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Το Υπόδειγμα Rendanheyi  στο  win-win-win papakonstantinidis model: Εναλλακτική οπτική 

του management-πρόταση:  Ένωση  Ξενοδόχων Ηρακλείου Κρήτης 
 

Παπακωνσταντινίδης ΛΑ 

 

Περίληψη 

 

 Η εισήγηση αυτή γίνεται επειδή η “3win action” πρόκειται να γίνει  Φορέας 

Πιστοποίησης άριστου εργασιακού περιβάλλοντος: Οι εργαζόμενοι εκτιμούν 

περισσότερο έναν εργασιακό χώρο, το “οικοσύστημα”  μέσα στον οποίο έχουν 

σημαντικές πρωτοβουλίες στη λήψη αποφάσεων, αποφάσεων για τους ανθρώπους 

με τους οποίους θα συνεργαστούν και αποφάσεων αποζημίωσης 

 Πρωτοπόρος αυτής της ιδέας είναι η κινεζική εταιρία-οικοσύστημα Haier που 

δραστηριοποιείται στη κατασκευή λευκών συσκευών παγκοσμίως 

 

• RenDanHeYi:  Νέα οργανωτική δομή Haier: υπέρτατη δομή “το οικοσύστημα” και 

όχι η επιχείρηση 

• RenDanHeyi: το "Ren" αναφέρεται σε κάθε εργαζόμενο. Το "Dan" αναφέρεται στις 

ανάγκες κάθε μεμονωμένου χρήστη και το "HeYi" αναφέρεται στη σύνδεση που 

υπάρχει μεταξύ κάθε εργαζόμενου και των αναγκών του χρήστη.  [CEO της Haier, 

Zhang Ruimin, 2000] 

• Αντεστραμμένη πυραμίδα (χρήστες-υπάλληλοι-συντονιστής) 

• η Haier εστιάζει έντονα στη δημιουργία ενός νέου είδους επωνυμίας, της 

λεγόμενης «μάρκας οικοσυστήματος». 

•  ένα πραγματικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας -έχοντας δια βίου χρήστες. 

• Κεντρικό στοιχείο: Το ψηφιακό οικοσύστημα μικρο-κοινοτήτων (EMC) 

 

Η  οργάνωση RenDanHeyi ευθυγραμμίζεται πλήρως με το win-win-win model Στη περίπτωση της 

Ένωσης  των Ξενοδόχων Ηρακλείου Κρήτης, τα τρία μέρη (υπάλληλοι-αγρότες-χρήστες/πελάτες) 

μπορούν να κερδίζουν, ακριβώς επειδή έχουν τη δυνατότητα να οργανωθούν κατά το   

RenDanHeyi 
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Μια win-win-win συμφωνία μεταξύ τριών παικτών (υπάλληλοι-αγρότες-χρήστες/πελάτες 

τουριστικών υπηρεσιών) είναι εφικτή χάρη στην οργάνωση RenDanHeyi που αποκεντρώνει την 

«αυτοκρατορία» του κλασσικού management 

 

Αυτό έχει 2 σκέλη: 

Ως προς τα προϊόντα, βλέπε εισήγηση Ακριβής Βαγενά, «διαδρομές για τα προϊόντα» 

Ως προς τα άτομα-παίκτες της win-win-win διαπραγμάτευσης-και μέσα στα όρια της οργάνωσης 

RenDanHeyi των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων-διακρίνουμε επιμέρους διαπραγματεύσεις, με 

στόχο τη μεγιστοποίηση ατομικού κέρδους: 

Α. Tων υπαλλήλων, ως μικροεπιχειρηματιών με τους αγρότες-τοπικούς παραγωγούς αλλά και 

τους χρήστες-πελάτες των ξενοδοχείων 

Β. Των αγροτών-τοπικών παραγωγών με τους υπαλλήλους ξενοδοχείων-μικροεπιχειρηματιών και 

απευθείας με τους χρήστες-πελάτες των ξενοδοχείων 

Γ. Των χρηστών-πελατών απευθείας με τους υπαλλήλους-μικροεπιχειρηματίες και τους αγρότες-

τοπικούς παραγωγούς, μέσα στα όρια της οργάνωσης RenDanHeyi 

Τι πετυχαίνουμε με αυτή τη πρόταση? 

Πρώτα από όλα την αύξηση της παραγωγικότητας όλων και την ποιοτική βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες-πελάτες των Ξενοδοχείων Ηρακλείου Κρήτης 

Δεύτερο την αίσθηση πληρότητας για τους υπαλλήλους των Ξενοδοχείων που μαθαίνουν να 

λειτουργούν ως μικροεπιχειρηματίες που μπορούν-πλέον-να αποφασίζουν στα πλαίσια της 

οργάνωσης RenDanHeyi τόσο για τις διαπραγματεύσεις με τους χρήστες-πελάτες, όσο και για 

εκείνες με τους αγρότες-τοπικούς παραγωγούς 

Τρίτον δημιουργείται απευθείας πλέγμα σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους 

Τέταρτον, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους υπαλλήλους-μικροεπιχειρηματίες που μπορούν πλέον  

να παίρνουν αποφάσεις στα πλαίσια του RenDanHeyi 
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RenDanHeyi: το "Ren" αναφέρεται σε κάθε εργαζόμενο. Το "Dan" αναφέρεται στις ανάγκες κάθε 

μεμονωμένου χρήστη και το "HeYi" αναφέρεται στη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ κάθε 

εργαζόμενου και των αναγκών του χρήστη. 

Το μοντέλο Rendanheyi, που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από τον CEO της Haier, Zhang 

Ruimin, είναι επαναστατικό. Καμία άλλη εταιρεία δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την 

κλίμακα. 

Το Rendanheyi βάζει τις ανάγκες του χρήστη πρώτα. Ένα από τα βασικά στοιχεία του μοντέλου 

είναι η φράση «μηδενική απόσταση από τον χρήστη». Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζουν 

τον χρήστη, να παρέχουν αξία στον χρήστη και να τον κρατούν πάντα στην πρώτη γραμμή. Χωρίς 

χρήστες, δεν υπάρχουν υπάλληλοι. 

Ορισμένες από τις ιδέες της Haier μπορούν  να γίνουν αποδεκτές από την Ένωση Ξενοδόχων 

Ηρακλείου Κρήτης Η Ένωση των Ξενοδόχων θα μπορούσε να διατυπώσει μια δήλωση 

προστιθέμενης αξίας μεταμορφώνοντας τον εαυτό του από ένα παραδοσιακό μοντέλο τριτογενούς 

παραγωγής σε ένα μοντέλο πελατειακής σχέσης που αποτελείται από «μικροεπιχειρήσεις» που 

διευθύνονται από αυτοδιοικούμενους επιχειρηματίες-συνεργάτες, τόσο μέσα στο ξενοδοχείο όσο 

και  μέσα στον αγροτικό χώρο  Για να υποστηρίξουμε αυτόν τον μετασχηματισμό, αναπτύσσουμε  

τη δήλωση Προστιθέμενης Αξίας Win-Win-Win (WWWVA). 

Η δήλωση WWWVA είναι επικεντρωμένη στον χρήστη, καθοδηγούμενη από ένα νέο ανοιχτό 

μηχανισμό «οικοσυστήματος» Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) που συνδέεται με προϊόντα και 

υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων, αγροτικών επιχειρήσεων  και στο οποίο συμμετέχουν χρήστες-

αγρότες. 

Η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου Κρήτης, μπορεί να παρέχει επιχειρηματική κατάρτιση και πόρους 

στους αγρότες-χρήστες  ώστε να βελτιώσει τις επιχειρηματικές τους ικανότητες  Πρέπει επίσης 

να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τους αναμενόμενους στόχους για να παραμείνουν σε λειτουργία.  

Λειτουργικά, αντί για πόλεμο τιμών, υπάρχει τώρα ένας «πόλεμος αξίας» για να ανταγωνίζεται η 

αξία που παρέχεται στους χρήστες. Τέλος, η διαχείριση απόδοσης άλλαξε από τη χρήση μιας 

παραδοσιακής κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων σε μια δήλωση WWWVA για να 
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παρακινήσει ολόκληρη την εταιρεία να επικεντρωθεί στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών, με 

κοινό στόχο την προώθηση της αξίας που παρέχεται στον χρήστη-αγρότη. 

◉ 

Εισαγωγή 

Το Win-win, το win-lose και το lose-lose είναι όροι της θεωρίας παιγνίων που αναφέρονται στα 

πιθανά αποτελέσματα ενός παιχνιδιού ή μιας διαφωνίας που περιλαμβάνει δύο πλευρές, και το πιο 

σημαντικό, πώς κάθε πλευρά αντιλαμβάνεται το αποτέλεσμά της σε σχέση με τη θέση της πριν από 

το παιχνίδι. Για παράδειγμα, μια «νίκη» προκύπτει όταν το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης 

είναι καλύτερο από το αναμενόμενο, μια «ήττα» όταν το αποτέλεσμα είναι χειρότερο από το 

αναμενόμενο. Δύο άτομα μπορεί να λάβουν το ίδιο αποτέλεσμα με μετρήσιμους όρους, ας πούμε 10 

$, αλλά για τη μία πλευρά αυτό μπορεί να είναι απώλεια, ενώ για την άλλη είναι νίκη. Με άλλα 

λόγια, οι προσδοκίες καθορίζουν την αντίληψη κάποιου για οποιοδήποτε δεδομένο αποτέλεσμα. 

 

Τα αποτελέσματα win-win προκύπτουν όταν κάθε πλευρά μιας διαφοράς αισθάνεται ότι έχει 

κερδίσει. Δεδομένου ότι και οι δύο πλευρές επωφελούνται από ένα τέτοιο σενάριο, οποιεσδήποτε 

λύσεις στη σύγκρουση είναι πιθανό να γίνουν οικειοθελώς αποδεκτές. Η διαδικασία της 

ενοποιητικής διαπραγμάτευσης στοχεύει στην επίτευξη, μέσω της συνεργασίας, αποτελεσμάτων 

win-win. 

 

Οι καταστάσεις νίκης-ήττας προκύπτουν όταν μόνο η μία πλευρά αντιλαμβάνεται το αποτέλεσμα 

ως θετικό. Έτσι, τα αποτελέσματα νίκης-ήττας είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν αποδεκτά 

οικειοθελώς. Οι διαδικασίες διανεμητικής διαπραγμάτευσης, που βασίζονται σε μια αρχή 

ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, είναι πιο πιθανό από τις ολοκληρωμένες 

διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε αποτελέσματα κερδοφόρα-ήττα-ή μπορεί να οδηγήσουν σε μια 

κατάσταση όπου κάθε πλευρά παίρνει μέρος από αυτό που ήθελε, αλλά όχι όπως όσο θα 

μπορούσαν να είχαν αποκτήσει αν είχαν χρησιμοποιήσει ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις1. 

 

Lose-lose σημαίνει ότι όλα τα μέρη καταλήγουν να είναι χειρότερα. Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν 

μια διαπραγμάτευση για την περικοπή του προϋπολογισμού κατά την οποία όλα τα μέρη χάνουν 

χρήματα. Οι δυσεπίλυτες συζητήσεις για τον προϋπολογισμό στο Κογκρέσο το 2012-13 είναι 

παραδείγματα καταστάσεων απώλειας-απώλειας. Οι περικοπές είναι απαραίτητες -- το ερώτημα 

είναι πού θα γίνουν και ποιος θα πληγωθεί. Σε ορισμένες καταστάσεις απώλειας-απώλειας, όλα τα 

μέρη κατανοούν ότι οι απώλειες είναι αναπόφευκτες και ότι θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα απώλειας-ήττας μπορεί να είναι προτιμότερα από τα 

αποτελέσματα που κερδίζουν-ήττα, επειδή η κατανομή θεωρείται τουλάχιστον δίκαιη. 

 

 

 

Ο Τζέι Ρόθμαν, Πρόεδρος του Ομίλου ARIA, Inc., περιγράφει τη χρήση της αξιολόγησης δράσης 

                         

1
Brad Spangler Win-Win / Win-Lose / Lose-Lose Situations January 2013 Atlas of public management Original 

Publication September 2003, updated January 2013 by Heidi Burgess 

https://www.beyondintractability.org/contributors/brad-spangler
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για την εύρεση τρόπων μη αντιδικίας, δηλαδή win-win, αντιμετώπισης προβλημάτων φυλετικού 

προφίλ στο Σινσινάτι. Ειδικότερα, τονίζει τις προσπάθειες ενασχόλησης των νέων. 

 

Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, τα αποτελέσματα lose-lose  συμβαίνουν όταν μπορεί να ήταν 

δυνατά αποτελέσματα κερδοφόρα. Το κλασικό παράδειγμα αυτού ονομάζεται το δίλημμα του 

κρατούμενου στο οποίο δύο κρατούμενοι πρέπει να αποφασίσουν αν θα ομολογήσουν ένα έγκλημα. 

Κανένας από τους φυλακισμένους δεν ξέρει τι θα κάνει ο άλλος. Το καλύτερο αποτέλεσμα για τον 

κρατούμενο Α προκύπτει αν ομολογήσει, ενώ ο κρατούμενος Β σιωπά. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

κρατούμενος που ομολογεί και εμπλέκει τον άλλον ανταμείβεται με την απελευθέρωση και ο άλλος 

(που έμεινε ήσυχος) λαμβάνει τη μέγιστη ποινή, καθώς δεν συνεργάστηκε με την αστυνομία, αλλά 

έχουν αρκετά στοιχεία για να κατάδικος. (Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα νίκης-ήττας.) Το ίδιο ισχύει 

και για τον κρατούμενο Β. Αλλά αν και οι δύο κρατούμενοι ομολογήσουν (προσπαθώντας να 

εκμεταλλευτούν τον σύντροφό τους), ο καθένας εκτίει τη μέγιστη ποινή (αποτέλεσμα ήττα). Εάν 

κανένας από τους δύο δεν ομολογήσει, εκτίουν και οι δύο μειωμένη ποινή (αποτέλεσμα win-win, αν 

και η νίκη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που θα είχαν λάβει στο σενάριο νίκης-ήττας). 

 

Αυτή η κατάσταση συμβαίνει αρκετά συχνά, καθώς τα αποτελέσματα που θα ωφεληθούν μπορούν 

να εντοπιστούν μόνο μέσω συνεργατικών (ή ενοποιημένων) διαπραγματεύσεων και είναι πιθανό να 

παραβλεφθούν εάν οι διαπραγματεύσεις υιοθετήσουν μια ανταγωνιστική διανεμητική) στάση. 

 

Το βασικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να 

αναπλαισιώνεται (τοποθετείται σε ένα νέο πλαίσιο) έτσι ώστε να μειωθούν οι προσδοκίες. Στο 

δίλημμα του κρατουμένου, για παράδειγμα, εάν και οι δύο κρατούμενοι είναι σε θέση να 

αντιληφθούν τη μειωμένη ποινή ως νίκη και όχι ως απώλεια, τότε το αποτέλεσμα είναι μια 

κατάσταση κερδοφόρα. Έτσι, με χαμηλές προσδοκίες, μπορεί να είναι δυνατό για τους 

διαπραγματευτές να δημιουργήσουν λύσεις win-win από μια δυνητικά απώλεια-ήττα κατάσταση. 

Ωστόσο, αυτό απαιτεί από τα μέρη να θυσιάσουν τις αρχικές τους απαιτήσεις για μικρότερες. 

 

Στη θεωρία παιχνιδιών, ένα παιχνίδι win-win (συχνά αποκαλούμενο σενάριο win-win) είναι μια 

ειδική περίπτωση ενός παιχνιδιού μη μηδενικού αθροίσματος που παράγει ένα αμοιβαία επωφελές 

αποτέλεσμα για δύο ή περισσότερα μέρη. Εάν δεν επιτευχθεί ένα σενάριο win-win, το σενάριο 

μετατρέπεται σε σενάριο απώλειας-απώλειας από προεπιλογή, καθώς όλα τα μέρη χάνουν εάν το 

εγχείρημα αποτύχει. Ονομάζεται επίσης παιχνίδι θετικού αθροίσματος και είναι το αντίθετο από 

ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. 

 

 

Τι είναι η ισορροπία Nash; 

 

Η ισορροπία Nash είναι μια έννοια στη θεωρία παιγνίων όπου το βέλτιστο αποτέλεσμα ενός 

παιχνιδιού είναι όταν δεν υπάρχει κίνητρο για απόκλιση από την αρχική στρατηγική. Πιο 

συγκεκριμένα, η ισορροπία Nash είναι μια έννοια της θεωρίας παιγνίων όπου το βέλτιστο 

αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού είναι αυτό όπου κανένας παίκτης δεν έχει κίνητρο να παρεκκλίνει 

από την επιλεγμένη στρατηγική του αφού εξετάσει την επιλογή του αντιπάλου. 

 

Συνολικά, ένα άτομο δεν μπορεί να λάβει κανένα πρόσθετο όφελος από την αλλαγή των ενεργειών, 

με την προϋπόθεση ότι οι άλλοι παίκτες παραμένουν σταθεροί στις στρατηγικές τους. Ένα παιχνίδι 

μπορεί να έχει πολλαπλές ισορροπίες Nash ή και καθόλου. 
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Η ισορροπία Nash είναι ένα θεώρημα λήψης αποφάσεων στη θεωρία παιγνίων που δηλώνει ότι 

ένας παίκτης μπορεί να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να αποκλίνει από την αρχική 

του στρατηγική. 

Στην ισορροπία Nash, η στρατηγική κάθε παίκτη είναι βέλτιστη όταν εξετάζονται οι αποφάσεις 

άλλων παικτών. Κάθε παίκτης κερδίζει γιατί ο καθένας παίρνει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. 

Το δίλημμα των κρατουμένων είναι ένα κοινό παράδειγμα θεωρίας παιγνίων και αυτό που δείχνει 

επαρκώς την επίδραση της ισορροπίας Nash. 

Η ισορροπία Nash συζητείται συχνά σε συνδυασμό με την κυρίαρχη στρατηγική, η οποία δηλώνει 

ότι η επιλεγμένη στρατηγική ενός δρώντα θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα από όλες τις 

πιθανές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανεξάρτητα από τη στρατηγική που 

χρησιμοποιεί ο αντίπαλος. 

Η ισορροπία Nash δεν σημαίνει πάντα ότι επιλέγεται η βέλτιστη στρατηγική. 

 

 

 

Η ισορροπία Nash 

Κατανόηση της ισορροπίας Nash 

Το Nash equilibrium πήρε το όνομά του από τον εφευρέτη του, John Nash, έναν Αμερικανό 

μαθηματικό. Θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές έννοιες της θεωρίας παιγνίων, η οποία 

επιχειρεί να προσδιορίσει μαθηματικά και λογικά τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι 

συμμετέχοντες σε ένα παιχνίδι για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τον εαυτό 

τους. 

 

Ο λόγος για τον οποίο η ισορροπία Nash θεωρείται μια τόσο σημαντική έννοια της θεωρίας 

παιγνίων σχετίζεται με τη δυνατότητα εφαρμογής της. Η ισορροπία Nash μπορεί να ενσωματωθεί 

σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών, από τα οικονομικά έως τις κοινωνικές επιστήμες. 

 

Για να βρείτε γρήγορα την ισορροπία Nash ή να δείτε αν υπάρχει καν, αποκαλύψτε τη στρατηγική 

του κάθε παίκτη στους άλλους παίκτες. Αν κανείς δεν αλλάξει τη στρατηγική του, τότε η 

ισορροπία Nash είναι αποδεδειγμένη. 

 

Ισορροπία Nash εναντίον κυρίαρχης στρατηγικής 

Η ισορροπία Nash συγκρίνεται συχνά με την κυρίαρχη στρατηγική, καθώς και οι δύο είναι 

στρατηγικές της θεωρίας παιγνίων. Η ισορροπία Nash δηλώνει ότι η βέλτιστη στρατηγική για έναν 

παίκτη είναι να παραμείνει στην πορεία της αρχικής στρατηγικής του ενώ γνωρίζει τη στρατηγική 

του αντιπάλου και ότι όλοι οι παίκτες διατηρούν την ίδια στρατηγική, εφόσον όλοι οι άλλοι παίκτες 

δεν αλλάξουν τη στρατηγική τους. 

 

Η κυρίαρχη στρατηγική υποστηρίζει ότι η επιλεγμένη στρατηγική ενός παίκτη θα οδηγήσει σε 

καλύτερα αποτελέσματα από όλες τις πιθανές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

ανεξάρτητα από τη στρατηγική που χρησιμοποιεί ο αντίπαλος. 

 

 Όλα τα μοντέλα θεωρίας παιγνίων λειτουργούν μόνο εάν οι εμπλεκόμενοι παίκτες είναι 

«ορθολογικοί πράκτορες», που σημαίνει ότι επιθυμούν συγκεκριμένα αποτελέσματα, προσπαθούν 

να επιλέξουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, ενσωματώνουν αβεβαιότητα στις αποφάσεις τους και είναι 

ρεαλιστές στις επιλογές τους. 
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Και οι δύο όροι είναι παρόμοιοι αλλά ελαφρώς διαφορετικοί. Η ισορροπία Nash δηλώνει ότι τίποτα 

δεν κερδίζεται εάν κάποιος από τους παίκτες αλλάξει τη στρατηγική του εάν όλοι οι άλλοι παίκτες 

διατηρήσουν τη στρατηγική τους. Η κυρίαρχη στρατηγική υποστηρίζει ότι ένας παίκτης θα επιλέξει 

μια στρατηγική που θα οδηγήσει στο καλύτερο αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τις στρατηγικές που 

έχουν επιλέξει άλλα παιχνίδια. Η κυρίαρχη στρατηγική μπορεί να συμπεριληφθεί στην ισορροπία 

Nash, ενώ η ισορροπία Nash μπορεί να μην είναι η καλύτερη στρατηγική σε ένα παιχνίδι. 

 

Παράδειγμα ισορροπίας Nash 

Φανταστείτε ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Τομ και τον Σαμ. Σε αυτό το απλό παιχνίδι, και οι δύο 

παίκτες μπορούν να επιλέξουν τη στρατηγική Α, για να λάβουν $1, ή τη στρατηγική Β, για να 

χάσουν 1 $. Λογικά, και οι δύο παίκτες επιλέγουν τη στρατηγική Α και λαμβάνουν πληρωμή 1 $. 

 

Αν αποκάλυπτε τη στρατηγική του Sam στον Tom και το αντίστροφο, θα δείτε ότι κανένας παίκτης 

δεν παρεκκλίνει από την αρχική επιλογή. Το να γνωρίζεις την κίνηση του άλλου παίκτη σημαίνει 

λίγα και δεν αλλάζει τη συμπεριφορά κανενός παίκτη. Το αποτέλεσμα Α αντιπροσωπεύει μια 

ισορροπία Nash. 
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INVESTOPEDIA 

Ειδικές Θεωρήσεις 

 

 Το δίλημμα του κρατούμενου είναι μια συνηθισμένη κατάσταση που αναλύεται στη θεωρία 

παιγνίων που μπορεί να χρησιμοποιήσει την ισορροπία Nash. Σε αυτό το παιχνίδι, δύο εγκληματίες 

συλλαμβάνονται και ο καθένας κρατείται σε απομόνωση χωρίς κανένα μέσο επικοινωνίας με τον 

άλλο. Οι εισαγγελείς δεν έχουν τα στοιχεία για να καταδικάσουν το ζευγάρι, έτσι προσφέρουν σε 

κάθε κρατούμενο την ευκαιρία είτε να προδώσει τον άλλον καταθέτοντας ότι ο άλλος διέπραξε το 

έγκλημα είτε να συνεργαστεί σιωπώντας. Εάν και οι δύο κρατούμενοι προδώσουν ο ένας τον άλλο, 

ο καθένας εκτίει πέντε χρόνια φυλάκιση. Εάν ο Α προδώσει τον Β αλλά ο Β σιωπήσει, ο 

κρατούμενος Α αφήνεται ελεύθερος και ο κρατούμενος Β εκτίει 10 χρόνια φυλάκιση ή το 

αντίστροφο. Αν ο καθένας παραμείνει σιωπηλός, τότε ο καθένας εκτίει μόνο ένα χρόνο φυλάκιση. 

