
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εργαλεία για Δυναμική Ανάπτυξη

Αν θέλετε να μάθετε τους ανθρώπους να σκέφτονται με νέο τρόπο, μην προσπαθήσετε να τους διδάξετε. 
Αντ’ αυτού, δώστε τους ένα εργαλείο, η χρήση του οποίου θα τους οδηγήσει να αρχίσουν να σκέφτονται 
με νέο τρόπο.
 – R. Buckminster Fuller

Σχεδιαστής, εφευρέτης, φουτουριστής

Η Infusionsoft, ένας κορυφαίος πάροχος λογισμικού διαχείρισης πελατών, CRM, με έδρα την Αριζόνα, 
εξασφάλισε αναπτυξιακά κεφάλαια ύψους 54 εκατομμυρίων δολαρίων από την Goldman Sachs το 

2013 και χρησιμοποίησε τα χρήματα για να βελτιώσει το προϊόν της, να επενδύσει σε καλύτερες υπηρεσίες 
και να επεκτείνει την πελατειακή βάση της. Η Infusionsoft είχε σημειώσει ρυθμό ανάπτυξης 53% το προη-

γούμενο έτος, με πρόβλεψη εσόδων 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ συνεχίζει τη Δυναμική Ανάπτυξή της 
σχεδιάζοντας να αυξήσει τη χρηματιστηριακή αξία και τα ετήσια έσοδά της σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια 
έως το 2025. Η Infusionsoft είναι μία «γαζέλα».

«Ένα από τα μέλη της ομάδας μου με τράβηξε φωτογραφία ενώ υπέγραφα τη συμφωνία με την Goldman 
Sachs», δήλωσε στον Verne ο διευθύνων σύμβουλος της Infusionsoft, Clate Mask. «Εκείνη την εποχή, είχαμε 
τη μηνιαία συνάντησή μας εκτός έδρας όπου εργαζόμασταν για 
τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας και τους στόχους του 2013. 
Συχνά αναφερόμασταν στο Mastering the Rockefeller Habits 

εκείνη την ημέρα και τυχαία φαίνεται και αυτό στη φωτογραφία. 
Οι Πρακτικές Rockefeller και τα εργαλεία τους συζητιούνται σε 
εβδομαδιαία βάση μεταξύ της ηγετικής ομάδας μας. Η δουλειά 
σας έχει μεγάλο αντίκτυπο στην εταιρεία μας.»

Έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από την πρώτη κυκλο-

φορία του Mastering the Rockefeller Habits. Το Scaling Up 
(Mastering the Rockefeller Habits 2.0) είναι η πρώτη σημαντική 
αναθεώρησή του. Και τα δύο έχουν αποτελέσει τον απόλυτο 
οδηγό Δυναμικής Ανάπτυξης για χιλιάδες εταιρείες σε όλο 
τον κόσμο. Έχοντας αφιερώσει πάνω από 30 χρόνια βοηθώντας 
περισσότερους από 40.000 επιχειρηματίες και ηγέτες –όπως ο 
Mask– να μεγεθύνουν τις δραστηριότητές τους, μάθαμε ότι οι 
διευθύνοντες σύμβουλοι και τα στελέχη εταιρειών σε ανάπτυξη 
χρειάζονται ιδέες και εργαλεία που μπορούν να εφαρμόσουν 
άμεσα για να βελτιώσουν βασικές πτυχές της επιχείρησής τους 
– απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τη διαδικασία!
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Scaling Up

… Σε Τι Διαφέρει Αυτό το Βιβλίο Από το Mastering the Rockefeller Habits;

Το Mastering the Rockefeller Habits εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση της μεθοδολογίας. Ταυτόχρονα, 
το Scaling Up περιλαμβάνει πρόσθετο υλικό και εργαλεία, που το καθιστούν πιο ολοκληρωμένο οδηγό 
Δυναμικής Ανάπτυξης, τα οποία συνοπτικά είναι:

1. Το Scaling Up οργανώνεται στη βάση 4 Αποφάσεων τις οποίες αντιμετωπίζει καθημερινά ο ηγέτης: 
Άτομα, Στρατηγική, Εκτέλεση και Ρευστότητα. Αυτή η δομή επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη ματιά 
στα ζητήματα που αντιμετωπίζετε κατά την ανάπτυξη της επιχείρησης (το 75% αποτελεί νέο υλικό). 

2. Το Στρατηγικό Πλάνο Μίας Σελίδας έχει ενημερωθεί εκτενώς και υποστηρίζεται από ένα πιο ισχυρό 
εργαλείο στρατηγικής σκέψης που ονομάζεται Τα 7 Επίπεδα της Στρατηγικής. Αυτό το εργαλείο είναι 
η βάση για το σχεδιασμό μίας στρατηγικής κυριαρχίας στον κλάδο σας. 

3. Υπάρχουν έξι νέα μονοσέλιδα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης και μίας απλοποιημένης Περίληψης 
Οράματος που διευκολύνει την επικοινωνία του οράματος του οργανισμού σας σε στελέχη, υπαλλή-

λους, συνεργάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

4. Μοιραζόμαστε τα πρακτικά παραδείγματα που συλλέχθηκαν από περισσότερες από 50 συνεντεύξεις 
με CEOs, συνδυάζοντάς τα με εργαλεία μας σε όλα τα κύρια κεφάλαια. 

5. Τέλος, γίνεται αναφορά στο γιατί ορισμένες τεχνικές –όπως η καθημερινή συνάντηση– εξασθενούν. 
Αυτό πιθανά να σας εξοικονομήσει χρόνο (και να μειώσει την… απογοήτευση) κατά την εφαρμογή 
των Πρακτικών του Rockefeller.

Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι το στυλ. Όσο γραφόταν αυτή η εισαγωγή, ο Verne έλαβε ένα σημείωμα 
από τον επιχειρηματία Ray Lambert, ο οποίος του έλεγε: «Έχεις γράψει ένα βιβλίο ακριβώς σαν αυτά που 
μου αρέσει να διαβάζω. Φτάνεις γρήγορα στο ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΗΜΑ! Το λατρεύω.» 

Η Πιο Σημαντική Πρακτική/Συνήθεια

Οι ηγέτες διαβάζουν συνεχώς! Όταν ρωτήθηκε ο Larry Page, διευθύνων σύμβουλος της Google, πώς έμαθε 
να διευθύνει την εταιρεία, απάντησε: «Διάβασα πολύ!» Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι διάβασε τρία βιβλία για 
το πώς να ονομάζει προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Bill Gates διατήρησε επί δεκαετίες το διάσημο «Think Week» 
του, «καταβροχθίζοντας» τον αριθμό ρεκόρ των 112 βιβλίων/άρθρων/εφημερίδων κατά τη διάρκειά της. 

Ο Mark Cuban, διάσημος επιτυχημένος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks, διαβάζει τρεις 
ώρες την ημέρα. Στόχος του είναι να βρει μία μόνο ιδέα που να μπορεί να χρησιμοποιήσει για να δώσει στον 
εαυτό του και στις περισσότερες από 150 εταιρείες στις οποίες έχει επενδύσει ένα πλεονέκτημα στην αγορά. 
Η προτεραιότητα προσωπικής ανάπτυξης του Mark Zuckerberg το 2015 ήταν η ανάγνωση ενός βιβλίου 
κάθε δύο εβδομάδες (24/έτος). Αριθμός που ξεπερνά κατά δύο τον αριθμό των βιβλίων που ο Brad Smart, o 
κορυφαίος συγγραφέας του Topgrading, βρήκε ότι διαφοροποιεί τα στελέχη που ξεχωρίζουν, τους A-players.

Και ο Charlie Munger, ενθυμούμενος το 2015 το επενδυτικό ρεκόρ 50 ετών του συνεταίρου του, Warren 
Buffett, επεσήμανε ότι «η πρώτη προτεραιότητα του Warren ήταν η εξασφάλιση χρόνου για ήσυχη ανά-
γνωση και σκέψη – η ανάγκη για συνειδητή μάθηση ανεξάρτητα από την ηλικία του». 

Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι επιχειρηματίες και ηγέτες ασπάζονται την ίδια αρχή: τίποτα ενδιαφέρον δεν μπορεί 
να προκύψει από το νου μας αν δεν «εισάγουμε» πρώτα κάτι ενδιαφέρον σ’ αυτόν. Η φυσική περιέργεια και η 
δίψα για μάθηση διακρίνουν τον καλό από τον εξαιρετικό, σύμφωνα με την εμπειρία μας. Καλή ανάγνωση! 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μια επισκόπηση 20 λεπτών που παρέχει στα πολυάσχολα στελέχη μια σύνοψη των πρα-
κτικών εργαλείων και τεχνικών για τη Δυναμική Ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αφετηρία είναι οι τέσσερις 
αποφάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο ηγέτης κάθε επιχείρησης –Άτομα, Στρατηγική, Εκτέλεση και 
Ρευστότητα–, που αντιπροσωπεύουν επίσης τις τέσσερις κύριες ενότητες αυτού του βιβλίου, οι οποίες 
περιλαμβάνουν αναλυτικά συγκεκριμένες οδηγίες και πληροφορίες, καθώς και σύντομες μελέτες και 
παραδείγματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η επισκόπηση περιέχει πολλές λίστες για να παραμείνει συνοπτι-
κή – θα «πνιγείτε» στις πληροφορίες! Ταυτόχρονα είναι μια προετοιμασία για το υπόλοιπο βιβλίο, 

όπου οι ιδέες θα αναλυθούν σε βάθος. 

Έναρξη, Δυναμική Ανάπτυξη, Γιγάντωση…

…ή Καθήλωση (αποτυχία Δυναμικής Ανάπτυξης)!

Α υτή η ακολουθία περιγράφει τον κύκλο ζωής των περισσότερων επιχειρήσεων καθώς εξελίσσονται στην 
καμπύλη S της ανάπτυξής τους. Τα κλειδιά για την επιτάχυνση αυτής της καμπύλης ανάπτυξης είναι:

1. Προσέλκυση και διατήρηση των σωστών Ατόμων

2. Δημιουργία μιας πραγματικά διαφοροποιημένης Στρατηγικής

3. Άψογη Εκτέλεση και

4. Σημαντική Ρευστότητα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών

Εκατομμύρια άτομα ξεκινούν νέες 
επιχειρήσεις, αλλά το 96% αυτών 
που επιβιώνουν παραμένει στην κα-

τηγορία «ποντίκια». Μόνο λίγες –οι 
«γαζέλες» ή ScaleUps– ξεπερνούν τα 
10 εκατομμύρια δολάρια και αγγίζουν 
τα 100 εκατομμύρια δολάρια ή 1 δι-
σεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα, δι-
αγράφοντας μια πορεία σαν αυτή που 
ακολουθεί η Infusionsoft του Clate 
Mask (αναφέρεται στην «Εισαγωγή»). 
Αυτό το βιβλίο σάς δίνει τα εργαλεία 
για Δυναμική Ανάπτυξη 10x.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Άτομα, Στρατηγική, Εκτέλεση, 
Ρευστότητα

1

Κύκλος Ζωής Επιχειρήσεων

Έναρξη

Ποντίκια

Δυναμική Ανάπτυξη

Γαζέλες

Γιγάντωση

Ελέφαντες
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Scaling Up

Τελικά, αρκετές αναπτυσσόμενες εταιρείες «γαζέλες» εξελίσσονται σε «ελέφαντες», συνεργάζονται με ή 
πωλούνται σε «ελέφαντες». Συχνά, όταν γίνονται οι ίδιες «ελέφαντες», συνθλίβουν την καινοτόμο κουλ-

τούρα τους, αυτή μιας ακμάζουσας και αναπτυσσόμενης εταιρείας. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο, πολλές 
από αυτές τις μεγάλες εταιρείες πάνε άσχημα –συχνά πολύ άσχημα– και αργότερα εξαφανίζονται ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, γίνονται ασήμαντες. (Διαβάστε το πρωτοποριακό βιβλίο του Nassim Nicholas Taleb, 
Antifragile: Things that Gain from Disorder, για τους τρόπους προστασίας της οικογένειας, της εταιρείας 
και της χώρας σας από μία αντίστοιχη κατάληξη.)

Χάρη στις πολυάριθμες νεοσύστατες και μικρές εταιρείες, έχει αναπτυχθεί μια πολύ μεγάλη αγορά με ανα-

ρίθμητα βιβλία που στηρίζουν αυτούς τους επιχειρηματίες – τα δύο καλύτερα είναι το The E-Myth Revisited 

του Michael E. Gerber και το Lean Startup του Eric Ries.

