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Ʃυµµετέχετε στις εργασίες του 25ου Ʃυµποσίου Ανθρώπινου
Δυναµικού, που διοργανώνει η ΚPMG στην Ελλάδα την Τρίτη 12
Απριλίου. Ποιο είναι το βασικό θέµα της παρουσίασης που θα
πραγµατοποιήσετε; Ποιο µήνυµα θέλετε να περάσετε στους
συµµετέχοντες;

H παρουσίασή µου θα έχει να κάνει µε το µέλλον της εργασίας και των
ανθρώπινων πόρων (human resources). Το βασικό µήνυµα θα είναι ότι
στο µέλλον θα έχουµε πολλές τεχνολογικές λύσεις που θα κάνουν την
καθηµερινότητα της εργασίας µας πιο εύκολη. Είναι κάτι που αποκαλώ
«το τέλος της ρουτίνας». Αναφέροµαι στα απλά καθηµερινά καθήκοντα
και εργασίες που κάνουµε όλοι κατά τη διάρκεια της µέρας. Αυτό που
περιγράφουµε συνήθως ως commodity work.

https://www.businessnews.gr/show/itemlist/user/697-dhmhtrhstsoykalas


Οι λύσεις τεχνητής νοηµοσύνης και τα σχετικά προγράµµατα λογισµικού
έχουν αρχίσει να µαθαίνουν να κάνουν αυτές τις απλές εργασίες. Ήδη
πολλές από αυτές γίνονται µε τη χρήση κάποιου λογισµικού. Άλλωστε το
χαρτί έχει σχεδόν εκλείψει, έχουµε µεταφέρει τα πάντα στο Cloud,
χρησιµοποιούµε πλήθος ψηφιακών εργαλείων σε καθηµερινή βάση. Η
εξέλιξη αυτή, λοιπόν, σηµαίνει ότι θα µπορέσουµε να αφήσουµε τη
«δουλειά ρουτίνας» στις µηχανές και να ασχοληθούµε µε άλλα πιο
απαιτητικά καθήκοντα. Αν εξετάσουµε την εργασία σαν µια πυραµίδα, θα
παρατηρήσουµε ότι στο χαµηλότερο επίπεδο βρίσκονται καθήκοντα που
έχουν να κάνουν µε την απλή συλλογή πληροφοριών και data.

Ʃτα επόµενα επίπεδα, όµως, απαιτούνται περισσότερα ανθρώπινα
χαρακτηριστικά, η εργασία σε αυτά έχει να κάνει µε τη δηµιουργία
νοήµατος από τις πληροφορίες και τα δεδοµένα, την κατανόηση των
καταστάσεων, την πραγµατοποίηση σχετικών συζητήσεων. Ʃτο µέλλον,
λοιπόν, θα εργαζόµαστε σε «human-only» δουλειές, όπως τις αποκαλώ,
οι οποίες θα περιλαµβάνουν και θα απαιτούν διαπραγµατεύσεις,
συναισθηµατική νοηµοσύνη, δηµιουργικότητα, ικανότητα κατανόησης,
entrepreneurship.

Οι µηχανές δεν καταλαβαίνουν, στην πραγµατικότητα, την
πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ζωής. Κατανοούν µόνο απλά γεγονότα,
data. Ακόµη και αν µια µηχανή, για παράδειγµα, µπορεί να «δει» το
πρόσωπό σας και να εξαγάγει το συµπέρασµα πως είστε θυµωµένος, δεν
γνωρίζει στην πραγµατικότητα τι σηµαίνει θυµός ή ακόµη και τι είναι
πρόσωπο. Εξετάζει απλώς κάποια data που λαµβάνει. Το µέλλον, λοιπόν,
της εργασίας για εµάς θα είναι να κάνουµε, στην ουσία, τη δουλειά που
δεν µπορούν να κάνουν οι µηχανές.