Η ισορροπία Nash σε αυτό το παράδειγμα είναι και οι δύο παίκτες να προδίδουν ο ένας τον άλλον. 

Παρόλο που η αμοιβαία συνεργασία οδηγεί σε καλύτερο αποτέλεσμα εάν ο ένας κρατούμενος 

επιλέξει την αμοιβαία συνεργασία και ο άλλος όχι, το αποτέλεσμα ενός κρατούμενου είναι 
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χειρότερο. Συχνές ερωτήσεις για την ισορροπία Nash Τι είναι η ισορροπία Nash στη θεωρία 

παιγνίων; Η ισορροπία Nash στη θεωρία παιγνίων είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένας 

παίκτης θα συνεχίσει την επιλεγμένη στρατηγική του, χωρίς να έχει κίνητρο να παρεκκλίνει από 

αυτήν, αφού λάβει υπόψη τη στρατηγική του αντιπάλου. Πώς βρίσκετε την ισορροπία Nash; Για να 

βρει κανείς την ισορροπία Nash σε ένα παιχνίδι, θα πρέπει να μοντελοποιήσει καθένα από τα 

πιθανά σενάρια για να καθορίσει τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να επιλέξει ποια θα ήταν η 

βέλτιστη στρατηγική. Σε ένα παιχνίδι δύο ατόμων, αυτό θα λάμβανε υπόψη τις πιθανές 

στρατηγικές που θα μπορούσαν να επιλέξουν και οι δύο παίκτες. Εάν κανένας παίκτης δεν αλλάξει 

τη στρατηγική του γνωρίζοντας όλες τις πληροφορίες, έχει προκύψει μια ισορροπία Nash. Γιατί 

είναι σημαντική η ισορροπία Nash; Η ισορροπία Nash είναι σημαντική επειδή βοηθά έναν παίκτη 

να προσδιορίσει την καλύτερη απόδοση σε μια κατάσταση με βάση όχι μόνο τις αποφάσεις του αλλά 

και τις αποφάσεις άλλων εμπλεκόμενων μερών. Η ισορροπία Nash μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

πολλές πτυχές της ζωής, από επιχειρηματικές στρατηγικές μέχρι την πώληση ενός σπιτιού στον 

πόλεμο και τις κοινωνικές επιστήμες. Πώς υπολογίζετε την ισορροπία Nash; Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος τύπος για τον υπολογισμό της ισορροπίας Nash, αλλά μάλλον μπορεί να 

προσδιοριστεί με τη μοντελοποίηση διαφορετικών σεναρίων μέσα σε ένα δεδομένο παιχνίδι για να 

προσδιοριστεί η απόδοση κάθε στρατηγικής και ποια θα ήταν η βέλτιστη στρατηγική για να 

επιλέξετε. Ποιοι είναι οι περιορισμοί του Nash Equilibrium; Ο πρωταρχικός περιορισμός της 

ισορροπίας Nash είναι ότι απαιτεί από ένα άτομο να γνωρίζει τη στρατηγική του αντιπάλου του. 

Μια ισορροπία Nash μπορεί να συμβεί μόνο εάν ένας παίκτης επιλέξει να παραμείνει στην 

τρέχουσα στρατηγική του, εάν γνωρίζει τη στρατηγική του αντιπάλου του. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, όπως στον πόλεμο, είτε πρόκειται για στρατιωτικό πόλεμο είτε για πόλεμο 

προσφορών, ένα άτομο σπάνια γνωρίζει τη στρατηγική του αντιπάλου ή ποια θέλει να είναι το 

αποτέλεσμα. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη στρατηγική, η ισορροπία Nash δεν οδηγεί πάντα στο 

βέλτιστο αποτέλεσμα, απλώς σημαίνει ότι ένα άτομο επιλέγει την καλύτερη στρατηγική με βάση τις 

πληροφορίες που έχει. Επιπλέον, σε πολλά παιχνίδια που παίζονται με τους ίδιους αντιπάλους, η 

ισορροπία Nash δεν λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά του παρελθόντος, η οποία συχνά προβλέπει 

τη μελλοντική συμπεριφορά. Η κατώτατη γραμμή Η ισορροπία Nash είναι ένα συστατικό της 

θεωρίας παιγνίων που υποστηρίζει ότι ένας παίκτης θα συνεχίσει με την επιλεγμένη στρατηγική 

ενώ γνωρίζει τη στρατηγική του αντιπάλου του καθώς δεν έχει κίνητρο να αλλάξει πορεία. Η 

ισορροπία Nash μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ποικιλία πραγματικών καταστάσεων για τον 

προσδιορισμό της καλύτερης απόδοσης σε ένα σενάριο με βάση τις αποφάσεις σας καθώς και τις 

αποφάσεις του αντιπάλου σας. 

 

Win-win-win 

Μια συναλλαγή, ανταλλαγή, αλληλεπίδραση κ.λπ. στην οποία και τα τρία συμβαλλόμενα 

μέρη ή συμμετέχουν τελικά είναι να κερδίσουν ή να ωφεληθούν 

 

 

Για δεκαετίες, οι άνθρωποι έχουν χωρίσει τους οργανισμούς σε δύο κατηγορίες: κερδοσκοπικούς 

και μη κερδοσκοπικούς. Είναι γνωστό ότι αυτές οι γραμμές γίνονται όλο και πιο θολές και 
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φτάνουμε σε μια κομβική στιγμή της ιστορίας κατά την οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να 

ενσωματώσουν το κοινωνικό καλό για να παραμείνουν ανταγωνιστικές — ιδιαίτερα αν θέλουν να 

προσελκύσουν επιχειρήσεις από τους Millennials και τη Generation Z, αναφέρει η Nielsen. 

 

Η σύγκλιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του καλού έχει στην πραγματικότητα σε 

εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό, αλλά όπως κάθε δαρβινική διαδικασία αξίζει το αλάτι της, ήταν ένα 

ταλαιπωρημένο και συχνά τυχαίο ταξίδι. Οι πρώτες επαναλήψεις αφορούσαν μεγάλες εταιρείες 

που άνοιξαν τμήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR), τα οποία ήταν ουσιαστικά ξεχωριστές, 

μη κερδοσκοπικές επεκτάσεις της κερδοσκοπικής οντότητας. Αυτά προστέθηκαν συχνά ως εκ των 

υστέρων, απλές προσπάθειες για τη βελτίωση της δημόσιας αντίληψης μιας επωνυμίας και 

συνεπώς των εσόδων της. 

Η εστίαση αργότερα μετατοπίστηκε στο τριπλό τελικό αποτέλεσμα - μια φιλοσοφία που επηρεάζει 

τα οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρείας, αλλά και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της. Αυτή η ιδέα που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1994 από τον John Elkington, 

επικεντρώθηκε στα «τρία P: το κέρδος, οι άνθρωποι και ο πλανήτης». (Παρεμπιπτόντως, η 

δεκαετία του '90 ήταν η εποχή της ακμής της κλισέ εταιρικής μνημονικής συσκευής). Πιο γνήσιες 

ως προς τον σκοπό τους από το κίνημα της ΕΚΕ, οι εταιρείες τριπλής απόδοσης δίνουν 

προτεραιότητα σε μέτρα επιτυχίας που έχουν πραγματικά θετικές επιπτώσεις για το ευρύτερο 

καλό. Επειδή όμως αυτά τα μέτρα δεν είναι απαραίτητα αναπόσπαστα στοιχεία της μηχανής 

κερδοφορίας μιας οικονομικής οντότητας, η ικανότητά τους να κάνουν καλό εξακολουθούν να 

αφαιρούνται από τον πυρήνα αυτού που οδηγεί μια επιχείρηση προς τα εμπρός, κάτι που εγγενώς 

υπονομεύει τις φιλοκοινωνικές προθέσεις τους. 

 

Αλλά καθώς αυτή η εξελικτική διαδικασία του κοινωνικά συνειδητοποιημένου καπιταλισμού 

συνεχίζει να ωριμάζει στον 21ο αιώνα, βλέπουμε να αναδύεται ένα πιο λειτουργικό και 

αποτελεσματικό μοντέλο, ένα μοντέλο που ενσωματώνει το κοινωνικό καλό απευθείας στα 

επιχειρηματικά μοντέλα. Η Παγκόσμια Έκθεση Εταιρικής Αειφορίας της Nielsen για το 2015 

έδειξε ότι το 66% όλων των καταναλωτών είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα για προϊόντα 

που προέρχονται από βιώσιμες επωνυμίες. Καθώς οι καταναλωτές απαιτούν πιο κοινωνικά 

συνειδητοποιημένες συμπεριφορές από τις μάρκες που αγοράζουν, οι επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν προσεκτικά αυτό το θέμα έχουν δημιουργήσει ένα εντελώς νέο σύστημα: το win-

win-win. Όλοι στην αλυσίδα αξίας επωφελούνται οικονομικά — η επιχείρηση, ο πελάτης και όσοι 

έχουν ανάγκη. 

 

Το βασικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής παραδείγματος, φυσικά, είναι το TOMS. Ο Blake 

Mycoskie δημιούργησε την εταιρεία αφού είδε την απελπιστική ανάγκη για παπούτσια στις φτωχές 

κοινότητες της Λατινικής Αμερικής. Η στρατηγική του ήταν να αναπτύξει μια επιχείρηση που 

πουλούσε ένα στυλ αργεντίνικου παπουτσιού, το "alpargata", στην αγορά της Βόρειας Αμερικής. 

Διαφημίζοντας ότι κάθε ζευγάρι παπουτσιών που πωλούνταν θα παρείχε ένα δωρεάν ζευγάρι σε 

κάποιον που το είχε ανάγκη, η εταιρεία της Mycoskie έγινε μια αίσθηση εν μία νυκτί, πουλώντας 9 

φορές το διαθέσιμο απόθεμά της τους πρώτους μήνες της διαδικτυακής της παρουσίας. Αυτό το 

φαινόμενο σηματοδότησε μια θεμελιώδη αλλαγή στη συλλογική αντίληψη για το πώς μια 

κερδοσκοπική επιχείρηση μπορεί να έχει μια πραγματικά συμβιωτική σχέση με το κοινό καλό. 

 

Ακολουθώντας τα βήματά τους ήρθε μια νέα γενιά επιχειρήσεων που υιοθέτησαν αυτό το μοντέλο 

«συνειδητού καπιταλισμού». Η Warby Parker μιμείται ένα παρόμοιο μοντέλο με το TOMS, αλλά 

με γυαλιά οράσεως. Η Bureo Skateboards κατασκευάζει τα skateboards της από ανακυκλωμένα 
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δίχτυα ψαρέματος, βοηθώντας στον καθαρισμό των τοπικών ακτών τους με κάθε νέο προϊόν και 

παροτρύνοντας τους ψαράδες να ανταλλάξουν τα παλιά τους δίχτυα ψαριών αντί να τα αφήσουν 

στη θάλασσα. Ακόμη και διαφημιστικές εταιρείες όπως το DesignGood χτίζουν τα επιχειρηματικά 

τους μοντέλα για να υποστηρίζουν ρητά κοινωνικά συνειδητοποιημένες και βιώσιμες επιχειρήσεις, 

ενισχύοντας έτσι τις προαναφερθείσες εταιρείες ώστε να επιτύχουν τον μεγαλύτερο δυνατό 

αντίκτυπό τους. 

 

Ενώ ο καπιταλισμός του παππού σας μπορεί να θεωρούσε τον αλτρουισμό ως ανάθεμα για τις 

καλές επιχειρήσεις, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η συμβολή στο κοινό καλό και το σοβαρό κέρδος 

δεν αλληλοαποκλείονται πλέον. Και όπως μάθαμε από την εξελικτική ιστορία της εταιρικής 

συνείδησης, ο βασικός παράγοντας είναι ότι αυτή η συνείδηση πρέπει να ενσωματωθεί σε μια 

επιχείρηση στην αρχή. Επομένως, εάν είστε επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να αναπτύξει τη 

δική σας επιχειρηματική επιχείρηση υπέρ της κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν ξέρετε από πού να 

ξεκινήσετε, ακολουθούν μερικές ιδέες για να βάλετε τις στροφές σας: 

 

Σκέψη με ένα μοχλό. Αναρωτηθείτε: Πώς μπορώ να τραβήξω έναν μοχλό και να κερδίσω παντού, 

όπως οι προαναφερθείσες εταιρείες; Δημιουργήστε ένα υπολογιστικό φύλλο με τρεις στήλες: 

Εταιρεία, Καταναλωτής, Κοινωνία. Παίξτε με ιδέες μέχρι να έχετε κάτι που να λειτουργεί και στις 

τρεις στήλες. Θυμηθείτε, ένα κοινωνικά συνειδητό μοντέλο λειτουργεί μόνο εάν έχει 

κατασκευαστεί έτσι από την αρχή 

Εργαστείτε προς τα πίσω. Αντί να προσπαθείτε να σκεφτείτε τι είδους επιχείρηση θέλετε να 

ξεκινήσετε, αναρωτηθείτε πρώτα: Ποια θέματα με ενδιαφέρουν; Ποιες βαθιές ανάγκες στον 

κόσμο μπορώ να βοηθήσω στην αντιμετώπιση; Μπορεί να αποδειχθεί ότι το πάθος σας για ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να σας οδηγήσει στον σωστό τύπο επιχείρησης για να το 

αντιμετωπίσετε μοναδικά. Η TOMS αντιμετώπισε την ανάγκη για παπούτσια, η Warby Parker την 

ανάγκη για γυαλιά. Φυσικά, η δική σας μπορεί να μην είναι τόσο απλή, αλλά είναι σημαντικό να 

λάβετε υπόψη ότι συγκεκριμένοι κλάδοι μπορεί να είναι πιο ευνοϊκοί για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων αναγκών από άλλους. 

Κατασκευάστε προϊόντα που διαιωνίζουν το κοινωνικό καλό. Ο Έλον Μασκ είναι ο σημερινός 

βασιλιάς αυτής της ιδέας, καθώς η Tesla είναι ένας πρόδρομος στην αγορά βιώσιμης ενέργειας με 

την όλο και πιο διαθέσιμη σειρά ηλεκτρικών οχημάτων, ηλιακών πλακιδίων οροφής και 

πρωτοποριακής τεχνολογίας μπαταριών. Το Sunrun είναι άλλο ένα παράδειγμα ηγέτη στον κλάδο 

της ηλιακής ενέργειας, ανοίγοντας το δρόμο για ενεργειακά ανεξάρτητα σπίτια σε όλο τον κόσμο. 

Ενσωματώστε το καλό απευθείας στο προϊόν σας. Τα πενήντα δολάρια μπορεί να μην φαίνονται 

πολλά όταν μιλάτε για start-up funds, αλλά αν ζείτε στον αναπτυσσόμενο κόσμο μπορεί να κάνει 

τη διαφορά. Εταιρείες όπως η Seeds επιτρέπουν σε κάθε εταιρεία με ιστότοπο ή εφαρμογή να 

δωρίσει ένα μέρος των πωλήσεων σε μικροδάνεια που παρέχουν βιώσιμη βοήθεια σε 

επιχειρηματίες σε άπορες κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι 

καταναλωτές είναι 60% πιο πιθανό να ξοδέψουν όταν ένα κοινωνικό όφελος συνδέεται με μια 

πιθανή αγορά, κάτι που σημαίνει ότι η συμβολή στο μεγαλύτερο καλό δεν είναι απλώς μια ώθηση 

για την εικόνα...είναι επίσης εξαιρετική για επιχείρηση. 

Με τους Millennials να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στην αγορά και το Gen Z να 

βρίσκεται αμέσως μετά, η παλιά διχοτόμηση κερδοσκοπικού/μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα 

υποχωρήσει πιο μακριά. Και καθώς απογοητευόμαστε ολοένα και περισσότερο από τις κοινωνικά 

ανεύθυνες συμπεριφορές που είναι εγγενείς σε πολλές από τις μεγάλες εταιρείες μας, η ζήτηση 

για ευσυνείδητες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα συνεχίσει να αυξάνεται. Εάν είστε 

επιχειρηματίας, αυτό σημαίνει ευκαιρία. Ο αλτρουισμός είναι μέσα, είναι εξαιρετικά εμπορεύσιμος 
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και όσοι βρίσκουν καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους να τον εφαρμόσουν στα 

επιχειρηματικά τους μοντέλα θα είναι σίγουρα μπροστά από την καμπύλη. 

Είναι εντάξει να πούμε "δημιουργία προγράμματος "win-win-win", "triple-win" ? 

Σε μια τρισδιάστατη συμπάγεια αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα και μοναδικό σημείο ισορροπίας που 

απαντά ταυτόχρονα στο τριπλό ερώτημα, ήτοι (1) τι είναι καλύτερο για μένα από αυτή τη 

διαπραγμάτευση (2) τι είναι καλύτερο για σένα με τον οποίο συνεργάζομαι και (3) τι είναι καλύτερο 

για τη κοινότητα μέσα στην οποία συνεργαζόμαστε 

Τριπλή διαπραγμάτευση 

Τι υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και στο ναι που θέλετε; Στην ανάλυσή μας για εκατοντάδες 

διαπραγματεύσεις, έχουμε αποκαλύψει εμπόδια σε τρεις συμπληρωματικές διαστάσεις: Η πρώτη 

είναι η τακτική. Η δεύτερη είναι το design deal? και η  τρίτη είναι το setup. Κάθε διάσταση είναι 

κρίσιμη, αλλά πολλοί διαπραγματευτές και μεγάλο μέρος της διαπραγματευτικής βιβλιογραφίας 

προσηλώνονται μόνο στις δύο πρώτες. 

Για παράδειγμα, τα περισσότερα βιβλία διαπραγματεύσεων επικεντρώνονται στον τρόπο με τον 

οποίο τα στελέχη μπορούν να κατακτήσουν τις τακτικές - τις αλληλεπιδράσεις στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων. Τα κοινά εμπόδια στο ναι σε αυτή τη διάσταση περιλαμβάνουν την έλλειψη 

εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών, την κακή επικοινωνία και τις «σκληρές» στάσεις των 

διαπραγματευτών. Έτσι, τα βιβλία προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές για την ανάγνωση της γλώσσας 

του σώματος, την προσαρμογή του στυλ σας στη διαπραγματευτική κατάσταση, την ενεργητική 

ακρόαση, την πειστική διαμόρφωση της υπόθεσής σας, την απόφαση για προσφορές και τις 

αντιπροσφορές, τη διαχείριση προθεσμιών, την αντιμετώπιση βρώμικων τεχνασμάτων, την αποφυγή 

διαπολιτισμικών κενών κ.λπ. 

 

Η δεύτερη διάσταση, αυτή του σχεδιασμού της συμφωνίας —ή η ικανότητα των διαπραγματευτών να 

συνάψουν μια συμφωνία στο τραπέζι που δημιουργεί διαρκή αξία— τυγχάνει επίσης προσοχής. Όταν 

μια συμφωνία δεν προσφέρει αρκετή αξία σε όλες τις πλευρές ή όταν η δομή της δεν επιτρέπει την 

επιτυχία, οι αποτελεσματικοί 2-D διαπραγματευτές εργάζονται για τη διάγνωση των υποκείμενων 

πηγών οικονομικής και μη οικονομικής αξίας και στη συνέχεια δημιουργούν συμφωνίες που μπορούν 

να ξεκλειδώσουν αυτή την αξία για τα μέρη . Έχει νόημα κάποιου είδους εμπόριο μεταξύ των 

πλευρών και, εάν ναι, με ποιους όρους; Θα έπρεπε να είναι μια σταδιακή συμφωνία, ίσως με 

απρόβλεπτα και διατάξεις επιμερισμού του κινδύνου; Μια συμφωνία με μια πιο δημιουργική ιδέα και 

δομή; Αυτό που ικανοποιεί τις ανάγκες του εγώ αλλά και τις οικονομικές; 
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Πέρα από τις διαπροσωπικές προκλήσεις και τις προκλήσεις σχεδιασμού συμφωνιών που 

αντιμετωπίζουν τα στελέχη στις 1-D και 2-D διαπραγματεύσεις βρίσκονται τα τρισδιάστατα 

εμπόδια—ελαττώματα στην ίδια τη διάταξη των διαπραγματεύσεων. Τα κοινά προβλήματα σε αυτήν 

την συχνά παραμελημένη τρίτη διάσταση περιλαμβάνουν τη διαπραγμάτευση με λάθος μέρη ή για το 

λάθος σύνολο θεμάτων, τη συμμετοχή μερών με λάθος σειρά ή τη λάθος στιγμή, καθώς και 

ασυμβίβαστες ή μη ελκυστικές επιλογές χωρίς συμφωνία. Οι τρισδιάστατοι διαπραγματευτές, 

ωστόσο, αναδιαμορφώνουν το εύρος και τη σειρά του ίδιου του παιχνιδιού για να επιτύχουν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενεργώντας επιχειρηματικά, μακριά από το τραπέζι, διασφαλίζουν ότι τα 

σωστά μέρη προσεγγίζονται με τη σωστή σειρά για να αντιμετωπίσουν τα σωστά ζητήματα, με τα 

σωστά μέσα, τη σωστή στιγμή, κάτω από το σωστό σύνολο προσδοκιών και αντιμετωπίζοντας το 

σωστό μη- επιλογές συμφωνίας. 

