρους της Τράπεζάς τους, τότε θεωρούν ότι βελτιώνεται και η 

οργανωσιακή τους κουλτούρα, όπως για παράδειγμα η συνεργασία μεταξύ τους (ένα 

κουλτουριακό χαρακτηριστικό της Τράπεζας που μετρήσαμε και το ονομάσαμε 

«εγκαρδιότητα και υποστήριξη», “warmth and support”).

Για την ίδια συσχέτιση συμβαίνει ασφαλώς και το αντίστροφο, δηλαδή όταν οι 

εργαζόμενοι έχουν μια πάνω από το μέτριο άποψη για την οργανωσιακή τους κουλτούρα, 

τότε ακριβώς αισθάνονται ότι έχουν και καλύτερη πρόσβαση στους πόρους της Τράπεζάς 

τους.

Εκτιμούμε ότι εμφανίζεται αυτή η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της οργανωσιακής 

κουλτούρας και της πρόσβασης των εργαζομένων στους οργανωσιακούς πόρους, πιθανόν 

διότι και η (επαρκής η μη) πρόσβαση των εργαζομένων στους οργανωσιακούς πόρους 

(organizational resources) είναι μέρος της κουλτούρας ενός οργανισμού.

Αναφορικά με την δεύτερη ισνυοή συσγέτιση μεταξύ της οργανωσιακής 

κουλτούρας και της εργασιακής ικανοποίησης, διαπιστώνουμε ότι όταν οι εργαζόμενοι 

έχουν μια πάνω από το μέτριο άποψη για την κουλτούρα της Τράπεζάς τους, τότε είναι και 

εργασιακά ικανοποιημένοι, είναι ευχαριστημένοι με την εργασία τους και τον οργανισμό 

που εργάζονται.

Τα ευρήματά μας εδώ συμφωνούν και με τις έρευνες του Schein (1985).
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Συμβαίνει μάλιστα και το αντίθετο, δηλαδή όταν οι εργαζόμενοι είναι 

ικανοποιημένοι, τότε έχουν και μια καλύτερη άποψη για την κουλτούρα της Τράπεζάς τους, 

κάτι που επιβεβαίωσαν και προηγούμενοι από εμάς ερευνητές.

Αναφορικά, τέλος, με την τρίτη ιιετρίοκ ισνυοή θετική συσ/έτισυ μεταξύ της 

πρόσβασης των εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας και της εργασιακής 

ικανοποίησής τους, διαπιστώνουμε ότι όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι έχουν πάνω από 

το μέτριο πρόσβαση στους πόρους της Τράπεζας, τότε είναι και εργασιακά ικανοποιημένοι, 

κάτι που ασφαλώς είναι και λογικό.

Αυτή η τελευταία συσχέτιση μάλιστα ενισχύεται και εξηγείται και από την 

πρώτη ισχυρή συσχέτιση που καταδείξαμε: αφού η οργανωσιακή κουλτούρα 

συσχετίζεται ισχυρά με την πρόσβαση στους πόρους και αφού η οργανωσιακή κουλτούρα 

συσχετίζεται ισχυρά με την εργασιακή ικανοποίηση, τότε είναι περίπου λογικό (μεταβατικά 

σκεπτόμενοι) και η πρόσβαση στους πόρους να συσχετίζεται και αυτή κάπως ισχυρά με την 

εργασιακή ικανοποίηση.
···

Προτάσεις

Συνεπώς, για να υλοποιηθεί η νέα επιχειρηματική στρατηγική της Εμπορικής 

Τράπεζας, σύμφωνα πάντα με την βιβλιογραφική έρευνα (literature review) που 

επιχειρήσαμε στο Α' Μέρος της παρούσας εργασίας, το ζητούμενο είναι να αυξηθεί το 

επίπεδο ετοιμότητας των εργαζομένων της για αλλαγή, κάτι που εξαρτάται ευθέως 

(αλλά και συνεργάζεται πάντα με) από ένα υψηλό επίπεδο οργανωσιακής αφοσίωσης, 

ένα υψηλό επίπεδο πρόσβασης των εργαζομένων στους πόρους της (υλικούς και μη), 

κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα και υψηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης.

Από τα ευρήματα της εμπειρικής μας έρευνας στην Τράπεζα, αυτό που 

πρωτίστως θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από την διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

και να αντιμετωπισθεί, προκειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία η νέα επιχειρηματική 

στρατηγική της Τράπεζας, είναι η χαμηλή οργανωσιακή αφοσίωση που ανιχνεύσαμε με 

το δείγμα μας και η χαμηλή ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή. Οι δύο αυτές 

μεταβλητές, χωρίς να παραγνωρίζονται και οι υπόλοιπες που διερευνήσαμε, αποτελούν 

σημεία αιχμής της πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθήσει η νέα διοίκηση.

Πώς θα επιτευχθούν όλα τα παραπάνω που έχουν σχέση με τον παράγοντα 

υλοποίησης της στρατηγικής που ονομάζεται «άνθρωποι»;
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Ασφαλώς, όπως αναφέραμε και στο Α’ Μέρος της παρούσας εργασίας, με τις 

κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (HRM 

policies and practices), που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει η Τράπεζα.

Οι κεντρικοί πυρήνες και στόχοι αυτών των πολιτικών και πρακτικών του HRM 

της Τράπεζας θα πρέπει να είναι δύο: η αύξηση του επιπέδου της οργανωσιακής 

αφοσίωσης και η αύξηση της ετοιμότητας των εργαζομένων της Τράπεζας για αλλαγή.

Οι ριζικές αλλαγές στην Τράπεζα επέδρασαν σημαντικά στην οργανωσιακή 

αφοσίωση των εργαζομένων της, την οποία βλέπουμε να εμφανίζεται σε χαμηλά επίπεδα.

Για να αυξηθεί η οργανωσιακή αφοσίωση (και μάλιστα η συναισθηματική 

οργανωσιακή αφοσίωση), η οποία ισοδυναμεί με ισχυρή επιθυμία του εργαζόμενου να 

παραμείνει στην επιχείρηση (Τράπεζα) και να αποδεχθεί και να πιστέψει στις νέες αξίες του 

οργανισμού, ασφαλώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα επιτυχημένο εσωτερικό 

μάρκετινγκ. Το επιτυχημένο εσωτερικό μάρκετινγκ είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει 

και οδηγεί στην οργανωσιακή αφοσίωση και μάλιστα στην συναισθηματική ή 

εσωτερικευμένη αφοσίωση (Durkin et al. 1999). Τα χαμηλά επίπεδα οργανωσιακής 

αφοσίωσης στην Τράπεζα είναι ενδεικτικά ενός μη επιτυχημένου εσωτερικού μάρκετινγκ.

Και επιτυχημένο εσωτερικό μάρκετινγκ σημαίνει απόκτηση και διατήρηση 

εργαζομένων που ενδιαφέρονται για τον πελάτη (εσωτερικό [συνάδελφοι] και εξωτερικό 

πελάτη). Κατά την λειτουργία του (επιτυχημένου) εσωτερικού μάρκετινγκ, οι εργαζόμενοι 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «εσωτερικοί πελάτες» της επιχ/σης, οι οποίοι θα πρέπει να 

ελκύονται από την εργασία τους (Caruana and Calleya 1998)

Επιτυχημένο εσωτερικό μάρκετινγκ σημαίνει επιτυχημένη επιλογή προσωπικού 

και στελέχωση, επιτυχημένη εκπαίδευση, ανάπτυξη και παρακίνηση του προσωπικού, 

έτσι ώστε να εξυπηρετεί σωστά και να ικανοποιεί τον πελάτη (Kotler), εν ολίγοις 

επιτυχημένες πολιτικές του HRM.

Στα πλαίσια του επιτυχημένου εσωτερικού ΜΚΤ, η διοίκηση θα πρέπει επίσης να 

επικοινωνήσει την νέα στρατηγική και τις πολιτικές της σωστά και συστηματικά 

στους εργαζομένους της ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδος, αποδεικνύοντας έτσι 

εμπράκτως ότι υπολογίζει πραγματικά στην βοήθεια αλλά και τις ικανότητές τους για την 

υλοποίηση αυτής.

Πετυχημένο εσωτερικό ΜΚΤ σημαίνει ασφαλώς σωστή παρακίνηση των 

εργαζομένων, έτσι ώστε να εξυπηρετούν σωστά τον πελάτη. Έχει άλλωστε αποδειχθεί ότι
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το επιτυχημένο εσωτερικό ΜΚ.Τ, ουσιαστικά σημαίνει επιτυχημένο εξωτερικό ΜΚΤ αλλά 

και μεγαλύτερη αποδοχή της οργανωσιακής αλλαγής (Durkin et al 1999).

Όμως επιτυχημένο εσωτερικό ΜΚΤ σημαίνει και μια διοίκηση που δείχνει ότι 

νοιάζεται για τους εργαζομένους της, είτε με το να μεριμνά για την εκπαίδευση και 

ανάπτυξή τους, εξασφαλίζοντας για αυτούς προοπτικές καριέρας και εργασιακή 

αυτοπεποίθηση, είτε με το να τους παρακινεί για τους ρόλους που τους αναθέτει κάθε φορά 

και την καριέρα για την οποία τους προετοιμάζει.

Για να αυξηθεί λοιπόν η οργανωσιακή αφοσίωση απαραίτητη είναι η σωστή, 

πολύ καλά προγραμματισμένη και συστηματική εκπαίδευση του κατάλληλα 

επιλεγμένου προσωπικού.

Επίσης, μια εργασία με προοπτική καριέρας και ικανοποιητικές ανταμοιβές, τα 

οποία θα αποτελέσουν κίνητρο για τον εργαζόμενο, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά 

και να αυξήσουν την οργανωσιακή αφοσίωση.

Τα χαρακτηριστικά της εργασίας επίσης μπορούν να επηρεάσουν και να 

αυξήσουν την οργανωσιακή αφοσίωση. Ο κατάλληλος σχεδιασμός εργασίας (job design), 

με ξεκάθαρους ρόλους, με οριζόντιο και κάθετο εμπλουτισμό εργασίας (horizontal and 

vertical job enrichment), με έμφαση στην ομαδική εργασία, με μεγαλύτερη συμμετοχή 

όλων των εργαζομένων στην λήψη των αποφάσεων, με ενδυνάμωση (empowerment), με 

μεγάλο εύρος ελέγχου-διοίκησης (wide span of control) και αυτόνομες ομάδες, μπορούν 

να αποτελέσουν κομβικά σημεία του HRM, για την αύξηση της οργανωσιακής αφοσίωσης.