Με τη σειρά του, ο τεράστιος αριθμός των εταιρειών που συγκαταλέγονται στη λίστα Fortune 500 έχει 
δημιουργήσει μια ελκυστικότατη αγορά για χιλιάδες γκουρού των επιχειρήσεων, οι οποίοι εκδίδουν 11.000 
νέα βιβλία κάθε χρόνο πάνω στο επιχειρείν.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν εταιρείες που σε μεγάλο βαθμό αγνοούνται από τους γκουρού και τις κυβερνήσεις 
και σε αρκετές περιπτώσεις είναι οι παλαιότερες εταιρείες με μεγάλο αντίκτυπο. Αν και σε εκείνες οφείλο-

νται σχεδόν όλες οι καινοτομίες και η αύξηση της απασχόλησης στις οικονομίες, δεν είναι αρκετές ώστε να 
συγκεντρώσουν την ευνοϊκή προσοχή πολιτικών ή εκδοτών βιβλίων. Ο Verne και η ομάδα του επικεντρώ-

νονται στην παροχή βοήθειας σε πόλεις και χώρες δημιουργώντας οικοσυστήματα Δυναμικής Ανάπτυξης 
για να υποστηρίξουν τα ήδη υπάρχοντα ισχυρά οικοσυστήματα. 

Γαζέλες: Εταιρείες με Μεγάλο Αντίκτυπο

Σε μια μελέτη για τη Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ με τίτλο «High Impact Firms: Gazelles 
Revisited» οι συγγραφείς σημειώνουν: «Οι εταιρείες με μεγάλο αντίκτυπο είναι σχετικά παλιές και σπάνι-
ες, ενώ συμβάλλουν στο μεγαλύτερο μέρος της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης. Κατά μέσο όρο, είναι 
25 ετών, αντιπροσωπεύουν το 2 με 3 τοις εκατό του συνόλου των επιχειρήσεων και είναι υπεύθυνες 
σχεδόν για όλη την αύξηση της απασχόλησης και των εσόδων του ιδιωτικού τομέα στην οικονομία.»   

Για να στηρίξουμε αυτήν την ιδέα περί «παλαιότητας», κοιτάξαμε την πορεία δύο γνωστών γαζελών: 
της Apple και της Starbucks. Η Apple, η οποία ξεκίνησε το 1976, είχε μόνο 9.600 υπαλλήλους όταν 
κυκλοφόρησε το iPod το 2001, στην 25η επέτειο από την ίδρυσή της. Η συνέχεια είναι γνωστή. Όλη η 
ασύλληπτη ανάπτυξη της Apple σε έσοδα και απασχόληση (137.000 εργαζόμενοι το 2019) πραγματο-

ποιήθηκε μετά από αυτό το ιστορικό ορόσημο, με αποτέλεσμα να είναι η 2η εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση 
στον κόσμο κατά τη στιγμή της έκδοσης αυτού του βιβλίου. 

Η Starbucks, ακολουθώντας σχεδόν παρόμοια πορεία ανάπτυξης, ξεκίνησε το 1971 και χρειάστηκε 
τα πρώτα 20 χρόνια για να τελειοποιήσει το επιχειρηματικό μοντέλο της και να επεκταθεί σε 100 
τοποθεσίες. Στα 25α γενέθλιά της, είχε 1.000 καταστήματα και εμπορική παρουσία έξω από τις ΗΠΑ. 
Έκτοτε, έχει εκτοξευτεί με περισσότερα από 30.000 καταστήματα σε 78 χώρες και περισσότερους από 
346.000 υπαλλήλους.

Για να παραφράσω τον Steve Jobs, «εκπλήσσομαι πάντα με το πώς οι επιτυχίες της μίας νύχτας 
χρειάζονται τόσο πολύ χρόνο». Εάν είστε στο χώρο των επιχειρήσεων λιγότερο από 25 χρόνια, έχετε 
ακόμα περιθώριο για να πετύχετε κάτι σημαντικό. Εάν έχουν περάσει περισσότερα από 25 χρόνια και 
δεν έχετε Δυναμική Ανάπτυξη, ποτέ δεν είναι αργά!
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Επισκόπηση

«Πώς πετυχαίνουμε Δυναμική Ανάπτυξη στην εταιρεία;» είναι μια ερώτηση που έχουμε ακούσει από αμέτρητους 
ηγέτες όλα αυτά τα χρόνια – γι’ αυτό και επιλέξαμε το συγκεκριμένο τίτλο και σημείο εστίασης για το βιβλίο. 
«Πώς να επιβιώσετε κατά τη διαδικασία» με τη λογική και τις σχέσεις σας άθικτες, είναι η δεύτερη ερώτηση.

Ο Πιο Ανόητος Μέσα στην Αίθουσα

Οι ηγέτες με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη οργανισμών, που είναι ταυτόχρονα και διασκεδαστικό 
να τους διοικούν, γνωρίζουν ότι η εξέλιξη εξαρτάται από το πώς αντιμετωπίζουν την ομάδα. Συνήθως 
επιλέγουν να είναι τα πιο ανόητα άτομα μέσα στην αίθουσα! Γνωρίζουν ότι, εάν έχουν όλες τις απαντήσεις 
–ή συμπεριφέρονται σαν να τις έχουν–, αυτό εγγυάται την οργανωσιακή σιωπή, επιδεινώνει την τύφλωση 
(ο διευθύνων σύμβουλος είναι πάντα ο τελευταίος που ξέρει κάτι ούτως ή άλλως) και συνεπάγεται ότι 
η ανώτερη διευθυντική ομάδα καταλήγει να κουβαλάει ολόκληρο το φορτίο της εταιρείας στις πλάτες 
της. Οι καλύτεροι ηγέτες έχουν τις σωστές ερωτήσεις, αλλά απευθύνονται στους υπαλλήλους, τους 
πελάτες, τους συμβούλους και τους συνεργάτες για να λάβουν τις απαντήσεις! Κάθε επιχείρηση έχει 
μεγαλύτερη αξία στο βαθμό που δεν εξαρτάται από τον κορυφαίο ηγέτη της! Για περισσότερα σχετικά 
με αυτά τα θέματα, διαβάστε τα βιβλία Willful Blindness: Why We Ignore the Obvious at Our Peril της 
Margaret Heffernan και Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter της Liz Wiseman.

Για τη Δυναμική Ανάπτυξη μιας επιχείρησης και την εξέλιξή της, από μια μικρή ομάδα με ελάχιστους εργα-

ζόμενους, σε κάτι σημαντικό (να γίνει μια εταιρεία που μπορεί να κυριαρχήσει στον κλάδο της), τα εργαλεία 
και οι τεχνικές μας εστιάζουν σε τρία σημεία:

● Μείωση κατά 80% του χρόνου που χρειάζεται η διοίκηση για τη διαχείριση της επιχείρησης.
● Στόχευση της ηγετικής ομάδας σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγορά και τους πελάτες.
● «Ευθυγράμμιση» όλων (στο ίδιο μήκος κύματος) για την αποδοτική εκτέλεση και την παραγωγή 
αποτελεσμάτων.

Όταν τα εργαλεία εφαρμόζονται με επιτυχία, οι οργανισμοί επιτυγχάνουν τα παρακάτω τέσσερα αποτε-
λέσματα:

● Τουλάχιστον διπλασιασμό των ταμειακών ροών και της ρευστότητας.
● Τριπλασιασμό της κερδοφορίας σε σχέση με τη μέση κερδοφορία του κλάδου.
● Αύξηση της αποτίμησης της εταιρείας σε σχέση με τους ανταγωνιστές.
● Σημαντική ικανοποίηση των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών και των μετόχων, ώστε 
να απολαμβάνουν όλοι την ανοδική πορεία.

Ωστόσο, υπάρχουν τρία εμπόδια στη Δυναμική Ανάπτυξη, τα οποία θα συζητήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο:

● Ηγεσία: η αδυναμία πρόσληψης/ανάπτυξης αρκετών ηγετών σε ολόκληρο τον οργανισμό που να έχουν 
ικανότητες ανάθεσης και πρόβλεψης.
● Επεκτάσιμη υποδομή: η έλλειψη συστημάτων και δομών (φυσικών και οργανωτικών) για τη διαχεί-
ριση της πολυπλοκότητας στην επικοινωνία και τις αποφάσεις που συνοδεύουν την ανάπτυξη.
● Μάρκετινγκ: η αποτυχία ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής λειτουργίας μάρκετινγκ, ικανής να προ-

σελκύσει νέους πελάτες, ταλέντα, συμβούλους και συνεργάτες που σχετίζονται με την επιχείρηση.

Δυναμική Ανάπτυξη (Scaling Up)
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Scaling Up

Συνεπώς, για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, η ομάδα χρειάζεται συνεχώς να βελτιώνεται, χρησιμοποιώντας 
τα εργαλεία μας, σε τέσσερις βασικές αρχές:

● Στην Καθοδήγηση των Ατόμων, πάρτε παράδειγμα από την ανατροφή των παιδιών: Με τη δημιουργία 
λίγων και απλών κανόνων, τους οποίους επαναλαμβάνετε συχνά και φροντίζετε να τους ακολουθείτε με 
συνέπεια και σεβασμό. Αυτός είναι ο ρόλος και η δύναμη των Βασικών Αξιών. Αυτές οι αξίες καθορίζουν 
όλες τις αποφάσεις και τα συστήματα στην εταιρεία. 
● Στον Καθορισμό της Στρατηγικής, ακολουθώντας τον ορισμό του μεγάλου οραματιστή στρατηγικής επιχει-
ρήσεων, Gary Hamel. Έχετε πραγματική στρατηγική μόνο εάν έχετε περάσει με επιτυχία δύο τεστ: Αυτό που 
σκοπεύετε να κάνετε, πρώτον, ενδιαφέρει αρκετούς πελάτες και, δεύτερον, σας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. 
● Στην Εκτέλεση των Αποφάσεων, εφαρμόζοντας τρεις βασικές συνήθειες: Ορίστε συγκεκριμένες Προτε-
ραιότητες (όσο λιγότερες τόσο καλύτερα). Συλλέξτε ποσοτικά και ποιοτικά Δεδομένα καθημερινά φροντί-
ζοντας να κάνετε εβδομαδιαία επισκόπηση για να λαμβάνετε αποφάσεις. Καθιερώστε έναν αποτελεσματικό 
καθημερινό, εβδομαδιαίο, μηνιαίο, τριμηνιαίο και ετήσιο Ρυθμό συναντήσεων για να ενημερώνετε τους 
υπόλοιπους. Όσοι έχουν γρηγορότερο παλμό, αναπτύσσονται γρηγορότερα.
● Στη Διαχείριση της Ρευστότητας... φροντίστε να τη διατηρήσετε! Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται προσοχή 
στο πώς η κάθε απόφαση επηρεάζει τις ταμειακές ροές, ανάλογη με αυτή που δίνετε για την παρακολούθηση 
των εσόδων και της κερδοφορίας. 

Έχοντας υπόψη αυτές τις βασικές αρχές, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την Ανάβαση!

Η Αναρρίχηση στο Έβερεστ 

Η Δυναμική Ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι σαν την αναρρίχηση σε ένα ψηλό βουνό. Για να χρησιμοποιήσουμε 
μια απλή αναλογία, πολλά άτομα ονειρεύονται να ανέβουν στην κορυφή του Έβερεστ (ή το αντίστοιχο για τη δική 
τους ζωή). Όσοι το κάνουν καταστρώνουν ένα σχέδιο. Προετοιμασμένοι με ένα σύνολο απαραβίαστων κανόνων 
και έχοντας πάθος για το ταξίδι, κατευθύνονται προς την κορυφή. Στην πορεία, περνούν μια σειρά από σημεία 
όπου στήνουν τη σκηνή τους: ενδιάμεσα σημεία που συνήθως σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές στο έδαφος. 
Στη συνέχεια, όλα είναι θέμα εστίασης στην επόμενη μέρα και, το πιο σημαντικό, στα αμέσως επόμενα βήματα, 
κάνοντας προσαρμογές στην πορεία ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο βουνό. Όσοι έχουν κάνει τέτοια 
προσωπικά ταξίδια αναφέρουν ότι τελικά το κρίσιμο είναι να έχεις επίγνωση όταν πραγματοποιείς το επόμενο 
μελετημένο βήμα. Το ίδιο συμβαίνει και με έναν οργανισμό.

Καθοδηγούμενος από ένα σύνολο Βασικών 
Αξιών και ενός σκοπού, επιλέγει ένα Μεγά-

λο Απαιτητικό Τολμηρό Στόχο (BHAG®)* 
προς επίτευξη μέσα στα επόμενα 10 έως 25 
χρόνια. Για να σχεδιάσει το ταξίδι, η ηγετική 
ομάδα θέτει μια σειρά στόχων για τα επόμε-

να τρία έως πέντε χρόνια, που χωρίζονται σε 
ετήσιους στόχους. Αυτοί αναλύονται περαι-
τέρω σε συγκεκριμένα ενεργά βήματα και 
δράσεις που αναλαμβάνει η επιχείρηση για 
τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, προσαρ-

μόζοντας τις τακτικές όπως υπαγορεύουν οι 
συνθήκες της αγοράς.
*Το BHAG (Big Hairy Audacious Goal – Μεγάλος Απαιτητικός Τολμηρός Στόχος) είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα των Jim Collins και Jerry Porras.