Η δεύτερη διάσταση, αυτή του σχεδιασμού της συμφωνίας —ή η ικανότητα των διαπραγματευτών να 

συνάψουν μια συμφωνία στο τραπέζι που δημιουργεί διαρκή αξία— τυγχάνει επίσης προσοχής. Όταν 

μια συμφωνία δεν προσφέρει αρκετή αξία σε όλες τις πλευρές ή όταν η δομή της δεν επιτρέπει την 

επιτυχία, οι αποτελεσματικοί 2-D διαπραγματευτές εργάζονται για τη διάγνωση των υποκείμενων 

πηγών οικονομικής και μη οικονομικής αξίας και στη συνέχεια δημιουργούν συμφωνίες που μπορούν 

να ξεκλειδώσουν αυτή την αξία για τα μέρη . Έχει νόημα κάποιου είδους εμπόριο μεταξύ των 

πλευρών και, εάν ναι, με ποιους όρους; Θα έπρεπε να είναι μια σταδιακή συμφωνία, ίσως με 

απρόβλεπτα και διατάξεις επιμερισμού του κινδύνου; Μια συμφωνία με μια πιο δημιουργική ιδέα και 

δομή; Αυτό που ικανοποιεί τις ανάγκες του εγώ αλλά και τις οικονομικές; 

Η ιδέα είναι πολύ απλή: 

Μην παίζετε επιδέξια μόνο το διαπραγματευτικό παιχνίδι που σας δίνουν. αλλάξτε τον υποκείμενο 

σχεδιασμό του προς το καλύτερο. Είναι απίθανο η 1-D τακτική ή διαπροσωπική λαμπρότητα στο 

τραπέζι - είτε με τη μορφή ατσάλινης  όψης πολιτιστικά ευαίσθητων παρατηρήσεων, είτε προσεκτική 

και μελετημένη ακρόαση όλων των μερών - θα μπορούσε να είχε σώσει τον Kennecott από τη 

θεμελιωδώς δυσμενή διαπραγματευτική του θέση. Ωστόσο, οι τρισδιάστατες κινήσεις που έκανε η 

εταιρεία μακριά από το τραπέζι άλλαξαν τη διάταξη της διαπραγμάτευσης (τα εμπλεκόμενα μέρη, τα 

συμφέροντα που έβλεπαν να διακυβεύονται, τα BATNA τους) και τελικά δημιούργησαν περισσότερη 

αξία για όλους τους εμπλεκόμενους - πολλά από τα οποία ο Kennecott ισχυρίστηκε για τον εαυτό 

του. 
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Η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου Κρήτης επιθυμεί διάλογο με τους τοπικούς παραγωγούς για τη 

τροφοδοσία των ξενοδοχείων τους με τοπικά προϊόντα Ο Σύνδεσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν αρκεί 

να παίξει το διαπραγματευτικό παιχνίδι που του δίνεται από τους παραγωγούς, όσο επιδέξιος και 

αν είναι σε αυτό Αυτό που προτείνεται είναι να αλλάξει τον υποκείμενο σχεδιασμό της 

διαπραγμάτευσης από 1D σε τρισδιάστατο, πχ να προσφέρει παράλληλα μορφωτικές ευκαιρίες στα 

παιδιά τους, να παρέχει πολιτιστικές δραστηριότητες με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα κλπ 

Σε γενικές γραμμές μια 3D  προσέγγιση (1) τι είναι καλύτερο για το σύνδεσμο (2) τι είναι καλύτερο 

για τον τοπικό παραγωγό (3) τι είναι καλύτερο για τη τοπική κοινότητα σαν σύνολο έχει 

περισσότερες πιθανότητες να πετύχει, στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης Πρόκειται για μια win-

win-win συμφωνία 

Οι 3-D παίκτες σκοπεύουν τέτοιες κινήσεις κυρίως για να διεκδικήσουν αξία για τον εαυτό τους 

αλλά και για να δημιουργήσουν αξία για όλες τις πλευρές.-βλ σχεδιάγραμμα 

The win-win-win papakonstantinidis model (win-lose, win-win, win-win-win) 

Από τη τριπλή διαπραγμάτευση στη φιλοσοφία RENDANHEYI 

Τι είναι το Rendanheyi; 

Αν μιλάμε για κυριολεκτικό ορισμό, τότε το "Ren" αναφέρεται σε κάθε εργαζόμενο. Το "Dan" 

αναφέρεται στις ανάγκες κάθε μεμονωμένου χρήστη και το "HeYi" αναφέρεται στη σύνδεση που 
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υπάρχει μεταξύ κάθε εργαζομένου και των αναγκών του χρήστη. 

 

Το μοντέλο Rendanheyi, που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από τον CEO της Haier, Zhang 

Ruimin2, είναι επαναστατικό. Καμία άλλη εταιρεία δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την 

κλίμακα. 

 

Το Rendanheyi βάζει τις ανάγκες του χρήστη πρώτα. Ένα από τα βασικά στοιχεία του μοντέλου 

είναι η φράση «μηδενική απόσταση από τον χρήστη». Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζουν 

τον χρήστη, να παρέχουν αξία στον χρήστη και να τον κρατούν πάντα στην πρώτη γραμμή. Χωρίς 

χρήστες, δεν υπάρχουν υπάλληλοι. 

 

Ένα άλλο βασικό συστατικό του μοντέλου είναι «όλοι είναι επιχειρηματίες». Αυτό δίνει μια 

εξαιρετική ελευθερία και έλεγχο στους εργαζόμενους. Εκδημοκρατίζει τη λήψη αποφάσεων, 

πηγαίνοντας από μια παραδοσιακή δομή πυραμίδας σε μια επίπεδη δομή. Οι μικρές 

μικροεπιχειρήσεις έχουν πλήρη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων. Συμπεριλαμβανομένης της 

συνολικής στρατηγικής, των αποφάσεων προσλήψεων και αποδοχών. 

                         
2
 Yong, Hu. Zhang Ruimin’s Management Journal (Management Journal of Famous Chinese Business Leaders Series) 
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Το Rendanheyi είναι το αντίθετο του σπάταλου. Και ενθαρρύνει τη φιλοδοξία στους εργαζόμενους. 

Ενώ η εφαρμογή του Rendanheyi αντιπροσωπεύει μια ριζική αλλαγή για τις περισσότερες 

εταιρείες, οι παραπάνω αριθμοί κερδών μιλούν από μόνοι τους. 

 

Η εργασία σε μια επίπεδη δομή έχει πολλά οφέλη παραγωγικότητας και επικοινωνίας. Οι 

εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη κυριότητα στις μικροεπιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται. Και οι 

ομάδες σε κάθε μικροεπιχείρηση μπορούν εύκολα να επικοινωνούν, χωρίς την ανάγκη εποπτείας 

διαχείρισης που θα βλέπατε σε πιο τυπικές δομές διαχείρισης. 

 

Αλλά η αλλαγή είναι δύσκολη. Το προσωπικό πρέπει να αγοράσει την αλλαγή και ένα ριζοσπαστικό 

μοντέλο όπως αυτό πρέπει να ενσωματωθεί πολύ προσεκτικά στις περισσότερες επιχειρήσεις. 

Ορισμένες εταιρείες μπορεί να διαθέτουν ήδη κάποιες από τις αξίες της Rendanheyi, αλλά πολλοί 

οργανισμοί θα χρειαστούν στρατηγικές συμβουλές για να κάνουν τη Rendanheyi να εργαστεί για 

αυτούς. 
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Αναλυτικότερα, 

Το Rendanheyi είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που επινοήθηκε το 2005 από τον Zhang Ruimin, 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Haier. 

 

Η βασική έννοια του Rendanheyi 

"Ren" σημαίνει εργαζόμενους. Ο ορισμός είναι ευρύς. Πρώτα απ 'όλα, είναι ένας ανοιχτός ορισμός 

και το "Ren" αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο, εντός ή εκτός της εταιρείας, που είναι αρμόδιο να 

υποβάλει προσφορά για μια θέση στην εταιρεία. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι δεν είναι πλέον 

παθητικοί εκτελεστές εντολών, αλλά επιχειρηματίες και δυναμικοί συνεργάτες που έχουν τα 3 

Δικαιώματα: δικαιώματα λήψης αποφάσεων επί τόπου, δικαιώματα ανθρώπινων πόρων και 

δικαιώματα διανομής πόρων. Το "Dan" αναφέρεται στην αξία χρήστη. Ο ορισμός του "Dan" (αξία 

χρήστη) είναι επίσης ευρύς. Πρώτον, κάποιος πρέπει να ανταγωνιστεί για ένα «Dan», ή μια 

«παραγγελία», αντί να του ανατεθεί μια παραγγελία από τον προϊστάμενό του. Δεύτερον, το "Dan" 

είναι ένας δυναμικός, βελτιστοποιημένος κύριος στόχος, αντί για μια στενή, σταθερή σειρά."Heyi" 

σημαίνει την ενοποίηση ή την ευθυγράμμιση της αξίας των εργαζομένων και της πραγματοποίησης 

της αξίας χρήστη. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να αντιμετωπίζει άμεσα τους χρήστες και να 

δημιουργεί αξία χρήστη. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη δική τους αξία 

δημιουργώντας αξία για τους χρήστες3. 

Προστιθέμενη Αξία (WWVA) 

Η δήλωση Win-Win Value Added (WWVA) της Haier συνδυάζει οικονομικά και μη 

χρηματοοικονομικά δεδομένα για να αξιολογήσει την αξία της επιχείρησης και των χρηστών και να 

παρακολουθεί δυναμικά και να οδηγεί τη δημιουργία αξίας. Σκοπός είναι η συνεχής μέτρηση της 

προστιθέμενης αξίας από την εταιρεία, τους χρήστες και τους παρόχους υπηρεσιών σε όλη τη 

διαδικασία εμπλοκής  των χρηστών 

Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Όμιλος Haier, με έδρα το Qingdao της Κίνας, είχε μεγάλη επιτυχία 

μεταμορφώνοντας τον εαυτό του από ένα παραδοσιακό μοντέλο παραγωγής σε ένα μοντέλο 

πελατειακής σχέσης που αποτελείται από «μικροεπιχειρήσεις» που διευθύνονται από 

αυτοδιοικούμενους επιχειρηματίες υπαλλήλους. Για να υποστηρίξει αυτόν τον μετασχηματισμό, η 

Haier ανέπτυξε τη δήλωση Προστιθέμενης Αξίας Win-Win (WWVA). 

                         
3
 Karl S. April 30, 2021 | What is Rendanheyi? Organizational Transformation 
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Η δήλωση WWVA έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί τις μικροεπιχειρηματικές μονάδες από πέντε 

προοπτικές: πόρους χρήστη, κατανομή κερδών, έσοδα, κόστος και οριακό εισόδημα. Συνδυάζει 

οικονομικά και μη επιχειρηματικά δεδομένα για την παρακολούθηση και την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας από την επιχείρηση και τους χρήστες της. Η δήλωση WWVA είναι 

επικεντρωμένη στον χρήστη, καθοδηγούμενη από ένα νέο ανοιχτό πλαίσιο  «οικοσυστήματος» 

Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) που συνδέεται με προϊόντα και υπηρεσίες άλλων εταιρειών και 

στο οποίο συμμετέχουν χρήστες. Βοήθησε τη Haier να μετατρέψει το προηγούμενο σύστημα 

ελέγχου διαχείρισης από πάνω προς τα κάτω σε ένα σύστημα δημιουργίας αξίας 

μικροεπιχειρηματικών μονάδων. Στόχος της Haier είναι να δημιουργήσει μια πλατφόρμα «win-

win» που περιλαμβάνει όλους τους χρήστες, τους ενδιαφερόμενους και τους πόρους άλλων 

εταιρειών. ‘Ετσι, περιγράφεται  ο σκοπός πίσω από τη δήλωση WWVA, πώς λειτουργεί στη Haier 

και πώς μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας και στη δημιουργία αξίας για τους 

πελάτες4. 

 

Η πελατοκεντρικότητα είναι μια συχνά εκθειασμένη αρετή αυτές τις μέρες. Λέμε ιστορίες για 

οργανισμούς που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επιλύουν τις ανάγκες των πελατών, 

χωρίς ερωτήσεις. Και γιορτάζουμε πρακτικές όπως αυτή της Amazon, η οποία κρατά μια θέση για 

τον πελάτη σε κάθε συνάντηση. 

Ανέκδοτα όπως αυτά μπορούν να μας πουν πώς μοιάζει η πελατοκεντρικότητα, αλλά δεν μας λέει 

από πού προέρχεται ή πώς έχει χτιστεί. Και σε αυτό εστιάζουμε τώρα Συγκεκριμένα, θέλω να 

παρουσιάσω τη Δήλωση Προστιθέμενης Αξίας Win-Win (WWVA) που χρησιμοποιεί η Haier για 

να αποτυπώσει την αξία των πελατών. 

 

 

1. Δηλώσεις Προστιθέμενης Αξίας 

                         
4   KIP KRUMWIEDE, RAEF LAWSON, AND LUCY LUO, (2019)HAIER’S WIN-WIN VALUE ADDED APPROACH - STRATEGIC FINANCE FEBRUARY 

1, 2019 
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Το WWVA του Haier είναι ένας τύπος Κατάστασης Προστιθέμενης Αξίας Value- Added 

Services (VAS)— μια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει τον πλούτο που δημιουργείται από 

έναν οργανισμό και τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο πλούτος κατανέμεται μεταξύ των διαφόρων 

ενδιαφερομένων. Η ιδέα χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, αλλά δεν χρησιμοποιείται 

ευρέως… τουλάχιστον όχι εκτός Haier. Στη Haier, θεωρείται ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ 

απόδοσης — στο ίδιο επίπεδο με τον ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και 

την κατάσταση ταμειακών ροών. Το WWVA του Haier διαφέρει από το «παραδοσιακό» VAS με 

(τουλάχιστον) δύο βασικούς τρόπους: 

2. Πελάτες διάρκειας ζωής 

Πρώτον, το WWVA στην πραγματικότητα δεν είναι αυστηρά μια οικονομική δήλωση. Περιλαμβάνει 

τόσο χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία. Ένα παράδειγμα του τελευταίου 

είναι ο τρόπος με τον οποίο το WWVA κατηγοριοποιεί τα έσοδα — όχι ανά προϊόν, υπηρεσία ή 

τμήμα πελατών, αλλά κατά πίστη. Συγκεκριμένα, ζητά να ορίσουμε και να κάνουμε διάκριση μεταξύ 

των εσόδων που προέρχονται από πελάτες συναλλαγών, διαδραστικούς πελάτες (δηλαδή πελάτες 

που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος) και, το πιο σημαντικό, πελάτες δια βίου. 

 

 

3. Ανάπτυξη οικοσυστήματος 

Μια άλλη διαφορά από τις παραδοσιακές δηλώσεις VAS είναι ότι το WWVA απεικονίζει τον 

πλούτο που δημιουργείται όχι μόνο από τον ίδιο τον οργανισμό, αλλά το οικοσύστημα στο οποίο 

λειτουργεί αυτός ο οργανισμός. Στην πραγματικότητα, ολόκληρος ο σκοπός του WWVA είναι η 

ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Είναι το όχι και τόσο μυστικό της επιτυχίας της Haier: η εστίασή 

τους στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος τους επέτρεψε να διατηρήσουν τον νόμο της μείωσης της 

οριακής χρησιμότητας — αυξάνοντας έτσι το οριακό εισόδημα ανά πελάτη καθώς το οικοσύστημα 

επεκτείνεται. 

 

Η πελατοκεντρικότητα λέγεται συχνά ότι είναι ενσωματωμένη στην οργανωτική κουλτούρα. Ή το 

έχεις ή δεν το έχεις. Και αν δεν το κάνετε, πρέπει να βρείτε τρόπους να αλλάξετε αυτήν την 
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κουλτούρα. Και αυτό είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις. Αλλά νομίζω ότι το WWVA της 

Haier παρέχει μια συναρπαστική απάντηση για το πώς να γίνει αυτή η πολιτιστική αλλαγή. 

 

Είναι μάταιο να προσπαθείς να επηρεάσεις την πολιτισμική αλλαγή μέσω άμεσης παρέμβασης. 

Πράγματι, πιστεύω ότι ο πολιτισμός ισοδυναμεί με συμπεριφορά και ότι η συμπεριφορά είναι 

προϊόν νοοτροπίας που, με τη σειρά του, είναι προϊόν περιβάλλοντος. Και έτσι για να επιφέρουμε 

την αλλαγή, πρέπει να ξεκινήσουμε από το περιβάλλον. 

 

Το WWVA είναι μια πρακτική. Και ως εκ τούτου, είναι ένα μέρος του περιβάλλοντος στο οποίο 

λειτουργούν οι διάφορες οργανωτικές μονάδες της Haier. Δεν υπάρχουν στόχοι από ψηλά. 

Υπάρχει απλώς μια πρακτική που καθιστά σαφές ότι η Haier ενδιαφέρεται για τη δημιουργία αξίας 

— τόσο για τους πελάτες όσο και για το οικοσύστημα συνολικά. 

 

 

 

 

 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ WIN-WIN 

  

Η Haier Group είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συσκευών στον κόσμο, που ειδικεύεται σε 

ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, θερμοσίφωνες, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια ρούχων, έξυπνες 

οικιακές συσκευές, προσαρμοσμένα προϊόντα και πολλά άλλα. Διαθέτει 29 παγκόσμιες βάσεις 

παραγωγής, 10 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και περισσότερους από 76.000 υπαλλήλους. Ο 

Όμιλος Haier κατέχει τις Haier, Casarte, GE Appliances, Fisher & Paykel, Leader και AQUA ως 

μάρκες έξυπνων οικιακών συσκευών. Στην πρόσφατη τελετή απονομής βραβείων Global Top 

Brands 2018-2019 που χορηγήθηκε από το International Data Group (IDG) και 

πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με το Consumer Electronics Show (CES), έλαβε «2018-2019 

Global Smart Appliances Brands Top 10» και «2018-2019 Global Βραβεία CE Brands Top 50”. 

Η νέα οργανωτική εστίαση της Haier εκμεταλλεύεται τρία χαρακτηριστικά της εποχής του IoT: 

μηδενική απόσταση, αποκέντρωση και διανεμητική δικτύωση. Η μηδενική απόσταση αναφέρεται στη 
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σχέση μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της, που αναφέρονται ως «χρήστες», οι οποίοι 

μπορούν να συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία κατασκευής της συσκευής τους, επιτρέποντας έτσι 

τη μαζική προσαρμογή. Η αποκέντρωση σημαίνει ότι όλοι στον οργανισμό μοιράζονται την ευθύνη 

για την ανάπτυξη νέων ιδεών προϊόντων. Στόχος είναι να επιτευχθεί αυτό συνδέοντας κάθε 

εργαζόμενο και επιχειρηματική ομάδα με πελάτες και πόρους σε όλο τον κόσμο μέσω του 

Διαδικτύου σε ανοιχτές κοινόχρηστες πλατφόρμες. Η διανεμητική δικτύωση συνεπάγεται 

ισοπέδωση του οργανισμού και διανομή πόρων σε ολόκληρο τον οργανισμό αντί να εδραιώσει τον 

έλεγχο πάνω τους στα κεντρικά γραφεία. 

Η εταιρεία παρέχει πλέον επιχειρηματική κατάρτιση και πόρους στους υπαλλήλους της για να τους 

μετατρέψει σε ιδιοκτήτες των δικών τους μικροεπιχειρήσεων. Σχεδόν οποιοσδήποτε υπάλληλος 

της Haier έχει μια ιδέα μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ μικρή επιχείρηση, αλλά η ομάδα πρέπει 

να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο και να περάσει από μια ανταγωνιστική 

διαδικασία έγκρισης για να λειτουργήσει τελικά. Πρέπει επίσης να συνεχίσουν να εκπληρώνουν 

τους αναμενόμενους στόχους για να παραμείνουν σε λειτουργία. Τελικά, μπορεί να αποσυνδεθούν 

ως ξεχωριστή επιχείρηση με τη Haier ως έναν από τους επενδυτές της. Λειτουργικά, αντί για 

πόλεμο τιμών, υπάρχει τώρα ένας «πόλεμος αξίας» για να ανταγωνίζεται η αξία που παρέχεται 

στους χρήστες. Τέλος, η διαχείριση απόδοσης άλλαξε από τη χρήση μιας παραδοσιακής 

κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων σε μια δήλωση WWVA για να παρακινήσει ολόκληρη την 

εταιρεία να επικεντρωθεί στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών, με κοινό στόχο την προώθηση 

της αξίας που παρέχεται στον χρήστη. 

 

  

 

Η δήλωση WWVA της Haier συνδυάζει οικονομικά και μη χρηματοοικονομικά δεδομένα για να 

αξιολογήσει την αξία της επιχείρησης και των χρηστών και να παρακολουθεί δυναμικά και να 

οδηγεί τη δημιουργία αξίας. Σκοπός είναι η συνεχής μέτρηση της προστιθέμενης αξίας από την 

εταιρεία, τους χρήστες και τους παρόχους υπηρεσιών σε όλη τη διαδικασία αφοσίωσης των 

χρηστών. 

 

  

 

Η δήλωση WWVA βοηθά τη Haier να επωφεληθεί από το IoT για να συνεργαστεί με άλλους 
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παρόχους υπηρεσιών δημιουργώντας μια «οικολογική πλατφόρμα» όπου οι πελάτες έχουν συνεχή 

πρόσβαση σε ένα δίκτυο πόρων. 

Η Xinchu είναι μια μάρκα ψυγείων Casarte και μια από τις πρώτες μικροεπιχειρήσεις της Haier. 

Το διασυνδεδεμένο ψυγείο κυκλοφόρησε το 2015 και διαθέτει οθόνη αφής που επιτρέπει στους 

πελάτες να γίνουν χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποικίλους διαδικτυακούς πόρους, 

όπως ψυχαγωγικά μέσα, υπηρεσίες διακόσμησης, διαδικτυακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου 

και ένα διαδραστικό δίκτυο κοινότητας τροφίμων. 

 

  

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ WWVA; 

  

Η παραδοσιακή δήλωση Κέρδους και Ζημίας( P&L) είναι επικεντρωμένη στην επιχείρηση και 

βασίζεται στην εφάπαξ πώληση μιας συσκευής σε έναν πελάτη, δεσμεύοντας τα έσοδα και το 

κόστος της πώλησης. Η διαδικασία έχει κλείσει (εφάπαξ συναλλαγές πώλησης) χωρίς αναγνώριση 

οποιασδήποτε συνεχιζόμενης σχέσης μεταξύ αγοραστή και παραγωγού. Αντίθετα, η δήλωση 

WWVA είναι επικεντρωμένη στο χρήστη. Η ιδέα είναι να δημιουργηθούν πολλαπλές πηγές αξίας, 

συμπεριλαμβανομένου όχι μόνο υλικού αλλά και από το οικοσύστημα (άλλοι πάροχοι υπηρεσιών) 

και από τους ίδιους τους χρήστες. 
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Τι είναι λοιπόν μοναδικό για τη δήλωση WWVA; Πρώτον, μετρά την προστιθέμενη αξία στην 

εταιρεία μέσω διαφορετικών μετρήσεων αξίας που παρέχονται στους πελάτες (χρήστες) και πώς 

μοιράζονται τα κέρδη μεταξύ των χρηστών, των συνεργαζόμενων εταιρειών, των ηγετών των 

μικροεπιχειρήσεων και του Ομίλου Haier. Ο κύριος σκοπός είναι να παρακινήσει κάθε 

μικροεπιχείρηση να δημιουργήσει τα οικοσυστήματα/υπηρεσίες της για να δημιουργήσει συνεχείς 

επιχειρήσεις χρηστών πέρα από μια απλή πώληση συσκευών. Σε αντίθεση με μια παραδοσιακή 

δήλωση P&L, το WWVA περιλαμβάνει αξία που δημιουργείται και μοιράζεται από τους χρήστες του 

δικτύου. Δεύτερον, περιλαμβάνει βασικές κοινές μη χρηματοοικονομικές μετρήσεις, όπως 

διαδραστικούς χρήστες, ενεργούς χρήστες, αλληλεπιδράσεις χρηστών και χρήστες διάρκειας ζωής, 

οι οποίες βοηθούν στην αφήγηση της ιστορίας της λειτουργίας της μικροεπιχειρήσεως. Η δήλωση 

WWVA μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για εταιρείες που προσπαθούν να 

ενθαρρύνουν την καινοτομία εντός της επιχείρησης και είναι πρόθυμες να μοιραστούν τα κέρδη με 

εσωτερικούς επιχειρηματίες. 
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ WWVA ΣΤΗ HAIER 

  

Υπάρχει μια ξεχωριστή δήλωση WWVA πέντε μερών για κάθε μικροεπιχείρηση εντός της 

εταιρείας.  

 

Πόροι χρήστη. Οι πόροι χρήστη είναι πιο συγκεκριμένοι από τη συνολική επισκεψιμότητα των 

χρηστών. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διαδραστικούς χρήστες, ενεργούς χρήστες και χρήστες 

διάρκειας ζωής. Διαδραστικοί χρήστες είναι εκείνοι που συμμετέχουν προληπτικά στο σχεδιασμό 

του προϊόντος της συσκευής τους. Ενεργοί χρήστες είναι αυτοί που έχουν συναλλαγές στο 

οικοσύστημα. Οι ισόβιοι χρήστες είναι ενεργοί χρήστες που «μετατρέπονται» τόσο στην 

κοινότητα/οικοσύστημα που συμμετέχουν στην εξέλιξη της πλατφόρμας για να βελτιώνουν 

συνεχώς την εμπειρία του οικοσυστήματος. Ένας τρόπος με τον οποίο το κάνουν αυτό είναι μέσω 

της διαδικτυακής κοινότητας χρηστών που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα μικροεπιχειρήσεων. 