Μια εργασία ελκυστική, με σημαντική εμπλοκή (high involvement) των εργαζομένων 

στην Τράπεζα και σημαντικές αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για τον κάθε εργαζόμενο 

μπορούν να οδηγήσουν στην αυτοδέσμευσή του και αφοσίωσή του στην Τράπεζα 

(commitment to the Bank).

Ένα συμμετοχικό στυλ διοίκησης και οργανωσιακής κουλτούρας (participative 

leadership and involvement culture) (Demisson), που ενθαρρύνει την λήψη αποφάσεων από 

όλα τα επίπεδα εργαζομένων, υποβοηθά και οδηγεί σε υψηλότερη οργανωσιακή αφοσίωση.

Τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά επίσης μπορούν να επηρεάσουν και να 

αυξήσουν την οργανωσιακή αφοσίωση. Πιο επίπεδες και λιτές οργανωτικές δομές (με 

πολλές παράλληλες-οριζόντιες θέσεις ευθύνης), μπορούν να αυξήσουν την οργανωσιακή 

αφοσίωση, όπου ο έλεγχος και η συμμόρφωση (control and compliance) αντικαθίστανται 

από την αφοσίωση και την αυτοδέσμευση (self-commitment) μέσω της αυτονομίας, της 

αυτοδιοίκησης, τον αυτοέλεγχο, αλλά και την αυτοαξιολόγηση των εργαζομένων.
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Ο δεύτερος σημαντικός πυρήνας του HRM θα πρέπει να είναι η αύξηση της 

ετοιμότητας των εργαζομένων της Τράπεζας για αλλαγή.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους εργαζόμενους ότι η αλλαγή δεν απειλή, αλλά 

ευκαιρία.

Για να αυξηθεί η ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή (high readiness for 

the change), δηλαδή ουσιαστικά για να αυξηθεί η ανοχή των εργαζομένων στην αμφιβολία 

και ασάφεια (high tolerance for ambiguity), θα πρέπει πρωτίστως να αυξηθεί η 

οργανωσιακή αφοσίωση με τους τρόπους που προείπαμε, θα πρέπει όμως να αυξηθεί και 

η εργασιακή ικανοποίηση, η πρόσβαση των εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας, 

αλλά και να δημιουργηθεί η κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα που θα στηρίξει την 

στρατηγική αλλαγή.

Για να αυξηθεί η εργασιακή ικανοποίηση θα πρέπει να υπάρχουν ευχάριστες 

εργασιακές συνθήκες και περιβάλλον, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, φιλικότητα και 

υποστήριξη από τους συναδέλφους, εργασιακή ασφάλεια, ικανοποιητικός μισθός και 

προαγωγές. Όλα αυτά βέβαια χαρακτηρίζουν και την οργανωσιακή κουλτούρα. Και όσο πιο 

ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι με τις διάφορες πλευρές της εργασίας τους, τόσο πιο 

αφοσιωμένοι είναι και στην Τράπεζα, αλλά και τόσο πιο πρόθυμοι να αποδεχθούν την 

αλλαγή (Guest 1987, Coopey and Hartley 1991, Cordery et al 1993, Yousef 2000 p582).

Η πρόσβαση των εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας τους οποίους χρειάζονται 

για να εκτελέσουν καλύτερα το έργο τους, και η εξασφάλιση αυτών των πόρων (υλικών, 

ανθρώπινων κλπ) είναι ζωτικής σημασίας για να αποδεχθούν την αλλαγή και να 

προετοιμασθούν καλύτερα για αυτήν. Οι στρατηγικές πληροφορίες μάλιστα και οι πόροι 

που σχετίζονται με την γνώση και ιδιαίτερα την νέα γνώση που απαιτείται για την 

υλοποίηση των νέων ρόλων και καθηκόντων, πρέπει να αποτελέσουν σημεία αναφοράς 

για την διοίκηση.

Η Τράπεζα βεβαίως έχει από καιρό ξεφύγει από την φιλοσοφία της «συναλλαγής», 

(transaction). Δεν είναι πλέον προσανατολισμένη απλώς στην συναλλαγή με τον πελάτη 

(transaction-oriented), την οποία όφειλε να διεκπεραιώνει σωστά. Έχει μεταπηδήσει 

όμως και από την προϊοντοκεντρική φιλοσοφία που παλαιότερα την διέκρινε σε μια 

φιλοσοφία απολύτως πελατοκεντρική. Έτσι έχουμε μια φιλοσοφία ΜΚΤ σχέσεων. 

Δηλαδή έχουμε πελατοκεντρική χρέωση ανθρώπων (πελατών) προς άνθρωπο (εργαζόμενο), 

δηλαδή ατομικές χρεώσεις για τους εργαζόμενους, οι οποίες τροχιοδρομούν την αλλαγή.
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Εξ’ού και το λογότυπο της τράπεζας που καθορίζει την ανθρώπινη αυτή σχέση, 

«πρόσωπο με πρόσωπο».

Έτσι ο εργαζόμενος στην Τράπεζα δεν πρέπει να είναι πλέον ένα καλό εκτελεστικό 

όργανο, ένας καλός διεκπεραιωτής τραπεζικών εργασιών, αλλά ένας «πωλητής» 

τραπεζικών προϊόντων (“from teller to seller”, Burton 1991).

Φυσικά, υπ’αυτήν την έννοια, θα πρέπει να αναπτυχθούν και τα ανάλογα 

συστήματα μέτρησης της απόδοσης του προσωπικού και της αξιολόγησής του, για την 

οποία απόδοση έχουν ήδη τεθεί πολύ συγκεκριμένοι ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί στόχοι 

από την διοίκηση.

Και η αξιολόγηση του προσωπικού ασφαλώς δεν θα πρέπει να εστιάζει μόνο σε 

κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εργαζόμενου (the Attribute Approach to 

Performance Management), όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να γίνεται με βάση 

την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών κυρίως στόχων (the Results Approach to 

Performance Management such as Management by Objectives, MBO), σε συνδυασμό με 

την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του εργαζόμενου, την οποία απαιτείται να επιδείξει σε 

κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος για να είναι αποτελεσματικός στην εργασία του (the 

Behavioral Approach to Performance Management). Η εξέταση πειραματικών 

καταστάσεων (assessment centers), η οποία ήδη έλαβε χώρα, κατά το 2003, για έναν αριθμό 

στελεχών ή υποψήφιων πελατειακών στελεχών, με σκοπό να μετρήσει και να αξιολογήσει 

την πελατειακή συμπεριφορά αυτών των στελεχών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί 

και να συμπεριλάβει όλους τους εργαζόμενους, στα πλαίσια της αξιολόγησης της 

συμπεριφοράς (Behavioral Approach).

Επιμένουμε μάλιστα στον συνδυασμό της αξιολόγησης με βάση την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων (MBO, the Results Approach) και της αξιολόγησης με βάση την 

συμπεριφορά των εργαζόμενων (The Behavioral Approach), διότι θεωρούμε ότι μόνο έτσι 

μπορεί να αποσοβηθεί ο κίνδυνος της συμπτωματικά επιθυμητής απόδοσης του 

εργαζόμενου, η οποία απόδοση περιστασιακά και πιθανόν επιφανειακά ευθυγραμμίσθηκε 

με τους αντικειμενικούς στόχους της Τράπεζας, χωρίς βεβαίως να έχει αλλάξει πραγματικά 

η συμπεριφορά του εργαζόμενου. Η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι αυτή που 

μακροπρόθεσμα αλλά και σταθερά εξασφαλίζει την επιθυμητή απόδοση. Και πίσω από 

κάθε αλλαγή συμπεριφοράς όταν αυτή έχει διάρκεια, κρύβεται ασφαλώς η αλλαγή της 

κουλτούρας του εργαζόμενου, η οποία θα πρέπει να αποτελεί τον κύριο άξονα γύρω από
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τον οποίο θα περιστραφεί η διοίκηση της απόδοσης (Performance Management) στην 

Τράπεζα.

Έτσι, για να επιτευχθεί υψηλή οργανωσιακή αφοσίωση και ετοιμότητα των 

εργαζομένων για αλλαγή τα οποία ευθέως θα συντελεσουν στην καλύτερη υλοποίηση της 

νέας επιχειρηματικής στρατηγικής της Τράπεζας, καταρχήν υπάρχει ανάγκη 

συστηματικής επικοινωνίας και πλήρους αποσαφήνισης της στρατηγικής της 

Τράπεζας και του πώς αυτή μεταφράζεται σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους.

Στην συνέχεια, θα πρέπει να εκπαιδευθούν σωστά, προγραμματισμένα αλλά και 

συστηματικά όλοι οι εργαζόμενοι, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις 

κατάλληλες ικανότητες για να ανταπεξέλθουν στους νέους ρόλους που τους ανατίθενται. Η 

εκπαίδευση μάλιστα θεωρούμε ότι είναι ένα από τα δύο σημεία-κλειδιά. Το δεύτερο σημείο- 

κλειδί είναι η παρακίνηση. Η εκπαίδευση των εργαζομένων συχνά στην Τράπεζα 

πραγματοποιείται ετεροχρονισμένα, αποσπασματικά και όχι συστηματικά.

Είναι μάλιστα συνήθης στην Τράπεζα η τεχνική εκπαίδευσης «εκτελώντας την 

συγκεκριμένη εργασία» (on the job training), την οποία εμείς θεωρούμε συχνά ακατάλληλη, 

κυρίως μάλιστα όταν αυτή αποτελεί και την μοναδική μέθοδο εκπαίδευσης κατά την 

εκμάθηση των εκάστοτε τραπεζικών εργασιών κατά την ανάληψη των εκάστοτε 

καθηκόντων. Και αυτό, διότι αυτή η μέθοδος θεωρούμε ότι είναι αποτελεσματική κυρίως 

όταν πρόκειται για επιχειρήσεις παραγωγικές. Για επιχειρήσεις όμως και οργανισμούς 

παροχής υπηρεσιών, και μάλιστα χρηματοοικονομικών, δεν είναι δυνατή η εκμάθηση του 

εργαζόμενου κατά την διάρκεια εξυπηρέτησης του πελάτη. Είναι βέβαιο ότι προκαλεί την 

δυσφορία αφενός του πελάτη, ο οποίος καθυστερείται στην εξυπηρέτησή του, αφετέρου 

όμως και του εργαζόμενου, ο οποίος, μαθαίνοντας κατά την ώρα της εργασίας, βιώνει το 

λεγόμενο εργασιακό στρες και άγχος να ανταπεξέλθει γρήγορα και αποτελεσματικά στα 

νέα καθήκοντά του.