Επόμενο τρίμηνο

1 έτος

BHAG®

3-5 έτη
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Επισκόπηση

Τελικά, στόχος είναι η διατήρηση της προσοχής όλων στην κορυφή (BHAG®) και στη συνέχεια η απόφαση 
για το κατάλληλο επόμενο βήμα (τριμηνιαία προτεραιότητα), τηρώντας παράλληλα τους κανόνες που θα 
σας προστατεύσουν από το να πέσετε σε κάποιο «γκρεμό» (Αξίες) και έχοντας υπόψη την παρατήρηση του 
Bill Gates ότι «τα περισσότερα άτομα υπερεκτιμούν το τι μπορούν να κάνουν σε ένα έτος και υποτιμούν το 
τι μπορούν να κάνουν σε δέκα χρόνια».

Τα πάντα μεταξύ αυτού του τριμήνου και των επόμενων 10 έως 25 ετών είναι μια τρελή εικασία, «WAG: a 
wild-ankle guess»! Δεν υπάρχουν ευθείες πορείες στη φύση ή στις επιχειρήσεις. Όπως ένας ποταμός πρέπει 
να ακολουθεί το ανάγλυφο του τοπίου στο δρόμο του προς τον ωκεανό, έτσι και μια επιχείρηση πρέπει να 
αντεπεξέρχεται στις αλλαγές και τις αναταράξεις της αγοράς στο δρόμο προς την κορυφή του Έβερεστ. Το 
βασικό είναι να βλέπετε το στόχο και να προσαρμόζετε ανάλογα την πορεία.

Και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού υπάρχει μια σειρά από «συνήθειες» –ρουτίνες– που θα κάνουν την ανά-

βαση ευκολότερη. «Η ρουτίνα σε απελευθερώνει» είναι μια βασική αρχή πίσω από τις μεθοδολογίες και τα 
εργαλεία μας. Μπορείτε να θέσετε ως στόχο να χάσετε βάρος, αλλά αν δεν αλλάξετε μερικές καθημερινές 
και εβδομαδιαίες ρουτίνες δεν θα επιτευχθεί ποτέ. Οι στόχοι χωρίς ρουτίνες 
είναι απλώς επιθυμίες, οι ρουτίνες χωρίς στόχους είναι άσκοπες. Οι πιο επιτυ-

χημένοι επιχειρηματίες έχουν ένα σαφές όραμα και την πειθαρχία (ρουτίνες) 
για να το κάνουν πραγματικότητα.

Άσκοπη Συζήτηση

Τίποτα δεν είναι πιο ενοχλητικό από το να ακούς ομάδες εργασίας να συζητούν για το κατά πόσον 
μια συγκεκριμένη ιδέα ισχύει για μια αγορά μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) ή μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών (B2C). Τελικά, είμαστε όλοι στην ίδια μορφή αγοράς: άνθρωποι προς ανθρώπους. Κανείς 
από εμάς δεν πουλάει σε εταιρείες, ασχολούμαστε με άτομα (καταναλωτές) μέσα σε αυτές τις εταιρείες, 
που έχουν τα αντίστοιχα κίνητρα, προκλήσεις και συναισθήματα με οποιοδήποτε άλλο άτομο.

Η άλλη περιττή διάκριση είναι μεταξύ εταιρειών πώλησης προϊόντων και εταιρειών παροχής υπηρε-

σιών. Μακροπρόθεσμα, οι περισσότερες εταιρείες πώλησης προϊόντων προσθέτουν υπηρεσίες για 
να αυξήσουν την κερδοφορία και οι περισσότερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών «πακετάρουν» σε 
προϊόν τις προσφορές τους για να διευκολύνουν την πώληση. Προτείνουμε να αποφύγετε αυτές τις 
προσεγγίσεις και να θεωρήσετε ότι τα περισσότερα από τα παραδείγματα αυτού του βιβλίου ισχύουν 
για οποιονδήποτε οργανισμό σε οποιονδήποτε κλάδο.

Το Πλαίσιο των 4 Αποφάσεων (4Α)

Η McKinsey διαθέτει το δικό της Πλαίσιο 7-S για μεγάλες εταιρείες, εμείς χρησιμοποιούμε το πλαίσιο των 
4 Αποφάσεων (4Α), για εταιρείες που επιζητούν τη Δυναμική Ανάπτυξη. Αυτό το πλαίσιο εξελίχθηκε από 
τις βασικές αρχές, τα εμπόδια και τους στόχους που περιγράφηκαν νωρίτερα και βασίστηκε στην ανάγκη 
για απλότητα, σε μία φράση που αποδίδεται στον Άλμπερτ Αϊνστάιν: «Όλα πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν 
πιο απλά, αλλά όχι απλούστερα.» Η Δυναμική Ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι μια πολύπλοκη προσπάθεια 
και απαιτεί στιβαρά –αλλά αρκετά απλά– εργαλεία και τεχνικές.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία (βλέπε διάγραμμα στη σελίδα 8):

1. Αναπτυξιακοί μοχλοί: Οι ηγέτες οδηγούν τη σωστή εφαρμογή των Πρακτικών Rockefeller (Rockefeller 
Habits) με τις ομάδες τους. Η εκτέλεση είναι πολύ πιο εύκολη εάν αυτοί και οι ομάδες τους ασχολούνται 

«Η ρουτίνα σε 
απελευθερώνει.»
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4 Αποφάσεις  (Σωστές Ερωτήσεις)

Άτομα – Ικανοποιημένα/Υπεύθυνα 
Στρατηγική – Έσοδα/Ανάπτυξη
 Εκτέλεση – Κέρδος/Χρόνος
Ρευστότητα – Οξυγόνο/Επιλογές

3 Αρχές (Ρουτίνες)

Προτεραιότητες – Το πιο Σημαντικό Πράγμα
Δεδομένα – Ποιοτικά/Ποσοτικά
Ρυθμοί Συναντήσεων – Καθημερινά, Εβδομαδιαία, Μηνιαία, Τριμηνιαία, Ετήσια

2 Απαιτήσεις (Ισορροπία)

Άτομα (Φήμη) – Εργαζόμενοι, Πελάτες, Μέτοχοι
Διαδικασία (Παραγωγικότητα) – Παραγωγή/Αγορά, Πώληση, Παρακολούθηση

1 Αναπτυξιακοί Μοχλοί (με Επιταχυντές)

Coaching – Σύμβουλοι, Coaches
Μάθηση – Συνεχής Επιχειρηματική Κατάρτιση
Τεχνολογία – Σύστημα Διαχείρισης Ευθυνών

Αποτελέσματα
2Χ Ρευστότητα • 3Χ Κερδοφορία  • 10Χ Αποτίμηση   
• Περισσότερος Χρόνος!

Πλαίσιο Δυναμικής Ανάπτυξης, 4Α  
Επιτυγχάνοντας Αποτελέσματα
Μία αποδεδειγμένα επιτυχημένη μέθοδος ανάπτυξης που εφαρμόζεται από χιλιάδες αναπτυσσόμενες 
επιχειρήσεις  για να φέρνουν  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

 



Επισκόπηση

ενεργά με το coaching, αποδέχονται τη μάθηση και ενθαρρύνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών για να 
επιταχύνουν την εφαρμογή των εργαλείων μας.

2. Απαιτήσεις: Οι ηγέτες χρειάζεται να εξισορροπήσουν δύο συχνά ανταγωνιστικές τάσεις για την 
επιχείρηση: Άτομα και Διαδικασίες. Αυτό απαιτεί ταυτόχρονα τη διατήρηση καλής φήμης απέναντι 
στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους μετόχους (τα Άτομα της επιχειρηματικής δραστηριότητας) 
και τη βελτίωση της παραγωγικότητας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία παράγει/αγοράζει, 
πουλά και παρακολουθεί αυτές τις συναλλαγές (τις Διαδικασίες της επιχειρηματικής δραστηριότητας).

3. Αρχές: Για την αποτελεσματική εκτέλεση, υπάρχουν τρεις θεμελιώδεις αρχές (ρουτίνες): Ορισμός 
Προτεραιοτήτων, συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών Δεδομένων και προσδιορισμός ενός αποτελεσματικού 
Ρυθμού συναντήσεων. Σε αυτές τις συναντήσεις, συζητούνται τα στοιχεία (τα αμείλικτα δεδομένα!) και 
από αυτά προκύπτουν οι προτεραιότητες.

4. Αποφάσεις: Τελικά, όλα τα παραπάνω απαιτούν ορισμένες αποφάσεις. Για τη Δυναμική Ανάπτυξη 
της επιχείρησης απαιτείται η λήψη τεσσάρων βασικών αποφάσεων –Άτομα, Στρατηγική, Εκτέλεση 

και Ρευστότητα– που χρειάζεται να προσεγγιστούν με απολύτως ορθό τρόπο, και υπάρχουν σωστές και 
λανθασμένες απαντήσεις. Αν κάνετε εκπτώσεις σε οποιοδήποτε στοιχείο δεν θα μεγιστοποιήσετε την 
ευκαιρία σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Από τη στιγμή που γράφτηκε το Mastering the Rockefeller Habits, πολ-
λά κομμάτια του Πλαισίου των 4 Αποφάσεων και των εργαλείων μας έχουν αντιγραφεί από άλλους. 
Στο μεταξύ, αρκετοί έχουν απλοποιήσει το έργο μας σε βαθμό που και πάλι θα μπορούσε να είναι 
χρήσιμο –ο καθορισμός μερικών προτεραιοτήτων και Κύριων Δεικτών Απόδοσης (ΚΔΑ) είναι κα-
λύτερος από το τίποτα–, αλλά παραμένει ένα τεράστιο δυναμικό ανεκμετάλλευτο όσον αφορά τα 
έσοδα και τα κέρδη. «Απλό, όχι απλούστερο» είναι ο στόχος μας, όπως έχει πει ο Αϊνστάιν.

Με τη σειρά μας, γνωρίζουμε ότι χρειάζεται ένα «χωριό από γκουρού», εξωτερική γνώση, για να βοηθηθεί μια 
εταιρεία και ότι κανείς δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Επομένως, θα αναφέρουμε πολλά σημαντικά βιβλία και ιδέες 
που συμπληρώνουν σημαντικά κενά γύρω από την ηγεσία, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τις προσλήψεις κ.λπ.

Οι Σωστές Ερωτήσεις

Η τελευταία βασική μας αρχή στο σχεδιασμό του Πλαισίου των 4 Αποφάσεων:

Έχουμε τις απαντήσεις, όλες τις απαντήσεις· τα ερωτήματα δεν γνωρίζουμε!

Οι περισσότερες ομάδες με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι διαβολικά έξυπνες. Με αρκετή επιμονή και τριβή, 
θα βρουν απαντήσεις. Η ανησυχία μας είναι ότι μπορεί να ασχολούνται με το λάθος ερώτημα. Μεγάλο μέρος 
της εργασίας μας βοηθά τις ηγετικές ομάδες να διατυπώσουν 
τα σωστά ερωτήματα. Μόλις βρουν τα σωστά ερωτήματα, οι 
απαντήσεις εμφανίζονται.

Καθεμία από τις 4 Αποφάσεις –Άτομα, Στρατηγική, Εκτέλεση 
και Ρευστότητα– βασίζεται σε ένα Βασικό Ερώτημα. Και τα 
συνοδευτικά Εργαλεία Ανάπτυξης (ο όρος που χρησιμοποιούμε 
για τη συλλογή μονοσέλιδων φύλλων εργασίας που συνοψίζεται στη συνέχεια) έχουν σχεδιαστεί για να εστιάζουν 
οι ομάδες σε συγκεκριμένα ζητήματα που βοηθούν στην ανάπτυξη και την απόδοση για καθέναν από τους 4 
τομείς Αποφάσεων της επιχείρησης.

Έτσι, για να αρχίσετε να εφαρμόζετε το Πλαίσιο των 4 Αποφάσεων, το πρώτο ερώτημα είναι: «Ποια από τις 

«Έχουμε τις απαντήσεις, 
όλες τις απαντήσεις· 
τα ερωτήματα δεν γνωρίζουμε!»

9



Scaling Up

4 Αποφάσεις –Άτομα, Στρατηγική, Εκτέλεση και Ρευστότητα– χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή;» Ξεκινήστε 
από εκεί! Διαθέτουμε μια συμπληρωματική ατομική Αξιολόγηση 4 Αποφάσεων για να σας βοηθήσουμε να 
προσδιορίσετε το σημείο εκκίνησής σας.