  

Διαμοιρασμός κερδών. Αυτή η ενότητα αναφέρει το κέρδος της πολύ μικρής επιχείρησης και τον 

τρόπο με τον οποίο μοιράστηκαν μεταξύ διαφορετικών παικτών. Διακρίνει μεταξύ του κέρδους 

από τις πωλήσεις υλικού (συσκευής) και του κέρδους από τις πωλήσεις οικοσυστήματος. Στη 

συνέχεια, δείχνει πώς διανεμήθηκαν τα κέρδη σε χρήστες διάρκειας ζωής, επενδυτές, μέλη 

ομάδας επιχειρήσεων και άλλους παρόχους υπηρεσιών. 

  

Έσοδα. Αυτή η ενότητα διαχωρίζει τα έσοδα από τις διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του 

υλικού, των υπηρεσιών και του οικοσυστήματος. 

  

Κόστος. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει όλα τα κόστη που μπορούν να ανιχνευθούν στη 

μικρομονάδα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, των μισθών, της υποχρέωσης επένδυσης 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συνήθως μια πρόβλεψη κινδύνου που απαιτείται από την 

εταιρεία έναντι αδυναμίας επίτευξης μελλοντικών στόχων. Δείχνει επίσης το οριακό κόστος του 

υλικού και του οικοσυστήματος που υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος καθενός με τον 

αριθμό των ενεργών χρηστών. Ο στόχος είναι να μειωθεί το οριακό κόστος καθενός καθώς 

αυξάνεται ο αριθμός των ενεργών χρηστών. 

  

 

Οριακό εισόδημα ανά χρήστη. Αυτή η ενότητα αναφέρει το μέσο οριακό εισόδημα ανά ενεργό 
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χρήστη, αναλύεται σε οριακό εισόδημα από υλικό και από το οικοσύστημα. Ο στόχος είναι να δούμε 

το οριακό εισόδημα ανά χρήστη να αυξάνεται καθώς το οικοσύστημα επεκτείνεται και οι χρήστες 

αγοράζουν περισσότερες υπηρεσίες. 

 

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ WWVA ΓΙΑ ΣΕΝΑ; 

Μια δήλωση WWVA έχει σχεδιαστεί για εταιρείες που θέλουν να μετατρέψουν από παραδοσιακά 

μοντέλα πωλήσεων (εφάπαξ συναλλαγές πωλήσεων) σε μοντέλο λιανικής πώλησης χρήστη, όπου οι 

πελάτες γίνονται συνεχείς χρήστες υπηρεσιών μέσω ανοιχτών κοινόχρηστων πλατφορμών, 

συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους προμηθευτές. Οργανωτικά, είναι 

για εταιρείες που θέλουν (ή χρειάζονται) να δημιουργήσουν μια πιο καινοτόμο κουλτούρα και να 

παρέχουν ένα περιβάλλον εκκολαπτηρίου για να ανθίσουν οι ιδέες των εργαζομένων. Εάν αυτό 

περιγράφει την εταιρεία σας ή εάν θέλετε να προτείνετε αυτό το μοντέλο στην εταιρεία σας, 

δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα: 

 

Βήμα 1. Προσδιορίστε τρόπους μετατροπής πελατών σε χρήστες εφ' όρου ζωής μέσω 

διαδικτυακών υπηρεσιών. Ξεκινήστε από τα μικρά με μια πιλοτική μελέτη και αναπτύξτε ένα 

σχέδιο δράσης. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω ενός «τουρνουά ιδεών». Αυτή είναι μια 

δομημένη άσκηση καταιγισμού ιδεών όπου οι εργαζόμενοι διαμορφώνονται σε ομάδες και 

προσπαθούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν ιδέες υψηλών δυνατοτήτων. Τα ανώτερα 

στελέχη λειτουργούν ως κριτές θέτοντας ερωτήσεις, δίνοντας σχόλια και αξιολογώντας ιδέες. Η 

μορφή είναι ευέλικτη ανάλογα με τον οργανισμό. 

 

Βήμα 2. Βρείτε εξωτερικούς συνεργάτες και κάντε συμφωνίες για την ανάπτυξη ενός πιλοτικού 

οικοσυστήματος. 

 

  

 

Βήμα 3. Αναπτύξτε μετρήσεις για την παρακολούθηση της αξίας του χρήστη. Παραδείγματα 

περιλαμβάνουν τον αριθμό των πελατών που έχουν μετατραπεί, τον αριθμό των συναλλαγών των 

χρηστών και τη μέση αξία συναλλαγής, το κόστος παροχής των κοινών υπηρεσιών, το εσωτερικό 

κόστος για την ενίσχυση της νέας επιχείρησης και το εξωτερικό κόστος δημιουργίας ενός 
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οικοσυστήματος. Προσδιορίστε τους κατόχους μετρήσεων και τις πηγές πληροφοριών. 

 

Βήμα 4. Ορίστε στόχους και σχέδια δράσης για τις νέες υπηρεσίες σας. 

 

 Βήμα 5. Εκτελέστε τα σχέδια και παρακολουθήστε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη δική 

σας έκδοση μιας δήλωσης WWVA. 

 

  

 

Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΗ 

  

 

Η εστίαση της Haier στις ανάγκες των χρηστών απαιτεί την παροχή προϊόντων προσαρμοσμένων 

σε αυτές τις ανάγκες που θα προσελκύσουν περισσότερους χρήστες. Επιπλέον, παρέχοντας μια 

πλατφόρμα που ξεκινά με μια συναλλαγή οικιακής συσκευής, όπως η αγορά ενός ψυγείου, οι 

χρήστες στην πλατφόρμα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ολόκληρη σειρά προϊόντων και 

υπηρεσιών. Αυτό διασφαλίζει ότι θα υπάρχουν συνεχείς αλληλεπιδράσεις με τους χρήστες και τη 

Haier για την επίτευξη μιας win-win κατάστασης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην πλατφόρμα. 

 

Συνεπής με αυτή τη νέα εστίαση, η Haier ανέπτυξε την εσωτερική δήλωση WWVA, η οποία 

συνδυάζει οικονομικά και μη χρηματοοικονομικά επιχειρηματικά δεδομένα για την παρακολούθηση 

και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας από μια πολύ μικρή επιχείρηση και τους χρήστες της. Ο 

κύριος σκοπός είναι να παρακινήσει και να ανταμείψει τις μικρομονάδες για τη μεγιστοποίηση της 

αξίας που παρέχεται στους χρήστες μέσω ενός οικοσυστήματος. Η δήλωση WWVA είναι ένα 

εργαλείο με επίκεντρο τον χρήστη σε επίπεδο μικροεπιχειρήσεων σε μια μεγαλύτερη εταιρεία. 

Διαφέρει από τις παραδοσιακές δηλώσεις P&L αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο παράγονται 

και μοιράζονται τα κέρδη του οικοσυστήματος μεταξύ των χρηστών, των συνεργαζόμενων 

εταιρειών, της επιχειρηματικής ομάδας και της μεγαλύτερης εταιρείας. Διαφέρει από άλλα 

εργαλεία δημιουργίας αξίας εστιάζοντας σε επιχειρηματικές μικροεπιχειρήσεις εντός της 

εταιρείας. Επιπλέον, διαφοροποιεί τους τύπους χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μη 

οικονομικών μετρήσεων του αριθμού των διαδραστικών χρηστών και των ενεργών χρηστών, του 

αριθμού των αλληλεπιδράσεων από αυτούς τους χρήστες και των χρηστών καθ' όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους που συμμετέχουν στη συνεχή ανάπτυξη του οικοσυστήματος. 
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Εάν η εταιρεία σας επιθυμεί να αλλάξει το επιχειρηματικό της μοντέλο από συναλλαγές μίας 

πώλησης σε μοντέλο λιανικών πωλήσεων συνεχούς χρήστη και να δημιουργήσει μια καινοτόμο 

κουλτούρα όπου οι εργαζόμενοι έχουν την εξουσία να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, η 

δήλωση WWVA μπορεί να είναι κατάλληλη. Φυσικά, στις σημερινές αγορές που αλλάζουν συνεχώς, 

κάθε δήλωση αξίας χρήστη θα είναι τόσο μοναδική όσο και τα οικοσυστήματα της. 

Θεμέλια Μεγάλης Συνεργασίας 

 Οι Bowen και Vitasek ισχυρίζονται, «Για να γίνει η μετάβαση [από τα παραδοσιακά 

επιχειρηματικά μοντέλα συναλλαγών στη δημιουργία αξίας], οι οργανισμοί πρέπει πρώτα να 

κατανοήσουν τις θεμελιώδεις διαφορές στην εξαγωγή αξίας, την ανταλλαγή αξίας και τη 

δημιουργία αξίας. Η εξαγωγή αξίας συμβαίνει όταν μια επιχείρηση προσπαθεί να μετατοπίσει την 

αξία από έναν παίκτη στην αλυσίδα εφοδιασμού στον εαυτό της (κλασικό σενάριο νίκης-ήττας), 

εξάγοντας κέρδος και αξία από ένα μέλος της αλυσίδας εφοδιασμού και μεταφέροντας αυτή την 

αξία σε έναν κορυφαίο παίκτη. Αυτό γίνεται συχνά χρησιμοποιώντας εξαιρετικά ανταγωνιστικές 

προσφορές και προσεγγίσεις διαπραγματεύσεων που βασίζονται στην εξουσία. Η ανταλλαγή αξίας 

είναι καλύτερη, αλλά εξακολουθεί να υπολείπεται. Σε μια δίκαιη και ισορροπημένη ανταλλαγή 

αξίας, οι οργανισμοί ελέγχουν τη δύναμή τους στην πόρτα και αντ 'αυτού εστιάζουν στο να 

φτάσουν σε μια δίκαιη τιμή έναντι της αξίας (όπως ποιότητα/υπηρεσία). Αν και σίγουρα είναι 

καλύτερη από την εξαγωγή αξίας, η ανταλλαγή αξίας εξακολουθεί να υπολείπεται, επειδή η 

εστίαση των μερών είναι να βελτιστοποιήσουν μέσα στα δικά τους τέσσερα τείχη». Η συνεργασία 

αναγκάζει έναν οργανισμό να βελτιστοποιήσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας (δηλαδή, σχέσεις και 

διαδικασίες έξω από τους τέσσερις τοίχους ενός οργανισμού). Οι Bowen και Vitasek εξηγούν, «Οι 

νικητές των σημερινών αλυσίδων εφοδιασμού έχουν κάνει τη στροφή προς την εστίαση στη 

δημιουργία αξίας, η οποία έγινε εφικτή από την πραγματική συνεργασία από άκρο σε άκρο και τα 

μοντέλα win-win. Δουλεύοντας ως αληθινοί συνεργάτες με μια πιο διαφανή νοοτροπία, τα μέρη 

μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες που απλά δεν μπορούν να δουν δουλεύοντας μέσα στους 

τέσσερις τοίχους τους»5. 

Η Anne G. Robinson Chief Strategy Officer στο Kinaxis, συμφωνεί ότι η συνεργασία δημιουργεί 

νικητές. «Όσο περισσότερα δεδομένα, άτομα και διαδικασίες μπορείτε να συνδεθείτε στην αλυσίδα 

εφοδιασμού», εξηγεί, «τόσο περισσότερο μειώνετε τον κίνδυνο, βελτιώνετε την παρακολούθηση 

                         

5
  Stephen DeAngelis (2021)…..Win-Win Value Chain Scenarios Require Collaboration ENTERRA SOLUTION 
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της απόδοσης και τελικά παίρνετε καλύτερες αποφάσεις». μία οργάνωση. Πολλές από τις 

προτάσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της συνεργασίας στην αλυσίδα 

αξίας. 

 

 

1. Δημιουργήστε ένα κοινό όραμα για τον οργανισμό της αλυσίδας εφοδιασμού σας. Όπως 

σημείωσαν οι Bowen και Vitasek, τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα συναλλαγών έχουν 

επικεντρωθεί στην αποτελεσματικότητα και στην εξοικονόμηση κόστους. Ο Robinson επιμένει ότι 

αυτή η εστίαση «μπορεί συχνά να οδηγήσει σε διαφορετικούς στόχους στα διάφορα στοιχεία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας». Για να ξεπεραστεί αυτή η πρόκληση, προτείνει «τη δημιουργία ενός 

κοινού οράματος που να υποστηρίζεται από τους κορυφαίους σπόρους μιας συνοχής σε όλους τους 

παίκτες της εφοδιαστικής αλυσίδας». Ο Robinson συνεχίζει σημειώνοντας ότι αυτό το κοινό όραμα 

πρέπει να υποστηρίζεται από κοινά δεδομένα. Η ίδια εξηγεί, «[Όταν όλοι οι ενδιαφερόμενοι] 

μπορούν να δουν τις ίδιες πληροφορίες, μπορείτε να εργαστείτε αποτελεσματικά γύρω από τον 

ήλιο επειδή δεν έχετε ανθρώπους σε μια πλευρά του πλανήτη να περιμένουν οκτώ έως δώδεκα 

ώρες για να μάθετε ποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν .» 

 

  

 

2. Προσδιορίστε και διαδώστε βασικούς δείκτες απόδοσης. Ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο 

συνεργασίας που πρέπει να ξεπεραστεί είναι η διάλυση των σιλό δεδομένων και η εκμάθηση πώς 

να μοιράζεστε τα σωστά δεδομένα με ασφάλεια. Τα σιλό δεδομένων είναι ένα ευρέως διαδεδομένο 

πρόβλημα. Ο Bertrand Moingeon  καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην HEC Paris, 

ισχυρίζεται, «Τα οργανωτικά σιλό είναι χωρίς αμφιβολία η πιο διαδεδομένη διοικητική δομή, 

παρόλο που όλα τα εγχειρίδια διαχείρισης προειδοποιούν εναντίον τους. Αυτό ισχύει για όλα τα 

είδη οργανισμών, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς ή μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς.» Ο Robinson παρατηρεί, «Η δημιουργία ενός οράματος από μόνη της δεν αρκεί για να 

καταρρίψει τα οργανωτικά σιλό. Η υποστήριξη του οράματός σας με το σωστό σύνολο δεικτών 

απόδοσης επιτρέπει μια γλώσσα και ένα εργαλείο για συνεργασία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 

διαδοθούν αυτές οι μετρήσεις κάθετα». 
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3. Εξασφάλιση πολιτισμικής ετοιμότητας. Ο Robinson γράφει, «Ο οργανισμός πρέπει να 

αναγνωρίσει τη συνεργασία ως δύναμη για να σπάσει τα σιλό». Αυτή είναι μια δύσκολη πρόκληση 

μέσα σε έναν οργανισμό και γίνεται ακόμα πιο δύσκολη όταν προσπαθείς να αλλάξεις την 

κουλτούρα της αλυσίδας αξίας. Ο Robinson σημειώνει, «Η συνεργασία απαιτεί συχνά μια σκόπιμη 

αλλαγή νοοτροπίας. Όταν αυτή η αλλαγή μπορεί να συμβεί μέσα στο σύστημα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, οι άνθρωποι που εργάζονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας ή σε διαφορετικές γλώσσες 

μπορούν να είναι όλοι συγχρονισμένοι.» Οι Bowen και Vitasek προσθέτουν, «Η δημιουργία μιας 

κουλτούρας συνεργασίας από άκρο σε άκρο δεν είναι ποτέ εύκολη και απαιτεί σημαντικό χρόνο και 

πόρους». 

 

  

 

4. Μειώστε τον ψηφιακό λανθάνοντα χρόνο. Ο Mark Adams, περιφερειακός διευθυντής 

πωλήσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία στο Cohesity, επιμένει: «Ένα πράγμα είναι 

σίγουρο: τα δεδομένα είναι — και θα συνεχίσουν να είναι — το κλειδί για τις ψηφιακές 

επιχειρήσεις. Οι εταιρείες που θέλουν πραγματικά να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα δεδομένα τόσο 

τώρα όσο και στο μέλλον θα πρέπει να δημιουργήσουν μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στη 

συλλογή, ανάλυση και εκμετάλλευση δεδομένων. Ενώ οι ηγέτες επιχειρήσεων αναγνωρίζουν την 

αξία των δεδομένων, δεν εκτιμούν απαραίτητα πόσο δύσκολο είναι να αναλύσουμε τις σωστές 

πληροφορίες τη σωστή στιγμή. Υπάρχει έλλειψη προσοχής σχετικά με το πώς οι πληροφορίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές περιστάσεις." 

  

Ο Χάρι Ντρέικ, διευθυντής της TCS Global Supply Chain Consulting, επιμένει ότι η συνεργασία 

είναι ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας στο περιβάλλον Industry 4.0. Εξηγεί, «Δεδομένου του 

σημερινού ψηφιακού περιβάλλοντος, τα εργαλεία συνεργασίας είναι πολύ πιο ασφαλή, πιο εύκολα 

στην κλίμακα και φιλικά προς τον χρήστη — ειδικά όταν βασίζονται σε τεχνολογίες Business 4.0 

όπως η κινητικότητα, η γνωστική ανάλυση, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, οι 

εφαρμογές cloud-bases και προηγμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Οι εταιρείες μπορούν να 

δημιουργήσουν προηγμένες αναλύσεις σε όλη τη βάση εφοδιασμού για να κατανοήσουν καλύτερα τα 

σημεία συμφόρησης και τους τομείς προς βελτίωση όταν εργάζονται με επιχειρηματικούς εταίρους. 

Το Business 4.0 θα επιτρέψει στις εταιρείες να αξιοποιήσουν μια πληθώρα δυνατοτήτων, 

αναθεωρώντας το ευρύτερο οργανωτικό περιβάλλον και επανεξετάζοντας τα πιθανά οφέλη των 

αντίστοιχων σχέσεων συνεργασίας. Οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι πάροχοι logistics θα 
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επωφεληθούν από τη διευρυμένη ενοποίηση και συνδεσιμότητα με το επιχειρηματικό 

οικοσύστημα». Ο Robinson συμφωνεί. Η ίδια καταλήγει, «Η διάλυση των σιλό, η κοινή χρήση ενός 

κοινού συνόλου δεδομένων και η υιοθέτηση της συνεργασίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού θα 

φέρουν τους ανθρώπους σας στην καλύτερη θέση για επιτυχία. Επιπλέον, αυτή η συνεργασία 

μπορεί να επεκταθεί έξω από τους τέσσερις τοίχους ενός οργανισμού και να φέρει προμηθευτές, 

διανομείς και πελάτες. Όσο περισσότερα δεδομένα, άτομα και διαδικασίες μπορείτε να συνδεθείτε 

στην αλυσίδα εφοδιασμού, τόσο περισσότερο μειώνετε τον κίνδυνο, βελτιώνετε την 

παρακολούθηση της απόδοσης και τελικά παίρνετε καλύτερες αποφάσεις». Με άλλα λόγια, η 

συνεργασία βοηθά στη δημιουργία σεναρίων win-win. 

Το μοντέλο διαχείρισης της Ford έγινε το πιο σημαντικό μοντέλο στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Αγκάλιασε τις δυνατότητες που επέτρεψε η γραμμή συναρμολόγησης. Ακολούθησε το μοντέλο της 

General Motors (δηλαδή η πολυτμηματική εταιρεία) και αργότερα το μοντέλο της Toyota (δηλαδή 

Lean). Πιο πρόσφατα, οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες (όπως οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο) 

επέτρεψαν την άνοδο του παγκόσμιου «Agile κίνημα»6 

Στην ανάπτυξη λογισμικού, οι πρακτικές agile7 περιλαμβάνουν ανακάλυψη απαιτήσεων και 

βελτίωση λύσεων μέσω της συλλογικής προσπάθειας αυτο-οργάνωσης και διαλειτουργικών 

ομάδων με τους πελάτες/τελικούς χρήστες τους, προσαρμοστικές, προγραμματισμός, εξελικτική 

ανάπτυξη, έγκαιρη παράδοση, συνεχής βελτίωση και ευέλικτες απαντήσεις στις αλλαγές στις 

απαιτήσεις, την ικανότητα και την κατανόηση των προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν8 

 

                         
6
Pia Μaria Τhoren(2020) :  The Agile People, η απαρχή ενός Σκανδιναβικού κινήματος, με εμπνεύστρια την συγγραφέα Pia Μaria Τhoren που σύνθεσε 

έναν ομώνυμο οδηγό επιβίωσης των εταιρειών που πελαγοδρομούν μεταξύ παραδοσιακών δομών και ευέλικτων αναγκών οργάνωσης. 
Αναπόφευκτα, όσο ορθά και αν έχει δρομολογηθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας εταιρικής στρατηγικής, ανά πάσα στιγμή επισκιάζονται από 
την ανώμαλη διαδρομή της πραγματικότητας. Η ευελιξία είχε την εκκίνησή της ως μια σύγχρονη τάση με στόχο την ανταπόκριση των οργανισμών 
έκτακτα ή μη, στις τεχνολογικές εξελίξεις, στην εγρήγορση των αντανακλαστικών δράσης, στην αποτελεσματική εναλλαγή και εφαρμογή στρατηγικών 
αποφάσεων. Η συγγραφέας απευθύνεται σε στελέχη διοίκησης και HR, τονίζοντας την αναγκαιότητα για καθιέρωση ενός πλαισίου σύγχρονης 
αντίληψης της ευελιξίας όπου κεντρικό ρόλο έχουν: η ευμάθεια των εργαζομένων, η τροφοδότηση της ενσυναίσθησης, η ενδυνάμωση τ ης αυτό-
ευθύνης, η αξιακή συνέπεια των εργοδοτών καθώς και η ψυχολογική ασφάλεια. Nευραλγικής σημασίας αποτελεί η μετάβαση από τον έλεγχο στην 
ενδυνάμωση, από την ιεραρχική δομή ενός οργανισμού στη λογική του δικτύου συνεργασίας, από τη διακριτικότητα στην εξωστρέφεια και τον 
πειραματισμό με νέα λειτουργικά μοντέλα οργάνωσης. Η καθιέρωση ενός αξιακού πλαισίου ευελιξίας, συνδράμει στην προετοιμασία αντιμετώπισης 
προκλήσεων που οι επιχειρησιακοί στόχοι συναντούν στην πορεία τους 
 
7
 Χαραλαμπίδου Αικατερίνη (2020) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση του 

μετασχηματισμού εταιρειών μεγάλης κλίμακας με μεθοδολογία Agile ΕΘΝΙΚΟ 

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ/Υ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN «ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 
 
8
 Rally (2010). "Agile With a Capital "A" Vs. agile With a Lowercase "a"". Archived from the original on 5 January 2016. Retrieved 9 September 2015 



The win-win-win papakonstantinidis model 

31 

Δημοφιλές στο Manifesto for Agile Software Development του 20019, αυτές οι αξίες και αρχές 

προήλθαν από και στηρίζουν ένα ευρύ φάσμα πλαισίων ανάπτυξης λογισμικού, 

Σε σύγκριση με την παραδοσιακή μηχανική λογισμικού, η ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού στοχεύει 

κυρίως σύνθετα συστήματα και ανάπτυξη προϊόντων με δυναμικά, μη ντετερμινιστικά και μη 

γραμμικά χαρακτηριστικά. Οι ακριβείς εκτιμήσεις, τα σταθερά σχέδια και οι προβλέψεις είναι 

συχνά δύσκολο να γίνουν στα αρχικά στάδια και η εμπιστοσύνη σε αυτά είναι πιθανό να είναι 

χαμηλή. Οι ευέλικτοι ασκούμενοι θα επιδιώξουν να μειώσουν το άλμα πίστης που απαιτείται πριν 

μπορέσουν να αποκτηθούν οποιαδήποτε απόδειξη αξίας10 Οι απαιτήσεις και ο σχεδιασμός 

θεωρούνται αναδυόμενοι. Οι μεγάλες προκαταρκτικές προδιαγραφές θα προκαλούσαν πιθανώς 

πολλά απόβλητα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή δεν είναι οικονομικά καλές. Αυτά τα βασικά 

επιχειρήματα και οι προηγούμενες εμπειρίες του κλάδου, που διδάχθηκαν από χρόνια επιτυχιών 

και αποτυχιών, βοήθησαν να διαμορφωθεί η εύνοια της ευέλικτης ανάπτυξης για προσαρμοστική, 

επαναληπτική και εξελικτική ανάπτυξη. 