Αντίθετα, με μια συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία θα περιέχει πολλά 

και πλούσια σεμινάρια, λίγο πριν αλλά κυρίως κατά την διάρκεια ανάληψης των νέων 

καθηκόντων και ρόλων των εργαζόμενων, με τεχνικές πολλές φορές προσομοίωσης, για να 

επιτευχθεί η πρακτική εξάσκηση και όχι μόνο η θεωρητική εκμάθηση, είναι βέβαιο ότι η 

εκπαιδευτική πολιτική στην Τράπεζα θα καταστεί αρκετά πιο αποτελεσματική.

Η εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation) επίσης, η οποία αφορά στις μετακινήσεις 

των εργαζομένων σε παράλληλες θέσεις, δεν είναι συχνή ως τεχνική εκπαίδευσης στην 

Τράπεζα και όταν πραγματοποιείται, γίνεται όχι με οργανωμένο αλλά πυροσβεστικό τρόπο,
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και πολλές φορές πειθαναγκαστικά, προκαλώντας άγχος και εργασιακό στρες με την 

προχειρότητα της. Αυτή η δυσκαμψία στις μετακινήσεις των εργαζομένων, είναι ενδεικτική 

για την μη αποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική της Τράπεζας, η οποία δυσκαμψία όμως 

μπορεί εύκολα να εξουδετερωθεί με την κατάλληλη και προγραμματισμένη εκπαίδευση.

Τέλος, τα κέντρα εξυπηρέτησης των συναδέλφων στις νέες τραπεζικές εφαρμογές, αλλά 

και στις υφιστάμενες (help desks), θεωρούμε ότι είναι μια πολύ επιτυχημένη τεχνική, η 

οποία όμως θα πρέπει να διευρυνθεί, καθώς πολλές φορές καθίσταται αναποτελεσματική, 

λόγω του μη ικανοποιητικού αριθμού εργαζομένων που τα απαρτίζουν.

Κατόπιν, μετά την αποτελεσματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των κατάλληλων 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, των κατάλληλων ανθρώπων, για την κατάλληλη θέση και ρόλο 

(γιατί ασφαλώς δεν έχουν όλοι τις ίδιες ικανότητες και καθήκον του HRM είναι να 

διερευνήσει τα δυνατά σημεία του κάθε εργαζόμενου και να προσπαθήσει να τα βελτιώσει 

και να τα αναπτύξει), σημαντική είναι η παρακίνηση των εργαζομένων να αξιοποιήσουν 

σωστά αυτές τις ικανότητες που απέκτησαν, και να αποδώσουν με τον επιθυμητό για την 

Τράπεζα τρόπο. Οι τεχνικές κινήτρων είναι πολλές και διαφέρουν ασφαλώς για τον κάθε 

εργαζόμενο, ανάλογα με τις ανάγκες του (βλέπε την ιεραρχική πυραμίδα των αναγκών του 

ατόμου του A.Maslow και την θεωρία του Herzberg και του Alderfer).

Ανάγκες + κίνητρα = ενέργειες, κι επειδή ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να έχει 

κατακτήσει και διαφορετικό επίπεδο αναγκών του, παρακινείται και με διαφορετικό τρόπο. 

Γι αυτό η παρακίνηση για κάθε εργαζόμενο μπορεί και πρέπει να διαφέρει.

Και καθώς το άτομο μετατοπίζει όλο και υψηλότερα το επίπεδο των αναγκών του, και 

καθώς οι άνθρωποι τείνουν να ικανοποιήσουν όλη την κλίμακα των αναγκών τους (από τις 

φυσικές ανάγκες μέχρι την αυτοπραγμάτωση και αυτοεκπλήρωσή τους), η Τράπεζα δύναται 

να παρέχει συνεχή παρακίνηση στους εργαζομένους της, παρέχοντας όχι μόνο εξωτερικές 

αλλά και εσωτερικές ανταμοιβές, υποκινώντας τους έτσι συνεχώς καθ'όλη την διάρκεια της 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Εξωτερικές ανταμοιβές είναι η εξασφάλιση της απασχόλησης, οι συνθήκες εργασίας 

και οι οικονομικές ανταμοιβές, ενώ οι εσωτερικές ανταμοιβές είναι η κοινωνική 

συναναστροφή, οι προοπτικές καριέρας και συνεχούς εργασιακής αναρρίχησης, το γόητρο, 

το κύρος και η δύναμη, το αίσθημα επιτυχίας, κάποιες συμβολικές πράξεις αναγνώρισης.

Τα κίνητρα παραγωγικότητας ή επίτευξης στόχων (bonus), τα κίνητρα ποιότητας, τα 

κίνητρα βελτιώσεων, τα κίνητρα παρουσίας, τα κίνητρα συμπεριφοράς είναι μερικές 

τεχνικές κινήτρων.

Κυριακή \Ιουρατίόον ΦφΐΗηχ’φιος 2005
224



Τα οικονομικά κίνητρα και οι οικονομικές ανταμοιβές για την ανάπτυξη της 

επιθυμητής απόδοσης (δηλαδή επιθυμητά αποτελέσματα αλλά και επιθυμητή συμπεριφορά) 

(payment related to desirable performance), ως εξωτερική ανταμοιβή, είναι μια 

πρωτοβάθμια τεχνική παρακίνησης, που όμως αδιαμφισβήτητα αποτελεί και μια μέθοδο 

που στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον εργαζόμενο, το οποίο αφορά στην αντίληψη ότι η 

προσπάθεια για την επιθυμητή απόδοση ανταμείβεται όταν είναι επιτυχής.

Για να προσπαθήσει βέβαια ο εργαζόμενος θα πρέπει να αποδίδει αξία σε αυτήν την 

ανταμοιβή (τα οικονομικά κίνητρα), κι εδώ τίθεται η προβληματική των κατάλληλων 

κινήτρων για τον κάθε εργαζόμενο.

Έτσι:

Αποδιδόμενη από τον εργαζόμενο αξία στις ανταμοιβές (δηλαδή κατάλληλα για τον 

ίδιο κίνητρα) X Προσδοκίες ότι η επιτυχής προσπάθεια θα ανταμειφθεί = 

Παρακίνηση (θεωρία των προσδοκιών του Vroom).

Γι αυτό η τεχνική της παρακίνησης των εργαζομένων είναι μια διαρκής και αέναη 

διαδικασία, που δεν θα πρέπει να στηρίζεται ασφαλώς μόνο στις εξωτερικές ανταμοιβές, 

καθώς όλοι οι εργαζόμενοι δεν παρακινούνται με τον ίδιο τρόπο, αλλά και στις εσωτερικές 

ανταμοιβές.

Τα δύο κομβικά σημεία λοιπόν του HRM της Τράπεζας θα πρέπει να είναι η 

εκπαίδευση και η παρακίνηση, τα οποία μπορούν να αυξήσουν την οργανωσιακή 

αφοσίωση, την εργασιακή ικανοποίηση και την ετοιμότητα για αλλαγή, τα οποία τελικά θα 

αλλάξουν και την κουλτούρα της Τράπεζας. Γιατί σε κάθε στρατηγική αλλαγή, αυτό είναι 

και το δυσκολότερο: να αλλάξει η κουλτούρα της επιχείρησης, η οποία θα στηρίξει αυτήν 

την αλλαγή.

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της στρατηγικής, η κουλτούρα τώρα πια είναι 

αυτή που οδηγεί και επηρεάζει την στρατηγική (culture drives strategy) (την διαμόρφωσή 

της στρατηγικής) και προηγείται αυτής (Β. Dobni 2003, ρ.44).

Αλλά και η στρατηγική πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο και 

κατάλληλο περιβάλλον κουλτούρας του οργανισμού (organizational context) (F.Okumus 

2003) και η επιτυχής υλοποίησή της με την επιθυμητή απόδοση της οργάνωσης και των 

εργαζομένων είναι αυτή που δημιουργεί και νέα κουλτούρα για τον οργανισμό και τους 

εργαζομένους του. Υπάρχει δηλαδή στο μοντέλο που αναφέραμε στην παράγραφο Α.5 της 

παρούσας, όχι μια γραμμική σχέση μεταξύ στρατηγικής και κουλτούρας, αλλά μια κυκλική 

σχέση αλληλεξάρτησης, με προεξάρχουσα βέβαια την κουλτούρα στην οποιαδήποτε
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στρατηγική επιλογή, καθώς η κουλτούρα είναι αυτή που προηγείται της στρατηγικής 

(culture drives strategy or culture before strategy).

Για να υλοποιηθεί η νέα επιχειρηματική στρατηγική λοιπόν, πρέπει κυρίως να 

αλλάξει η επιχειρηματική κουλτούρα και δευτερευόντως η οργανωτική δομή, τα οποία 

αποτελούν και το οργανωσιακό περιβάλλον (organizational context).

Οι θεωρητικοί επιμένουν ότι η υλοποίηση κάθε νέας στρατηγικής μιας επιχ/σης 

πραγματοποιείται κυρίως μέσω της αλλαγής της επιχειρηματικής της κουλτούρας και 

για να επιτευχθεί η στρατηγική αλλαγή, πρέπει πρώτα να υπάρξει αλλαγή της 

οργανωσιακής κουλτούρας. Η κουλτουριακή αλλαγή όμως είναι και η δυσκολότερη 

πρόκληση για κάθε επιχείρηση.

Η αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς 

τρόπους, εμείς θεωρούμε όμως ότι αυτή πρέπει να βασίζεται κυρίως στην συμπεριφορική 

αλλαγή των ανθρώπων της επιχείρησης ως εργαζομένων αλλά και ως ξεχωριστών 

προσωπικοτήτων. Για να αλλάξει η επιχείρηση πρέπει πρώτα να αλλάξει ο άνθρωπός της. 