Χρειάζεται να αποκτήσουµε νέα νοοτροπία και καινούργιο σώµα
δεξιοτήτων για αυτό το µέλλον που περιγράφετε;

Φυσικά και οι δεξιότητες που θα έχουν ιδιαίτερη σηµασία είναι αυτές που
σχετίζονται µε τις ανθρώπινες ιδιότητες και όχι εκείνες που κατέχουν οι
µηχανές, όπως η λογική ή η απλή γνώση. Ʃύντοµα θα µπορείς να
«ρωτήσεις» έναν υπολογιστή οποιαδήποτε ερώτηση και να λάβεις



απάντηση. Ήδη το κάνουµε αυτό σε ένα βαθµό µε το Google. Η δική µας,
όµως, δουλειά, όπως σηµείωσα, θα είναι να κάνουµε αυτά που δεν
µπορούν να κάνουν οι µηχανές, και γι’ αυτό θα πρέπει να αποκτήσουµε
νέες δεξιότητες και προσόντα. Δεξιότητες ανθρώπινες, που δεν µπορούν
να αντικατασταθούν από αλγορίθµους, όπως για παράδειγµα η
δυνατότητα πραγµατοποίησης εκτιµήσεων και προβλέψεων, η ικανότητα
κατανόησης πολύπλοκων καταστάσεων, η εφευρετικότητα, η
δηµιουργικότητα, η πραγµατοποίηση διαπραγµατεύσεων, η
ανθεκτικότητα (resilience). Δεξιότητες που είναι αρκετά διαφορετικές
από τη γνώση χρήσης ενός spreadsheet ή ενός λογισµικού
προγράµµατος.

Είναι ανθρώπινες (human) δεξιότητες, και αυτές συνήθως έχουν να
κάνουν µε το χαρακτήρα µας, τη νοοτροπία µας. Ʃτην οµιλία µου στο 25ο
Ʃυµπόσιο Ανθρώπινου Δυναµικού θα αναφερθώ εκτενώς στη νοοτροπία
που θα πρέπει να έχουµε στο µέλλον, το «future mindset», όπως το
ονοµάζω. Είναι κάτι πολύ σηµαντικό. Ειδικά για την Ελλάδα, που βγαίνει
από µια µακρά περίοδο ύφεσης και δυσκολιών, ενώ παράλληλα
καταγράφεται και µια αλλαγή νοοτροπίας διεθνώς εξαιτίας αφενός της
υγειονοµικής κρίσης της πανδηµίας, αφετέρου του πολέµου που
βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστηµα. Αφήνοντας όλα αυτά πίσω
µας, έχουµε µια χρυσή ευκαιρία για ανάπτυξη. Θα πρέπει, όµως, να
διαθέτουµε «future mindset», προκειµένου να καταλαβαίνουµε τι
πρόκειται να συµβεί.

Ένας διάσηµος ποιητής έχει πει πως σήµερα είναι πολύ πιο σηµαντικό να
διαθέτεις φαντασία, παρά να µπορείς να κατανοείς το παρελθόν
χρησιµοποιώντας έρευνα. Πρέπει να µπορούµε να επινοούµε, να
δηµιουργούµε το µέλλον. Πολλές έρευνες δείχνουν πως 70% των
δουλειών που θα υπάρχουν το 2030, δεν έχουν καν ανακαλυφθεί ακόµη.
Δεν γνωρίζουµε καν ποιες θα είναι. Πρέπει να προετοιµαστούµε
αποκτώντας πιο ανθρώπινες δεξιότητες και να καταλάβουµε πως, µπορεί
η τεχνολογία και η επιστήµη να είναι πολύ σηµαντικές, η αληθινή ζωή
όµως δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και µόνο µε αυτές. Πρέπει να
µπορούµε να καταλαβαίνουµε τους άλλους ανθρώπους.



Oι επιχειρήσεις τα επόµενα χρόνια θα αναζητούν στελέχη που θα είναι
δυναµικοί, ισχυροί άνθρωποι, που θα διαθέτουν τις δεξιότητες που
ανέφερα, και όχι µόνο διπλώµατα και τίτλους σπουδών.

Αναφερθήκατε στην πανδηµία. Θεωρείτε πως η υγειονοµική κρίση
επιτάχυνε την έλευση αλλαγών που, ούτως ή άλλως, θα
συντελούνταν αλλά µε πιο αργό ρυθµό ή δηµιούργησε τελείως νέα
δεδοµένα;

Πιστεύω πως και τα δύο ισχύουν. H κρίση της πανδηµίας λειτούργησε ως
επιταχυντής για τη χρήση της τεχνολογίας. Ακόµη και εβδοµηντάχρονοι
άνθρωποι σήµερα γνωρίζουν πώς να κάνουν µια κλήση στο Zoom, ενώ
όλοι πλέον είµαστε ακόµη πιο εξοικειωµένοι µε τις mobile εφαρµογές και
το online shopping.