Ενώ υπάρχουν πολλά ανέκδοτα στοιχεία ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πρακτικών και αξιών 

βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών λογισμικού, των ομάδων και των 

οργανισμών, τα εμπειρικά στοιχεία είναι μικτά και δύσκολο να βρεθούν 

Το IoT σημαίνει Internet of things. Είναι ο γενικά αποδεκτός όρος για το φαινόμενο κατά το 

οποίο φυσικά αντικείμενα (όπως κτίρια, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, κινητές συσκευές, συσκευές 

κουζίνας και πολλά άλλα) συνδέονται στο Διαδίκτυο και επομένως μεταξύ τους, συλλέγοντας 

τεράστιες ποσότητες δεδομένων και συχνά ενεργούν σε αυτό αυτόματα. 

                         
9
 Το Agile μανιφέστο αναπτύχθηκε αρχικά μέσα από την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού και αποτελείται από δώδεκα αρχές, που στοχεύουν στη 

βελτίωση της σχεδίασης λογισμικού (Alliance, 2001). Αυτές οι αρχές παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 
Αρχή 1: "Η ύψιστη προτεραιότητά μας είναι να ικανοποιήσουμε τον πελάτη μέσα από την έγκαιρη και συνεχή παράδοση πολύτιμου λογισμικού." 
Αρχή 2: "Δεχόμαστε τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, ακόμα και σε προχωρημένο στάδιο της εξέλιξης. Οι ευέλικτες διαδικασίες μετασχηματίζουν την 
αλλαγή για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του πελάτη. " 
Αρχή 3: "Παράδοση συχνά λειτουργικού λογισμικού, από μερικές εβδομάδες έως μερικούς μήνες, με προτίμηση στο συντομότερο χρονικό 
διάστημα." 
Αρχή 4: "Οι επιχειρηματίες και οι προγραμματιστές πρέπει να συνεργάζονται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου." 
Αρχή 5: "Στηρίξτε έργα σε άτομα με θέληση και κίνητρο. Δώστε τους το περιβάλλον, την υποστήριξη που χρειάζονται και την εμπιστοσύνη γ ια να 
ολοκληρωθεί τη δουλειά." 
Αρχή 6: "Η πιο αποτελεσματική και αποδοτική μέθοδος διαβίβασης πληροφοριών προς και εντός μιας ομάδας ανάπτυξης είναι η επικοινωνία 
πρόσωπο με πρόσωπο." Αξιολόγηση του μετασχηματισμού εταιρειών μεγάλης κλίμακας με μεθοδολογία Agile 
Αρχή 7: "Το λογισμικό εργασίας είναι το κύριο μέτρο της προόδου." 
Αρχή 8: "Οι ευέλικτες διαδικασίες προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη. Οι χορηγοί, οι προγραμματιστές και οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να 
διατηρούν σταθερό ρυθμό επ' αόριστον." 
Αρχή 9: "Η συνεχής προσοχή στην τεχνική αριστεία και τον καλό σχεδιασμό ενισχύει την ευελιξία." 
Αρχή 10: "Η απλότητα -η τέχνη της μεγιστοποίησης του ποσού της μη διεκπεραιωμένης εργασίας- είναι απαραίτητη." 
Αρχή 11: "Οι καλύτερες αρχιτεκτονικές, απαιτήσεις και σχέδια αναδύονται από αυτο- οργανωτικές ομάδες." 
Αρχή 12: "Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ομάδα κάνει απολογισμό και κρίνει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει πιο αποτελεσματική, κατόπιν 
συντονίζει και προσαρμόζει ανάλογα τη συμπεριφορά της." 
 
10

 Mitchell, Ian (2016). Agile Development in Practice. Tamare House. p. 11 
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Πρόσφατα, στο 6ο China Manufacturing Power Forum, ο Zhang Ruimin (Διευθύνων Σύμβουλος 

του Ομίλου Haier) εξήγησε γιατί το μοντέλο της Haier, που ονομάστηκε Rendanheyi, θα μπορούσε 

να είναι το επόμενο μοντέλο διαχείρισης με επιρροή, αγκαλιάζοντας τις δυνατότητες που θα 

επιτρέψουν οι νέες τεχνολογίες IoT. (Internet of Things) 

 

 

 

Η γέννηση του μοντέλου Rendanheyi 

Ο Ruimin είπε: "Μέχρι πρόσφατα, οι κινεζικές εταιρείες μιμούνταν και διδάσκονταν από 

προηγμένες πρακτικές διαχείρισης σε όλο τον κόσμο. Αλλά στην εποχή του IoT, δεν έχουμε τα 

πρότυπα που πρέπει να ακολουθήσουμε." 

 

Έτσι, η Haier αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της μοντέλο διαχείρισης. Γιατί; Ruimin: «Στους 

οργανισμούς δίνονται μόνο δύο επιλογές: να εξελιχθούν ή να οστεοποιηθούν. Το να εξελιχθούν 

σημαίνει να μεταμορφωθούν και να παραμείνουν σχετικοί με τις εποχές και τις τάσεις. 

 

Το να αποστεώνεις σημαίνει να κρύβεσαι σε ένα κουκούλι και να ενημερώνεις τις σημερινές 

προσπάθειες με τις χθεσινές επιτυχίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες του For-

tune 500 έχουν πλέον μικρότερη διάρκεια ζωής. Τα πράγματα κινούνται πολύ γρήγορα για 

πολλούς για να συμβαδίσουν». 

 

Ο Ruimin συνεχίζει: "Γιατί να διαταράξουμε το παραδοσιακό μοντέλο; Επειδή οι οργανισμοί είναι 

επιτυχημένοι μόνο όταν σχετίζονται με την εποχή στην οποία υπάρχουν. 

 

Η λεγόμενη 'επιτυχία' των εταιρειών είναι απόλυτη. Είναι το αποτέλεσμα του να είσαι σε 

συγχρονισμό με τον ρυθμό των καιρών, είτε ηθελημένα είτε ακούσια. Αλλά το να διατηρείς 

συγχρονισμό με ένα διαφορετικό ρυθμό με την πάροδο του χρόνου είναι δύσκολο. 

 

Το Rendanheyi προτάθηκε για πρώτη φορά το 2005 και έχει εξελιχθεί εδώ και 15 χρόνια. 

Ξεκινήσαμε με τη διάλυση της ιεραρχικής οργάνωσης και την κατάργηση όλων των τμημάτων 
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μεσαίου επιπέδου. 

 

12.000 μάνατζερ μεσαίου επιπέδου έπρεπε να γίνουν επιχειρηματίες ή να φύγουν. Η οργάνωση 

έγινε πλατφόρμα χωρίς επιβεβλημένους ηγέτες. Οι χρήστες είναι οι ηγέτες. 80.000 εργαζόμενοι 

έγιναν 4.000+ μικροεπιχειρήσεις (ΜΕ), η καθεμία κατά προτίμηση αποτελείται από λιγότερα από 

10 άτομα».11 

Στο επίκεντρο του μοντέλου Rendanheyi της Haier δεν βρίσκονται μόνο οι μικροεπιχειρήσεις(ΜΕ) 

αλλά  υπάρχουν και άλλες σημαντικές ιδέες, σχεδιασμένες με τρόπο που βοηθούν την εταιρεία να 

προσαρμοστεί στις ταχέως εξελισσόμενες συνθήκες. 

Πρέπει όμως να εξετάσουμε προηγουμένως το “ψηφιακό οικοσύστημα” 

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

Ένα ψηφιακό οικοσύστημα είναι μια ομάδα διασυνδεδεμένων πόρων τεχνολογίας πληροφοριών που 

μπορούν να λειτουργήσουν ως μονάδα. Τα ψηφιακά οικοσυστήματα αποτελούνται από 

προμηθευτές, πελάτες, εμπορικούς εταίρους, εφαρμογές, τρίτους παρόχους υπηρεσιών δεδομένων 

και όλες τις αντίστοιχες τεχνολογίες. Η δια-λειτουργικότητα είναι το κλειδί για την επιτυχία του 

οικοσυστήματος12. 

Ένα ψηφιακό οικοσύστημα είναι ένα κατανεμημένο ανοικτό κοινωνικο-τεχνικό σύστημα με τις 

ιδιότητες της αυτο-οργάνωσης, την επεκτασιμότητα και τη βιωσιμότητα. Ως ένα αναδυόμενο πεδίο 

μελέτης, τα «ψηφιακά οικοσυστήματα» έχουν ενημερωθεί από τη γνώση των φυσικών 

οικοσυστημάτων και εξακολουθούν να ορίζονται. Ο όρος χρησιμοποιείται στη βιομηχανία των 

υπολογιστών, τη βιομηχανία του θεάματος, και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Θεωρούμε ότι 

τα Ψηφιακά Οικοσυστήματα είναι τα ψηφιακά αντίστοιχα των βιολογικών οικοσυστημάτων, που 

                         

11
 Joost Minnaar (2021) The Next Management Model... Is From China? 

12 Kate Brush (2019) Digital Ecosystem 
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εκμεταλλεύονται τις αυτοοργανωτικές ιδιότητες των βιολογικών οικοσυστημάτων, τα οποία 

θεωρούνται στιβαρές, αυτοοργανωμένες και επεκτάσιμες αρχιτεκτονικές που μπορούν να λύσουν 

αυτόματα σύνθετα, δυναμικά προβλήματα. Τα Ψηφιακά Οικοσυστήματα είναι μια νέα τεχνική 

βελτιστοποίησης όπου η βελτιστοποίηση λειτουργεί σε δύο επίπεδα: μια πρώτη βελτιστοποίηση, 

μετανάστευση πρακτόρων (που αντιπροσωπεύουν υπηρεσίες) που διανέμονται σε ένα 

αποκεντρωμένο δίκτυο peer-to-peer, που λειτουργεί συνεχώς στο χρόνο. αυτή η διαδικασία 

τροφοδοτεί μια δεύτερη βελτιστοποίηση που βασίζεται στον εξελικτικό υπολογισμό που λειτουργεί 

τοπικά σε μεμονωμένους ομοτίμους και στοχεύει στην εύρεση λύσεων για την ικανοποίηση τοπικών 

σχετικών περιορισμών. Δημιουργήσαμε μια Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Οικοσυστημάτων με 

προσανατολισμό στο Οικοσύστημα επεκτείνοντας τις Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιοστρεφείς με 

κατανεμημένους εξελικτικούς υπολογιστές, επιτρέποντας στις υπηρεσίες να ανασυνδυάζονται και 

να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, επιδιώκοντας συνεχώς να βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητά τους για τη βάση χρηστών. Τα άτομα στο ψηφιακό μας οικοσύστημα θα είναι 

εφαρμογές (ομάδες υπηρεσιών), που δημιουργούνται ως απάντηση στα αιτήματα των χρηστών 

χρησιμοποιώντας εξελικτική βελτιστοποίηση για τη συγκέντρωση των υπηρεσιών. Αυτά τα άτομα 

θα μεταναστεύσουν μέσω του Ψηφιακού οικοσυστήματος και θα προσαρμοστούν για να βρουν 

εξειδικευμένες θέσεις όπου είναι χρήσιμες για την εκπλήρωση άλλων αιτημάτων χρηστών για 

εφαρμογές. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης υποδηλώνουν ότι το ψηφιακό οικοσύστημα 

αποδίδει καλύτερα σε μεγάλες κλίμακες από ό,τι μια συγκρίσιμη αρχιτεκτονική προσανατολισμένη 

στις υπηρεσίες, υποδηλώνοντας ότι η ενσωμάτωση ιδεών από τη θεωρητική οικολογία μπορεί να 

συμβάλει σε χρήσιμες ιδιότητες αυτοοργάνωσης στα ψηφιακά οικοσυστήματα13 

Η ιδέα είναι ότι — ένα τέτοιο πλαίσιο — θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να φέρει ενεργά 

περισσότερους οργανισμούς στον κόσμο να ασχοληθούν με αυτές τις αρχές, πειραματίζοντας 

πιθανώς τη μορφή του Rendanheyi και δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης γύρω από αυτό, κάτι 

παρόμοιο με αυτό που πετύχαμε με το Platform Design Toolkit τα τελευταία χρόνια. 

Τα ψηφιακά οικοσυστήματα δημιουργούνται και ελέγχονται συχνά από τους ηγέτες των μεριδίων 

αγοράς. Το μοντέλο έχει τις ρίζες του στο keiretsu και επηρεάζει γρήγορα τις αλλαγές σε 

διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτικών προϊόντων, της 

αυτοκινητοβιομηχανίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Η ενοποίηση πρακτικών από επιχείρηση 

σε επιχείρηση (B2B), εταιρικών εφαρμογών και δεδομένων σε ένα οικοσύστημα επιτρέπει σε έναν 

                         
13

 G. Briscoe and P. De Wilde. Digital Ecosystems: Evolving service-oriented architectures. In Conference on Bio Inspired Models of Network, 

Information and Computing Systems. IEEE Press, 2006. 
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οργανισμό να ελέγχει νέες και παλιές τεχνολογίες, να δημιουργεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

γύρω από αυτές και να αναπτύσσει με συνέπεια την επιχείρησή του. 

Επομένως, το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε έχει σχεδιαστεί για να μην είναι μια πιστή 

αναπαράσταση του ίδιου του Rendanheyi του Haier, αλλά περισσότερο μια αφαίρεση των βασικών 

του στοιχείων και ένας οδηγός που θα βοηθά τους υιοθετούντες να προβάλλουν αυτά τα βασικά 

στοιχεία στους οργανισμούς τους, με στόχο να αναλογιστούν την εφαρμογή του. 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε μια χονδρικά σχηματοποιημένη αναπαράσταση του τι είναι ο Haier 

- από σήμερα - και μερικές προκαταρκτικές σκέψεις σχετικά με τα αναδυόμενα χαρακτηριστικά του 

πλαισίου που αναπτύσσουμε.  Όσον αφορά τη Haier είναι ότι μιλάμε για έναν οργανισμό που 

βρίσκεται σε συνεχή ροή — επομένως πολύ δύσκολο να κωδικοποιηθεί:  

 

 

EMC’s Σενάρια14 

Δήλωση προστιθέμενης αξίας Win-win 

EMC 

Η Haier συγκεντρώνει πολλαπλές ME στις λεγόμενες «μικροκοινότητες ψηφιακού 

οικοσυστήματος» (EMCs). Ο Ruimin εξηγεί: «Τα EMC είναι ομάδες ΜΕ κατά μήκος μιας αλυσίδας 

αξίας οικοσυστήματος. Όλες οι σχετικές ΜΕ οργανώνονται μαζί για να συνδημιουργήσουν και να 

μοιραστούν αξία. 

Όσο περισσότερη αξία δημιουργείται, τόσο περισσότερο κέρδος υπάρχει για να μοιραστείτε. 

Φυσικά, φέρουν οποιεσδήποτε απώλειες σε τέτοια εγχειρήματα και όταν οι απώλειες φτάσουν σε 

ένα όριο, η κοινότητα διαλύεται. 

Επομένως, οι EMC δεν παίζουν παιχνίδια με τους ηγέτες τους. Στους παραδοσιακούς 

οργανισμούς, οι υφιστάμενοι και οι ανώτεροί τους βρίσκονται σε ένα παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες 

θέλουν περισσότερα οφέλη για τον εαυτό τους, και στο ίδιο επίπεδο διαφορετικά τμήματα 

λειτουργούν σε σιλό, σχεδόν σαν εχθροί. Αλλά μια κοινότητα συμφερόντων μπορεί να λύσει αυτά τα 

προβλήματα». 

                         

14
. Stephen De Angelis (2021)…..Win-Win Value Chain Scenarios Require Collaboration ENTERRA SOLUTION 
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ΜΕΔΟΥΣΕΣ 

Ο Ruimin θέλει ο Haier να γίνει ένας οργανισμός που μοιάζει με μέδουσες. Ruimin: «Οι μέδουσες 

υπάρχουν εδώ και πάνω από 600 εκατομμύρια χρόνια, περισσότερο από τους δεινόσαυρους, και 

είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα επιβίωσης των πιο δυνατών. 

 

Μια μέδουσα επιβιώνει χωρίς εγκέφαλο, χωρίς κεντρικό νευρικό σύστημα, μόνο πλοκάμια. Όταν 

ένα πλοκάμι αισθάνεται τη λεία του, δεν χρειάζεται κεντρικό νευρικό σύστημα για να δώσει 

εντολές. Άλλα πλοκάμια περιβάλλουν αυτόματα το θήραμα και το αιχμαλωτίζουν μέσω 

συντονισμένης προσπάθειας. 

 

Τι γίνεται αν η οργάνωση γίνει μια αυτόνομη οργάνωση που μοιάζει με μέδουσες; Όταν ένα σημείο 

επαφής αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του χρήστη, δεν χρειάζεται να στείλει αίτημα στην αλυσίδα 

εντολών. Δεν χρειάζεται επανασυντονισμός. Άλλοι φυσικά βγαίνουν μπροστά». 

Σενάρια 

Η Haier πιστεύει ότι οι EMC δεν πρέπει να επικεντρώνονται στην εισαγωγή νέων προϊόντων στην 

αγορά. Αντίθετα, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των λεγόμενων «προσφορών 

σεναρίων». 
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Αυτό συμβαίνει επειδή πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά προϊόντα θα αντικατασταθούν από 

«σενάρια», μόλις συνδεθούν φυσικά αντικείμενα (όπως συσκευές κουζίνας) με άλλες συσκευές 

μέσω τεχνολογιών με δυνατότητα IoT. 

 

Ο Ruimin εξηγεί: "Δεν υπάρχει τέλειο προϊόν, μόνο ένα σενάριο που επαναλαμβάνεται προς την 

τελειότητα. [...] Η ιδέα ενός προϊόντος έχει καταστεί ξεπερασμένη. Όταν κάθε νοικοκυριό γίνεται 

ένα έξυπνο σπίτι, κανένα προϊόν δεν μπορεί να αρκεί και καμία βιομηχανία μπορεί να καλύψει όλες 

τις ανάγκες. 

 

Πολλά προϊόντα διασχίζουν πολλές βιομηχανίες μαζί θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ενός 

νοικοκυριού. Έτσι, τα προϊόντα πρέπει να γίνουν δικτυωμένες συσκευές συνδεδεμένες για να 

παρέχουν στους χρήστες μια εμπειρία." 

 

Ο Ruimin μίλησε για το πώς η εταιρεία τους μετέτρεψε την εμπειρία της κατανάλωσης ψητής 

πάπιας Πεκίνου στο σπίτι σε μια από τις «προσφορές σεναρίου» τους: 

 

Ruimin: "Δεν φτιάχνετε ψητή πάπια στο σπίτι ή την παίρνετε μέσω της παράδοσης φαγητού. Η 

Haier φέρνει κορυφαίους σεφ ψητής πάπιας για να φτιάξουν ένα έτοιμο προς μαγείρεμα γεύμα για 

να το αποθηκεύσετε στο ψυγείο. 

 

Το ψυγείο συνδέεται με άλλες συσκευές κουζίνας όπως ο φούρνος. Ο φούρνος συνοδεύεται από 

ειδικό πρόγραμμα ψησίματος που μπορεί να μετατρέψει την ημιτελή πάπια σε αυθεντική ψητή 

πάπια Πεκίνου. 

 

Από την κυκλοφορία του, το σενάριο της ψητής πάπιας υιοθετήθηκε γρήγορα. Τον πρώτο μήνα 

πουλήθηκαν 20.000 πάπιες. Αυτό ισοδυναμεί με τις ετήσιες πωλήσεις ενός εστιατορίου ψητής 

πάπιας». 

 

Μετά την αρχική επιτυχία με την ψητή πάπια, η Haier επέκτεινε τις «προσφορές σεναρίου» της 

και σε άλλα αυθεντικά πιάτα που συνήθως δεν παρασκευάζονται στο σπίτι ή δεν παραδίδονται στο 

σπίτι — για παράδειγμα το κεφάλι ψαριού με κόκκινη πιπεριά και το ψητό squab. 

 

Αυτές οι προσφορές ήρθαν στην αγορά μέσω ενός αποκλειστικού EMC, του Smart Cooking EMC. 
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Αυτό το EMC είναι μια μικρο-κοινότητα μιας ομάδας εσωτερικών ΜΕ και εξωτερικών εταίρων. 

 

Ένας Οργανισμός Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος (ΕΕΕΟ) 

Ως βάση της σκέψης και των προβληματισμών μας, δημιουργήθηκε η ιδέα του Entrepreneurial 

Ecosystem Enabling Organisation ως αντανάκλασης των βασικών στοιχείων σχήματος και 

πολιτισμού του Haier. Ο πιθανός μετασχηματισμός ενός οργανισμού που θέλει να υιοθετήσει 

ορισμένες πτυχές του Rendanheyi θα πρέπει να ξεκινά, από την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός 

που θα υιοθετήσει θα πρέπει να είναι πρόθυμος να αγκαλιάσει ένα σύνολο βασικών αρχών και 

οργανωτικών επιλογών. 

 

Πρώτη αρχή: να γίνει ένα συνεκτικό σύνολο από χαλαρά συνδεδεμένες, ανεξάρτητες μονάδες 

Η τελευταία οργανωτική δομή της Haier βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έννοια της Μικρής 

Επιχείρησης (ΜΕ). Το ME είναι - αναμφισβήτητα - η πιο σημαντική συνεισφορά της Haier στην 

ιστορία της διαχείρισης: η ύπαρξη ανεξάρτητων, χαλαρά συνδεδεμένων μονάδων, εξάλειψε τη 

γραφειοκρατία και το οργανωτικό (πολιτιστικό και τεχνικό) χρέος της Haier και έκανε τον 

κινεζικό γίγαντα ικανό να εξελιχθεί γρήγορα σε μια αγορά με γνώμονα τους χρήστες, μόδα. 

 

 

Δεύτερη αρχή: να τροφοδοτείται από μια κουλτούρα ανεξαρτησίας και επιχειρηματικότητας 

Η κουλτούρα του Haier έχει βασιστεί ριζικά στην επιχειρηματική ανεξαρτησία, ειδικά κατά τις 

τελευταίες εξελίξεις. Εκ των πραγμάτων, η ίδια η ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου 

Μικροεπιχειρήσεων δεν μπορεί να εμποδίσει την ύπαρξη μιας ευρείας επιχειρηματικής 

κουλτούρας, όπου οι εργαζόμενοι έχουν συνεχώς τη δυνατότητα να δημιουργούν νέες επιχειρήσεις 

(υπάρχοντας ένα συγκεκριμένο σύνολο προϋποθέσεων). Η δημιουργική εντροπία και η 

πρωτοβουλία ήταν ξεκάθαρα ένας πυλώνας της επέκτασης και της εξέλιξης της αγοράς της 

Haier: μια εξέλιξη που ξεκίνησε από την περιφέρεια της εταιρείας (έναν επιχειρηματία) και όχι 

από το κέντρο με κάποιο είδος εντολής «καινοτομίας». 
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Τρίτη αρχή: καθοδήγηση από το οικοσύστημα στις επιλογές και τη στρατηγική 

Ολόκληρος ο επαναστατικός μετασχηματισμός που πέρασε ο Haier την τελευταία δεκαετία, είχε 

πάντα τις ρίζες του σε μια «ανεστραμμένη πυραμίδα» όπου ο χρήστης (το οικοσύστημα) είναι 

υπεύθυνος και όπου οι εργαζόμενοι «πληρώνονται από τον χρήστη» και όχι από τον οργανισμό. . 