Η αντικατάστασή του βέβαια είναι πολλές φορές αναγκαία, δεν είναι πάντα όμως θεμιτή, 

διότι η “συναισθηματική” αφοσίωση και το “συναισθηματικό” δέσιμο με την επιχείρηση, 

συνοδεύεται πάντα από μια μεγάλη διάρκεια παραμονής στην επιχείρηση. Και είδαμε 

στην βιβλιογραφική μας ανασκόπηση ότι η “συναισθηματική” οργανωσιακή αφοσίωση 

(affective organizational commitment) είναι αυτή η οποία κυρίως επηρεάζει την απόδοση 

των εργαζομένων (Iverson et al. 1996, ρ.40, Caruana et al. 1997, Meyer and Allen 1989) 

και την αποδοχή των εργαζομένων για αλλαγή (Μ. Durkin et al. 1999, ρ. 128). Η 

συναισθηματική αφοσίωση επίσης είναι αυτή η οποία κυρίως επηρεάζεται από το 

εσωτερικό μάρκετινγκ ή διαφορετικά τις πολιτικές της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων 

(HRM policies) (Caruana et al. 1998 p.l 12).

Έτσι, πρέπει η επιχείρηση, και στην περίπτωσή μας η Τράπεζα, να επενδύσει στους 

υπάρχοντες ανθρώπους της προσπαθώντας να αλλάξει την συμπεριφορά τους προς την 

επιθυμητή κατεύθυνση, αλλάζοντας με αυτόν τον τρόπο και την κουλτούρα τους.

Ο εργαζόμενος όμως μπορεί να δύναται να επιδείξει την επιθυμητή συμπεριφορά, 

δηλαδή να έχει τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες (skills), αλλά να μην θέλει, 

πιθανόν γιατί δεν έχει την κατάλληλη παρακίνηση (motivation). Κάτι που φυσικά 

θεραπεύεται με την κατάλληλη για τον κάθε εργαζόμενο παρακίνηση και κίνητρα από 

την πλευρά της διοίκησης, όπως για παράδειγμα οι οικονομικές ή άλλες αμοιβές που 

συνδέονται και ευθυγραμμίζονται με την απόδοση (μεταβλητές αμοιβές).
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Επίσης ο εργαζόμενος μπορεί να θέλει να επιδείξει την επιθυμητή συμπεριφορά, 

καθώς είναι σωστά και κατάλληλα παρακινούμενος, αλλά να μην μπορεί να την επιδείξει 

είτε γιατί δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα είτε γιατί το περιβάλλον και η κουλτούρα του 

οργανισμού του και οι γενικότεροι παράγοντες τον αποθαρρύνουν είτε γιατί δεν ξέρει 

τελικά ποια είναι αυτή η επιθυμητή συμπεριφορά. Αυτοί οι σκόπελοι θεραπεύονται 

κυρίως με την σωστή εκπαίδευση και την επικοινωνία της στρατηγικής αλλά και την 

διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης μέσα στον οργανισμό (οργανισμός που 

«μαθαίνει» - learning organization) (Todd Jick, 2001).

Αλλά και πάλι, για να δημιουργηθεί ένας οργανισμός που μαθαίνει, κάτι για το 

οποίο γίνεται πολύς λόγος τελευταία, θα πρέπει πρώτα να αλλάξει η κουλτούρα του 

οργανισμού ως συνόλου, να αλλάξει δηλαδή το σύστημα αξιών του οργανισμού που 

μεταλαμπαδεύεται από τον έναν στον άλλον, τα do και τα don’ts, και μετά να αλλάξουν οι 

δομές και οι διαδικασίες.

Έτσι, επανερχόμενοι στην επίδειξη της επιθυμητής συμπεριφοράς από τους 

εργαζόμενους και στην προσπάθεια της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων προς αυτήν την 

κατεύθυνση, κάτι το οποίο θα αλλάξει εν τέλει και την κουλτούρα του οργανισμού ως 

συνόλου, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι αναγκαία και ικανή συνθήκη για αυτήν την 

συμπεριφορά είναι όχι μόνο το να ιιποοεί αλλά και να θέλει ο εοναΕόιιενος να επιδεί£ει 

την επιθυιιητή συιιπεοιωορά.

Μπορώ (αναγκαία συνθήκη) —► επιτυγχάνεται με εκπαίδευση (training)

Θέλω (ικανή συνθήκη) —> επιτυγχάνεται με παρακίνηση (motivation)

Με τις παραπάνω πρωτοβουλίες από την πλευρά της Διοίκησης Α.Π. της Τράπεζας, 

και με τις τακτικές του εσωτερικού ΜΚΤ, δύναται να αλλάξει και η κουλτούρα όχι

μόνο των εργαζομένων αλλά και του οργανισμού ως συνόλου, προς την κατεύθυνση εκείνη 

η οποία θα διευκολύνει την στρατηγική αλλαγή. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η κουλτούρα 

διοικείται μέσα από τις πολιτικές και πρακτικές των ανθρωπίνων πόρων.

Από την εμπειρική μας έρευνα είναι αξιοσημείωτη άλλωστε και η ισχυρή 

συσχέτιση που βρήκαμε μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας και της πρόσβασης των 

εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας και μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας και 

της εργασιακής τους ικανοποίησης. Αυτά τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν περίτρανα τον 

ισχυρισμό ότι η οργανωσιακή κουλτούρα στην Τράπεζα επηρεάζεται (αλλά σαφώς και 

επηρεάζει) από την πρόσβαση των εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας και την 

ικανοποίηση των εργαζομένων.
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Εν ολίγοις, αυτό σημαίνει ότι εφόσον η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων επιθυμεί να 

αλλάξει την κουλτούρα στην Τράπεζα για να διευκολύνει την στρατηγική αλλαγή, τότε 

σαφέστατα θα πρέπει να φροντίσει ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να 

αποκτήσουν τους αναγκαίους και απαραίτητους πόρους για την εργασία τους είτε αυτοί 

είναι υλικο-χρηματοοικονομικο-τεχνικοί είτε ανθρώπινοι πόροι είτε τέλος στρατηγική 

πληροφορία και γνώση. Επιπλέον, για να αλλάξει η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων την 

κουλτούρα στην Τράπεζα θα πρέπει να έχει ικανοποιημένους εργαζόμενους. Και 

προείπαμε τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η εργασιακή ικανοποίηση.

Και επειδή ακριβώς η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να είναι εμφανής ή αφανής, 

με την αφανή κουλτούρα να αφορά σε αξίες, πιστεύω, συναισθήματα, τρόπους σκέψης 

και στάσεις που δεν φαίνονται εύκολα (Schermerhom 1994, Σ.Ξηροτύρη-Κουφίδου 2001), 

γι αυτό και πιστεύουμε ότι ο ακριβής προσδιορισμός της από την Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων είναι εξαιρετικά δύσκολος, αλλά εξαιρετικά σημαντικός ούτως ώστε να μπορέσει η 

Δ.Α.Π. να εκτιμήσει τις δυνατότητες και τους τρόπους αλλαγής της, με τελικό σκοπό την 

διευκόλυνση της στρατηγικής αλλαγής. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο θεωρούμε την 

διερεύνηση των στάσεων των εργαζομένων, μέσα από εκτεταμένες και συστηματικές 

έρευνες (attitude surveys), ζωτικής σημασίας για την Τράπεζα.

Εξήραμε στην παρούσα εργασία τον ρόλο της οργανωσιακής αφοσίωσης για την 

επίτευξη της στρατηγικής αλλαγής στην Τράπεζα, ρόλος που ανατίθεται σαφέστατα 

στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων της Τράπεζας, η οποία θα πρέπει να είναι ασφαλώς 

ευθυγραμμισμένη με την νέα στρατηγική (άρα μιλούμε για Στρατηγική Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων).

Η σύγχρονη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων της Τράπεζας θα πρέπει 

να συμπεριλάβει στην ατζέντα της θέματα όπως (Guest 1987, Torrington et al. 1995):

ν' η αφοσίωση των εργαζομένων στην Τράπεζα, με την έννοια όχι μόνο της 

αφοσίωσης στην επιδίωξη των προαποφασισθέντων στόχων, αλλά και με την 

έννοια της ταύτισης με την Τράπεζα (Guest 1987, Torrington et al. 1995).

S η αφοσίωση στην ποιότητα στην παροχή υπηρεσίας και στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πελάτη, μέσα από μια πελατοκεντρική φιλοσοφία, η οποία 

όμως ικανοποιεί όχι μόνο τον εξωτερικό αλλά και τον εσωτερικό πελάτη 

(δηλαδή τον εργαζόμενο).

S η συνεχής μάθηση (continuous learning), για να υπάρξει ένας οργανισμός 

που «μαθαίνει» (learning organization), ο οποίος απασχολεί «εργάτες γνώσης»
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(knowledge workers), που αντιστέκονται στο μοντέλο και πρότυπο της 

«διαταγής και του ελέγχου» (Drucker 1988), στο πρότυπο της συμμόρφωσης 

και της υποταγής αλλά υιοθετούν το πρότυπο της αφοσίωσης και την ταύτισης 

με τον οργανισμό (from compliance to commitment) (Todd Jick, 2001).

S η πρόσβαση των εργαζομένων στους πόρους της Τράπεζας.

S η εργασιακή ικανοποίηση (Coopey and Hartley 1991, Cordery et al.1993, 

Yousef 2000).

/ η αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας (Zeffane 1996).

S και τέλος, η ετοιμότητα των εργαζομένων για αλλαγή (B.Metcalfe et al. 

2001, Zeffane 1996.

Παραπάνω μιλήσαμε για τους τρόπους αύξησης αυτών των σημαντικών θεμάτων- 

κλειδιών, τα οποία ουσιαστικά αποβλέπουν στην επιτυχή υλοποίηση της νέας 

επιχειρηματικής στρατηγικής της Τράπεζας και στην καλύτερη απόδοσή της ως 

επιχείρησης. Η σωστή εκπαίδευση και παρακίνηση όλων των εργαζομένων είπαμε ήδη ότι 

είναι δύο από αυτούς τους τρόπους.

Άλλωστε σύμφωνα και με τον Guest (1987) η υψηλή απόδοση σε ατομικό επίπεδο, 

εξαρτάται από την υψηλή παρακίνηση, την ύπαρξη γνώσεων και δεξιοτήτων και την 

αντίληψη του ρόλου από τον ίδιο τον εργαζόμενο (αναλαμβανόμενος ρόλος).

Η από κάτω προς τα πάνω και όχι μόνο η από πάνω προς τα κάτω, η κάθετη, η 

οριζόντια, αλλά και η παράλληλη οργανωσιακή επικοινωνία, είναι ζωτικής σημασίας.

