ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕ∆Ε)
Εκδήλωση για θέµατα επιχειρησιακής στρατηγικής µε οµιλητή τον Gary Hamel, την
Πέµπτη 21 Οκτωβρίου 2004, µε θέµα: "Building Organisational Resilience in
Turbulent Times"
Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε), µε τη συνεργασία της εταιρίας
celebrityworks, οργανώνει ειδική Ηµερίδα, η οποία πρόκειται να αποτελέσει ορόσηµο
για το ελληνικό επιχειρηµατικό κοινό, µε επίσηµο προσκεκληµένο το πιο ανήσυχο
πνεύµα του µάνατζµεντ και κορυφαίο επιστήµονα σε θέµατα στρατηγικής, τον
Καθηγητή Gary Hamel. Συγκεκριµένα η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη
21 Οκτωβρίου 2004 σε ένα νέο πρωτοποριακό χώρο, το Byzantine Estate (Κτήµα
Νάσιουτζικ), όπου ο Gary Hamel θα αναλύσει σε µία τετράωρη παρουσίαση το
επίµαχο θέµα: "Building Organisational Resilience in Turbulent Times" βασισµένο
στο νέο του βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει στο τέλος του 2004. Στην Ηµερίδα
αυτή αναµένεται η συµµετοχή 500 και πλέον ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων και
επιχειρηµατιών τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από τις παρακείµενες χώρες.
Ο Καθηγητής Gary Hamel θεωρείται ο εγκυρότερος στοχαστής σε θέµατα
στρατηγικής στο δυτικό κόσµο, ενώ από τον Economist αναφέρεται ως "ο
επικρατέστερος guru σε θέµατα στρατηγικής διεθνώς". Ο Gary Hamel είναι ιδρυτής
και Πρόεδρος της εταιρίας Strategos, µέσω της οποίας παρέχει ουσιαστική βοήθεια
σε επιχειρήσεις παγκοσµίως για τη δηµιουργία εκείνων των νέων κανόνων, των νέων
επιχειρηµατικών δράσεων και των κλάδων δραστηριότητας που θα αποτελέσουν το
"βιοµηχανικό σενάριο" της νέας χιλιετίας. Ο Gary Hamel είναι επίσης Επισκέπτης
Καθηγητής Στρατηγικής και ∆ιεθνούς Management στο London Business School,
καθώς και Συνεργάτης Ερευνητής στην έδρα Thomas S. Murphy του Graduate
School of Business Administration του Πανεπιστηµίου του Harvard. Είναι
συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων που έχουν δηµοσιευθεί από τα εγκυρότερα
επιστηµονικά περιοδικά του χώρου, όπως το Harvard Business Review, το Strategic
Management Journal, το Multinational Business και το Sloan Management Review. Η
συγγραφική δραστηριότητα του Gary Hamel έχει τύχει παγκόσµιας αναγνώρισης. Ο
ίδιος έχει κερδίσει τρεις φορές το Βραβείο Mc Kinsey για την Τελειότητα.
Χαρισµατικός οµιλητής, ο Gary Hamel χρησιµοποιεί το χιούµορ και την ουσιαστική
εµπειρία του ως παραδείγµατα κατά την προσπάθειά του να µεταδώσει την έρευνά
του σε θέµατα στρατηγικής διεθνώς.
Ο Gary Hamel µιλά για Προσαρµοστικότητα (Resilience)
Όπως επισηµαίνει ο Hamel µια επιχείρηση που πραγµατικά ασπάζεται την έννοια της
Προσαρµοστικότητας έχει την ικανότητα να ευηµερεί, ασχέτως του οικονοµικού
περιβάλλοντος.Για να γίνουν προσαρµοστικές, οι επιχειρήσεις χρειάζονται
συστήµατα µάνατζµεντ που θα διευκολύνουν και δεν θα αποτρέπουν την καινοτοµία
και τον πειραµατισµό. Τόσο το ανθρώπινο όσο και το υλικό κεφάλαιο πρέπει να
κινούνται ελεύθερα, ευνοώντας την εµφάνιση και ροή των βέλτιστων ιδεών, απ’ όπου
κι αν αυτές προέρχονται και όσο προκλητικές κι αν φαίνονται. Οι επιχειρήσεις πρέπει
να είναι ανοιχτές στις αλλαγές, όχι µόνο ως προς τα προϊόντα και τα επιχειρησιακά
τους µοντέλα, αλλά και ως προς τους στόχους και τις επιδιώξεις τους. Στο άµεσο
µέλλον, όποια επιχείρηση δεν θα είναι τόσο ευέλικτη όσο η ίδια η αλλαγή, θα
καθίσταται αυτόµατα παρωχηµένη. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που θα δεσµευθούν
ενεργά στην υπόθεση της Προσαρµοστικότητας, θα αποκτήσουν το απόλυτο
συγκριτικό πλεονέκτηµα, σε έναν κόσµο όπου η αλλαγή δεν ταράζει απλώς τα νερά,
αλλά συγκλονίζει συθέµελα τα πάντα.

Ο Hamel συνοψίζοντας σκιαγραφεί ως εξής τους άξονες µιας στρατηγικής
βασισµένης στην Προσαρµοστικότητα (Resilience):
1.
2.
3.
4.

Αντιµετωπίστε τη Ραγδαία Επιταχυνόµενη Αλλαγή
Ενστερνιστείτε την Αναγκαιότητα για Προσαρµοστικότητα
Επιταχύνετε τον Κύκλο Ανανέωσης
Εφαρµόστε την Καινοτοµία στην Καρδιά της Επιχείρησης

Πληροφορίες: κυρία Αγγελική Θεοδωρακοπούλου, Υπεύθυνη ∆ιεθνών Σχέσεων της
ΕΕ∆Ε, Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, 111 44 Κάτω Πατήσια, τηλ.: 210 2112000,
fax: 210 2112037, e-mail: inter-affairs@eede.gr και στην ιστοσελίδα:
http://www.garyhamel2004.gr/