Η μεθοδολογία και τα εργαλεία μας είναι σαν σταυρόλεξο ή Sudoku. Ξεκινήστε από τα σημεία που αντιλαμ-

βάνεστε ως προτεραιότητα και προχωρήστε. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ακολουθία. Ωστόσο, έχουμε πέντε 
«επόμενα βήματα» που περιγράφονται στο τελευταίο κεφάλαιο.

Η ακόλουθη επισκόπηση κάθε απόφασης θα σας βοηθήσει περαιτέρω να επιλέξετε από πού να ξεκινήσετε τη 
Δυναμική Ανάπτυξη της επιχείρησης.

Άτομα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, πελάτες, μέτοχοι) ευχαριστημένα 
και ασχολούνται σε βάθος με την επιχείρηση; Θα τους «επαναπροσλαμβάνατε» όλους;

Έχετε τα «σωστά άτομα που κάνουν τα σωστά "πράγματα" σωστά» 
μέσα στον οργανισμό;

Στη συνέχεια, απαιτείται να αξιολογήσετε όλες τις βασικές σχέσεις 
που περιβάλλουν την επιχείρηση. Θα κρατούσατε όλους τους υπάρ-

χοντες πελάτες σας; Είστε ευχαριστημένοι με τους επενδυτές / την τράπεζά σας; Σας υποστηρίζουν σωστά οι προ-

μηθευτές σας; Είναι οι σύμβουλοί σας –λογιστές, δικηγόροι, σύμβουλοι και coaches– οι καλύτεροι για το μέγεθος 
του οργανισμού και τα μελλοντικά σχέδια; Οι πιο δύσκολες αποφάσεις συνήθως λαμβάνονται όταν η εταιρεία έχει 
ξεπεράσει κάποιες από αυτές τις σχέσεις και είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές.

Ξεκινάτε με τους δικούς σας στόχους σχέσεων και προτεραιοτήτων και μετά χρειάζεται να γίνει ξεκάθαρο ποιοι 
είναι οι ηγέτες που ευθύνονται για τις κύριες λειτουργίες και διαδικασίες που «κατευθύνουν» την επιχείρηση.

Τα εργαλεία (αντίγραφα περιλαμβάνονται στην εισαγωγή στην ενότητα «Άτομα»):

Προσωπικό Πλάνο Μίας Σελίδας (OPPP): Η προσωπική και η επαγγελματική μας ζωή είναι αλληλένδετες – 
και καλύτερες αν είναι ευθυγραμμισμένες. Αυτό το εργαλείο εξετάζει 
τέσσερις βασικές αποφάσεις –Σχέσεις, Επιτεύγματα, «Τελετές» και 
Δημιουργία Αξίας–, που αντικατοπτρίζουν τις τέσσερις βασικές απο-

φάσεις για την επιχείρηση: Άτομα, Στρατηγική, Εκτέλεση και Ρευστό-

τητα. Μια δυνατή και γεμάτη προσωπική ζωή παρέχει ένα σημαντικό 
θεμέλιο για τη διατήρηση των προσπαθειών σας στην επιχείρηση.

Πίνακας Ευθύνης Λειτουργιών (FACe): Ο Jim Collins, συγγραφέ-

ας του Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... And 
Others Don’t, τονίζει τη σημασία του να τοποθετείτε τα σωστά άτομα 
στις σωστές θέσεις στην κορυφή του οργανισμού. Σε τελική ανάλυ-

ση, η συμφόρηση προκαλείται 
πάντα στο στόμιο του μπουκα-

λιού! Το εργαλείο FACe παρέ-

χει μια λίστα θέσεων (λειτουρ-

γιών) που πρέπει να καλύψουν 
όλοι οι οργανισμοί.

«Τα σωστά άτομα που κάνουν 
τα σωστά "πράγματα" σωστά!»

«Η συμφόρηση 
προκαλείται πάντα στο 
στόμιο του μπουκαλιού!»

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρµόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το www v20/03 – Co yright 2020 y Ga

Όνοµα:  _________________________________________ Ηµεροµηνία: _________________________
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επισκεφθείτε το www v20/03 – Co yright 2020 y Ga
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επισκεφθείτε το www | v20/03 – Copyright 2020 by Gazelles
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Επισκόπηση

Να αναθέσετε αυτές τις λειτουργίες σε άτομα που ταιριάζουν στη 
φιλοσοφία σας και πληρούν δύο κριτήρια:

1. Δεν χρειάζεται να έχουν κάποιον να τους διοικεί.

2. Εντυπωσιάζουν τακτικά την ομάδα με τις γνώσεις και 
τα αποτελέσματά τους.

Στη συνέχεια, ορίστε έναν ή δύο Κύριους Δείκτες Απόδοσης (KPIs) 
για κάθε λειτουργία, καθορίζοντας αντικειμενικά σε ποιες δραστηρι-
ότητες πρέπει να επικεντρώνεται κάθε ανώτερος ηγέτης καθημερινά. 
Τέλος, ορίστε μερικά αποτελέσματα/στόχους, καθώς και το ποια λει-
τουργία φέρει την ευθύνη για αυτά (δηλαδή ποιος είναι υπεύθυνος 
για τα έσοδα, το μικτό περιθώριο κέρδους, τα κέρδη, τη ρευστότητα 
κ.λπ.). Αυτά τα αποτελέσματα συνήθως αντιπροσωπεύουν διακριτές 
γραμμές στις οικονομικές καταστάσεις.

Όταν ολοκληρωθεί, αυτό το μονοσέλιδο εργαλείο Υπευθυνότητας θα σας βοηθήσει να δείτε πού έχετε κενά 
σε άτομα και πού κενά απόδοσης στην ηγετική ομάδα.

Πίνακας Ευθύνης Διαδικασιών (PACe): Οι περισσότερες εργασίες 
έχουν σχέση και τέμνουν οριζόντια τις διάφορες εταιρικές λειτουργί-
ες. Οι λειτουργίες δεν είναι ανεξάρτητες. Όταν αυτές οι λειτουργίες 
δεν εναρμονίζονται μεταξύ τους, η εταιρεία δεν εξελίσσεται.

Αυτός ο πίνακας σας δίνει τη δυνατότητα να οριοθετήσετε τις τέσ-

σερις έως εννέα βασικές διαδικασίες που οδηγούν την επιχείρηση 
(δηλαδή, τις διαδικασίες για την ανάπτυξη και την έναρξη ενός νέου 
προϊόντος, για την προσέλκυση, πρόσληψη και ενσωμάτωση νέων 
εργαζομένων, για τιμολόγηση και είσπραξη κ.λπ.).

Στη συνέχεια, ορίστε ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε διαδικασία, κάτι 
που μπορεί να είναι δύσκολο, καθώς αυτές οι διαδικασίες περικλεί-
ουν διάφορες λειτουργίες και ενδέχεται να υπάρχουν κάποια ζητήμα-

τα εγωισμού/ελέγχου μεταξύ των επικεφαλής της κάθε λειτουργίας.

Τέλος, αποφασίστε για δύο ή τρεις KPIs που παρακολουθούν την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας – το πιο σημαντικό είναι το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται από την αρχή έως την ολοκλήρωση κάθε συγκεκριμένης διαδικασίας. Θα 
συζητήσουμε πώς διάφοροι οργανισμοί χρησιμοποιούν τις αρχές του Lean, μιας πρακτικής διαχείρισης που 
εφευρέθηκε από την Toyota για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Κεφάλαια «Η Ομάδα» και «Οι Διευθυντές»: Ο «πόλεμος» για τα ταλέντα είναι συνεχής. Θα μοιραστούμε 
ανορθόδοξες τεχνικές μάρκετινγκ για την προσέλκυση μεγάλου αριθμού υποψήφιων ταλέντων και θα εξετά-

σουμε τη μεθοδολογία του Topgrading για τη συνέντευξη και την επιλογή.

Για τη διατήρηση των εργαζομένων και την αδιάκοπη κινητοποίησή τους, θα καλύψουμε τις πέντε δραστηριό-

τητες που έχουν οι σπουδαίοι –σε σύγκριση με τους απλώς καλούς– διευθυντές (προτιμούμε τον όρο coaches 
– περισσότερα πάνω σε αυτό αργότερα):

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το www.ScalingUp.com

Όνομα Υπευθύνου Όνομα Διαδικασίας
Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (KPIs)

(Καλύτερα, Γρηγορότερα, 
Οικονομικότερα)

1  Προσδιορίστε 4 έως 9 διαδικασίες που καθορίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

2  Ορίστε κάποιον  υπεύθυνο για κάθε διαδικασία.

3   Απαριθμήστε τους Κύριους Δείκτες Απόδοσης (KPIs) για κάθε διαδικασία  
(Καλύτερα, Γρηγορότερα, Οικονομικότερα).

2 1 3 

Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Διαδικασιών (PACe)
  

Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Διαδικασιών (PACe)

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το www.ScalingUp.com

Όνομα Υπευθύνου Όνομα Διαδικασίας
Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (KPIs)

(Καλύτερα, Γρηγορότερα, 
Οικονομικότερα)

1  Προσδιορίστε 4 έως 9 διαδικασίες που καθορίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

 Ορίστε κάποιον  υπεύθυνο για κάθε διαδικασία.

3   Απαριθμήστε τους Κύριους Δείκτες Απόδοσης (KPIs) για κάθε διαδικασία  
(Καλύτερα, Γρηγορότερα, Οικονομικότερα).

1 3 

Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Διαδικασιών (PACe)
  

Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Διαδικασιών (PACe)

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το www.ScalingUp.com

Όνομα Υπευθύνου Όνομα Διαδικασίας
Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (KPIs)

(Καλύτερα, Γρηγορότερα, 
Οικονομικότερα)

1  Προσδιορίστε 4 έως 9 διαδικασίες που καθορίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

 Ορίστε κάποιον  υπεύθυνο για κάθε διαδικασία.

3   Απαριθμήστε τους Κύριους Δείκτες Απόδοσης (KPIs) για κάθε διαδικασία  
(Καλύτερα, Γρηγορότερα, Οικονομικότερα).

1 3 

Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Διαδικασιών (PACe)
  

Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Διαδικασιών (PACe)

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρµόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το www v20/03 – Copyright 2020 by Gazelles
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Άτοµα: Προσωπικό Πλάνο ΜιαςίΣελίδας  (OPPP)Άτοµα: Προσωπικό Πλάνο Μίας Σελίδας (OPPP)
  

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το wwwyright 2020 y Ga elles – v20/03

1
 

Ονομάστε το άτομο που είναι υπεύθυνο για κάθε λειτουργία στην επιχείρηση.

2
  

Υποβάλετε τις 4 ερωτήσεις στο τέλος της σελίδας σχετικά με τα ονόματα αυτού/ής ή αυτών, στους οποίους αναθέσατε την κάθε λειτουργία.

3
 

Απαριθμήστε τους Κύριους ∆είκτες Απόδοσης (KPIs) για κάθε ευθύνη λειτουργίας.

4
   

Πάρτε τις οικονομικές καταστάσεις των  αποτελεσμάτων Κέρδη/Ζημίες (P/L), Ισολογισμού (B/S) και Ταμειακής Ροής 
(Cash Flow) της επιχείρησής σας και αναθέστε σε συγκεκριμένα άτομα την ευθύνη παρακολούθησης για κάθε βασική γραμμή 
και κονδύλι. Κατόπιν εξάγετε τα κατάλληλα Αποτελέσματα/Συμπεράσματα για κάθε λειτουργία.

Αναγνωρίστε: 1. Περισσότεροι από ένας για κάθε θέση; 2. Πρόσωπο σε περισσότερες από μία θέσεις;  
3. Κενές θέσεις; 4. Θα τον προσλαμβάνατε πάλι με ενθουσιασμό;

Λειτουργίες Υπεύθυνο Άτομο
Βασικοί ∆είκτες 

(Κύριοι ∆είκτες Απόδοσης/KPIs)
 Αποτελέσματα/Συμπεράσματα

(P/L ή B/S)

Υπεύθυνος Επιχείρησης

Μάρκετινγκ

R&D/Καινοτομία

Πωλήσεις

Επιχειρησιακές Λειτουργίες 

Ταμείο

Οικονομική ∆ιαχείριση

∆ιαχείριση Πληροφορικής

Ανθρώπινο ∆υναμικό

Εξέλιξη Ταλέντων/Μάθηση

Υποστήριξη Πελατών

Υπεύθυνοι ∆ιευθύνσεων/Μονάδων 

� 
_______________________

� 
_______________________

� 
_______________________

� 
_______________________

1 3 4 

Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Λειτουργιών (FACe) Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Λειτουργιών (FACe) 
  

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το wwwyright 2020 y Ga elles – v20/03

1
 

Ονομάστε το άτομο που είναι υπεύθυνο για κάθε λειτουργία στην επιχείρηση.