Ο κατάλληλος σχεδιασμός εργασίας (job design) που βασίζεται στην πολυειδίκευση, 

την ομαδικότητα και κυρίως την αυτονομία, τον αυτοέλεγχο και την αυτοβελτίωση έχει 

καταλυτική δράση.

Η εκπαίδευση που βασίζεται στην ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών 

(διατμηματικών) ικανοτήτων, όχι μόνο για υφιστάμενους αλλά και για μελλοντικούς 

ρόλους, με έμφαση στην διάγνωση, επίλυση αλλά και πρόγνωση εργασιακών 

προβλημάτων, είναι επίσης κρίσιμη για τα παραπάνω θέματα-κλειδιά.

Οι ομαδικοί (και όχι τόσο οι ατομικοί) στόχοι με έμφαση όχι μόνο στα αποτελέσματα 

και την παραγωγικότητα, αλλά στην συμπεριφορά και την ποιότητα, είναι ζωτικής 

σημασίας.

Συστήματα αξιολόγησης των εργαζομένων που συμπληρώνονται όχι μόνο από τους 

προϊσταμένους τους αλλά και από τους συναδέλφους τους και τους εξωτερικούς πελάτες, 

είναι επίσης κρίσιμα. Συστήματα αξιολόγησης που βασίζονται και στην αυτο-αξιολόγηση
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θεωρούμε επίσης ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ για την διοίκηση απόδοσης σε μια σύγχρονη 

επιχείρηση.

Ομαδικές και όχι τόσο ατομικές αμοιβές, εσωτερικές και όχι μόνο εξωτερικές 

ανταμοιβές, βελτιώνουν την διοίκηση αμοιβών μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Προαγωγές και στελεχώσεις σε θέσεις ευθύνης που επιλέγονται από συναδέλφους (by 

peers) και όχι μόνο από προϊσταμένους και ανωτέρους (by supervisors), εκφράζουν επίσης 

σύγχρονες τάσεις. Προαγωγές που βασίζονται στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

(problem-solving skills) και στο πνεύμα ομαδικότητας και διευκόλυνσης της ομάδας 

(promotion based on group facilitation), και τέλος οριζόντια και όχι μόνο κάθετη προοπτική 

καριέρας, εκφράζουν ένα νέο και αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης ανθρώπινων πόρων.

Τα πολυδύναμα στελέχη του μέλλοντος επίσης, δεν πρέπει να κρίνονται μόνο από τα 

αποτελέσματα, αλλά και από την σωστή εκπαίδευση, ανάπτυξη και ενδυνάμωση των 

υφισταμένων τους (γιατί τα στελέχη δεν εκτελούν αλλά συντονίζουν).

Τέλος, επιχειρηματική, οργανωσιακή κουλτούρα που δεν βασίζεται στην ατομικότητα 

αλλά την συλλογικότητα, κουλτούρα που δεν βασίζεται μόνο στα κέρδη και την 

παραγωγικότητα, αλλά στην ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη, είναι το νέο 

mantra, η νέα έμπνευση στο επιχειρηματικό «γίγνεσθαι» (J. Evans & W. Lindsay, 2002).

Τα θέματα-κλειδιά, οι μεταβλητές που ερευνήσαμε στην Τράπεζα που 

απασχόλησε την παρούσα εργασία, βρήκαμε ότι βρίσκονται σε ένα μεταιχμιακό, ένα 

οριακό επίπεδο, άλλες με μια ελαφρά τάση προς τα πάνω και άλλες προς τα κάτω. Αυτό 

σημαίνει ότι η οργανωσιακή κατάσταση στην Τράπεζα βρίσκεται στην μέση. Και όταν η 

κατάσταση βρίσκεται στην μέση, τότε πρέπει και μπορούν να γίνουν τομές.

Βασική προϋπόθεση όμως είναι ο ίδιος ο Διευθυντής αλλά και τα ανώτερα-ανώτατα 

στελέχη του Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων της Τράπεζας, να συμμετέχουν σε όλα τα 

στάδια της στρατηγικής διαδικασίας (δηλαδή τόσο στην διαμόρφωση, όσο και στην 

υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Τράπεζας), προκειμένου να σχεδιάσουν 

και να υλοποιήσουν τις κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, οι οποίες αφενός θα αντιμετωπίσουν τα θέματα αιχμής 

(οργανωσιακή αφοσίωση, εργασιακή ικανοποίηση, ετοιμότητα των εργαζομένων για 

αλλαγή κλπ) στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, αφετέρου θα ευθυγραμμισθούν και θα 

εναρμονισθούν με την νέα επιχειρηματική στρατηγική, επιτυγχάνοντας έτσι την 

ολοκλήρωση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, δηλαδή την Στρατηγική Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων.
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Επίσης βασική προϋπόθεση είναι και η ουσιαστική εμπλοκή των μεσαίων στελεχών 

(middle managers), τα οποία αποτελούν την καρδιά της επιχείρησης, τόσο σε θέματα 

διαμόρφωσης και υλοποίησης της στρατηγικής, άρα μιλούμε για «στρατηγική συζήτηση» 

(“strategic conversation”) μεταξύ της διοίκησης και των μεσαίων στελεχών, όσο και σε 

θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και άρα μιλούμε για ανάμειξη στελεχών γραμμής 

στην διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (Mabey et al. 1998, Shepherd et al. 2000).

Βασικό σημείο αναφοράς όμως όλων αυτών των στελεχών αλλά και γενικά της 

Διοίκησης της Τράπεζας, θα πρέπει να είναι η πεποίθηση ότι ο εργαζόμενος δεν είναι 

κόστος για την Τράπεζα, αλλά ένας πολύ σημαντικός πόρος, ο οποίος κατάλληλα 

αξιοποιούμενος μπορεί να προσδώσει τα μέγιστα στην επιχείρηση, εκφράζοντας τον 

καλύτερο εαυτό του. Το βασικό λοιπόν είναι η επιχείρηση να πιστέψει ότι αξίζουν όλοι οι 

εργαζόμενοι και ότι όλοι με την σειρά τους μπορούν να προσφέρουν αξία στην επιχείρηση 

και να υπερβούν κατά πολύ τις φιλοδοξίες τους, εφόσον βέβαια η ίδια τους το επιτρέψει και 

τους αξιοποιήσει κατάλληλα και σωστά, επενδύοντας σε αυτούς. Η αντίθετη πεποίθηση 

και στάση ισοδυναμεί με στρατηγική μυωπία.

Άλλωστε καμία επιχείρηση δεν είναι τίποτε χωρίς τους ανθρώπους της. Αυτοί κάθε 

φορά κάνουν την διαφορά. Οι οργανωσιακές αλλαγές ασφαλώς επιφέρουν αντίδραση και 

πιθανόν άρνηση. Η πρόκληση κάθε επιχείρησης όμως είναι να αντιμετωπίσει έγκαιρα και 

σωστά τους ιστούς αντιπαράθεσης σε αυτές τις αλλαγές, πείθοντας για αυτές και όχι 

εκφοβίζοντας ή επιβάλλοντάς τις, με κέρδος αφοσιωμένους και όχι υποταγμένους 

εργαζόμενους. Γι αυτό και η ικανότητα διαχείρισης και διοίκησης των αλλαγών είναι πια 

ένα απαραίτητο συστατικό στοιχείο της διοικητικής συμπεριφοράς, η οποία από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1990, αλλά κυρίως από το 2000 και μετά, άρχισε να απασχολεί την 

διοικητική επιστήμη (Management).

Κοινός παρονομαστής πάντα της επιβίωσης, της επιτυχίας αλλά και της εξέλιξης είναι 

η αλλαγή. Μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο η Τράπεζα έθεσε την προβληματική της. Το 

ζητούμενο τώρα πια, είναι με μια νέα, δημιουργική ώσμωση των παραμέτρων στις οποίες 

αναφερθήκαμε στην παρούσα εργασία, να αντιμετωπισθούν οι παράγοντες επιτυχημένης 

υλοποίησης της στρατηγικής (strategy implementation success-factors), που αφορούν στον 

«άνθρωπο».

Διότι δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό από το να αισθάνεται ένας εργαζόμενος 

υπερήφανος για την επιχείρηση που εργάζεται και παρόμοια μια επιχείρηση να αισθάνεται 

υπερήφανη για τους ανθρώπους της.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου
Παρακαλούμε απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις σύμφωνα με το πώς αυτές ταιριάζουν σε εσάς. 
Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Είναι σημαντικό να αξιολογείτε την κάθε 
ερώτηση σύμφωνα με το πώς εσείς νιώθετε ειλικρινά και όχι με αυτό που θα επιθυμούσατε να 
νοιώθετε.

ΜΕΡΟΣ A

Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα:
7 = συμφωνώ πολύ, 6 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ λίγο, 4 = ούτε συμφωνώ-ούτε διαφωνώ, 
_________________3 = διαφωνώ λίγο, 2 = διαφωνώ, 1 = διαφωνώ πολύ._________________

1 Ένας ειδικός που δεν μπορεί να βρει μια οριστική απάντηση 
πιθανόν δεν γνωρίζει τόσα πολλά. 7 6 5 4 3 2 1

2 Θα επιθυμούσα να ζήσω και να εργαστώ για λίγο καιρό σε μια 
ξένη χώρα. 7 6 5 4 3 2 1

3 Πράγματι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί 
να επιλυθεί. 7 6 5 4 3 2 1

4 Οι άνθρωποι που προσαρμόζουν την ζωή τους σε ένα 
πρόγραμμα, πιθανότατα χάνουν τα περισσότερα από αυτήν. 7 6 5 4 3 2 1

5 Μια καλή δουλειά είναι αυτή στην οποία το τι πρέπει να γίνει 
και το πώς πρέπει να γίνει είναι πάντα ξεκάθαρα. 7 6 5 4 3 2 1

6 Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να καταπιάνεσαι με ένα 7 Λ 7 1πολύπλοκο πρόβλημα από το να λύνεις ένα εύκολο. / 0 0 Η J

7 Μακροχρόνια είναι πιθανό να καταφέρεις περισσότερα 
αντιμετωπίζοντας μικρά και απλά προβλήματα, παρά 
αντιμετωπίζοντας μεγάλα και περίπλοκα προβλήματα.

7 6 5 4 3 2 1

8 Συχνά οι πιο ενδιαφέροντες και ενθαρρυντικοί άνθρωποι είναι 
αυτοί που δεν τους ενοχλεί να είναι διαφορετικοί και 
πρωτότυποι.