Παράλληλα, όµως, η πανδηµία δηµιούργησε και νέες καταστάσεις.
Οδήγησε, για παράδειγµα, πολλούς να σκεφτούν πως θέλουν µια δουλειά
που θα δίνει πραγµατικό νόηµα στη ζωή τους, την οποία δεν θα κάνουν
απλώς για τα χρήµατα.

Πολλοί, µάλιστα, παραιτήθηκαν από τις εργασίες τους, ξεκινώντας µια
τέτοια αναζήτηση. Επίσης, για τη λεγόµενη Generation Y, τους νέους
µεταξύ 25 και 35 ετών, η κρίση της πανδηµίας Covid-19 ήταν αφετηρία
επανεκκίνησης. Δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αυτά που ήθελαν να
κάνουν και πλέον όλοι σκέφτονται τι πραγµατικά είναι σηµαντικό.
Κυρίως, όµως, η κρίση της πανδηµίας άλλαξε την εικόνα που διατηρούµε
για τον κόσµο και όλα όσα συµβαίνουν. Καταλάβαµε πως πρέπει να
συνεργαζόµαστε, πως πρέπει να δίνουµε σηµασία στα µεγαλύτερα
θέµατα.

Αυτό είναι µια νέα εξέλιξη. Δεν είναι τυχαίο πως βλέπουµε τους
ανθρώπους να αναζητούν όλο και περισσότερο επιχειρήσεις που
νοιάζονται, που επενδύουν στη Βιώσιµη Ανάπτυξη και την Αειφορία.
Βιώνουµε µια τεράστια αλλαγή παραδείγµατος, ανάλογη µε εκείνη που
καταγράφηκε µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου.



Θεωρείτε πως η κρίση της πανδηµίας άλλαξε και το ρόλο του ηγέτη;
Εκτιµάτε πως η ηγεσία (leadership) θα αλλάξει ακόµη περισσότερο
τα επόµενα χρόνια;

Η πανδηµία κατέδειξε µε σαφή τρόπο πως οι αυταρχικοί ηγέτες, οι
«τύραννοι» δεν µπορούν να προσφέρουν κάτι και δεν ξέρουν τι να
κάνουν σε τέτοιες περιστάσεις. Τα παραδείγµατα κακής ηγεσίας που
καταγράφονται σε Βραζιλία, Τουρκία ή Ουγγαρία µιλούν από µόνα τους.
Ηγέτες όπως ο Τραµπ στις ΗΠΑ ή ο Μπολσονάρου στη Βραζιλία έκαναν
λάθος σχεδόν τα πάντα.

Από την άλλη, οι χώρες που τα πήγαν καλύτερα όσον αφορά τη
διαχείριση της πανδηµίας έχουν γυναίκες επικεφαλής όπως η Νέα
Ζηλανδία, η Δανία, η Ισλανδία ή και η Γερµανία επί Μέρκελ. Επίσης, και η
Ελλάδα τα έχει καταφέρει πολύ καλά. Χρειαζόµαστε ηγέτες που
καταλαβαίνουν τους ανθρώπους, ξέρουν πώς να επικοινωνούν µαζί τους
και είναι απόλυτα δηµοκρατικοί.

Ʃτα επόµενα χρόνια πιστεύω πως θα δούµε την ανάδυση των γυναικών,
των µειονοτήτων και των νεότερων ανθρώπων στην ηγεσία. Θα συµβεί
και στην Ελλάδα, αν και ίσως απαιτηθεί λίγο περισσότερος χρόνος. Ο
κόσµος κινείται µε µεγάλη ταχύτητα και αν δεν σκέφτεσαι γρήγορα και
δεν καταλαβαίνεις τις εξελίξεις, τα αποτελέσµατα θα είναι δυσάρεστα.
Οπωσδήποτε αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στο χώρο της πολιτικής.