Με γνώμονα την ανάγκη για μεγαλύτερη αυτονομία γύρω στο 2013, η Haier αγκάλιασε τη 

μικροεπιχείρηση (ME) ως τη στοιχειώδη οργανωτική μονάδα που βασίζεται σε τρία βασικά 

δικαιώματα: το δικαίωμα λήψης αποφάσεων, το δικαίωμα πρόσληψης ταλέντων και το δικαίωμα 

διανομής αποζημίωσης. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ΜΕ: 

Χρήστης ME, το οποίο αλληλεπιδρά με τους χρήστες για να καλύψει τις ανάγκες τους. 

Οι κόμβοι ME, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα του διαχωρισμού των προηγούμενων υποστηρικτικών 

πλατφορμών (Ε&Α, logistics, εφοδιαστική αλυσίδα κ.λπ.). 

Οι χρήστες ME και οι κόμβοι ME συνεργάζονται μεταξύ τους σε μια δομή δικτύου, βάσει 

συμβάσεων που καθορίζουν τις οικονομικές τους σχέσεις. Η βασική αποστολή ενός Χρήστη ME 

είναι η αλληλεπίδραση με τους χρήστες για την αντιμετώπιση των αναγκών τους και η δημιουργία 

προϊόντων, στρατηγικών που αντιμετωπίζουν την αγορά. 

Διαφοροποιώντας τα με βάση το πώς δημιουργείται ένα ΜΕ, μπορούμε επίσης να τα 

τοποθετήσουμε σε δύο άλλες διαφορετικές κατηγορίες: 

 

μεταμόρφωση των ΜΕ: εργάζονται σε παραδοσιακές βιομηχανίες (για τη Haier), αλλά 

μετατοπίζουν την εστίασή τους από το να είναι απλώς μέρος της επιχειρηματικής διαδικασίας στο 

να είναι υπόλογοι στους χρήστες τους από άκρη σε άκρη. 

νεοϊδρυθείσες ΜΕ που εργάζονται σε νέα προϊόντα και επιχειρηματικούς τομείς που συχνά 

συνδέονται στενά με τις παραδοσιακές βιομηχανίες. 
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Οι κόμβοι ME είναι αποτέλεσμα του διαχωρισμού των προηγούμενων υποστηρικτικών πλατφορμών 

(Ε&Α, logistics, εφοδιαστική αλυσίδα κ.λπ.). 
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Οι Πλατφόρμες Κοινόχρηστων Υπηρεσιών (Shared Services Platforms-SSP)  είναι πρώην 

λειτουργικά τμήματα που τώρα αναγκάζονται να μετατραπούν σε μια κοινή πλατφόρμα για την 

παροχή υπηρεσιών σε ME χρηστών και ME κόμβων. Συνήθως είναι μικροί (7 ή 8 άτομα) και δεν 

χρειάζεται να έχουν ένα πλήρες σύνολο δυνατοτήτων εταιρικής διακυβέρνησης. Παρά το γεγονός 

ότι αποκαλείται «πλατφόρμες», όσον αφορά τις οργανωτικές δομές και τα καθήκοντα το SSP 

μοιάζει περισσότερο με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 

SSP 

Η βασική αποστολή των SSP είναι να βοηθήσουν άλλες πολύ μικρές επιχειρήσεις με επεκτάσιμες 

και βιομηχανοποιημένες υπηρεσίες, σε ολόκληρη την εταιρεία. Καθώς τα λειτουργικά τμήματα 

έχουν συγχωνευθεί σε μια ενιαία, κοινόχρηστη πλατφόρμα υπηρεσιών για την παροχή 

χρηματοοικονομικών, HR, νομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής σε ME. Τα εμπόδια 

καταρρίπτονται στη διαδικασία μετατροπής των λειτουργικών τμημάτων με σιλό, γραμμικά 

οργανωμένα σε μια κοινή πλατφόρμα που τώρα οργανώνεται με μη γραμμικό τρόπο και λειτουργεί 

με βάση λογισμικό και λειτουργικά συστήματα για να παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη σε ΜΕ. 

 

Η κοινή πλατφόρμα παρέχει υπηρεσίες (χρηματοδότηση, ανθρώπινο δυναμικό, κ.λπ.) σε ΜΕ και 

διασφαλίζει ότι ο κατανεμημένος οργανισμός που βασίζεται σε ME είναι ενεργητικός αλλά όχι 

χαοτικός. 
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Από την άλλη πλευρά, οι πλατφόρμες βιομηχανίας διασφαλίζουν τη στρατηγική και εναρμονισμένη 

ευθυγράμμιση των ΜΕ που παρέχουν παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Οι πλατφόρμες 

βιομηχανίας συντονίζονται από τους ιδιοκτήτες της πλατφόρμας και θα πρέπει να θεωρούνται 

περισσότερο ως οντότητες «συντονισμού» παρά ως οντότητες «παραγωγής». Οι πλατφόρμες του 

κλάδου επιτυγχάνουν τον ρόλο τους υποστηρίζοντας τους διαφορετικούς τύπους ΜΕ με 

διαφορετικό σύνολο υπηρεσιών και λειτουργιών. 

 

Οι μετασχηματιζόμενες ME συνήθως συνεργάζονται με την πλατφόρμα του κλάδου με βάση έναν 

μηχανισμό προσαρμογής αποτίμησης (VAM), με στόχο τη δημιουργία επιδόσεων άνω του μέσου 

όρου του κλάδου. Οι ME που επωάζονται συνήθως λαμβάνουν επενδύσεις από πλατφόρμες του 

κλάδου κατά τη διαδικασία εκκίνησης. 

 

Ο μηχανισμός σύμβασης VAM ορίζει συνήθως: 

 

 τους στόχους του ME όσον αφορά τις άμεσες επιδόσεις στην αγορά (αξία της εταιρείας)· 

 τους στόχους του ME όσον αφορά την αξία και την απόδοση του οικοσυστήματος (αξία 

δικτύου). 

Και, για την ατομική επιχείρηση που επωάζεται, πώς θα/πρέπει να λαμβάνουν στήριξη για: 

• τα βασικά έξοδα διαβίωσης στη φάση του συντάγματος· 

 τους μηχανισμούς που προσφέρουν στους υπαλλήλους πρόσβαση στη δεξαμενή επιλογών 

για να δοθούν κίνητρα για περισσότερο «δέρμα στο παιχνίδι»· 

 το μηχανισμό εξόδου 

 το μηχανισμό πιθανής διάλυσης. 
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Αφού ένας επιχειρηματίας ξεκινήσει μία ME - στην πραγματικότητα χρειάζεστε τρεις 

επιχειρηματίες για να το κάνετε αυτό τουλάχιστον - μια πλατφόρμα γίνεται συνήθως επενδυτής 

και μέτοχος σε αυτήν σύμφωνα με τις μακροσκοπικές πτυχές που περιγράφονται παραπάνω. 

 

Οι ιδρυτικοί εταίροι σε ένα ME σε επώαση πρέπει επίσης να λάβoυν χρηματοδότηση από το 

εξωτερικό της Haier εντός ορισμένης περιόδου προτού η Haier παράσχει περαιτέρω επενδύσεις 

παρακολουθεί τις επενδύσεις των ιδίων κεφαλαίων της πριν λάβει περαιτέρω επενδύσεις15. 

 

Η σύμβαση EMC ως έξυπνος μηχανισμός συντονισμού 

  Ο Joost Minnaar παρέχει μια σύντομη ιστορία του RenDanHeYi και μια εικόνα για το 

"Workbench", την ικανότητα έξυπνης σύναψης συμβάσεων που επιτρέπει τα εσωτερικά 

οικοσυστήματα της Haier. 

Τον Δεκέμβριο του 2019, η Haier ανέπτυξε ένα εσωτερικό ψηφιακό εργαλείο που ονομάζεται 

Workbench για να διευκολύνει τους μηχανισμούς της εσωτερικής αγοράς. Αυτό το εργαλείο 

βασίζεται σε αλγόριθμους, έξυπνα συμβόλαια και τεχνολογία blockchain για να κάνει το σύνολο 

μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. 

Γιατί μια εταιρεία χρειάζεται εξαρχής φανταχτερά πράγματα όπως blockchains, έξυπνα συμβόλαια 

και αλγόριθμους; Για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε το ιστορικό 

πλαίσιο της Haier και του πρωτοποριακού μοντέλου διαχείρισης, RenDanHeYi. 

Μια νέα οργανωτική δομή 

Καθοδηγούμενη από τη φιλοδοξία της να τονώσει τα υψηλά επίπεδα επιχειρηματικότητας και 

καινοτομίας στην εταιρεία, η Haier είχε πάντα ως στόχο να παρακινήσει όλους τους υπαλλήλους 

της, με τα λόγια τους, «να είναι CEO του εαυτού τους» και να έχουν «μηδενική απόσταση από 

τους πελάτες τους». 

                         
15

 An Entrepreneurial, Ecosystem Enabling Organization  https://www.boundaryless.io/blog/an-entrepreneurial-ecosystem-enabling-organization/ 
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Αυτό τους οδήγησε να σπάσουν την ιεραρχική τους πυραμίδα σε ένα δίκτυο χιλιάδων αυτόνομων 

μονάδων στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο Ruimin Zhang, ο εμβληματικός ιδρυτής της Haier, 

έδωσε στα 10.000 μεσαία στελέχη της εταιρείας μια επιλογή που άλλαξε τη ζωή: «Εγγραφείτε στη 

νέα μας δομή ή φύγετε.» Πολλοί έφυγαν και κάποιοι έμειναν. 

Αυτή ήταν επίσης η στιγμή που μπορεί να θεωρηθεί ως η γέννηση του μοντέλου RenDanHeYi. Από 

εκείνη την καθοριστική στιγμή, το μοντέλο έχει δει τρεις σημαντικές εξελίξεις. 

RenDanHeYi 1.0 – Ανεξάρτητες Λειτουργικές Μονάδες 

Το 2005, εμπνευσμένη από το έργο του Michael Porter, η πρώτη έκδοση του RenDanHeYi 

οργάνωσε την εταιρεία σε αλυσίδες αγοράς περίπου 2.000 «Ανεξάρτητων Λειτουργικών 

Μονάδων» ή ZZJYT. Ταυτόχρονα, η Haier εισήγαγε μια εσωτερική αγορά εργασίας όπου οι 

εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για εργασία σε μία από αυτές τις ανεξάρτητες 

μονάδες. 

Οι ανεξάρτητες μονάδες είχαν εκτεταμένα δικαιώματα λήψης αποφάσεων και τους επετράπη να 

συναλλάσσονται μεταξύ τους σαν να βρίσκονταν στην ανοιχτή αγορά. Η εισαγωγή αυτού του 

μοντέλου RenDanHeYi 1.0 επέτρεψε στη Haier να φέρει με επιτυχία τη δυναμική της αγοράς στην 

εταιρεία. Ωστόσο, οι ανεξάρτητες μονάδες ήταν οργανωμένες σε τρία διαφορετικά ιεραρχικά 

επίπεδα, τα οποία εμπόδιζαν ως επί το πλείστον τη λήψη αποφάσεων των μονάδων χαμηλότερου 

επιπέδου. 

RenDanHeYi 2.0 – Μικροεπιχειρήσεις 

Το 2012, σκοπεύοντας να επιλύσει τις εγγενείς εντάσεις του RenDanHeYi 1.0, η Haier 

αναδιάρθρωσε τις 2.000 ανεξάρτητες μονάδες σε 4.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που 

ξεκίνησε τη δεύτερη επανάληψη του μοντέλου RenDanHeYi. Ως αποτέλεσμα, οι πολύ μικρές 

επιχειρήσεις έλαβαν ακόμη μεγαλύτερη εξουσία λήψης αποφάσεων και άρχισαν να λειτουργούν ως 

μίνι νεοσύστατες επιχειρήσεις με τον δικό τους ισολογισμό, τη δήλωση P&L και τη διάρκεια ζωής 

τους. 

 

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις προσέλαβαν το δικό τους προσωπικό, μοίρασαν τα κέρδη τους, 

έθεσαν τις δικές τους στρατηγικές κατευθύνσεις και αποφάσισαν με ποιες άλλες πολύ μικρές 
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επιχειρήσεις να συμβάσεις και συναλλαγές. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ήταν ακόμη ελεύθερες να 

υπερβούν τα οργανωτικά τους σύνορα και να συνάψουν συμβάσεις με εξωτερικούς εταίρους όταν 

πίστευαν ότι ήταν προς το συμφέρον τους. 

Το RenDanHeYi 2.0 επέτρεψε στη Haier να αναπαράγει την ανταγωνιστική δυναμική μιας αγοράς 

στην εταιρεία τους. Ωστόσο, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ανταμείφθηκαν μόνο με βάση τις δικές 

τους επιδόσεις - όχι με βάση την απόδοση των εταίρων με τους οποίους συνεργάστηκαν. Με την 

πάροδο του χρόνου, αυτό άρχισε να δημιουργεί ένταση, ειδικά με την άνοδο του Διαδικτύου των 

Πραγμάτων (IoT), που είχε ως αποτέλεσμα οι πελάτες να απαιτούν «έξυπνα» προϊόντα και 

υπηρεσίες που απαιτούσαν νέα επίπεδα έντονης συνεργασίας μεταξύ των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων και των εξωτερικών συνεργατών τους. 

RenDanHeYi 3.0 – Μικρο-κοινότητες οικοσυστήματος 

Το 2019, στοχεύοντας να λύσει τις εντάσεις που προκλήθηκαν από την άνοδο του IoT, η Haier 

λάνσαρε την τελευταία της οργανωτική καινοτομία, τις μικροκοινότητες οικοσυστήματος (EMCs.) 

Αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε την τρίτη εξέλιξη του μοντέλου RenDanHeYi. Τα EMCs μπορούν να 

θεωρηθούν ως προσωρινές συμμαχίες μικροεπιχειρήσεων και εξωτερικών συνεργατών που 

πρέπει να συνεργαστούν στενά για να προσφέρουν έξυπνα προϊόντα και υπηρεσίες στους χρήστες 

τους. 

Υπογράφεται μια αποκλειστική σύμβαση για την ευθυγράμμιση όλων των μελών μιας EMC, η οποία 

περιγράφει τους στόχους και τις ευθύνες για κάθε μέλος, τις προθεσμίες για εργασία και τις 

συμφωνίες κατανομής κερδών. Όταν η EMC πραγματοποιεί κέρδος, όλα τα μέλη της συμμετέχουν 

στα αποτελέσματα. Αντίθετα, όταν η EMC αγωνίζεται, κανείς δεν ωφελείται. 

 

Η Haier κυκλοφόρησε μια χούφτα EMC στις αρχές του 2019. Μέσα σε δύο χρόνια, ο αριθμός είχε 

οργανικά αυξηθεί σε περισσότερους από 400. Ωστόσο, αυτό σήμαινε επίσης ταχεία αύξηση του 

κόστους συναλλαγών για την επιτυχή λειτουργία όλων των EMC. Στην πραγματικότητα, όταν 

ιδρύθηκαν για πρώτη φορά τα EMC, η συνεργασία εντός και μεταξύ των EMC συνέβη κυρίως κατά 

τη διάρκεια συναντήσεων εκτός σύνδεσης. Οι συμβάσεις EMC υπογράφτηκαν κυρίως στα χαρτιά. 

Ο πάγκος εργασίας (Workbench) 
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Όλα αυτά άλλαξαν με την εισαγωγή του Workbench στα τέλη του 2019. Το εργαλείο ψηφιοποίησε 

και αυτοματοποίησε πολλές από αυτές τις διαδικασίες εκτός σύνδεσης που εξακολουθούσαν να 

εκτελούνται χειροκίνητα, μειώνοντας έτσι ριζικά το κόστος συναλλαγών εντός της εταιρείας. Ως 

εκ τούτου, ο πάγκος εργασίας επέτρεψε στα EMC της Haier να αυτοοργανώνονται με εντελώς 

ψηφιακό τρόπο. Ωστόσο, το εργαλείο όχι μόνο μείωσε ριζικά το κόστος των συναλλαγών, αλλά 

έφερε επίσης τρία άλλα πλεονεκτήματα: αποτελεσματικότητα της αγοράς, διαφάνεια του 

οικοσυστήματος και κοινή ευημερία. 

Αποτελεσματικότητα της αγοράς 

Για να μπορέσει οποιαδήποτε πολύ μικρή επιχείρηση να γίνει μέρος ενός EMC, πρέπει να 

συμμετάσχει με επιτυχία σε μια ψηφιακή διαδικασία υποβολής προσφορών που διευκολύνεται από 

το Workbench. Τα EMC υποτίθεται ότι εκχωρούν όλους τους στόχους τους (ή «dan» που 

σημαίνει «επιχειρηματικές ευκαιρίες») που ελπίζουν να επιτύχουν μέσω της εσωτερικής αγοράς. 

Οι στόχοι πρέπει να περιγράφουν αυτό που η EMC ελπίζει να αναθέσει σε εξωτερικούς 

συνεργάτες, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τα συμφραζόμενα, σε βάθος ανάλυση και σαφή 

περιγραφή του στόχου. 

Γίνονται 4000 προσφορές μέσω του Workbench Αυτοί οι στόχοι διατίθενται σε όλα τα σχήματα 

και μεγέθη. Ορισμένα είναι μικρά έργα, άλλα είναι μεγαλεπήβολα και φιλόδοξα: η κατασκευή ενός 

υπερσύγχρονου εργοστασίου, για παράδειγμα, ή η επίτευξη μεριδίου αγοράς 10 τοις εκατό σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχει τέχνη στη διατύπωση αυτών των στόχων. Πρέπει να είναι 

επαρκώς σαφείς και οι πιθανές ανταμοιβές αρκετά ελκυστικές, ώστε οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 

να υποβάλλουν προσφορές για αυτές. 

 

Η υποβολή προσφορών στην εσωτερική αγορά δίνει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις την ελευθερία 

να επιλέγουν την εργασία τους. Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής προσφορών της Haier δεν είναι 

ανοιχτή μόνο για εσωτερικές πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά και για εξωτερικούς συνεργάτες—οι 

καλύτερες προσφορές λαμβάνουν μια θέση στο EMC. 

Όλα τα μέρη πρέπει να προσέχουν τις προσφορές τους: Πρέπει να υποβάλουν αρκετά υψηλή 

προσφορά για να πάρουν μια θέση στο EMC, αλλά υπάρχει επίσης ο κίνδυνος υπερπροσφοράς. Εάν 

κάποιος δεν μπορεί να τηρήσει την υπόσχεσή του, ουσιαστικά «τιμωρείται» με το να διακυβεύεται 
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η αξιοπιστία του στο σύστημα αξιολόγησης απόδοσης που βασίζεται σε αστέρια της Haier. Η 

βαθμολογία είναι σημαντική, καθώς τα μέρη θα βρεθούν τελικά σε μειονεκτική θέση σε 

μελλοντικές προσφορές εάν η αξιολόγησή τους είναι πολύ χαμηλή. 

Το Workbench έχει ψηφιοποιήσει πλήρως και αυτοματοποιήσει αυτές τις διαδικασίες καθορισμού 

στόχων και υποβολής προσφορών, ενώ αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των 

μηχανισμών εσωτερικής αγοράς της Haier. (Για να σας δώσουμε μια αίσθηση του εύρους: κάθε 

μήνα, γίνονται περισσότερες από 4.000 προσφορές μέσω του Workbench, από τις οποίες οι 100 

μετατρέπονται με επιτυχία σε νέες συμβάσεις.) 

Διαφάνεια οικοσυστήματος 

Όταν τα μέλη της EMC προσδιορίζονται με βάση τις νικητήριες προσφορές τους, έρχεται η ώρα 

για το επόμενο βήμα: τη σύμβαση. Το Workbench δημιουργεί αυτόματα το συμβόλαιο EMC μόλις 

όλα τα μέρη στο EMC συμφωνήσουν με τους όρους συνεργασίας, καθώς αυτό είναι το μέρος όπου 

τα συμβόλαια EMC που βασίζονται σε πρότυπα ξεκινούν ψηφιακά, δημιουργούνται, υπογράφονται 

και ενημερώνονται περιοδικά. 

 

Τα συμβόλαια EMC είναι «έξυπνα συμβόλαια» που αποθηκεύονται σε blockchains (Ethereum) για 

τη δημιουργία αυξημένης διαφάνειας γύρω από τα συμβόλαια. Τα έξυπνα συμβόλαια είναι 

αυτοεκτελούμενες συμφωνίες στις οποίες ενεργοποιείται μια αλυσίδα δράσης όταν πληρούνται 

ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι συμβάσεις επιβάλλονται αυτόματα μέσω του Workbench και 

δεν μπορούν να τροποποιηθούν. 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, το Workbench αναλύει τους στόχους και τους επιμέρους στόχους 

μέσω λεπτομερών καθημερινών δραστηριοτήτων και παραδοτέων για όλα τα μέλη του EMC. Το 

εργαλείο παρακολουθεί επίσης την καθημερινή απόδοση των μελών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

παραδοτέα τους. Αυτό επιτρέπει σε όλα τα μέλη να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα τυχόν 

διαφορές μεταξύ προγραμματισμένης και πραγματικής απόδοσης. Το Workbench κάνει αυτή τη 

διαδικασία παρακολούθησης απόδοσης σε πραγματικό χρόνο διαφανή σε όλα τα μέλη στα 

αντίστοιχα οικοσυστήματα τους. 

Κοινή ευημερία 
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Το Workbench δημιουργεί επίσης αυτόματα προτάσεις ανταμοιβών μεταξύ των διαφορετικών 

μελών μιας EMC, οι οποίες καθοδηγούνται από το σύστημα αμοιβών της Haier που βασίζεται σε 

μηχανισμούς κατανομής των κερδών. Κάθε πολύ μικρή επιχείρηση συμμετέχει στο κέρδος της 

EMC στην οποία ανήκει όταν επιτευχθούν οι στόχοι που περιγράφονται στη σύμβαση EMC. Οι 

μηχανισμοί κατανομής κερδών της Haier περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και γεγονότα 

που θα ενεργοποιήσουν ορισμένα μπόνους. Με λίγα λόγια: Κάντε καλύτερα από τον μέσο όρο της 

αγοράς και θα έχετε μερίδιο στα κέρδη. 

Το σύστημα αμοιβών της Haier για κατανομή κερδών βασίζεται στην κινεζική έννοια της «κοινής 

ευημερίας». Επιτρέπει στους EMC να κάνουν το κέικ μεγαλύτερο και να το μοιράζουν δίκαια 

μεταξύ όλων των μελών του οικοσυστήματος. Το Workbench εκτελεί αυτόματα τις συμφωνίες 

κατανομής κερδών με γνώμονα την κοινή ευημερία, με τα μέλη μιας EMC να μοιράζονται τα κέρδη 

μόνο όταν ολόκληρο το οικοσύστημα καταφέρει να αποκομίσει κέρδη. 

Η κατανομή των κερδών βασίζεται σε συμφωνίες για την αξία και το μέγεθος της συνεισφοράς από 

κάθε μέλος της EMC, οι οποίες επαναξιολογούνται κάθε μήνα. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις 

συμφωνίες κατανομής κερδών γίνονται μέσω του Workbench, καθώς όλα τα μέλη της EMC 

μπορούν να αλλάξουν τους όρους στο έξυπνο συμβόλαιό τους, αρκεί να βρουν συναίνεση μεταξύ 

τους. 