7 6 5 4 3 2 1

9 Αυτό στο οποίο είμαστε συνηθισμένοι είναι πάντα 
προτιμότερο, από αυτό που μας είναι άγνωστο. 7 6 5 4 3 2 1

10 Οι άνθρωποι που επιμένουν σε απαντήσεις του τύπου «ναι» ή 
«όχι», απλώς δεν γνωρίζουν το πόσο περίπλοκα είναι τα 
πράγματα.

7 6 5 4 3 2 1

11 0 άνθρωπος ο οποίος ζει μια ομαλή και συνηθισμένη ζωή, 
στην οποία λίγες εκπλήξεις ή λίγα απρόβλεπτα γεγονότα 
συμβαίνουν, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ ευγνώμων για 
αυτό.

7 6 5 4 3 2 1

12 Πολλές από τις πιο σημαντικές αποφάσεις μας βασίζονται σε 
ανεπαρκή πληροφόρηση. 7 6 5 4 3 2 1

13 Μου αρέσουν περισσότερο οι συντροφιές στις οποίες οι 
περισσότεροι άνθρωποι μου είναι γνωστοί, παρά οι συντροφιές 
στις οποίες όλοι ή οι περισσότεροι άνθρωποι μου είναι τελείως 
άγνωστοι.

7 6 5 4 3 2 1

14 Οι δάσκαλοι ή οι προϊστάμενοι που αναθέτουν ασαφείς 
εργασίες δίνουν την ευκαιρία στους διδασκόμενους ή στους 
υφισταμένους να επιδείξουν πρωτοβουλία και πρωτοτυπία.

7 6 5 4 3 2 1

15 Όσο συντομότερα αποκτήσουμε όλοι παρόμοιες αξίες και 
ιδανικά τόσο το καλύτερο. 7 6 5 4 3 2 1

16 Ένας καλός δάσκαλος είναι αυτός ο οποίος σε κάνει να 
αναρωτιέσαι για τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. 7 6 5 4 3 2 1
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ΜΕΡΟΣ B

Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα:
7 = συμφωνώ πολύ, 6 = συμφωνώ, 5 — συμφωνώ λίγο, 4 = ούτε συμφωνώ-ούτε διαφωνώ, 
_________________3 = διαφωνώ λίγο, 2 = διαφωνώ, 1 = διαφωνώ πολύ._________________

1 Θα χαιρόμουν πολύ να περάσω το υπόλοιπο της καριέρας μου 
σ’ αυτόν τον οργανισμό. 7 6 5 4 3 2 1

2 Μου αρέσει να συζητώ για τον οργανισμό που εργάζομαι με 
ανθρώπους έξω από αυτόν. 7 6 5 4 3 2 1

3 Αληθινά αισθάνομαι σαν να είναι και δικά μου τα προβλήματα 
αυτού του οργανισμού. 7 6 5 4 3 2 1

4 Πιστεύω πως θα μπορούσα εύκολα να «δεθώ» με έναν άλλον 
οργανισμό, όσο είμαι και με αυτόν στον οποίον εργάζομαι. 7 6 5 4 3 2 1

5 Δεν αισθάνομαι ότι είμαι «μέλος της οικογένειας» σ'αυτόν 
τον οργανισμό. 7 6 5 4 3 2 1

6 Δεν αισθάνομαι “συναισθηματικά” δεμένος» μ'αυτόν τον 
οργανισμό. 7 6 5 4 3 2 1

7 Αυτός ο οργανισμός έχει μεγάλη προσωπική σημασία για μένα 7 6 5 4 3 2 1
8 Δεν έχω έντονη την αίσθηση ότι ανήκω σε αυτόν τον 

οργανισμό. 7 6 5 4 3 2 1

9 Στ’αλήθεια νοιάζομαι για την τύχη αυτού του οργανισμού. 7 6 5 4 3 2 1
10 Δεν φοβάμαι για το τι μπορεί να συμβεί εάν αφήσω την 

δουλειά μου χωρίς να έχω κάποια άλλη να με περιμένει. 7 6 5 4 3 2 1

11 Θα μου ήταν πολύ δύσκολο να αφήσω αυτόν τον οργανισμό 
τώρα αμέσως, ακόμη και εάν το ήθελα. 7 6 5 4 3 2 1

12 Πάρα πολλά πράγματα στην ζωή μου θα διαλύονταν εάν 
αποφάσιζα ότι ήθελα να αφήσω τώρα τον οργανισμό που 
εργάζομαι.

7 6 5 4 3 2 1

13 Δεν θα μου κόστιζε πάρα πολύ να αφήσω τώρα τον οργανισμό 
που εργάζομαι. 7 6 5 4 3 2 1

14 Αυτήν την στιγμή, το να μείνω στον οργανισμό που εργάζομαι 
είναι ένα θέμα τόσο αναγκαιότητας όσο και επιθυμίας. 7 6 5 4 3 2 1

15 Αισθάνομαι ότι έχω πάρα πολύ λίγες επιλογές, εάν αφήσω 
αυτόν τον οργανισμό. 7 6 5 4 3 2 1

16 Εάν άφηνα αυτόν τον οργανισμό, μία από τις λίγες σοβαρές 
συνέπειες θα ήταν η έλλειψη διαθέσιμων εναλλακτικών 
επιλογών.

7 6 5 4 3 2 1

17 Ένας πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο συνεχίζω να 
εργάζομαι σ’αυτόν τον οργανισμό είναι το ότι, το να τον 
αφήσω θα απαιτούσε σοβαρή προσωπική θυσία από μέρους 
μου - ένας άλλος οργανισμός μπορεί να μην μου προσφέρει 
όλα τα προνόμια και οφέλη που απολαμβάνω τώρα.

7 6 5 4 3 2 1

18 Νομίζω ότι οι άνθρωποι σήμερα μετακινούνται από επιχείρηση 
σε επιχείρηση πολύ συχνά. 7 6 5 4 3 2 1

19 Δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε πιστός 
στον οργανισμό που εργάζεται. 7 6 5 4 3 2 1

20 Το να μεταπηδά κανείς από οργανισμό σε οργανισμό δεν μου 
φαίνεται καθόλου ανήθικο. 7 6 5 4 3 2 1

21 Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο συνεχίζω να εργάζομαι 
σ'αυτόν τον οργανισμό είναι το ότι, πιστεύω πως η αφοσίωση 
είναι σημαντική κι επομένως αισθάνομαι κατά κάποιον τρόπο 
ηθική υποχρέωση να παραμείνω.

7 6 5 4 3 2 1
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22 Εάν είχα μιά άλλη προσφορά για μιά καλύτερη δουλειά κάπου 
αλλού, δεν θα αισθανόμουν ότι θα ήταν σωστό να αφήσω τον 
οργανισμό που εργάζομαι.

7 6 5 4 3 2 1

23 Διδάχθηκα να πιστεύω στην αξία του να παραμένεις πιστός σε 
έναν οργανισμό. 7 6 5 4 3 2 1

24 Τα πράγματα ήταν καλύτερα τον καιρό που οι άνθρωποι 
έμεναν σε έναν οργανισμό τον περισσότερο χρόνο της 
καριέρας τους.

7 6 5 4 3 2 1

25 Δεν νομίζω ότι το να θέλεις να είσαι “ο άνθρωπος της 
επιχείρησης” είναι λογικό πια. 7 6 5 4 3 2 1

ΜΕΡΟΣ Γ

Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 
1 = σε πολύ μικρό βαθμό, 2-σε αρκετά μικρό βαθμό, 3 = σε μέτριο βαθμό, 

______________ 4 -σε αρκετά μεγάλο βαθμό, 5-σε πολύ μεγάλο βαθμό._______________

1 Γνωρίζετε και κατανοείτε την στρατηγική και τους στόχους 
της τράπεζας που εργάζεσθε; 1 2 3 4 5

2 Γνωρίζετε και κατανοείτε την αποστολή και το όραμα 
τράπεζας που εργάζεσθε; 1 2 3 4 5

3 Έχετε πρόσβαση στις “στρατηγικές” πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για να κάνετε σωστά την δουλειά σας; 1 2 3 4 5

4 Έχετε πρόσβαση στους πόρους που χρειάζεστε για να κάνετε 
καλά την δουλειά σας; 1 2 3 4 5

5 Μπορείτε να αποκτήσετε τους αναγκαίους πόρους 
(ανθρώπινους-τεχνολογικούς-φυσικούς-χρηματοοικονομικούς) 
για να υποστηρίξετε νέες ιδέες;

1 2 3 4 5

6 Όποτε χρειάζεστε επιπρόσθετους πόρους για να κάνετε την 
δουλειά σας, μπορείτε συνήθως να τους αποκτήσετε; 1 2 3 4 5

7 Η Διοίκησή σας δεν επικοινωνεί σωστά την στρατηγική της σε 
αυτούς που πρέπει να την υλοποιήσουν. 1 2 3 4 5

8 Ξοδεύεται επαρκής χρόνος για να διασφαλιστεί ότι ο 
καθένας/καθεμιά κατανοεί την συνολική λειτουργία της 
τράπεζας και την θέση του/της μέσα σε αυτήν.

1 2 3 4 5

9 Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι, στην πραγματικότητα, δεν 
κατανοούν ούτε εκτιμούν την συνεισφορά της εργασίας τους 
για την συνολική επιτυχία της τράπεζας.

1 2 3 4 5

10 Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα έχουν μια 
αίσθηση αφοσίωσης στην αποστολή και τους στόχους της 
τράπεζας.

1 2 3 4 5
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ΜΕΡΟΣ Δ

Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται σε βασικά χαρακτηριστικά της κάθε εργασίας. Δεν αναφέρονται 
σε κάποια συγκεκριμένη εργασία. Απαντήστε με ειλικρίνεια για το πώς αντιλαμβάνεστε αυτά τα 

χαρακτηριστικά στον χώρο της δικής σας εργασίας.
Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: το 1 

αντιπροσωπεύει την απόλυτη συμφωνία με το αριστερό μέρος της κάθε ερώτησης, το 10 
αντιπροσωπεύει την απόλυτη συμφωνία με το δεξιό μέρος της κάθε ερώτησης. Οι ενδιάμεσοι 

αριθμοί, δείχνουν τον βαθμό συμφωνίας σας με ένα από τα δυο μέρη της κάθε ερώτησης.

1 Η συμμόρφωση των 
εργαζομένων στους 
κανόνες δεν χαρακτηρίζει 
καθόλου την τράπεζά μας.