Ολοκληρώνοντας, τι θα συµβουλεύατε τους ανθρώπους του
επιχειρηµατικού κόσµου στην Ελλάδα όσον αφορά το µέλλον; Πού
θα πρέπει να εστιάσουν;

Το πρώτο πράγµα που τονίζω είναι πως το µέλλον είναι καλύτερο από ό,τι
νοµίζουµε. Το να βλέπεις το µέλλον µε καλύτερο τρόπο, σε κάνει πιο
δεκτικό σε καλύτερες δυνατότητες. Το να κατανοήσεις, όµως, το µέλλον
απαιτεί καθηµερινή δουλειά. Πάντα συµβουλεύω, λοιπόν, πως θα πρέπει
να αφιερώνουµε κάθε ηµέρα µία ώρα στο µέλλον: διαβάζοντας βιβλία,
κατανοώντας εκθέσεις και έρευνες, παρακολουθώντας ενδιαφέροντα
videos. Μόνο έτσι µπορούµε να αναπτύξουµε το «future mindset» που



απαιτείται για να καταλάβουµε τι έρχεται.

Για να κάνεις προβλέψεις, πρέπει να είσαι ενηµερωµένος, πρέπει να έχεις
περάσει κάποιο χρόνο στο µέλλον. Επίσης, πρέπει να επανεξετάζεις
συνεχώς τις εκτιµήσεις αλλά και τις πεποιθήσεις σου. Δεν πρέπει να
πιστεύουµε πως τα πράγµατα θα συνεχίσουν να εξελίσσονται µε τον ίδιο
τρόπο. Δεν συµβαίνει σχεδόν ποτέ.

Η καλύτερη συµβουλή µου είναι, λοιπόν, να φροντίζουν να είναι
ενηµερωµένοι, να αφιερώνουν µία ώρα την ηµέρα στο µέλλον, για να
µπορούν να επιστρέφουν στο σήµερα και να επανεφευρίσκουν την
επιχείρησή τους. Είναι απαραίτητο, γιατί τα επόµενα δέκα χρόνια θα
φέρουν περισσότερες αλλαγές από ό,τι τα προηγούµενα εκατό.

Who is Who

“People, Planet, Purpose and Prosperity.” Αυτό είναι το motto του Gerd
Leonhard. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει εξελιχθεί σε έναν από τους
δέκα κορυφαίους futurist keynote speakers σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ
πρόσφατα έγινε ο #1 virtual οµιλητής στην εποχή της πανδηµίας της
Covid-19. Με σχεδόν 2.000 οµιλίες/παρουσιάσεις σε περισσότερες από
60 χώρες από το 2004 µέχρι σήµερα και µε συνολικό ακροατήριο που
ξεπερνά τα 2,5 εκατοµµύρια άτοµα, ο Gerd Leonhard έχει συµπεριληφθεί
από το περιοδικό Wired στη λίστα µε τους 100 πιο επιδραστικούς
ανθρώπους στην Ευρώπη (Top 100 Most-Influential People in Europe),
ενώ η The Wall Street Journal τον έχει χαρακτηρίσει «έναν από τους
κορυφαίους media futurists στον κόσµο».

Εστιάζει στα σηµεία που τέµνονται η ανθρωπότητα, η επιστήµη, η
τεχνολογία, το επιχειρείν και ο πολιτισµός. Προωθεί βιώσιµες
ανθρωποκεντρικές αξίες και υπογραµµίζει τη σηµασία της
προνοητικότητας, της future-ready ηγεσίας και της ανθεκτικότητας
(resilience) σε καιρούς αβεβαιότητας. Αναγνωρίζεται σαν influencer σε
παγκόσµιο επίπεδο και έχει αποτελέσει σύµβουλο business leaders και
κυβερνητικών αξιωµατούχων σε όλη την υφήλιο. Η µεγάλη λίστα πελατών
του περιλαµβάνει κυβερνήσεις, ΜΚΟ και επιχειρήσεις που



συµπεριλαµβάνονται στο δείκτη Fortune 500 όπως οι SAP, Microsoft,
Google, VISA, Accenture, Deloitte, Motorola, KPMG, Sony, UBS, Tetrapak,
Mastercard, BBC, Unilever, Lloyds Bank, WWF, Sony, The Guardian, PwC,
Siemens, RTL, The Financial Times, Ogilvy, Omnicom Audi, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και άλλες. Ως πραγµατικός thought leader στο πεδίο του
futurism, o Gerd είναι πάνω από όλα ένας πραγµατικός ανθρωπιστής,
που πιστεύει πως όλη η τεχνολογική πρόοδος θα πρέπει να ενισχύει τη
συλλογική ανθρώπινη ευηµερία.