2
  

Υποβάλετε τις 4 ερωτήσεις στο τέλος της σελίδας σχετικά με τα ονόματα αυτού/ής ή αυτών, στους οποίους αναθέσατε την κάθε λειτουργία.

3
 

Απαριθμήστε τους Κύριους ∆είκτες Απόδοσης (KPIs) για κάθε ευθύνη λειτουργίας.

4
   

Πάρτε τις οικονομικές καταστάσεις των  αποτελεσμάτων Κέρδη/Ζημίες (P/L), Ισολογισμού (B/S) και Ταμειακής Ροής 
(Cash Flow) της επιχείρησής σας και αναθέστε σε συγκεκριμένα άτομα την ευθύνη παρακολούθησης για κάθε βασική γραμμή 
και κονδύλι. Κατόπιν εξάγετε τα κατάλληλα Αποτελέσματα/Συμπεράσματα για κάθε λειτουργία.

Αναγνωρίστε: 1. Περισσότεροι από ένας για κάθε θέση; 2. Πρόσωπο σε περισσότερες από μία θέσεις;  
3. Κενές θέσεις; 4. Θα τον προσλαμβάνατε πάλι με ενθουσιασμό;2

Λειτουργίες Υπεύθυνο Άτομο
Βασικοί ∆είκτες 

(Κύριοι ∆είκτες Απόδοσης/KPIs)
 Αποτελέσματα/Συμπεράσματα

(P/L ή B/S)

Υπεύθυνος Επιχείρησης

Μάρκετινγκ

R&D/Καινοτομία

Πωλήσεις

Επιχειρησιακές Λειτουργίες 

Ταμείο

Οικονομική ∆ιαχείριση

∆ιαχείριση Πληροφορικής

Ανθρώπινο ∆υναμικό

Εξέλιξη Ταλέντων/Μάθηση

Υποστήριξη Πελατών

Υπεύθυνοι ∆ιευθύνσεων/Μονάδων 

� 
_______________________

� 
_______________________

� 
_______________________

� 
_______________________

1 3 4 

Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Λειτουργιών (F Ce) Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Λειτουργιών (F Ce) 

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το wwwyright 2020 y Ga elles – v20/03

Ονομάστε το άτομο που είναι υπεύθυνο για κάθε λειτουργία στην επιχείρηση.

Υποβάλετε τις 4 ερωτήσεις στο τέλος της σελίδας σχετικά με τα ονόματα αυτού/ής ή αυτών, στους οποίους αναθέσατε την κάθε λειτουργία.

Απαριθμήστε τους Κύριους ∆είκτες Απόδοσης (KPIs) για κάθε ευθύνη λειτουργίας.

Πάρτε τις οικονομικές καταστάσεις των  αποτελεσμάτων Κέρδη/Ζημίες (P/L), Ισολογισμού (B/S) και Ταμειακής Ροής 
(Cash Flow) της επιχείρησής σας και αναθέστε σε συγκεκριμένα άτομα την ευθύνη παρακολούθησης για κάθε βασική γραμμή 
και κονδύλι. Κατόπιν εξάγετε τα κατάλληλα Αποτελέσματα/Συμπεράσματα για κάθε λειτουργία.

Αναγνωρίστε: 1. Περισσότεροι από ένας για κάθε θέση; 2. Πρόσωπο σε περισσότερες από μία θέσεις;  
3. Κενές θέσεις; 4. Θα τον προσλαμβάνατε πάλι με ενθουσιασμό;
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(P/L ή B/S)

Υπεύθυνος Επιχείρησης

Μάρκετινγκ

R&D/Καινοτομία

Πωλήσεις

Επιχειρησιακές Λειτουργίες 
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Υποστήριξη Πελατών

Υπεύθυνοι ∆ιευθύνσεων/Μονάδων 

4 

Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Λειτουργιών (F Ce) Άτομα: Πίνακας Ευθύνης Λειτουργιών (F Ce) 
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Scaling Up

• Βοηθούν τα άτομα να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των δυνατοτήτων τους.

• Δεν αποθαρρύνουν, διευκολύνουν.

• Θέτουν με σαφήνεια τις προσδοκίες τους και δίνουν στους εργαζόμενους μια σαφή οπτική γωνία.

• Αναγνωρίζουν την αξία και δείχνουν εκτίμηση.

• Προσλαμβάνουν λιγότερα άτομα, αλλά τα αμείβουν περισσότερο (κυρίως τους εργαζόμενους της πρώτης 
γραμμής, όχι τα υψηλόβαθμα στελέχη!).

Στρατηγική

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορείτε να δηλώσετε τη στρατηγική της εταιρείας σας με απλό τρόπο; Οδη-
γεί αυτή σε βιώσιμη αύξηση των εσόδων και των μικτών περιθωρίων κέρδους;

Ήρθε η ώρα να κάνουμε φύλλο και φτερό έναν επιχειρηματικό όρο που εμφανίζεται εδώ και 50 χρόνια –το 
στρατηγικό σχεδιασμό– και να τον μελετήσουμε ως δύο ξεχωριστές δραστηριότητες: στρατηγική σκέψη και 
εκτελεστικός σχεδιασμός. Καθεμία απαιτεί δύο πολύ διαφορετικές ομάδες και διαδικασίες.

Η στρατηγική σκέψη απαιτεί κάποιοι ανώτεροι ηγέτες να συνεδριάζουν 
εβδομαδιαίως (δεν αρκεί να γίνεται δουλειά επάνω στη στρατηγική μία 
φορά το τρίμηνο ή μία φορά το χρόνο) σε αυτό που ο Jim Collins απο-

καλεί «συμβούλιο». Είναι μια συνάντηση ξεχωριστή από τη συνάντηση 
της τυπικής εκτελεστικής ομάδας. Αντί να μπερδεύεται με επιχειρησιακά 
ζητήματα, η ομάδα στρατηγικής σκέψης επικεντρώνεται στη συζήτηση 
μερικών μεγάλων στρατηγικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκεί-
νων που περιγράφονται στα εργαλεία SWT και 7 Επίπεδα της Στρατηγι-
κής που συνοψίζονται παρακάτω.

Ο σχεδιασμός της εκτέλεσης, με τη σειρά του, απαιτεί μια πολύ μεγα-

λύτερη ομάδα που ασχολείται με την εφαρμογή της ευρύτερης στρατηγικής. Ο καθορισμός συγκεκριμένων 
ετήσιων και τριμηνιαίων προτεραιοτήτων, αποτελεσμάτων και KPIs είναι καλύτερος όταν εμπλέκονται τα 
μεσαία στελέχη και οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής. Βρίσκονται πιο κοντά στα καθημερινά επιχειρησιακά 
ζητήματα της εταιρείας και η συμμετοχή τους στον καθορισμό του 
προγράμματος βοηθά ιδιαίτερα στην τελική αποδοχή (buy in).

Προσθέστε την πειθαρχημένη δράση και τις δραστηριότητες ενεργούς 
μάθησης και έχετε έναν απλό κύκλο στρατηγικού σχεδιασμού Σκέψου, 
Σχεδίασε, Δράσε, Μάθε.

Τα εργαλεία (αντίγραφα περιλαμβάνονται στην εισαγωγή, στην ενότητα 
«Στρατηγική»):

Περίληψη Οράματος: Για εταιρείες που μόλις άρχισαν να εφαρμόζουν 
τις Πρακτικές Rockefeller, καθώς και εταιρείες με 50 υπαλλήλους ή 
λιγότερους, η Περίληψη Οράματος παρέχει ένα απλοποιημένο πλαίσιο 
Στρατηγικού Πλάνου Μίας Σελίδας (OPSP). Και για τις μεγαλύτερες 
εταιρείες που εκμεταλλεύονται τις πιο λεπτομερείς πτυχές του OPSP, 
η Περίληψη Οράματος παρέχει ένα μονοσέλιδο πλαίσιο για την επικοι-

Μάθε

Δράσε

Σχεδίασε

Σκέψου

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
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ΣΚΟΠΟΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ BRANDΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

         ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ                                               ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

3-5 Έτη 1 Έτος Τρίμηνο

1

2

3

Οι  Κύριοι Δείκτες Απόδοσής σου Στόχος

1

2

3

4

5

Οι Τριμηνιαίες Προτεραιότητές σου
Ημερομηνία 
Υλοποίησης 

Κρίσιμο # Άνθρωποι ή ΙΣ

Κρίσιμο # Διαδικασία ή Κ/Ζ

Μεταξύ πράσινου και κόκκινου

Μεταξύ πράσινου και κόκκινου

Το Όνομά σου:

 «Μεγάλος Απαιτητικός Τολμηρός Στόχος» είναι καταχωρημένο σήμα των Jim Collins και Jerry Porras

PRINT-VERSION

Στρατηγική: Περίληψη Οράματος

branded

Στρατηγική: Περίληψη Οράματος
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Επισκόπηση

νωνία βασικών πτυχών του οράματος της εταιρείας σε εργαζόμενους, 
πελάτες, επενδυτές και την ευρύτερη κοινότητα.

SWT: Διαφοροποιήσαμε τη βασική διαδικασία SWOT (Δυνατά ση-

μεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές) με ένα εργαλείο που ονομά-

ζεται SWT (Δυνατά σημεία, Αδυναμίες και Τάσεις).

Ενώ η διαδικασία SWOT βοηθά τους ηγέτες να δουν τις προκλήσεις 
τόσο της εταιρείας όσο και του κλάδου τους, το SWT επικεντρώνεται 
στη διερεύνηση ευρύτερων εξωτερικών τάσεων, πέρα από τον κλάδο 
ή τη γεωγραφική θέση της επιχείρησής τους. Είναι ένα ισχυρό εργα-

λείο για τον εντοπισμό ευκαιριών ανεξαρτήτως ανταγωνισμού και την 
αποτροπή «μυωπίας εντός του κλάδου».

Τα 7 Επίπεδα της Στρατηγικής: Αυτό το εργαλείο αντιπροσωπεύει 
τα επτά στοιχεία (επίπεδα) μιας στιβαρής, αλλά απλά εκπεφρασμένης 
στρατηγικής. Έχει σχεδιαστεί για να περιγράψει το είδος της διαφο-

ροποίησης και των περιορισμών/ορίων που σας επιτρέπουν να κυρι-
αρχήσετε μέσα στην αγορά.

Τα επτά στοιχεία:

1. Με ποια/ποιες Λέξη/Λέξεις είστε ταυτισμένοι στο μυαλό των 
στοχευμένων πελατών σας; (Π.χ., η Google ταυτίζεται με την «ανα-

ζήτηση».)

2. Ποιοι είναι οι βασικοί πελάτες σας, ποιες τρεις Υποσχέσεις του 
εμπορικού σας σήματος (brand) τους δίνετε (π.χ., η Southwest 
Airlines υπόσχεται χαμηλούς ναύλους, πολλές πτήσεις, πολλή δια-

σκέδαση) και πώς ξέρετε ότι τηρείτε αυτές τις υποσχέσεις; (Δείκτες 
τήρησης υποσχέσεων ως Κύριοι δείκτες απόδοσης.)

3. Ποια είναι η Εγγύηση τήρησης της υπόσχεσης του εμπορικού σας 
σήματος (brand); (Π.χ., η Oracle διαφημίζει την ευκαιρία να κερδί-
σετε 10 εκατομμύρια δολάρια εάν οι Exadata server της δεν είναι 
πέντε φορές γρηγορότεροι από εκείνους των ανταγωνιστών της.)

4. Ποια είναι η Στρατηγική μιας ΦΡΑΣΗΣ που πιθανότατα αναστατώνει τους πελάτες (το «κλειστό σύστημα» 
της Apple), αλλά είναι το κλειδί για να κερδίσετε πολλά χρήματα και να εμποδίσετε τον ανταγωνισμό σας;

5. Ποιες είναι οι τρεις έως πέντε Δραστηριότητες που σας ξεχωρίζουν και ταιριάζουν στον ορισμό για την 
ουσία της διαφοροποίησης, του ειδικού σχεδιασμού στρατηγικής του Χάρβαρντ, Michael Porter; (Π.χ. η 
συναρμολόγηση των επίπλων της ΙΚΕΑ.)

6. Ποιος είναι ο Παράγοντας X για εσάς –το 10πλάσιο έως 100πλάσιο βασικό πλεονέκτημα έναντι του αντα-

γωνισμού–, που εξαλείφει εντελώς όλους τους αντιπάλους σας;

7. Ποιο είναι το Κέρδος σας ανά X (κινητήριος μοχλός δημιουργίας αξίας) και BHAG® για την εταιρεία; Αυτά 
προέρχονται κατευθείαν από τον Jim Collins.