123456789 10

Η συμμόρφωση των 
εργαζομένων στους κανόνες 
χαρακτηρίζει ιδιαίτερα 
την τράπεζά μας.

2 Καμιά υπευθυνότητα δεν 
δίνεται στους εργαζομένους 
της τράπεζάς μας.

123456789 10

Δίνεται μεγάλη έμφαση στην 
προσωπική υπευθυνότητα των 
εργαζομένων στην τράπεζά 
μας.

3 Τα πρότυπα (ποιότητας,
απόδοσης κτλ) είναι πολύ 
χαμηλά ή ανύπαρκτα στην 
τράπεζά μας

123456789 10

Τα πρότυπα (ποιότητας, 
απόδοσης κτλ) είναι πολύ 
υψηλά και προκλητικά στην 
τράπεζά μας.

4 Οι εργαζόμενοι, παρά την καλή 
τους δουλειά, αισθάνονται 
ότι αγνοούνται, επικρίνονται ή 
τιμωρούνται στην τράπεζά μας

123456789 10

Οι εργαζόμενοι αισθάνονται 
ότι αναγνωρίζονται και
αμείβονται θετικά στην
τράπεζα μας για την καλή 
τους δουλειά

5 Η τράπεζά μας είναι κακά 
οργανωμένη, μπερδεμένη και 
χαοτική.

123456789 10
Η τράπεζά μας είναι καλά 
οργανωμένη με ξεκάθαρα 
προσδιορισμένους στόχους.

6 Δεν υπάρχει εγκαρδιότητα και 
υποστήριξη μεταξύ των 
εργαζομένων 
στην τράπεζα μας

123456789 10

Η εγκαρδιότητα και η 
υποστήριξη μεταξύ των 
εργαζομένων 
χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα 
την τράπεζά μας.

7 Στην τράπεζά μας η ηγεσία δεν 
εκτιμάται. Οι εργαζόμενοι 
εξουσιάζονται ή εξαρτώνται 
και αντιστέκονται σε 
προσπάθειες ηγεσίας.

123456789 10

Στην τράπεζά μας οι 
εργαζόμενοι δέχονται και 
εκτιμούν την ηγεσία που 
βασίζεται στην εξειδίκευση 
και στη εμπειρία

ΜΕΡΟΣ Ε

Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για την παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 
5 = πάρα πολύ, 4 -πολύ, 3 = μέτρια, 2 = λίγο, 1-πολύ λίγο.

1 Πόσο πολύ σας αρέσει το είδος της εργασίας που κάνετε; 5 4 3 2 1

Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για την παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 
5 = ναι, 4 -μάλλον ναι, 3 = ούτε ναι/ούτε όχι, 2 = μάλλον όχι, 1-όχι.

2 Σας δίνει η εργασία σας την ευκαιρία να κάνετε πράγματα 
στα οποία πιστεύετε ότι είστε πάρα πολύ καλός/ ή; 5 4 3 2 1
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Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για την παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 
5 = ισχυρή αίσθηση ολοκλήρωσης έργου, 4 = μέτρια αίσθηση ολοκλήρωσης έργου,

3 = ουδέτερη αίσθηση ολοκλήρωσης έργου, 2 = μέτρια αίσθηση μη ολοκλήρωσης έργου, 
1= ισχυρή αίσθηση μη ολοκλήρωσης έργου.

Από την εργασία που κάνετε, έχετε κάποια αίσθηση ότι 
φέρνετε εις πέρας και ολοκληρώνετε κάποιο έργο;_____ 5 1

Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για την παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 
5 = πολύ σημαντική, 4 = μέτρια σημαντική, 3 = ουδέτερα σημαντική, 2 = μη σημαντική,

1= καθόλου σημαντική.

Πώς αισθάνεστε για την δουλειά σας; Την εκτιμάτε ως μία 
σημαντική δουλειά για σας;___________________________ 5 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Ηλικία: 25-34 [] 35-44 [ ] 45-54 [ ] 55 και άνω []

2. Φύλο: Άρρεν [ ] Θήλυ [ ]

3. Εκπαίδευση: Λύκειο [ ], ΑΕΙ-ΤΕΙ [ ], Μεταπτυχιακό [ ], Διδακτορικό [ ],

4. Έτη συνολικής επαγγελματικής προϋπηρεσίας:.................... έτη

5. Έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας στην παρούσα θέση :......................έτη

6. Αριθμός εργαζομένων στο κατάστημα της τράπεζας που εργάζεσθε:

........... εργαζόμενοι.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Εάν επιθυμείτε να λάβετε τα 
αποτελέσματα της έρευνας σημειώστε την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση στην σελίδα 
παρακάτω:

Διεύθυνση αποστολής αποτελεσμάτων

Όνομα

Επώνυμο
Διεύθυνση

Ταχ. Κωδ. 

Τηλέφωνο 

e-mail
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ & ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Ερώτηση Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση
Α1 4,8759 1,70328
Α2 2,0966 0.92289
A3 5,1931 1,81925
Α4 2,4138 1,05795
Α5 5,4236 1,60672
Α6 2,0828 0,88587
Α7 4,3655 1,72326
Α8 2,2552 0,99149
Α9 3,9861 1,92149
Α10 2,4345 0,97762
All 3,8069 1,75711
Α12 2,3862 0,98732
Α13 4,5241 1,77593
Α14 2,3611 0,89764
Α15 4,5931 1,93109
Α16 1,9931 0,90136
Β1 4,8828 1,87640
Β2 4,8276 1,70923
Β3 5,2345 1,52759
Β4 2,5417 0,93026
Β5 2,2621 0,97197
Β6 2,1517 0,92294
Β7 5,1736 1,67386
Β8 2,2639 0,96792
Β9 5,6414 1,58848
ΒΙΟ 2,2292 0,98747
Β11 4,9097 1,78538
Β12 4,4000 1,76934
Β13 2,3379 0,92211
Β14 5,3655 1,45685
Β15 3,9862 1,79887
Β16 4,2361 1,78175
Β17 4,8207 1,63584
Β18 4,0483 1,72132
Β19 2,2431 0,83830
Β20 2,5379 0,97909
Β21 4,6111 1,73048
Β22 3,6643 1,88748
Β23 4,5035 1,77174
Β24 4,1111 1,63917
Β25 2,6783 1,10442
Γ1 3,6000 1,07626
Γ2 3,5931 1,09606
Γ3 3,2690 1,13807
Γ4 3,2500 1,05446
Γ5 2,8828 1,10242
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Ερώτηση Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση
Γ6 2,9172 1,01039
Γ7 2,9653 1,21421
Γ8 3,0069 1,25434
Γ9 3,0966 1,19794
ΓΙΟ 3,3034 1,22091
Δ1 7,8069 2,35790
Δ2 7,7241 2,00860
Δ3 6,6944 2,52062
Δ4 5,4414 2,86714
Δ5 6,3724 2,60594
Δ6 6,1379 2,67867
Δ7 6,6736 2,56341
Ε1 3,6690 1,07403
Ε2 3,3724 1,14227
Ε3 3,8819 1,04779
Ε4 4,0139 1,09663

Κυριακή Μουρατίόου Φεβρουάριος 2(102



Υλοποίηση της vi'v.e επι/υιρηιιαπκή^ στροπηνικήε & Στρατηγική Αλλαγή Executive MBA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Για κάθε μέρος, από τα 5 μέρη του ερωτηματολογίου μας κάναμε ανάλυση 

παραγόντων (factor analysis), με την μέθοδο «Βασικά συστατικά» (principal components), 

με ορθογωνική περιστροφή (with orthogonical rotation), κάναμε δηλαδή «ανάλυση 

βασικών συστατικών με ορθογωνική περιστροφή» (Πίνακας 3).

Την factor analysis την κάναμε για να βρούμε τις διαστάσεις, τα συστατικά 

(components or factors) στα οποία «σπάει» το κάθε μέρος του ερωτηματολογίου μας, 

δηλαδή η κάθε μεταβλητή μας.

Συγκεκριμένα, για την μεταβλητή μας «ετοιμότητα για αλλαγή» βρήκαμε επίσης 3 

factors (συμφώνως με την βιβλιογραφική μας έρευνα, ο Budner τους ονόμασε 

«καινοτομία», «πολυπλοκότητα», «αξεδιαλυτότητα» (novelty, complexity, insolubility). 

Εμείς, τους 3 παράγοντες (factors) της «ετοιμότητας για αλλαγή» που βρήκαμε στην έρευνά 

μας, τους ονομάσαμε «καινοτομία», «πολυπλοκότητα», «πρωτοτυπία» (novelty, 

complexity, originality).

Και στο τέλος κάναμε την συνηθισμένη (ordinary) και την βηματική πολλαπλή 

γραμμική παλινδρόμηση (stepwise multiple regression) με εξαρτημένη μεταβλητή κάθε 

φορά έναν από τους 3 factors που βρήκαμε από την μεταβλητή μας «ετοιμότητα για 

αλλαγή» και ανεξάρτητες μεταβλητές τους factors που βρήκαμε από τις υπόλοιπες 

μεταβλητές μας. Επομένως κάναμε 6 γραμμικές παλινδρομήσεις, 2 παλινδρομήσεις για 

κάθε έναν από τους 3 factors της μεταβλητής μας «ετοιμότητα για αλλαγή» (Πίνακας 4).

Παρακάτω παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες:
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Πίνακαα 3

Rotated Component Matrix for readiness for change

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, 
a Rotation converged in 8 iterations.

Rotated Component Matrix for Resoures Access

Component
1 2 3

C6 ,857
C5 ,840
C4 ,727 ,430
C8 ,649
C3 ,587 ,571
CIO ,508 ,467
Cl ,924
C2 ,895
C9 ,848
C7 ,742

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, 
a Rotation converged in 5 iterations.
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Rotated Component Matrix for Organizational Commitment

Component
1 2 3 4 5 6 7

B9 ,839
B3 ,814
B7 ,800
B2 ,723
B1 ,563 ,442
B16 ,854
B15 ,838
B17 ,708
B12 ,559 ,440
B14 ,418 ,492
B21 ,469 ,473
B6 ,820
B5 ,796
B8 ,693
B23 ,429 -,439
B25 ,742
B19 ,687
B20 ,620
BIO ,794
B4 ,650
B13 ,578
B11 ,680
B24 ,541
B22 ,805
B18 ,442 ,535

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, 
a Rotation converged in 7 iterations.