Ένα πραγματικό παράδειγμα 

Ας δείξουμε πώς λειτουργεί ένα EMC με ένα πραγματικό παράδειγμα. Μια μέρα, ο υπάλληλος της 

Haier Yu Zhang βγήκε για δείπνο για να απολαύσει ένα από τα πιο διάσημα πιάτα της Κίνας: την 

ψητή πάπια Πεκίνου. Το πιάτο είναι κάπως περίπλοκο και δύσκολο στο μαγείρεμα. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να το απολαύσουν μόνο αν πάρουν ένα τραπέζι σε ένα 

φανταχτερό εστιατόριο. 

Ενώ απολάμβανε το δείπνο του, γεννήθηκε η επιχειρηματική ιδέα του Yu: Θα βοηθούσε τους 

απλούς ανθρώπους να μαγειρεύουν στο σπίτι πιάτα ποιότητας εστιατορίου μέσω των έξυπνων 

συσκευών κουζίνας της Haier. Και επρόκειτο να ξεκινήσει την επιχειρηματική του περιπέτεια με 

την εμβληματική ψητή πάπια Πεκίνου. Ο Yu κυκλοφόρησε το Smart Cooking EMC τον Μάιο του 

2019 μέσω του Workbench για να συμβεί αυτό. 
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Ο Yu ήξερε ότι έπρεπε να στρατολογήσει συνεργάτες για να πετύχει το EMC του. Απαίτησε τόσο 

από εσωτερικές μικροεπιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες λύσεις έξυπνων συσκευών κουζίνας όσο 

και από εξωτερικούς συνεργάτες με γνώσεις για τις ψητές πάπιες του Πεκίνου. Ο Yu ξεκίνησε 

αναζητώντας έναν σεφ που θα μπορούσε να αναπτύξει τη βέλτιστη συνταγή για ψητή πάπια 

Πεκίνου και τελικά βρήκε έναν σύμμαχο στον σεφ Weili Zhang. Στη συνέχεια, οι δυο τους 

αναζήτησαν μια φάρμα που θα μπορούσε να τους προμηθεύσει με πάπιες, ένα εργοστάσιο 

επεξεργασίας τροφίμων, έναν συνεργάτη που θα μπορούσε να τους παρέχει μοναδικό υλικό 

συσκευασίας και έναν συνεργάτη επιμελητείας. 

Είχαν πουλήσει 20.000 EMC Εν τω μεταξύ, ο Yu παρουσίασε εσωτερικούς διαγωνισμούς μέσω του 

Workbench για να προσελκύσει μικροεπιχειρήσεις στο EMC που θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν 

να αναπτύξουν τις απαραίτητες έξυπνες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, χρειάζονταν μια πολύ μικρή 

επιχείρηση που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να εντοπίσουν τις καλύτερες συνθήκες ψύξης για 

τους ανθρώπους να αποθηκεύουν ημικατεργασμένες πάπιες στα οικιακά τους ψυγεία. Χρειάζονταν 

επίσης μια μικρο-επιχείρηση που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να αναπτύξουν έναν νέο 

προγραμματιζόμενο φούρνο που θα μπορούσε να ψήσει την πάπια με το πάτημα ενός μόνο 

κουμπιού. Στη συνέχεια, πολλές εσωτερικές πολύ μικρές επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο EMC μέσω 

μιας επιτυχημένης διαδικασίας υποβολής προσφορών. 

Μόλις ενσωματώθηκαν  όλοι οι απαραίτητοι συνεργάτες, δημιουργήθηκε αυτόματα ένα συμβόλαιο 

EMC μέσω του Workbench. Το έξυπνο συμβόλαιο καθόριζε τι αναμένεται να επενδύσουν οι 

εταίροι σε χρόνο και χρήμα, τους στόχους που έπρεπε να επιτύχουν και συμφωνίες σχετικά με τα 

μελλοντικά ποσοστά κατανομής των κερδών. Το συμβόλαιο ενημερωνόταν κάθε μήνα για κρίσιμες 

μετρήσεις, αλλά μόνο με συναίνεση όλων των ηγετών των διαφόρων πολύ μικρών επιχειρήσεων 

και των εξωτερικών εταίρων που αποτελούσαν το EMC. 

Τον Σεπτέμβριο του 2020, μετά από μόλις έξι μήνες ανάπτυξης, η EMC κυκλοφόρησε με επιτυχία 

το πρώτο της προϊόν ψητής πάπιας Πεκίνου στην αγορά. Τρεις μήνες αργότερα, η EMC είχε 

πουλήσει περισσότερες από 20.000 πάπιες και είχε έσοδα τεσσάρων εκατομμυρίων RMB 

(600.000 USD). Τα κέρδη μοιράστηκαν αυτόματα με όλους τους συνεργάτες μέσω του 

Workbench. Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Τους επόμενους μήνες, η EMC θα επεκτείνει τις 

προσφορές της φέρνοντας 16 πιο σύνθετα πιάτα στα σπίτια των καταναλωτών. 
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Το επιχειρηματικό όνειρο του Yu είχε γίνει πραγματικότητα. Δημιούργησε τη δική του start-up και 

έγινε επιχειρηματίας χάρη στο RenDanHeYi και το EMC concept του. Όπως δείχνει η ιστορία του 

Yu, η ιδέα EMC επιτρέπει σε όλους να είναι επιχειρηματίες, να έχουν μηδενική απόσταση από τους 

πελάτες και να δημιουργούν κοινή ευημερία για όλους. 

Εν ολίγοις, το RenDanHeYi επέτρεψε στη Haier να γίνει το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο 

start-up εργοστάσιο στον κόσμο16. 

Αυτά τα προϊόντα δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Αλλά αφού η Haier εισήγαγε δικτυωμένες συσκευές 

και συγκέντρωσε τις ME και τους εξωτερικούς συνεργάτες της σε EMC, είναι πλέον σε θέση να 

φέρουν αυτές τις «προσφορές σεναρίων» στην αγορά. 

 

 

Επωνυμίες οικοσυστημάτων 

Η Haier πιστεύει ότι οι «προσφορές σεναρίων» χρειάζονται ένα νέο είδος επωνυμίας για να τις 

φέρουν στην αγορά. Η Ruimin κάνει μια διάκριση μεταξύ τριών τύπων εμπορικών σημάτων. 

 

Ruimin: «Η πρώτη κατηγορία είναι μάρκες προϊόντων όπως η Mercedes-Benz, η Nike, η BMW 

και η Adidas. Έχουν υψηλή αξία μέσω της ποιότητας. 

                         
16

 The EMC Contract as a smart coordination mechanism https://www.globalfocusmagazine.com/the-emc-contract-as-a-smart-coordination-

mechanism/ 
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Ο δεύτερος τύπος είναι μάρκες πλατφόρμας, όπως η Taobao και η Amazon στον καταναλωτικό 

χώρο του Διαδικτύου. Απολαμβάνουν ένα premium μέσω της κυκλοφορίας. 

 

Ωστόσο, οι παραδοσιακές μάρκες, πλατφόρμες ή προϊόντα προσελκύουν πελάτες μόνο στο βαθμό 

μιας ολοκληρωμένης συναλλαγής, μετά την οποία δεν υπάρχουν περαιτέρω αλληλεπιδράσεις με 

τους χρήστες». 

 

Αντίθετα, η Haier εστιάζει έντονα στη δημιουργία ενός νέου είδους επωνυμίας, της 

λεγόμενης «μάρκας οικοσυστήματος». Ο Ρουΐμιν εξηγεί: «Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι 

οι οργανισμοί στον 21ο αιώνα έχουν μόνο ένα πραγματικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας—

έχοντας δια βίου χρήστες. 

 

Η πώληση μόνο προϊόντων δεν θα σας κάνει ισόβιους χρήστες. Στην εποχή του IoT, οι επωνυμίες 

των οικοσυστημάτων είναι η αναπόφευκτη απάντηση, επειδή το premium τους εξαρτάται πλέον 

από την εμπειρία». 

 

Ο Ruimin μίλησε για ένα παράδειγμα του πώς η εταιρεία, μιλώντας συνεχώς με τους χρήστες, 

στοχεύει να ανακαλύψει μικρά αιτήματα χρηστών που θα μπορούσαν να γίνουν ανάγκη και για 

όλους τους άλλους χρήστες. 

 

Ruimin: "Για παράδειγμα, ας πάρουμε τη λύση του μπαλκονιού (Balcony EMC) στο σενάριο του 

έξυπνου σπιτιού μας. Στη Σαγκάη, ορισμένοι χρήστες ήθελαν περισσότερα από το μπαλκόνι τους, 

όχι απλώς ένα μέρος για το πλύσιμο και το στέγνωμα των ρούχων. 

 

Έτσι, ο Haier μετέτρεψε πρώτα το μπαλκόνι σε ένα μπαλκόνι πλύσης και φροντίδας και σταδιακά 

επώασε το μπαλκόνι αναψυχής, το μπαλκόνι ψυχαγωγίας και το μπαλκόνι του τσαγιέρα. 

 

Αυτές οι λύσεις έχουν δει εκρηκτική ανάπτυξη. Προηγουμένως, η Haier πουλούσε μόνο ένα 

πλυντήριο για μερικές χιλιάδες RMB. Αλλά τώρα, με την πώληση ενός σεναρίου, τα μέσα έσοδα 

ανά χρήστη είναι 210.000 RMB». 
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Win-win δηλώσεις προστιθέμενης αξίας 

Η Haier αναπτύσσει νέες «προσφορές σεναρίων» με εξωτερικούς συνεργάτες που ενσωματώνουν 

ως «συνεργάτες οικοσυστήματος» στις δικές τους «μάρκες οικοσυστήματος». Αυτό τους 

ενέπνευσε να δημιουργήσουν ένα νέο είδος χρηματοοικονομικού εγγράφου, τη λεγόμενη «δήλωση 

προστιθέμενης αξίας win-win». 

 

Ο Ruimin εξηγεί τους λόγους πίσω από την ανάγκη ενός τέτοιου εγγράφου: «Το δόγμα της 

«κυριότητας των μετόχων» προτάθηκε από τον βραβευμένο με Νόμπελ Milton Friedman το 1970. 

Υποστήριξε ότι ο σκοπός ενός οργανισμού είναι να έχει κέρδος και να παρέχει αποδόσεις στους 

μετόχους του. 

 

Οι επιχειρήσεις κυβερνώνται από αυτή τη νοοτροπία εδώ και 50 χρόνια. Το μοντέλο Du Pont είναι 

ένα πλαίσιο που οδηγεί τις εταιρείες να επιδιώκουν ενεργά την ιδέα «πρώτα ο μέτοχος». 

 

Η υπεροχή των μετόχων αφορά τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων και την 

εξυπηρέτηση των στόχων των μετόχων. Δεν λαμβάνει υπόψη τους χρήστες που είναι απαραίτητοι 

για την εποχή του IoT. 

 

Η Business Roundtable, μια ένωση που αποτελείται από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ~ 200 

κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών, δημοσίευσε τη νέα Δήλωση του Σκοπού μιας Εταιρείας το 

2019. 

 

Ζήτησε την παραίτηση από την αρχή της πρωτοκαθεδρίας των μετόχων και την αντικατάστασή της 

με τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο, αυτό δεν παρέχει καθοδήγηση για 

το πώς να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος». 

 

Τι έκανε λοιπόν η Haier για να πετύχει αυτόν τον στόχο; Ruimin: "Η Haier ήταν η πρώτη στον 

κόσμο που πρότεινε μια τέταρτη οικονομική κατάσταση, την κατάσταση προστιθέμενης αξίας win-

win, εκτός από τρεις πρόσθετες οικονομικές καταστάσεις. (Οι τρεις είναι ο ισολογισμός, η 

κατάσταση ταμειακών ροών και η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.) 

 

Μια τέταρτη δήλωση θα πρέπει να παρέχεται τόσο για τις δημόσιες εταιρείες όσο και για τις 

καινοτόμες εταιρείες, καθώς οι τρεις παραδοσιακές δηλώσεις δεν μπορούν να παρέχουν πλήρη 
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εικόνα της κατάστασης λειτουργίας μιας εταιρείας. 

 

Γιατί δεν μπορούν; Επειδή αυτές οι τρεις δηλώσεις εξακολουθούν να είναι προϊόν-κεντρικές και 

επιχειρηματικές, ενώ η τέταρτη δήλωση, η δήλωση προστιθέμενης αξίας win-win, μπορεί να 

αποσπάσει πρόσθετη αξία." 

 

Η δήλωση προστιθέμενης αξίας win-win της Haier αποτελείται από έξι στοιχεία. Σε τι διαφέρει 

αυτό από αυτό που κάνουν οι παραδοσιακές εταιρείες; Ο Ruimin εξηγεί. 

1. Πόροι χρήστη 

Ruimin: "Το πρώτο στοιχείο είναι οι πόροι των χρηστών. Μόνο τα προϊόντα και οι πελάτες, όχι οι 

χρήστες, αναγνωρίζονται από τα παραδοσιακά επιχειρηματικά πρότυπα." Έτσι, το πρώτο στοιχείο 

της δήλωσης παραθέτει όλους τους πόρους που παρέχουν οι χρήστες στο EMC. 

 

2. Πάροχοι πόρων 

Ruimin: "Το δεύτερο στοιχείο είναι οι πάροχοι πόρων. Οι παραδοσιακοί οργανισμοί δεν έχουν 

παρόχους πόρων, μόνο προμηθευτές. Η σχέση μεταξύ των προμηθευτών και του οργανισμού 

αφορά την τιμή. Όποιος προσφέρει μια καλύτερη συμφωνία παίρνει την επιχείρηση. Αντίθετα, οι 

"πάροχοι πόρων" μπορούν να συν- δημιουργήσουν εμπειρίες χρήστη με τον οργανισμό." Έτσι, το 

δεύτερο στοιχείο παραθέτει όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες που παρέχουν πόρους στο EMC. 

 

3. Συνολική αξία πλατφόρμας οικοσυστήματος 
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Ruimin: "Το τρίτο στοιχείο είναι η συνολική αξία της πλατφόρμας του οικοσυστήματος, που 

σημαίνει ότι η πλατφόρμα δημιουργεί έσοδα οικοσυστήματος, όπως στο σενάριο roast duck (Smart 

Cooking EMC) ή στο σενάριο του μπαλκονιού (Balcony EMC). Αυτό δεν είναι έσοδα προϊόντος , 

αλλά έσοδα από το οικοσύστημα». Έτσι, το τρίτο στοιχείο απαριθμεί όλα τα κέρδη από τις 

διαφορετικές «προσφορές σεναρίων» που πωλούνται από την EMC. 

 

4. & 5. Έσοδα & Κόστος 

Ruimin: «Το τέταρτο και το πέμπτο στοιχείο, τα έσοδα και το κόστος, δημιουργούνται στο 

οικοσύστημα». Έτσι, οι λίστες τέταρτου και πέμπτου στοιχείων είναι πιο παραδοσιακά στοιχεία της 

δήλωσης και αναφέρουν τα έσοδα και το κόστος του EMC. 

 

6. Οριακά κέρδη 

Ruimin: "Το τελευταίο στοιχείο είναι τα οριακά κέρδη. Υπάρχει ένας απαράβατος νόμος της 

οικονομίας—μειώνει τα οριακά κέρδη. Σε μια επιχείρηση προϊόντων, το κέρδος ανά μονάδα ξεκινά 

από 10 RMB και στη συνέχεια μειώνεται σε 9, 8, 6 και ούτω καθεξής. Η μονάδα συνεχίζει να 

πέφτει, γνωστή ως μείωση των οριακών κερδών. Μόνο με την αύξηση της παραγωγής και την 

αύξηση του όγκου μπορείτε να αυξήσετε το συνολικό κέρδος. Αλλά η επέκταση έχει πάντα όρια. 

 

Τώρα, στο οικοσύστημα Haier, τα οριακά κέρδη αυξάνονται. Για παράδειγμα, η ψητή πάπια Haier 

(Smart Cooking EMC) και το σενάριο του μπαλκονιού (Balcony EMC) όχι μόνο παράγουν έσοδα 

από την πώληση ψυγείων ή πλυντηρίων, αλλά μετατρέπουν τα ψυγεία και τα πλυντήρια σε οχήματα 

αξίας οικοσυστήματος που παράγουν έσοδα και κέρδη από το οικοσύστημα, έτσι ώστε τα οριακά 

κέρδη μπορεί να συνεχίσουν να αυξάνονται». 

 

Έτσι, το τελευταίο στοιχείο της δήλωσης παραθέτει πώς η EMC καταφέρνει να μετατρέψει τις 

«προσφορές σεναρίων» της σε κινητήρες ανάπτυξης. 

 

Άνθρωποι στο κέντρο του Rendanheyi 

Ο Ruimin ολοκληρώνει εξηγώντας την κύρια φιλοσοφία του μοντέλου διαχείρισής τους. «Η καρδιά 

του Rendanheyi είναι η μεγιστοποίηση της ανθρώπινης αξίας και η αξιοπρέπεια για όλους. 

 

Στο παρελθόν, τα παραδοσιακά μοντέλα περιστρέφονταν γύρω από προϊόντα και όχι ανθρώπους. 

Ο Καντ μας υπενθύμισε ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους ως σκοπούς και όχι ως 
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απλά μέσα για έναν σκοπό. Τα παλιά μοντέλα αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως μέσο. 

 

Ο Καρλ Μαρξ επεσήμανε ότι αυτό που δίνει αξιοπρέπεια σε έναν άνθρωπο είναι η ικανότητα να 

δημιουργεί ανεξάρτητα στον δικό του χώρο. Η μεγιστοποίηση της ανθρώπινης αξίας προσδίδει 

αξιοπρέπεια σε κάθε άτομο. Αν θέλουμε αξιοπρέπεια για όλους, πρέπει να δώσουμε σε κάθε άτομο 

χώρο για ανεξάρτητη δημιουργία, και ο Rendanheyi είναι ακριβώς γι' αυτό. 

 

Ο Μαρξ υποστήριξε ότι οι εργάτες έχουν επίσης τη δική τους συνεταιριστική επιχείρηση, και 

ακόμη και οι εργάτες μπορούν να γίνουν καπιταλιστές του εαυτού τους ως κοινότητα. Η Haier 

επιτρέπει στα EMC να σχηματίζονται και να επενδύουν αυτόνομα, καθώς τα μέλη κατέχουν τις 

επιχειρήσεις τους και λειτουργούν ως οι δικοί τους «καπιταλιστές» όταν δημιουργούν και 

συνειδητοποιούν την αξία τους». 

Πώς να εφαρμόσετε το Rendanheyi; 

Ruimin: "Για να επιτευχθεί αυτό, οι ηγέτες των οργανισμών πρέπει να αποκεντρώσουν την 

εξουσία. [...] Πώς να εφαρμόσετε το μοντέλο Rendanheyi; Η απάντησή μου είναι, πρώτα ρωτήστε 

εάν θα μπορούσατε να αποκεντρώσετε τις τρεις εξουσίες λήψης αποφάσεων: 

 

επιχειρηματικές αποφάσεις, 

αποφάσεις ανθρώπων και 

αποφάσεις αποζημίωσης. 

Οι διευθυντές τείνουν να πιστεύουν ότι βασίζονται σε αυτές τις τρεις εξουσίες για να ασκήσουν 

έλεγχο στον οργανισμό και επομένως δεν μπορούν να τις εγκαταλείψουν. Μην έχετε εμμονή με τον 

έλεγχο. Όταν δίνεις χώρο στους υπαλλήλους, κάθε άτομο μπορεί να ευδοκιμήσει. Όλοι είναι 

πολυμήχανοι, οπότε γιατί να μην τους δώσουμε την ελευθερία να αναπτυχθούν; 

 

Μερικοί πιστεύουν ότι οι διευθυντές είναι πιο έξυπνοι από τους εργαζόμενους. Αυτό απλά δεν 

είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι υπάλληλοι είναι πολύ έξυπνοι. Το U-blood και το 

U-εμβόλιο του Haier ιδρύθηκαν και τα δύο από απλούς υπαλλήλους. 

 

Η Haier δεν ήταν στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά πρόσφατα, όχι μόνο  μπήκε, αλλά 

η Haier Biomedical ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο SSE Star Board με πολλαπλάσια 140x P/E. 
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Ο Σωκράτης είπε: «Σε κάθε άνθρωπο υπάρχει ένας ήλιος. Απλά αφήστε τους να λάμψουν», αλλά 

πάρα πολλοί είναι καλυμμένοι και δεν επιτρέπεται να λάμψουν». 

Win-win-win Προστιθέμενη Αξία (WWWVA) 

Ξεκινάμε το νέο κεφάλαιο όπως κλείσαμε το προηγούμενο 

Ο Σωκράτης είπε: «Σε κάθε άνθρωπο [θα συμπληρώσουμε ...αλλά και σε κάθε χώρο….] υπάρχει 

ένας ήλιος. Απλά αφήστε τους να λάμψουν», αλλά πάρα πολλοί είναι καλυμμένοι και δεν 

επιτρέπεται να λάμψουν….Η ανθρώπινη δράση στοχεύει στο καλό και υπάρχει σκοπός στη φύση. 

Ο Σωκράτης πίστευε ότι όταν οι άνθρωποι λειτουργούν ανήθικα δεν το κάνουν σκόπιμα, ... 

«Δεν χρειαζόμαστε περισσότερη ικανότητα παραγωγής. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα 

υψηλότερο επίπεδο σχεδιασμού και ένα μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων», δήλωσε ο διευθύνων 

σύμβουλος της Haier, του μεγαλύτερου κατασκευαστή λευκών ειδών στην Κίνα και μιας από τις 

ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες λευκών ειδών στον κόσμο. Η Haier ξεκίνησε τις προσπάθειές 

της να γίνει παγκόσμια το 1999 με την είσοδο στην αγορά των ΗΠΑ με εξειδικευμένα προϊόντα. 

Το 2006, η Haier ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να ξεκινήσει μια νέα παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης 

για να ενισχύσει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας της. Ήλπιζε να πουλήσει 

μεγαλύτερα και τεχνολογικά πλούσια λευκά προϊόντα στις υπερπόντιες αγορές και να 

διαφοροποιηθεί από άλλους κινεζικούς παίκτες εμπορευμάτων. Αυτή η μελέτη περίπτωσης 

διερευνά τον οδικό χάρτη της Haier για τη μετατροπή της από ένα κινεζικό οικιακό όνομα σε μια 

παγκόσμια επωνυμία και εξετάζει την αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης των προϊόντων και 

της στρατηγικής σχεδιασμού της στην παγκόσμια επέκτασή της. 

Για να επανέλθω στη προηγούμενη πρόταση, θα μπορούσε ίσως ορισμένες από τις ιδέες της Haier  

να γίνουν αποδεκτές από το Σύνδεσμο Ξενοδόχων Ηρακλείου Κρήτης O Σύνδεσμος των 

ξενοδόχων θα μπορούσε να διατυπώσει μια δήλωση προστιθέμενης αξίας μεταμορφώνοντας τον 

εαυτό του από ένα παραδοσιακό μοντέλο τριτογενούς παραγωγής σε ένα μοντέλο πελατειακής 

σχέσης που αποτελείται από «μικροεπιχειρήσεις» που διευθύνονται από αυτοδιοικούμενους 

επιχειρηματίες-συνεργάτες, τόσο μέσα στο ξενοδοχείο όσο και  μέσα στον αγροτικό χώρο  Για να 

υποστηρίξουμε αυτόν τον μετασχηματισμό, αναπτύσσουμε  τη δήλωση Προστιθέμενης Αξίας Win-

Win-Win (WWWVA). 
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 Η δήλωση WWWVA είναι επικεντρωμένη στον χρήστη, καθοδηγούμενη από ένα νέο ανοιχτό 

«πλατώ οικοσυστήματος» Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) που συνδέεται με προϊόντα και 

υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων, αγροτικών επιχειρήσεων  και στο οποίο συμμετέχουν χρήστες-

αγρότες. 

