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Η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει
το µοντέλο ηγεσίας στις επιχειρήσεις
Στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας, της τεχνητής νοηµοσύνης και του ψηφιακού
µετασχηµατισµού, ο ρόλος του CEO φαίνεται να είναι πιο απαιτητικός από ποτέ. Το µοντέλο
ηγεσίας αλλάζει ριζικά και οι επιχειρήσεις, προκειµένου να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους,
καλούνται να το εφαρµόσουν, επανεξετάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγουν τους
ηγέτες τους και προετοιµάζουν τους εργαζοµένους τους για το επόµενο βήµα.

Σ

το σηµερινό, συνεχώς µεταβαλλόµενο, κόσµο, οι επιχειρήσεις
αναπτύσσονται τόσο γρήγορα όσο
και οι τεχνολογίες που τις περιβάλλουν
– ή τουλάχιστον οφείλουν να το κάνουν.
Αυτό σηµαίνει ότι τα µοντέλα τους πρέπει
να βρίσκονται σε συνεχή µετασχηµατισµό,
καθώς αυτό που δούλευε στο παρελθόν
και αυτό που δουλεύει στο παρόν, είναι
πολύ πιθανόν να µην λειτουργεί καθόλου
στο µέλλον.
Την ίδια στιγµή, οι σύγχρονοι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν έναν πραγµατικά ανεξέλεγκτο αριθµό πληροφοριών,
που προκύπτει από τη ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας. Αυτό σηµαίνει ότι η επιτυχία
στον ρόλο τους δεν καθορίζεται, πλέον,
από αυτό που γνώριζαν έως τώρα, αλλά
από το πόσο γρήγορα µπορούν να µάθουν
και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Έτσι, ουσιαστικά απαιτούνται άλλου
τύπου χαρακτηριστικά, όπως οι ψηφιακές
δεξιότητες, για να µπορέσουν να ανταποκριθούν σε έναν κόσµο που καθηµερινά
µεταµορφώνεται, τα οποία δεν διέθεταν
έως τώρα ακόµα και ηγέτες που βρίσκονταν στην κορυφή.
Τη νέα αυτή πραγµατικότητα επιβεβαιώνει
και η τελευταία έρευνα που πραγµατοποιήσαµε στην People for Business, τον Ιούνιο του 2019, µε θέµα «Ηγεσία στην εποχή
της Τεχνολογίας», στην οποία συµµετείχαν
282 CEOs επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της, 9
στους 10 CEOs συµφωνούν ότι υπάρχουν
διαφορές µεταξύ της παλαιότερης και της
νέας γενιάς των ηγετών, επισηµαίνοντας
ως πιο σηµαντικές δεξιότητες για έναν
future leader:
τη διαχείριση αλλαγών (90%)
την επιµονή, τη συνεργασία και την ακεραιότητα (82%)
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την λήψη αποφάσεων (80%)
τη στρατηγική σκέψη (74%)
το πάθος και την αυτοϋποκίνηση (72%).
Επιπροσθέτως, σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς leaders που
δεν είχε η παλαιότερη, σύµφωνα µε την
έρευνα της PfB, την πρώτη θέση καταλαµβάνουν οι ψηφιακές δεξιότητες (84,62%)
και ακολουθούν η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα (69,23%).
Πόσο εύκολο είναι, όµως, στην εποχή του
ψηφιακού µετασχηµατισµού µία επιχείρηση να επιλέξει τον κατάλληλο για εκείνη
ηγέτη, που θα συγκεντρώνει όλες τις παραπάνω δεξιότητες και θα µπορεί να ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις σύγχρονες
προκλήσεις; Η λύση στο θέµα αυτό µπορεί
να δοθεί µέσα από τη σηµαντική βοήθεια
που είναι σε θέση να προσφέρει µία εξειδικευµένη και αξιόπιστη οµάδα συµβούλων στο executive search, µε κατανόηση
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε
την κατάλληλη δικτύωση και µε την ολοκληρωµένη αντίληψη του επιχειρηµατικού τρόπου λειτουργίας. Στην People
for Business, µε την µεγάλη εµπειρία που
διαθέτουµε σε έργα στρατηγικής ανθρώπινου δυναµικού, µπορούµε να διασφαλίσουµε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα
στην επιλογή του κατάλληλου ηγέτη.
Παράλληλα, η επιχείρηση οφείλει όχι
µόνο να επιλέξει τον ιδανικό ηγέτη για
εκείνη, αλλά να προετοιµάσει και την επό-

µενη γενιά ηγετών στο εσωτερικό της. Η
δηµιουργία δοµηµένου πλάνου διαδοχής,
σε βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη
βάση, αποτελεί βασική προϋπόθεση επιχειρηµατικής συνέχειας και δεν µπορεί να
αφήνεται στην τύχη. Για εµάς στην People
for Business, η εσωτερική εξέλιξη στελεχών είναι εξίσου σηµαντική µε την προσέλκυση εξωτερικών υποψηφίων και για
τον λόγο αυτό έχουµε αναπτύξει δοµηµένα κέντρα αξιολόγησης δεξιοτήτων, που
ουσιαστικά αποτελούν επαγγελµατικές
προσοµοιώσεις. Με σύγχρονα και εξειδικευµένα εργαλεία, αξιολογούµε συγκεκριµένες δεξιότητες, που είναι απαραίτητες
για την επιτυχία και την εξέλιξη ενός εργαζοµένου σε νέους και µελλοντικούς ρόλους, προτείνουµε συγκεκριµένες λύσεις
και συνεργαζόµαστε µε την εταιρεία για
την κατάρτιση πλάνου δράσης.
Η ψηφιακή επανάσταση και η τεχνητή
νοηµοσύνη ήρθαν για να µείνουν, αλλά
και για να αλλάξουν ριζικά την εργασιακή
πραγµατικότητα που ξέρουµε. Και µαζί µε
αυτή, να αλλάξουν το µοντέλο ηγεσίας και
τους ίδιους τους ηγέτες. Το δικό µας όραµα είναι να βοηθήσουµε τους συνεργάτες
µας να πραγµατοποιήσουν επιτυχηµένα
αυτή την αλλαγή και να είµαστε «Your
Premium Advisor on People and Culture».
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