Component Matrix for Job Satisfaction

Component

1
El ,890
E4 ,867
E2 ,851
E3 ,826

Extraction Method: Principal Component Analysis, 
a 1 components extracted.
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Component Matrix for Organizational Culture

Component

1
D5 ,879
D3 ,828
D4 ,801
D6 ,779
D7 ,762
D2 ,755
D1 ,642

Extraction Method: Principal Component Analysis, 
a 1 components extracted.
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Πίνακας 4

Regression 1 for factor “novelty”
Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

1 .576(a) ,332 ,232 1,00108
a Predictors: (Constant), EDU3, SEX, EMPLOYEE, AGE2, commits, AGE4, resource acc., commit2, commit4, 
TENURE, commit3, job satisfact., EDU2, commitl, org.culture, PRES.JOB, AGE3

ANOVA(b)

Model
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 56,714 17 3,336 3,329 .000(a)
Residual 114,246 114 1,002
Total 170,959 131

a Predictors: (Constant), EDU3, SEX, EMPLOYEE, AGE2, commits, AGE4, resource acc., commit2, commit4, 
TENURE, commit3, job satisfact., EDU2, commitl, org.culture, PRES.JOB, AGE3 
b Dependent Variable: NOVELTY

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 4,020 ,927 4,334 ,000

commitl -,103 ,104 -,121 -,995 ,322
commit2 ,401 ,091 ,427 4,397 ,000
commit3 -,423 ,163 -.250 -2,600 ,011
commit4 ,227 ,152 ,141 1,499 ,137
commits ,115 ,137 ,075 ,840 ,403
resource
acc. ,169 ,142 ,130 1,188 ,237
org.culture -,043 ,071 -.076 -,615 ,540
job
satisfact. ,123 ,141 ,104 ,873 ,384
TENURE ,002 ,020 ,014 ,091 ,928
PRES.JOB ,003 ,016 ,020 ,157 ,875
EMPLOYE
E -.067 ,020 -,287 -3,316 ,001
SEX -,036 ,209 -.016 -.173 ,863
AGE2 ,181 ,269 ,075 ,670 ,504
AGE3 -.028 ,407 -.011 -,068 ,946
AGE4 -,009 ,582 -,002 -,015 ,988
EDU2 ,065 ,154 ,041 ,419 ,676
EDU3 -,328 ,183 -,187 -1,790 ,076

a Dependent Variable: NOVELTY
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Υλοποίηση π/c νέα*: απίΆ'φιιιιατικίκ: ατοο,τιρική* & Στματιινική Λ/1ανή Executive MBA

Regression 2 for factor “novelty”

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

1 .418(a) ,174 ,168 1,04200
2 .473(b) ,223 ,211 1,01450

a Predictors: (Constant), commit2 
b Predictors: (Constant), commit2, EMPLOYEE

ANOVA(c)

Model
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 29,810 1 29,810 27,455 .000(a)

Residual 141,149 130 1,086
Total 170,959 131

2 Regression 38,192 2 19,096 18,554 .000(b)
Residual 132,767 129 1,029
Total 170,959 131

a Predictors: (Constant), commit2 
b Predictors: (Constant), commit2, EMPLOYEE 
c Dependent Variable: NOVELTY

Coefficients(a)

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant) 2,821 ,354 7,972 ,000

commit2 ,392 ,075 ,418 5,240 ,000
2 (Constant) 3,717 ,466 7,974 ,000

commit2 ,367 ,073 ,390 4,994 ,000
EMPLOYEE -.052 ,018 -,223 -2,854 ,005

a Dependent Variable: NOVELTY
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Υλοποίηση n/c νά*.-· ιπΐ'/ειρηματική* αψατηνική^ & Στρατηγική Α/./.ο:;ή Executive MBA

Regression 1 for factor “complexity”
Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

1 .568(a) ,323 ,222 ,55653
a Predictors: (Constant), EDU3, SEX, EMPLOYEE, AGE2, commit5, AGE4, resource acc., commit2, commit4, 
TENURE, commit3, job satisfact., EDU2, commitl, org.culture, PRES.JOB, AGE3

ANOVA(b)

Model
Sum of 

Squares df Mean Square F Siq.
1 Regression 16,838 17 ,990 3,198 .000(a)

Residual 35,308 114 ,310
Total 52,146 131

a Predictors: (Constant), EDU3, SEX, EMPLOYEE, AGE2, commits, AGE4, resource acc., commit2, commit4, 
TENURE, commit3, job satisfact., EDU2, commitl, org.culture, PRES.JOB, AGE3 
b Dependent Variable: COMPLEXITY

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) ,442 ,516 ,858 ,393

commitl -,108 ,058 -,228 -1,867 ,064
commit2 ,130 ,051 ,251 2,567 ,012
commit3 -,007 ,090 -,007 -,073 ,942
commit4 ,301 ,084 ,339 3,572 ,001
commits ,128 ,076 ,152 1,688 ,094
resource
acc. ,102 ,079 ,143 1,298 ,197
org.culture -.024 ,039 -,076 -,612 ,542
job
satisfact. ,079 ,078 ,120 1,002 ,318
TENURE ,003 ,011 ,047 ,295 ,769
PRES.JOB ,002 ,009 ,026 ,201 ,841
EMPLOYE
E ,030 ,011 ,231 2,653 ,009
SEX -,064 ,116 -,050 -,552 ,582
AGE2 -,249 ,150 -,187 -1,663 ,099
AGE3 -,329 ,226 -,241 -1,455 ,148
AGE4 -,476 ,324 -.181 -1,471 ,144
EDU2 -,024 ,086 -,027 -.278 ,782
EDU3 ,051 ,102 ,053 ,505 ,614

a Dependent Variable: COMPLEXITY
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Υλοποίηση r//c rmc ι.πι/αρηίΐατική^ στρατηγικήν & Στρατηγική Λλλανή EycaiL[ycj\_lB.4

Regression 2 for factor “complexity”
Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

1 .395(a) ,156 ,149 ,58189
2 -445(b) ,198 ,186 ,56924
3 -476(c) ,227 ,209 ,56126

a Predictors: (Constant), commit4 
b Predictors: (Constant), commit4, EMPLOYEE 
c Predictors: (Constant), commit4, EMPLOYEE, commit5

ANOVA(d)

Model
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 8,129 1 8,129 24,007 .000(a)
Residual 44,018 130 ,339
Total 52,146 131

2 Regression 10,346 2 5,173 15,965 .000(b)
Residual 41,800 129 ,324
Total 52,146 131

3 Regression 11,825 3 3,942 12,512 .000(c)
Residual 40,322 128 ,315
Total 52,146 131

a Predictors: (Constant), commit4 
b Predictors: (Constant), commit4, EMPLOYEE 
c Predictors: (Constant), commit4, EMPLOYEE, commit5 
d Dependent Variable: COMPLEXITY

Coefficients(a)

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Siq.

B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,365 ,184 7,418 ,000

commit4 ,351 ,072 ,395 4,900 ,000
2 (Constant) 1,027 ,222 4,631 ,000

commit4 ,325 ,071 ,366 4,597 ,000
EMPLOYEE ,027 ,010 ,208 2,616 ,010

3 (Constant) ,803 ,242 3,320 ,001
commit4 ,268 ,075 ,302 3,598 ,000
EMPLOYEE ,027 ,010 ,208 2,648 ,009
commit5 ,153 ,070 ,180 2,166 ,032

a Dependent Variable: COMPLEXITY
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Υλοποίηση νκ νύαχ υπι/ειρηιιατικήχ στρατη'ηκήχ c£ Στρατηγική Αλλανή Executive MBA

Regression 1 for factor “originality”
Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

1 .569(a) ,324 ,223 ,59511
a Predictors: (Constant), EDU3, SEX, EMPLOYEE, AGE2, commits, AGE4, resource acc., commit2, commit4, 
TENURE, commit3, job satisfact., EDU2, commitl, org.culture, PRES.JOB, AGE3

ANOVA(b)

Model
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 19,373 17 1,140 3,218 .000(a)

Residual 40,374 114 ,354
Total 59,747 131

a Predictors: (Constant), EDU3, SEX, EMPLOYEE, AGE2, commits, AGE4, resource acc., commit2, commit4, 
TENURE, commit3, job satisfact., EDU2, commitl, org.culture, PRES.JOB, AGE3 
b Dependent Variable: ORIGINALITY

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) ,545 ,551 ,988 ,325

commitl ,038 ,062 ,075 ,614 ,540
commit2 ,069 ,054 ,124 1,270 ,207
commit3 -.157 ,097 -.157 -1,624 ,107
commit4 ,184 ,090 ,194 2,044 ,043
commit5 ,246 ,081 ,272 3,026 ,003
resource
acc. ,113 ,084 ,147 1,335 ,184
org.culture ,033 ,042 ,099 ,795 ,428
job
satisfact. ,037 ,084 ,053 ,439 ,662
TENURE ,009 ,012 ,125 .789 .432
PRES.JOB ,024 ,010 ,317 2,428 ,017
EMPLOYE
E -,012 ,012 -.087 -1,006 ,317
SEX ,110 ,124 ,081 ,889 ,376
AGE2 -,418 ,160 -.293 -2,610 ,010
AGE3 -,480 ,242 -.328 -1,984 ,050
AGE4 -,677 ,346 -.240 -1,957 ,053
EDU2 -,051 ,092 -,055 -.561 ,576
EDU3 ,165 ,109 ,159 1,515 ,133

a Dependent Variable: ORIGINALITY
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Υλοποίηση τη* vitae ίΐπΐ'/Μ, Π’ΐκή^' & Στρατηγική Λ/./.α:;ή Executive MBA

Regression 2 for factor “originality”
Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

1 .339(a) ,115 ,108 ,63782
2 .420(b) ,176 ,163 ,61769

a Predictors: (Constant), org.culture 
b Predictors: (Constant), org.culture, commits

ANOVA(c)

Model
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 6,860 1 6,860 16,863 .000(a)

Residual 52,886 130 ,407
Total 59,747 131

2 Regression 10,528 2 5,264 13,797 .000(b)
Residual 49,218 129 ,382
Total 59,747 131

a Predictors: (Constant), org.culture 
b Predictors: (Constant), org.culture, commit5 
c Dependent Variable: ORIGINALITY

Coefflcients(a)

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,535 ,194 7,893 ,000

org.culture ,114 ,028 ,339 4,106 ,000
2 (Constant) ,938 ,269 3,479 ,001

org.culture ,123 ,027 ,364 4,532 ,000
commit5 ,226 ,073 ,249 3,101 ,002

a Dependent Variable: ORIGINALITY
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