Στρατηγικό Πλάνο Μίας Σελίδας (OPSP): Εάν θέλετε όλοι να έχουν συναντίληψη και κοινό προσανατολι-
σμό, τότε χρειάζεστε πρώτα αυτήν τη σελίδα. Το OPSP είναι το πιο γνωστό και ευρύτερα χρησιμοποιούμενο 

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το www.ScalingUp.com

Τάσεις 
Ποιες είναι οι σημαντικές αλλαγές στην τεχνολογία, διανομή, καινοτομία προϊόντος, αγορές, καταναλωτές και κοινωνικές 
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Scaling Up

εργαλείο μας. Έχει σχεδιαστεί για να προωθεί τη συναντίληψη, την 
υπευθυνότητα και την εστίαση.

Το κύριο μέρος του σχεδίου αποτελείται από επτά στήλες που ορ-

γανώνονται γύρω από επτά βασικές ερωτήσεις στις οποίες πρέπει 
να απαντήσετε εάν θέλετε να ολοκληρώσετε οτιδήποτε: Ποιος, Τι, 

Πότε, Πού, Πώς, Γιατί και Πρέπει / Δεν πρέπει. Τα έχουμε παραλληλίσει με την τυπική γλώσσα στρατηγικού 
σχεδιασμού, όπως Βασικές Αξίες, Σκοπός, Ετήσιες Προτεραιότητες κ.λπ., αλλά βασίζουμε το σχέδιο σε αυτές 
τις απλούστερες ερωτήσεις.

Οι τρεις πρώτες στήλες του OPSP αντιπροσωπεύουν τη στρατηγική σκέψη του σχεδίου που υποστηρίζεται από 
το έργο που έγινε στα 7 Επίπεδα. Οι τέσσερις τελευταίες στήλες αντιπροσωπεύουν το τμήμα του σχεδιασμού 
για την εκτέλεση του σχεδίου. Το OPSP έχει χώρο στο κάτω μέρος για σύνοψη του SWT σας και κατά μήκος 
της κορυφής για να απαριθμήσετε τις βασικές μετρήσεις που αφορούν τη φήμη (Άτομα) και την παραγωγι-
κότητά σας (Διαδικασία).

Εκτέλεση

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκτελούνται όλες οι διαδικασίες χωρίς εντάσεις και δράματα και οδηγούν σε 
κορυφαία κερδοφορία στον κλάδο;

Γνωρίζετε ότι έχετε προβλήματα στην εκτέλεση, εάν υπάρχουν αυτά τα τρία ζητήματα:

1. Υπάρχει περιττή ένταση στον οργανισμό (π.χ. κάτι στάλθηκε αργά, το τιμολόγιο ήταν λάθος, κάποιος 
έχασε μια συνάντηση κ.λπ.).

2. Όλοι φαίνεται να εργάζονται περισσότερες ώρες, να μένουν καθη-
λωμένοι δίχως πρόοδο ή να ξοδεύουν πολύ χρόνο για να διορ-

θώσουν ζητήματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει σωστά εξαρχής.

3. Το πιο σημαντικό: παράγει η εταιρεία λιγότερη κερδοφορία από 
το τριπλάσιο της μέσης κερδοφορίας του κλάδου;

«Εάν θέλετε όλοι να έχουν 
συναντίληψη, τότε χρειάζεστε 
πρώτα αυτή τη σελίδα.»

«Παράγει η εταιρεία 
λιγότερη κερδοφορία από 
το τριπλάσιο της μέσης 
κερδοφορίας του κλάδου;»

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το www.ScalingUp.com

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το www.ScalingUp.com

*BHAG® «Μεγάλος Απαιτητικός Τολμηρός Στόχος» είναι καταχωρημένο σήμα των Jim Collins και Jerry Porras
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Αδυναμίες:Δυνατά Σημεία / Κύριες Ικανότητες:

 
(Should/Shouldn’t) (Why) (Where) (What)

Μεταξύ πράσινου και κόκκινου

Μεταξύ πράσινου και κόκκινου

Κέρδος ανά Χ Brand, Κύρια Υπόσχεση, (KPIs) Κρίσιμο # Άνθρωποι ή ΙΣ

Brand, Κύρια Υπόσχεση Κρίσιμο # Διαδικασία ή Κ/Ζ

Δράσεις
Ζώντας τις Αξίες, Σκοποί, BHAG

Βασικές Κλίσεις/Ικανότητες
3-5 έτη-Προτεραιότητες

Καθοριστικές Πρωτοβουλίες 
1 έτος-Προτεραιότητες 

Αρένα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ/ΠΙΣΤΕΥΩ  
(Πρέπει / Δεν Πρέπει)

ΣΚΟΠΟΣ 
(Γιατί)

ΣΤΟΧΟΙ  (3-5 ΕΤΗ)
(Πού)

ΣΤΟΧΟΙ  (1 ΕΤΟΥΣ)
(Τι)

Άνθρωποι (Κινητήριοι Διαχειριστές Φήμης)

Μεταξύ πράσινου και κόκκινου Μεταξύ πράσινου και κόκκινου

Μεταξύ πράσινου και κόκκινου Μεταξύ πράσινου και κόκκινου

Οι Κύριοι Δείκτες Απόδοσης σας, KPIs Στόχος

Οι Τριμηνιαίες Προτεραιότητές σας 
Ημερομηνία 
Υλοποίησης 

Ποιος
 

Τρίμηνες Προτεραιότητες

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (Τρίμ.)  
(Πώς)

ΘΕΜΑ 
(Τριμ./Ετήσιο)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
(Ποιος/Πότε)

Σταθερές

Ορισμός Θέματος

Περιγράψτε και/ή σχεδιάστε τον Πίνακα  
στο πλαίσιο αυτό

Πίνακας Αποτελεσμάτων

Κρίσιμο # Άνθρωποι ή ΙΣ Εορτασμός Κρίσιμο # Άνθρωποι ή ΙΣ

Κρίσιμο # Διαδικασία ή Κ/Ζ Επιβράβευση Κρίσιμο # Διαδικασία ή Κ/Ζ

Τάσεις

Διαδικασία (Δυνάμεις Παραγωγικότητας)

Εργαζόμενοι Πελάτες Μέτοχοι

Μελλοντική 
Ημερομηνία
Έσοδα

Κέρδος
Εμπ. Αξία Ετ./
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Επισκόπηση

«Παράγει η εταιρεία 
λιγότερη κερδοφορία από 
το τριπλάσιο της μέσης 
κερδοφορίας του κλάδου;»

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι εταιρείες μπορούν να τα καταφέρουν με κακή εκτέλεση εάν έχουν 
τρομερή στρατηγική ή πολύ αφοσιωμένα άτομα, που είναι πρόθυμα να εργάζονται 18 ώρες, οκτώ 
ημέρες την εβδομάδα, για να καλύψουν όλες τις αστοχίες και τα προβλήματα. Απλώς να γνωρίζετε 
ότι σπαταλάτε μεγάλη κερδοφορία και πολύ χρόνο (δηλαδή, θα «κάψετε» και χρήματα και άτομα 
που εμπλέκονται στη διαδικασία!).

Τα εργαλεία (αντίγραφα περιλαμβάνονται στην εισαγωγή στην ενότητα «Εκτέλεση»):

Ποιος, Τι, Πότε (ΠΤΠ): Για να είναι πιο αποτελεσματικές οι εβδο-

μαδιαίες συναντήσεις σας αφιερώστε λίγα λεπτά στο τέλος συνο-

ψίζοντας Ποιος είπε Πότε πρόκειται να κάνει Τι. Αυτό δεν είναι 
μικροδιαχείριση, είναι άριστη διαχείριση και σαφής τόσο σε επίπεδο 
επικοινωνίας όσο και σε επίπεδο υπευθυνότητας.

Το μυστικό είναι να ορίσετε ένα «πότε» που δεν είναι χρονικά με-

γαλύτερο από το διάστημα μεταξύ των εβδομαδιαίων (ή μηνιαίων) 
συναντήσεων. Και εάν έχετε μια πιο ουσιαστική δράση, το μυστικό 
είναι να τη σπάσετε σε κομμάτια που να μπορούν να επιτευχθούν 
μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Πρακτικές Rockefeller™, Πίνακας Ελέγχου: Υπάρχουν 10 θεμε-

λιώδεις πρακτικές που υποστηρίζουν την επιτυχία της στρατηγικής 
σας – πρακτικές που δεν έχουν αλλάξει εδώ και 100 χρόνια από τότε 
που τις εφάρμοσε ο John D. Rockefeller και έγινε ο πλουσιότερος 
άνθρωπος στην ιστορία ιδρύοντας μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
σήμερα: την ExxonMobil.

Αυτές οι πρακτικές αυξάνουν εντυπωσιακά την κερδοφορία και 
μειώνουν το χρόνο που απαιτείται για τη διαχείριση της επιχείρησης. 
Και, όπως οι λίστες ελέγχου, που είναι σημαντικές για την ασφάλεια 
στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών, θεωρήστε αυτές τις 10 
πρακτικές ως λίστα ελέγχου «για προετοιμασία απογείωσης» για να 
διατηρήσετε την εταιρεία σας αναπτυσσόμενη και να διασφαλίσετε 
ότι δεν θα «κλατάρει».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Θα τους τρελάνετε όλους 
μέσα στην εταιρεία εάν εφαρμόσετε όλες αυτές τις πρα-
κτικές ταυτόχρονα. Το μυστικό είναι να εστιάζετε σε μία 
ή δύο κάθε τρίμηνο, δίνοντας σε όλους περίπου 24 έως 
36 μήνες για να συνηθίσουν αυτές τις απλές, αλλά ισχυ-
ρές ρουτίνες. Στη συνέχεια, είναι μια διαδικασία συνε-
χούς ανανέωσής τους καθώς η εταιρεία θα μεγεθύνεται.

Οι πρακτικές («Ρουτίνες που σας απελευθερώνουν!»):

1. Η εκτελεστική ομάδα είναι υγιής και ευθυγραμμισμένη. Εδώ αντλούμε διδάγματα από το The Five 
Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable του Patrick M. Lencioni, ένα βιβλίο που προτείνουμε σε 
όλους τους ηγέτες να μελετήσουν (είναι εύκολο στην ανάγνωση). Στην ουσία, στην εκτελεστική ομάδα 

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
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1. Η εκτελεστική ομάδα είναι υγιής και ευθυγραμμισμένη.
 Τα μέλη της ομάδας κατανοούν τις μεταξύ τους διαφορές, προτεραιότητες και στυλ.
 Η ομάδα συναντάται συχνά (εβδομαδιαία κατά προτίμηση) για στρατηγική σκέψη.
 Η ομάδα συμμετέχει σε διαρκή εκπαίδευση στελεχών (συστήνεται μηνιαίως).
  Η ομάδα έχει την ικανότητα να συμμετέχει σε εποικοδομητικά ντιμπέιτ και όλα τα μέλη αισθάνονται άνετα με τη συμμετοχή τους.

2. Όλοι είναι ευθυγραμμισμένοι με το #1 στόχο που πρέπει να επιτευχθεί το τρέχον τρίμηνο ώστε να προχωρήσει μπροστά η εταιρεία.
 Ορίζεται ο Κρίσιμος Αριθμός για να προχωρήσει μπροστά η εταιρεία το τρέχον τρίμηνο.
  Ορίζονται οι 3-5 Προτεραιότητες (Θεμέλια) που στηρίζουν τον Κρίσιμο Αριθμό και τοποθετούνται κατά σειρά για το τρίμηνο.
  Ένα Τριμηνιαίο Θέμα και Εορτασμός/Επιβράβευση ανακοινώνονται σε όλους τους εργαζόμενους δίνοντας ζωή στον Κρίσιμο Αριθμό.
  Το Τριμηνιαίο Θέμα /Κρίσιμος Αριθμός αναρτώνται σε όλη την εταιρεία και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν την πρόοδο της εβδομάδας.

3. Ο ρυθμός επικοινωνίας καθιερώνεται και η πληροφορία ρέει σε όλη την εταιρεία με ακρίβεια και ταχύτητα.
 Όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται καθημερινά για 15 λεπτά το πολύ.
 Όλες οι ομάδες έχουν εβδομαδιαίες συναντήσεις.
  Τα μεσαία και ανώτερα στελέχη συναντώνται για μία ημέρα γνώσης, λύσης μεγάλων προβλημάτων και ανταλλαγής DNA κάθε μήνα.
  Τα μεσαία και ανώτερα στελέχη συναντώνται τριμηνιαίως και ετησίως εκτός γραφείων για να συζητήσουν τις  

4 σημαντικές αποφάσεις.

4. Κάθε «πτυχή» της εταιρείας έχει ένα άτομο υπεύθυνο για να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων.
 Ο Πίνακας Ευθύνης Λειτουργιών (FACe) ολοκληρώνεται (τα σωστά άτομα κάνουν τα σωστά «πράγματα» σωστά).
 Κάθε γραμμή των οικονομικών καταστάσεων έχει έναν υπεύθυνο.
 Καθεμία από τις 4-9 διαδικασίες στον Πίνακα Ευθύνης Διαδικασιών (PACe) ανατίθεται σε συγκεκριμένο άτομο.
  Κάθε κύρια Δυναμική και Ικανότητα για τα επόμενα 3-5 έτη παρακολουθείται από ειδικούς εσωτερικά ή από μέλη  

της Συμβουλευτικής Επιτροπής αν δεν υπάρχει η γνώση εσωτερικά.

5. Η ενημέρωση και η συλλογή πληροφοριών από τους εργαζόμενους για τον εντοπισμό εμποδίων και ευκαιριών είναι συνεχείς.
  Όλα τα ανώτερα (και μεσαία) στελέχη συμμετέχουν σε συζήτηση (Αρχίζω/Σταματάω/Συνεχίζω) με τουλάχιστον έναν εργαζόμενο 

εβδομαδιαίως.
 Το περιεχόμενο των συζητήσεων των εργαζομένων γνωστοποιείται στην εβδομαδιαία συνάντηση των στελεχών.
 Οι γνώσεις των εργαζομένων σχετικά με τα εμπόδια και τις ευκαιρίες συλλέγονται εβδομαδιαίως.
  Μία ομάδα στελεχών μεσαίου επιπέδου είναι υπεύθυνη για την κατανόηση, επίλυση και επικοινωνία διαδικασιών σε ό,τι αφορά  

εμπόδια και ευκαιρίες. 

6. Η Αναφορά και η Ανάλυση των παρατηρήσεων από τους πελάτες είναι το ίδιο συχνές και ακριβείς όπως τα οικονομικά στοιχεία.
 Όλα τα στελέχη (και τα μεσαία) συμμετέχουν σε συζήτηση των 4Ε με τουλάχιστον έναν τελικό χρήστη την εβδομάδα.
  Οι γνώσεις που αποκομίζονται στις συζητήσεις με τους πελάτες μοιράζονται με τα στελέχη που συμμετέχουν στην εβδομαδιαία συνάντηση. 
 Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στη συλλογή πληροφοριών από τους πελάτες.
   Μία ομάδα μεσαίων στελεχών είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση του κύκλου των επαφών και των πληροφοριών που λαμβάνονται  

από τις αντιδράσεις των πελατών.

7. Οι Βασικές Αξίες και ο Σκοπός είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρεία.
 Οι Βασικές Αξίες ανακαλύπτονται. Ο Σκοπός είναι  ξεκάθαρος και γνωστοποιημένος σε όλους τους εργαζόμενους.
 Όλα τα στελέχη (και τα μεσαία) ανατρέχουν στις Βασικές Αξίες και το Σκοπό όταν επιβραβεύουν ή επιπλήττουν.
 Οι διαδικασίες και οι ενέργειες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ευθυγραμμίζονται με τις Βασικές Αξίες και το Σκοπό  

(προσλήψεις, προσανατολισμός, αξιολόγηση, αναγνώριση κ.λπ.).
 Οι ενέργειες που ενισχύουν τις Βασικές Αξίες και το Σκοπό της εταιρείας αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται κάθε τρίμηνο.

8. Οι εργαζόμενοι μπορούν να διατυπώσουν τα ακόλουθα βασικά συστατικά της Στρατηγικής της εταιρείας με ακρίβεια.
 Το Μεγάλο Απαιτητικό Τολμηρό Στόχο  (BHAG®): Η πρόοδος είναι ορατή και παρακολουθείται.
 Κύριους Πελάτες: Το προφίλ τους σε 25 λέξεις ή λιγότερες.
 Τις 3 Υποσχέσεις που συνδέονται με το Βrand: Και τους αντίστοιχους Κύριους Δείκτες Απόδοσης, σε εβδομαδιαία βάση.
 Σύντομη Περιγραφή Εταιρείας/Προϊόντος: Πειστική απάντηση στο «Τι κάνει η εταιρεία σας;».

9.  Όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να απαντήσουν ποσοτικά στην ερώτηση εάν είχαν μια αποτελεσματική ημέρα ή εβδομάδα 

(Στήλη 7 στο Στρατηγικό Πλάνο Μίας Σελίδας - OPSP).
 1 ή 2 Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (KPIs) αναφέρονται σε εβδομαδιαία  βάση για κάθε ρόλο/άτομο.
 Κάθε άτομο έχει 1 Κρίσιμο Αριθμό που ευθυγραμμίζεται με τον Κρίσιμο Αριθμό της εταιρείας για το τρίμηνο (απλό και ξεκάθαρο).
 Κάθε άτομο/ομάδα έχει 3-5 Τριμηνιαίες Προτεραιότητες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με αυτές της εταιρείας.
 Όλα τα στελέχη (και τα μεσαία) έχουν έναν coach (ή συνάδελφο coach) που τους καθιστούν υπεύθυνους για αλλαγές συμπεριφοράς.

10. Ο γενικότερος σχεδιασμός και η απόδοση της εταιρείας είναι ορατά σε όλους.
 Καθιερώνεται μία «αίθουσα επιχειρήσεων» για εβδομαδιαίες συναντήσεις (με προσωπική ή ηλεκτρονική παρουσία).
 Βασικές Αξίες, Σκοπός και Προτεραιότητες αναρτώνται σε όλη την εταιρεία.
 Πίνακες αποτελεσμάτων, που παρουσιάζουν την τρέχουσα πρόοδο σε σχέση με τους Κύριους ∆είκτες Απόδοσης  
  και τους Κρίσιμους Αριθμούς, υπάρχουν παντού.
  Εφαρμόζεται σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης της συνεχούς ροής και μετακύλισης Προτεραιοτήτων  

και Κύριων ∆εικτών Απόδοσης KPIs.

Εκτέλεση: Συνήθειες Rockefeller, Πίνακας ΕλέγχουΕκτέλεση: Πρακτικές Rockefeller, Πίνακας Ελέγχου

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρµόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το www v20/03 – Copyright 2020 by Gazelles

Όνοµα:  Ηµεροµηνία: _________________________

Σχέσεις Επιτεύγµατα «Τελετές» ∆ηµιουργία Αξίας ($)
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σας πρέπει να υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη που να επιτρέπει την πραγματική συζήτηση και την εποι-
κοδομητική αντιπαράθεση. Το εμπόδιο γι’ αυτό στις μεγάλες εταιρείες είναι οι προσωπικές πολιτικές 
και στις αναπτυσσόμενες η φιλία. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να αποδεχθούν την ποικιλομορφία της 
(όσο μεγαλύτερη τόσο το καλύτερο) και να είναι πρόθυμα να αμφισβητήσουν το ένα το άλλο στη λήψη 
αποφάσεων και την έκθεση των σημαντικών θεμάτων.

2. Όλοι είναι «ευθυγραμμισμένοι» με το #1 στόχο που πρέπει να επιτευχθεί το τρέχον τρίμηνο ώστε να 
προχωρήσει μπροστά η εταιρεία. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για τη Δυναμική Ανάπτυξη μιας 
εταιρείας χρειάζεται ένα σημαντικό βήμα κάθε φορά και στη συνέχεια ο έλεγχος των δεδομένων και η 
ανάλογη προσαρμογή. Πρόκειται για τον καθορισμό ενός τριμηνιαίου στόχου, που παρέχει στην εταιρεία 
μια άκρως απαραίτητη «γραμμή τερματισμού» κάθε 90 ημέρες, ώστε να μην τρέχει εσαεί. Παρέχει επίσης 
σε όλους την ευκαιρία να γιορτάσουν ή να λυπηθούν – και να διασκεδάσουν στην πορεία. Αυτή είναι 
η δύναμη του καθορισμού ενός Τριμηνιαίου Θέματος, το οποίο θα συζητήσουμε σε βάθος αργότερα.

3. Ο ρυθμός επικοινωνίας καθιερώνεται και η πληροφορία ρέει σε όλη την εταιρεία με ακρίβεια και 
ταχύτητα. Η #1 πρόκληση όταν δύο ή περισσότερα άτομα συνεργάζονται είναι η επικοινωνία (είναι 
κανείς παντρεμένος;). Το μυστικό είναι ένας αποτελεσματικός καθημερινός, εβδομαδιαίος, μηνιαίος, 
τριμηνιαίος και ετήσιος Ρυθμός Συναντήσεων, ο οποίος, όταν εκτελεστεί σωστά, εξοικονομεί πραγματικά 
σε όλους πολύ χρόνο. Δεν είναι εύκολο, το ξέρουμε. Ειδικές ατζέντες για κάθε συνάντηση θα αναλυθούν 
στην ενότητα «Εκτέλεση».

4. Κάθε «πτυχή» της εταιρείας έχει ένα άτομο υπεύθυνο για να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων. 
Εάν η επικοινωνία είναι η #1 πρόκληση, τότε ο επιμερισμός των ευθυνών καθώς η εταιρεία μεγαλώνει 
είναι η #2. Αυτό πρέπει να είναι σαφές τόσο κάθετα (μεταξύ λειτουργιών) όσο και οριζόντια (σε όλες τις 
διαδικασίες) σε ολόκληρο τον οργανισμό. Και γίνεται πραγματικά δύσκολο όταν ο οργανισμός χωρίζεται 
σε διακριτές επιχειρηματικές μονάδες.

5. Η ενημέρωση και η συλλογή πληροφοριών από τους εργαζόμενους για τον εντοπισμό εμποδίων και 
ευκαιριών είναι συνεχείς. Ένα βασικό συστατικό των εβδομαδιαίων ποιοτικών δεδομένων που χρειά-

ζεστε για να διευθύνετε την επιχείρηση πρέπει να προέρχεται από τους εργαζόμενους σας, ειδικά από 
τα κανάλια πωλήσεων και τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής. Αυτοί βρίσκονται πιο κοντά στη 
δράση. Συνιστούμε κάθε ανώτερος ηγέτης να μιλά επίσημα σε έναν εργαζόμενο κάθε εβδομάδα και να 
ρωτάει «τι πρέπει να ξεκινήσει/σταματήσει/διατηρήσει η εταιρεία». Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο τι 
πρέπει να «σταματήσει». Αυτά είναι τα «οδοφράγματα» που πρέπει να εξαλείψετε από την εταιρεία για 
να διατηρήσετε το ενδιαφέρον των ατόμων.

6. Η Αναφορά και η Ανάλυση των παρατηρήσεων από τους πελάτες είναι το ίδιο συχνές και ακριβείς 
όπως τα οικονομικά στοιχεία. Το δεύτερο βασικό στοιχείο των εβδομαδιαίων ποιοτικών δεδομένων 
που αποτελεί οδηγό για την επιχείρηση πρέπει να προέρχεται από πελάτες. Προτείνουμε κάθε ανώτερος 
ηγέτης να υποβάλλει επισήμως στους πελάτες ερωτήσεις που να αφορούν περισσότερο τη συλλογή 
πληροφοριών για την αγορά, ειδικά για τους ανταγωνιστές, παρά για το αν τους αρέσει ένα συγκεκριμένο 
προϊόν ή υπηρεσία της εταιρείας.

7. Βασικές Αξίες και Σκοπός είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρεία. Αυτοί είναι οι κανόνες (Βασικές Αξίες) 
που θα χρησιμοποιήσετε για να καθοδηγήσετε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου δυναμικού στην εται-
ρεία: τις προσλήψεις, τα σχόλια (feedback), τις ανταμοιβές και την αναγνώριση, το εγχειρίδιο λειτουργίας 
κ.λπ. Και ο Σκοπός (μια καλύτερη λέξη από την «αποστολή») παρέχει το κρίσιμο «γιατί» πίσω από ό,τι 
κάνετε (δηλαδή, τι διαφορά κάνει η εταιρεία σας στον κόσμο;).

8. Οι εργαζόμενοι μπορούν να διατυπώσουν τα ακόλουθα βασικά συστατικά της Στρατηγικής της εται-
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ρείας με ακρίβεια. Θέλετε όλοι οι εργαζόμενοι να ευθυγραμμίζουν τις ενέργειές τους με τη στρατηγική 
της εταιρείας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν το Στόχο των 10 έως 25 ετών 
της εταιρείας (BHAG®) –ποιοι είναι οι βασικοί πελάτες; ποιες είναι οι Τρεις Υποσχέσεις του εμπορικού 
σήματος (brand) που πρέπει να τηρούν όλοι; τι κάνει η εταιρεία;– και να είναι σε θέση να τον αναλύσουν 
όταν τους ζητηθεί (η «παρουσίαση» που συνήθως γίνεται μέσα σε ασανσέρ).

9. Όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να απαντήσουν ποσοτικά στην ερώτηση εάν είχαν μία αποτελεσματική 
ημέρα ή εβδομάδα (Στήλη 7 στο Στατηγικό Πλάνο Μίας Σελίδας - OPSP). Έχει κάθε εργαζόμενος ή 
κάθε ομάδα ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις προτεραιότητες και τους KPIs για την εβδομάδα; Και ξέρουν 
τι πέτυχαν αυτή την εβδομάδα; Τα άτομα λατρεύουν να γνωρίζουν τα αποτελέσματα, γι’ αυτό και η μεγάλη 
γοητεία που ασκούν τα βιντεοπαιχνίδια, τα αθλήματα, οι έρανοι, οι διαγωνισμοί κ.λπ.

10. Ο γενικότερος σχεδιασμός και η απόδοση της εταιρείας είναι ορατά σε όλους. Δεν ασχολούμαστε με 
τις αθλητικές αναλογίες, αλλά θα κλέψουμε μια ιδέα από αυτόν τον κλάδο: να υπάρχουν πίνακες βαθμο-

λογίας ορατοί σε όλους. Θα μοιραστούμε παραδείγματα και φωτογραφίες από ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες που το κάνουν.

Ρευστότητα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε σταθερές πηγές ρευστότητας, που ιδανικά δημιουργούνται εσωτερικά, 
για να τροφοδοτήσετε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας;

Η ανάπτυξη απαιτεί ρευστότητα. Αυτός είναι ο πρώτος «νόμος 
της βαρύτητας» στο επιχειρείν. Και τίποτα δεν γερνάει πριν την 
ώρα του ένα διευθύνοντα σύμβουλο και την ομάδα του γρηγο-

ρότερα από το να ξεμείνει από χρήματα. Μάλιστα, ο Jim Collins 
και ο Morten T. Hansen, στο ευπώλητο βιβλίο τους Great by 
Choice: Uncertainty, Chaos, and Luck – Why Some Thrive Despite Them All, διαπίστωσαν ότι οι επιτυχημένες 
εταιρείες κατείχαν 3 έως 10 φορές περισσότερα στοιχεία ενεργητικού σε ρευστό από το μέσο όρο για τον 
κλάδο τους, και αυτό συνέβαινε από τη στιγμή που ξεκίνησαν. (Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε 
αυτό το βιβλίο, το πρώτο του Collins, που απευθύνεται άμεσα σε αναπτυσσόμενες εταιρείες.)

Ωστόσο, πολλοί ηγέτες εταιρειών σε ανάπτυξη δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στα έσοδα και τα κέρδη από ό,τι 
στη ρευστότητα όταν πρόκειται για την επίτευξη συμφωνιών με προμηθευτές, πελάτες, υπαλλήλους (σκεφτείτε: 
σχέδια για μπόνους) ή επενδυτές/τράπεζες. Και όταν λαμβάνουν τις μηνιαίες οικονομικές καταστάσεις τους η 
κατάσταση ταμειακών ροών είτε δεν εμφανίζεται είτε αγνοείται.

Η πιο γρήγορη ενέργεια που μπορείτε να κάνετε είναι να ζητήσετε από τον οικονομικό διευθυντή σας να σας 
δίνει μια τροποποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών καθημερινά, αναφέροντας λεπτομερώς τις εισροές τις 
τελευταίες 24 ώρες, τις εκροές και το πώς θα κινηθεί η ρευστότητα τις επόμενες 30 έως 90 ημέρες. Αυτό θα 
διατηρήσει την προσοχή σας στη ρευστότητα και θα σας δώσει μια καλή εικόνα για το πώς «ρέει» η ρευστό-

τητα στην επιχείρηση.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε τον Κύκλο Ρευστότητας (CCC). Είναι ένας τεχνικός όρος που περιγράφει 
πόσος χρόνος απαιτείται από τη στιγμή που θα ξοδέψετε ένα δολάριο/ευρώ/γεν για ενοίκιο, λογαριασμούς, 
μισθοδοσία, απόθεμα, μάρκετινγκ κ.λπ., για να περάσει μέσω του επιχειρηματικού σας μοντέλου και να επι-
στρέψει στην τσέπη σας. Για να μάθετε πώς θα το υπολογίσετε, σας συνιστούμε να διαβάσετε ένα κλασικό 
άρθρο του Harvard Business Review με τίτλο «How Fast Can Your Company Afford to Grow» των Neil C. 
Churchill και John W. Mullins.

«Η ανάπτυξη απαιτεί ρευστότητα 
– ο πρώτος “νόμος 
της βαρύτητας” στο επιχειρείν!»
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Τα εργαλεία (αντίγραφα περιλαμβάνονται στην εισαγωγή στην ενότητα «Ρευστότητα»):

Η Δύναμη του Ενός: Οι 7 κύριοι χρηματοοικονομικοί μοχλοί που διατίθενται στους μάνατζερ για τη βελτίωση 
της ρευστότητας και της απόδοσης της επιχείρησης είναι:

1. Τιμή: Αυξήστε την τιμή των αγαθών και 
των υπηρεσιών σας.

2. Όγκος πωλήσεων: Πουλήστε περισσότερες μονάδες 
στην ίδια τιμή.

3. Κόστος πωληθέντων προϊόντων / άμεσο κόστος: 
Μειώστε την τιμή που πληρώνετε για τις πρώτες ύλες και 
την άμεση εργασία.

4. Γενικά έξοδα: Μειώστε τα γενικά σας έξοδα.

5. Απαιτήσεις (εισπρακτέοι λογαριασμοί): Φροντίστε 
να εισπράξετε ταχύτερα από τους χρεώστες σας.

6. Αποθέματα/WIP (εργασίες σε εξέλιξη): Μειώστε 
τον όγκο των αποθεμάτων που έχετε στη διάθεσή σας.

7. Υποχρεώσεις (πληρωτέοι λογαριασμοί): Μπορείτε 
να επιβραδύνετε την πληρωμή των πιστωτών.

Το εργαλείο υπολογίζει το όφελος σε ρευστότητα εάν πραγματοποιηθεί μια αλλαγή 1% ή αλλαγή μίας ημέρας 
σε καθέναν από αυτούς τους παράγοντες.

Στρατηγικές Βελτίωσης Ρευστότητας (CASh) - Χωρίστε το CCC 
σε τέσσερα τμήματα και διαλέξτε έναν από τους τρεις τρόπους για 
να αυξήσετε τις ταμειακές ροές στην επιχείρηση. Είδαμε πολλούς 
πελάτες να διπλασιάζουν τις λειτουργικές ταμειακές ροές τους αμέ-

σως μετά την επεξεργασία αυτού του εργαλείου. Είναι επίσης μια 
εξαιρετική άσκηση που πρέπει να κάνετε με τα μεσαία στελέχη της 
εταιρείας για να κατανοήσουν καλύτερα πώς κινείται η ρευστότη-

τα και για να δείξετε πώς μπορούν όλοι να συμβάλουν θετικά στη 
βελτίωση του CCC.

Ο στόχος είναι να αντιστραφεί ο πρώτος «νόμος της βαρύτητας» και 
να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο όσο 
πιο γρήγορα αναπτύσσεστε τόσο περισσότερη ρευστότητα δημι-
ουργείτε – μέσω μεγαλύτερων καταθέσεων, ταχύτερων εισπράξεων, 
συντομότερων κύκλων πωλήσεων και παράδοσης κ.λπ. Τότε θα 
έχετε δημιουργήσει μια εταιρεία που μπορεί να χρηματοδοτήσει 
τη δική της ανάπτυξη.

Για να κατεβάσετε περισσότερα αντίγραφα και για να ζητήσετε βοήθεια πως να εφαρμόσετε αυτά τα εργαλεία, 
επισκεφθείτε το www.ScalingUp.com

Η Δύναμη του Ενός σας Καθαρή Ταμειακή Ροή Κέρδη προ Τόκων και 
Φόρων ΕΒΙΤ $

Η  Προσαρμοσμένη Θέση σας

Η Δύναμη του Ενός σας Καθαρή Ταμειακή Ροή $ Κέρδη προ Τόκων και 
Φόρων (ΕΒΙΤ $)

Η Τρέχουσα Θέση σας

Η ∆ύναμη του Ενός σας
Αλλαγή που θα 

θέλατε να κάνετε
Ετήσιος Αντίκτυπος 

   στη Ρευστότητα $

Αντίκτυπος στα  
 Κέρδη προ Τόκων και 

Φόρων (ΕΒΙΤ)

Αύξηση Τιμής %    %

Αύξηση Όγκου %      %

Μείωση Κόστους Πωληθέντων 
Προϊόντων %      %

Μείωση Γενικών Εξόδων % %

Μείωση Ημερών στους Χρεώστες ημέρα 
(ες)
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Επισκόπηση

Τελικές συστάσεις

Μπορείτε να βρείτε τα διάφορα εργαλεία στα ελληνικά, στο scallingup.gr. Μη διστάσετε να κάνετε τροποποι-
ήσεις και να προτείνετε αλλαγές. Υπάρχει ακόμη ένα σύνολο εργαλείων, που βελτιώνεται συνεχώς από την 
κοινότητα των στελεχών των αναπτυσσόμενων εταιρειών, η οποία τα χρησιμοποιεί.

Εβδομαδιαίες Πληροφορίες: Εγγραφείτε!

Αν σας αρέσει το στυλ και η ουσία του βιβλίου, μπορείτε να λαμβάνετε ένα πολύ σύντομο εβδομαδιαίο email 
των βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση μιας αναπτυσσόμενης εταιρείας: ιδέες που συλλέγουμε κάθε 
εβδομάδα από στελέχη, όπως εσείς.

Απλώς στείλτε ένα email στη διεύθυνση verne@scalingup.com και βάλτε στον τίτλο «weekly insights» (εβδο-

μαδιαίες πληροφορίες). Συμπεριλάβετε το επώνυμο και τον τίτλο σας και πείτε μας πού βρίσκεται η εταιρεία 
σας. Θα σας προσθέσουμε στη διευρυμένη λίστα, που περιλαμβάνει περισσότερους από 60.000 ηγέτες δυναμικά 
αναπτυσσόμενων εταιρειών.

Υποστήριξη Τεχνολογίας και Καθοδήγησης

Έχουμε δημιουργήσει πολλά εργαλεία που βασίζονται στο cloud για να κάνουμε την εφαρμογή του Rockefeller 
Habits 2.0 πολύ πιο εύκολη και γρήγορη. Το πρώτο είναι μια διαδικτυακή έκδοση του μαθήματος Scaling Up 
του Verne, διάρκειας 2,5 ημερών, που παρέχει έναν εύκολο τρόπο για να εκπαιδεύσετε την ομάδα σας και να 
δημιουργήσετε μια κοινή γλώσσα γύρω από τα εργαλεία και τις τεχνικές μας.
Επισκεφτείτε το www.ScaleUpU.com.

Δημιουργήσαμε επίσης το Scaling Up Scoreboard, μια διαδικτυακή και κινητή εφαρμογή που φιλοξενεί τα 
μονοσέλιδα εργαλεία μας και σας βοηθά να παρακολουθείτε όλους τους διαδοχικούς KPIs και τις προτεραι-
ότητές σας, συγκεντρωμένα όλα σε ένα μέρος. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.ScalingUp.com/software για 
περισσότερες πληροφορίες και για να ξεκινήσετε τη δοκιμή σας σήμερα.

Έχουμε επίσης πιστοποιημένους συνεργάτες coaches σε όλο τον κόσμο που μπορούν να σας υποστηρίξουν 
τοπικά στην εφαρμογή του Rockefeller Habits 2.0. Κανείς δεν έχει επιτύχει κορυφαία απόδοση χωρίς coach. 
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.scalingup.com για να βρείτε έναν coach κοντά σας.

Χαλαρώστε με τη Διαδικασία

Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι περίπλοκο (εκτός από τη στρατηγική): Απλώς απαιτεί κάποια πειθαρχία 
και επιμονή. Αντιμετωπίστε τα εργαλεία μας όπως θα κάνατε με ένα Sudoku ή ένα σταυρόλεξο. Συμπληρώ-

στε ό,τι γνωρίζετε καθώς προχωράτε. Και πάλι, δεν είναι απαραίτητο να δουλεύετε με τα εργαλεία με κάποια 
συγκεκριμένη σειρά. Ξεκινήστε από εκεί που έχει νόημα για την εταιρεία σας. 
«Μάθε το, και μετά κάνε το σωστά», είναι ένα από τα ρητά μας.

Το μυστικό είναι οι πολλές επαναλήψεις: έλεγχος και ενημέρωση των Εργα-

λείων Δυναμικής Ανάπτυξης κάθε τρίμηνο. Η ρουτίνα θα σας απελευθερώσει.

Το υπόλοιπο βιβλίο παρέχει τις πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεινόμενες διαδικασίες και τα εργα-

λεία. Απολαύστε την ανάγνωση και καλή τύχη καθώς αναπτύσσετε δυναμικά την επιχείρησή σας – και πείτε 
μας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.

«Μάθε το, και μετά 
κάνε το σωστά.»
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