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Ηρακλείου Κρήτης, μπορεί να παρέχει επιχειρηματική κατάρτιση και 

πόρους στους αγρότες-χρήστες  ώστε να βελτιώσει τις επιχειρηματικές τους ικανότητες  Πρέπει 

επίσης να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τους αναμενόμενους στόχους για να παραμείνουν σε 

λειτουργία.  Λειτουργικά, αντί για πόλεμο τιμών, υπάρχει τώρα ένας «πόλεμος αξίας» για να 

ανταγωνίζεται η αξία που παρέχεται στους χρήστες. Τέλος, η διαχείριση απόδοσης άλλαξε από τη 

χρήση μιας παραδοσιακής κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων σε μια δήλωση WWWVA για 

να παρακινήσει ολόκληρη την εταιρεία να επικεντρωθεί στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών, 

με κοινό στόχο την προώθηση της αξίας που παρέχεται στον χρήστη-αγρότη. 

Προτείνεται ο Σύνδεσμος να δημιουργήσει το δικό του μοντέλο διαχείρισης. Γιατί; Ruimin: «Στους 

οργανισμούς δίνονται μόνο δύο επιλογές: να εξελιχθούν ή να οστεοποιηθούν. Το να εξελιχθούν 

σημαίνει να μεταμορφωθούν και να παραμείνουν σχετικοί με τις εποχές και τις τάσεις. 

Μπορεί ο σύνδεσμος να δημιουργεί τις δικές του μέδουσες 

Μια μέδουσα επιβιώνει χωρίς εγκέφαλο, χωρίς κεντρικό νευρικό σύστημα, μόνο πλοκάμια. Όταν 

ένα πλοκάμι αισθάνεται τη λεία του, δεν χρειάζεται κεντρικό νευρικό σύστημα για να δώσει 

εντολές. Άλλα πλοκάμια περιβάλλουν αυτόματα το θήραμα και το αιχμαλωτίζουν μέσω 

συντονισμένης προσπάθειας. 
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Οι υπάλληλοι 

των 

ξενοδοχείων 

και τα ξενοδοχεία αυτόνομα μπορούν να έχουν win-win σχέσεις μεταξύ τους και με τους αγρότες 

παρόχους αγροτικών προϊόντων αλλά και με τους πελάτες Δηλαδή στον 3D χώρο μια win-win-win 

σχέση μεταξύ τους 

Εδώ θα κάνουμε ειδική αναφορά στο  Rendanheyi; 

Στο παρελθόν, τα παραδοσιακά μοντέλα περιστρέφονταν γύρω από προϊόντα και όχι ανθρώπους. 

Ο Καντ μας υπενθύμισε ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους ως σκοπούς και όχι ως 

απλά μέσα για έναν σκοπό. Τα παλιά μοντέλα αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως μέσο. 

Η λογική RENDANHEYI πίσω από τη δραστηριότητα του Συνδέσμου Ξενοδόχων 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία RENDANHEYI,  Ren μπορεί να είναι οι υπάλληλοι των ξενοδοχείων  οι 

αγρότες-παραγωγοί αλλά  και ο ίδιος ο Σύνδεσμος 

Με αυτό το σκεπτικό, ο κάθε Άνθρωπος που απασχολείται στα πλαίσια του συνδέσμου-ακόμα και 

ο απλός υπάλληλος ξενοδοχείου μπορεί να λειτουργήσει ως μικροεπιχειρηματίας σε δεδομένα 

πλαίσια και να πάρει επιχειρηματικές αποφάσεις ακόμα και αυτές που έχουν να κάνουν με 

συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς αγροτικών προϊόντων 
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Η βασική ιδέα εδώ είναι ότι κάθε Άνθρωπος -είτε υπάλληλος Ξενοδοχείου, είτε αγρότης παράγει 

Αξία Από τη στιγμή που παράγει Αξία μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς έλεγχο (είτε με χαλαρό 

έλεγχο από κεντρική εξουσία) 

Από κει και πέρα, μπορεί να κάνει ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με τους χρήστες -πελάτες, στα 

πλαίσια της πολιτικής του Συνδέσμου 

Έτσι όμως έχουμε 3 διακριτά μέρη που “πρέπει” να κερδίσουν για να κερδίσει ουσιαστικά ο 

Σύνδεσμος σε περίπτωση ισορροπίας 

1. οι υπάλληλοι και τα ξενοδοχεία (win)-bonus 

2. οι τοπικοί αγρότες-παραγωγοί (win) 

3. οι χρήστες τουριστικών υπηρεσιών-πελάτες (win) 

Μια win-win-win λοιπόν συμφωνία είναι εφικτή ως ισορροπία Nash Πρέπει να αποδείξουμε πως 

είναι και μοναδική 

Πρράγματι, παίρνοντας τα όρια αυτών των ωφελειών και για τα τρία ταυτόχρονα μέρη (υπάλληλοι-

αγρότες-χρήστες) καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στο όριο των ωφελειών και των τριών 

ταυτόχρονα μερών έχουμε μια και μοναδική ισορροπία Nash 

Το Rendanheyi επιτυγχάνεται έτσι στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

Rendanheyi είναι ένα σύνθετο διαρκώς μεταβαλλόμενο υπόδειγμα που συνεχώς αυξάνει και 

αναπτύσσεται μέχρι το όριο της τέλειας ισορροπίας Nash Μερικά μέρη είναι πιο αναπτυγμένα από 

άλλα Είναι μια συνεχής εξερεύνηση για την επαναοριοθέτηση, και βελτίωση του τρόπου εργασίας, 

χωρίς να αποφεύγει τις προκλήσεις της όλης διαδικασίας 

Ένα από τα πιο ισχυρά του Prahalad (κατά την άποψή μας) είναι η «Τύχη στον πάτο της 

πυραμίδας». Αυτή η ιδέα εστιάζει σε επιχειρηματικά μοντέλα που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες 

στους φτωχούς, ενώ ωφελούν τόσο τις εταιρείες όσο και τους φτωχούς. 

Όπως λέει ο CEO Zhang Ruimin: «Με το μοντέλο RenDanHeYi εισερχόμαστε πραγματικά στην 

εποχή του δικτύου. Αλλά η πτυχή του δικτύου δεν είναι καν η πιο σημαντική. Αυτό που είναι πιο 

σημαντικό είναι να μην προσπαθούμε πλέον να αναθέτουμε ή να «ενισχύουμε» τους υπαλλήλους. 
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Είναι πλέον καιρός κάθε εργαζόμενος να είναι το αφεντικό του εαυτού του. Ακόμη και ο Peter 

Drucker μας είπε ότι «ο καθένας μπορεί να είναι CEO». Και αν όλοι ενεργούν ως διευθύνοντες 

σύμβουλοι, θα αναπτυχθούμε συλλογικά ως επιχείρηση και δεν θα εξαρτόμαστε πλέον από μερικά 

βασικά άτομα17. 

 

Έτσι, με το μοντέλο RenDanHeYi απομακρυνόμαστε από το να είμαστε σαν μια αυτοκρατορία (με 

μια παραδοσιακή, κλειστή πυραμίδα) για να είμαστε περισσότερο σαν ένα τροπικό δάσος (με μια 

ανοιχτή δικτυωμένη πλατφόρμα). Κάθε αυτοκρατορία θα καταρρεύσει τελικά. Ένα τροπικό δάσος, 

από την άλλη πλευρά, μπορεί να διατηρηθεί». 

Αυτό το άνοιγμα  RenDanHeYi με την αποκέντρωση εξουσιών και αποφάσεων είναι συμβατή με την  

win-win-win συνθήκη: Καθώς και τα τρία μέρη (υπάλληλοι-αγρότες-χρήστες) προσδοκούν ότι θα 

κερδίσουν από μια  RenDanHeYi τακτική, και ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Ηρακλείου ως σύνολο, 

φαίνεται ότι συνιστά ιδανική λύση στα σύγχρονα προβλήματα 

Κβαντική Διαχείριση 

Η Haier (Κίνα) ήταν η πρώτη μεγάλη, παγκόσμια εταιρεία στον κόσμο που εφάρμοσε την Κβαντική 

Θεωρία Διαχείρισης, στο δικό της Μοντέλο Διαχείρισης RenDanHeyi, και η αναμφισβήτητη 

επιτυχία της σε αυτό έχει αποδείξει ότι η θεωρία μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, σε μια 

πραγματική εταιρεία. Άλλες εταιρείες, που συζητήθηκαν αργότερα σε αυτό το βιβλίο, ακολούθησαν 

τώρα το πρωτοποριακό παράδειγμα της Haier και υιοθέτησαν την Κβαντική Διαχείριση όπως 

υλοποιήθηκε από τις δικές τους προσαρμογές του μοντέλου RenDanHeyi. Επειδή καμία θεωρία 

δεν έχει μεγάλη αξία αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και να παράγει πραγματικά 

αποτελέσματα, είναι σημαντικό να δούμε εδώ προσεκτικά την προέλευση και τη φύση του 

RenDanHey ως παράδειγμα Κβαντικής Διαχείρισης στην πράξη και να το δούμε ως ένα γενικό 

σχέδιο οργανωτικού μοντέλου από τη θεωρία της Κβαντικής Διαχείρισης που μπορεί να 

προσαρμοστεί για χρήση σε πολλές σφαίρες. Πράγματι, η εμπιστοσύνη  ότι η εφαρμογή του 

                         

17
. RenDanHeYi: The Organizational Model Defining The Future Of Work?  https://corporate-rebels.com/rendanheyi-forum/ 
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RenDanheyi είναι ένας θετικός και ουσιαστικός τρόπος αλλαγής του κόσμου προς το καλύτερο, 

οδηγεί σε αυτή την ενότητα 

Το Bottom-Up αντικαθιστά το Top-Down 

Ο Zhang Ruimin λέει ότι το κίνητρό του για να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο διαχείρισης ήταν η 

ισχυρή του πεποίθηση ότι οι παραδοσιακές θεωρίες διαχείρισης δεν είναι πλέον σχετικές σήμερα 

και πρέπει να επανεφευρεθούν. Ο Taylorism και ο έπαινος του Adam Smith για τον καταμερισμό 

της εργασίας που ενσωματώνει, σχεδιάστηκαν για την εποχή της μηχανής, των ατμομηχανών και 

των μηχανών εσωτερικής καύσης και της πιο απλής, ατομικής και ντετερμινιστικής, επομένως 

προβλέψιμης, εποχής που έγινε πλούσιος από αυτό το είδος της τεχνολογίας. Οι μηχανές 

σχεδιάζονται βάσει σχεδίου, αποτελούνται από απλά, ξεχωριστά μέρη και λειτουργούν σύμφωνα με 

απλούς, σταθερούς κανόνες, όπως οι εταιρείες και άλλοι οργανισμοί που προορίζονται να 

λειτουργήσουν ως μηχανές χωρίς έκπληξη διέπονται από το σχεδιασμό από την κορυφή και 

δομούνται σύμφωνα με τους σιδερένιους κανόνες της γραφειοκρατίας σε σιωπηρές λειτουργίες που 

επιτρέπονται από εργάτες που θα κάνουν ό,τι τους λένε, όπως οι ίδιες οι καλές μηχανές. Αλλά 

όπως είδαμε, ο εικοστός πρώτος αιώνας είναι μια εποχή αβεβαιότητας, ταχείας αλλαγής και 

διασύνδεσης, η εποχή του Διαδικτύου και του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) (καθημερινά 

αντικείμενα ενσωματωμένα σε συσκευές), και αυτή η νέα εποχή ενεργοποιείται από την κβαντική 

τεχνολογία και όλη τη σχετική πολυπλοκότητά της. Επίσης, οι σημερινοί εργαζόμενοι είναι πιο 

εξειδικευμένοι και πιο μορφωμένοι και έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες να προσφέρουν στις 

εταιρείες τους από το να λειτουργούν ως απλά ρομπότ. 

 

Οι κβαντικές τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο, όπως η φυσική στην οποία βασίζονται, εξαλείφουν 

τα σύνορα και τα όρια με την ουσιαστική τους διασύνδεση, δημιουργούν απρογραμμάτιστη 

αυτοοργάνωση πάνω στην οποία ευδοκιμεί και έχουν άπειρες δυνατότητες συνεχώς να 

δημιουργούν αναδυόμενες, απρόβλεπτες διαταραχές. Αυτό απαιτεί ένα μοντέλο διαχείρισης που 

είναι από μόνο του αρκετά ευέλικτο και προσαρμόσιμο ώστε να απορροφά την αβεβαιότητα και 

τους κραδασμούς της συνεχούς αναστάτωσης και να ευδοκιμεί στις ευκαιρίες που προσφέρουν. 

Αυτό είναι που κάνει τον Zhang Ruimin να λέει ότι, «Στο μέλλον, όλη η διαχείριση πρέπει να είναι 

Κβαντική Διαχείριση» και γιατί το RenDanHeyi είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την εφαρμογή της18. 

                         
18.Zohar, D. (2022). Implementing Quantum Management: The RenDanHeyi/Zero Distance Business Model. In: Zero Distance. 

Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7849-3_5 
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Όπως το εκφράζει ο υπότιτλος της πολυπλοκότητας του βιβλίου του Geoffrey West, Scale, 

«Ένας νόμος για το σύμπαν, τους οργανισμούς, τις πόλεις και τις εταιρείες». Ίσως οι συμβουλές 

των γιατρών προς τους πολιτικούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 να «Ακολουθήστε 

την επιστήμη!» είναι επίσης καλή συμβουλή στους ηγέτες της εταιρείας. Αυτό ταιριάζει στο 

RENDANHEYI και τους επιχειρηματίες 

 

Ο RenDanHeyi εκφράζει επίσης την ίδια ταοϊστική και κβαντική αντίληψη ότι ζούμε σε έναν κόσμο 

εμπλοκής σε Μηδενική Απόσταση όπου τα πάντα συνδέονται με τα πάντα και ότι κανένα μέρος 

ενός συστήματος δεν μπορεί να ευδοκιμήσει αν δεν ευδοκιμήσουν όλα τα μέρη του συστήματος. Σε 

αυτήν την περίπτωση, το RenDanHeyi λέει ότι οι εργαζόμενοι (Ren) μιας εταιρείας, και μάλιστα η 

ίδια η εταιρεία, δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν και να απολαύσουν αξία εκτός εάν οι 

πελάτες/χρήστες (Dan) που εξυπηρετεί ευδοκιμούν και απολαμβάνουν αξία από 

(ευθυγραμμίζονται με, Heyi) τους προϊόντα και υπηρεσίες. Έχοντας δανειστεί τον όρο από τα 

γραπτά του Peter Drucker, το μοντέλο RenDanHeyi είναι επίσης γνωστό ως «Μοντέλο Μηδενικής 

Απόστασης», όπως αρμόζει σε κάθε μοντέλο Κβαντικής Διαχείρισης. (Quantum Management) 

 

Ακριβώς όπως το ίδιο το Quantum Management, το RenDanHeyi αγκαλιάζει μια φιλοσοφία 

ηγεσίας, μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής και ένα σύνολο αξιών. Η κινητήρια φιλοσοφική αρχή που 

στηρίζει το RenDanHeyi είναι ο βαθύς σεβασμός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αυτονομία του 

ατόμου και η πεποίθηση ότι όλα τα αυτόνομα άτομα είναι μοναδικά και το καθένα έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή αξία, αν του επιτραπεί η ελευθερία να το 

κάνει. Νευτώνειες/Τεϋλοριανές εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τον εργαζόμενο ως εργαλείο 

ή πόρο της διοίκησης, είναι εκεί για να κάνουν τις προσφορές τους όπως είπε, κλέβουν από τους 

υπαλλήλους αυτή την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και τις δυνατότητες. Αυτό αίρει την πιθανότητα 

οι εργαζόμενοι να βρίσκουν νόημα, χαρά ή αίσθηση σκοπού στην εργασία και αρνούνται στις 

εταιρείες όλες αυτές τις χαμένες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου του χαμένου δυναμικού 

κινήτρων, με αποτέλεσμα λιγότερη καινοτομία και χαμηλότερη παραγωγικότητα. Ολόκληρη η δομή 

του RenDanHeyi έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόσει αυτή την ευρύτερη φιλοσοφική άποψη στην 

πράξη. Θα εξετάσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις καθοριστικές αρχές της τώρα, 

και θα δούμε πώς είναι ότι καθεμία αντιπροσωπεύει κβαντικές αρχές σε δράση.    

Αυτό είναι που κάνει τον Zhang Ruimin να λέει ότι, «Στο μέλλον, όλη η διαχείριση πρέπει να είναι 

Κβαντική Διαχείριση» και γιατί το RenDanHeyi είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την εφαρμογή της. 
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Αντίο στη γραφειοκρατία, τη μεσαία διοίκηση και τα σύνορα: Παρόλο που πολλοί ηγέτες 

επιχειρήσεων συμφωνούν με τη ρήση του γκουρού της διοίκησης Gary Hamel ότι η γραφειοκρατία 

«αποτρέπει την ανάληψη κινδύνων, συντρίβει τη δημιουργικότητα και είναι φόρος στα ανθρώπινα 

επιτεύγματα», υποστήριξαν ότι είναι απαραίτητο κακό για τη διαχείριση μεγάλων εταιρειών, και 

συνεχίζει να αγκαλιάζει το ασφυκτικό του, και το τέρας μεγαλώνει. Ενώ ο αριθμός των 

εργαζομένων σε μεγάλες εταιρείες έχει αυξηθεί μόνο κατά 44% τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός 

των μεσαίων στελεχών έχει αυξηθεί κατά 100%. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που εργάζονται σε 

εταιρείες με εργατικό δυναμικό μεγαλύτερο από 5.000 είναι θαμμένοι κάτω από οκτώ επίπεδα 

μεσαίας διοίκησης. Έχουν επίσης εκχωρηθεί σε κατακερματισμένες, αποσιωπημένες λειτουργίες 

και αναμένεται να ακολουθήσουν επιμελώς τις οδηγίες καθώς αυτές φιλτράρονται μέσω της 

ιεραρχικής αλυσίδας εντολών. Η εξουσία προέρχεται από την κορυφή και οι εργαζόμενοι, 

πνιγμένοι από όλα αυτά τα μεσαία στελέχη και τους ατελείωτους κανόνες, κανονισμούς και μορφές 

του, αντιμετωπίζονται ως ανόητα ρομπότ. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς σπατάλη του ταλέντου 

και των δυνατοτήτων των εργαζομένων, αλλά και το άγχος και η πλήξη των εργαζομένων, το 

χαμηλό ηθικό, οι χαμένες ώρες εργασίας και φυσικά η χαμηλή παραγωγικότητα και ανάπτυξη. Τα 

τελευταία 12–14 χρόνια, όπως μόλις σημειώσαμε, η μέση ετήσια αύξηση αυτών των 

γραφειοκρατικών τεράτων ήταν μόνο 1,1%, ενώ, αντίθετα, την ίδια χρονική περίοδο, η εφαρμογή 

RenDanHeyi της Haier σημείωσε ετήσια αύξηση 23%. με αυξημένα ετήσια έσοδα 20%. 

 

Ο πρώτος κανόνας του RenDanHeyi είναι να απαλλαγούμε από κάθε γραφειοκρατία και να 

ξεκαθαρίσουμε τα μεσαία στελέχη. Κάντε την οργάνωση ευέλικτη και ευέλικτη. Η όλη ιδέα της 

γραμμικής διαχείρισης βγαίνει από την πόρτα με αυτό, συμπεριλαμβανομένης όλης της ισχύος που 

προέρχεται από την κορυφή. Στην ίδια τη Haier, σήμερα, υπάρχουν μόνο δύο επίπεδα διαχείρισης 

μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου και των υπαλλήλων πρώτης γραμμής. Στη συνέχεια, 

απαλλαγείτε από τις μονοπωλιακές λειτουργίες και τα σύνορά τους μεταξύ των εργαζομένων και 

αντικαταστήστε τα με πολυλειτουργικές, συνεργαζόμενες ομάδες εξουσιοδοτημένες να λαμβάνουν 

αποφάσεις, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να σχεδιάζουν στρατηγικές, να σχεδιάζουν προϊόντα ή/και 

υπηρεσίες, να συνεργάζονται μεταξύ τους και να επικοινωνούν απευθείας με πελάτες/χρήστες. 

Μετά την απόλυση 12.000 μεσαίων στελεχών, η Haier χωρίστηκε σε 4.000 ανεξάρτητες 

«μικροεπιχειρήσεις», που αναφέρονται ως ME. Σε αυτά τα πλέον ανεπιθύμητα μεσαία στελέχη 

δόθηκε η επιλογή να ενταχθούν στο νέο μοντέλο ως επιχειρηματίες που διαχειρίζονται τα δικά 

τους ME ή να αφήσουν τη Haier να τους βοηθήσει να βρουν δουλειά αλλού. Αντιμετωπίζοντας 
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όμως αυτή την αρχική απώλεια τόσων πολλών θέσεων εργασίας, ο μετασχηματισμός RenDanHeyi 

δημιούργησε από τότε δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. 

 

Αυτο-οργανωμένος, αυτο-παρακινούμενος, αυτο-ανταμείβοντας: Στα κβαντικά συστήματα, κάθε 

είδους εξωτερική επιρροή ή παρέμβαση «καταρρέει την κυματική συνάρτηση», δηλαδή εξαλείφει 

τη δυνατότητα. Σε πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα (ζωντανά κβαντικά συστήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων σωμάτων και των ανθρώπινων κοινωνικών συστημάτων), 

η εξωτερική παρέμβαση ή ο έλεγχος από πάνω προς τα κάτω καταστρέφει τη διασύνδεση/ολότητα 

και τη δημιουργικότητα του συστήματος, εξαλείφοντας τη φυσική εξέλιξη (ανάπτυξη) και 

περιορίζοντας τη βιωσιμότητα. Έτσι, στο RenDanHeyi, τα αφεντικά δεν αναθέτουν άτομα στις 

ανεξάρτητες ομάδες ή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜΕ), δεν λένε στις ομάδες τι ή πώς να 

κάνουν, δεν υπαγορεύουν πώς συγκροτούνται οι ομάδες ή τους δίνουν σταθερούς στόχους που 

πρέπει να επιτύχουν. Αντίθετα, οι ομάδες είναι αυτο-οργανωμένες και επιλέγονται από τον εαυτό 

τους και εργάζονται για πιο μακροπρόθεσμους στόχους. 

 

Στη Haier, κάθε πολύ μικρή επιχείρηση έχει τα «Τρία Δικαιώματα» που συνήθως διατηρούνται 

από τα ανώτερα στελέχη σε μια ιεραρχική εταιρεία: (1) το δικαίωμα να ορίζει τη δική της 

στρατηγική, να αποφασίζει τις δικές της προτεραιότητες, πώς να επιτύχει τους στόχους της και 

ποιες συνεργασίες θέλει να κάνω; (2) το δικαίωμα να προσλαμβάνει δικούς της υπαλλήλους, να 

τους αναθέτει τους ρόλους τους και να αποφασίζει για σχέσεις συνεργασίας· (3) το δικαίωμα να 

ορίζει τα ποσοστά αμοιβής κάθε μέλους της ομάδας και τον τρόπο διανομής των μπόνους μεταξύ 

τους. Όπως συμβαίνει με τα υποατομικά σωματίδια εντός του ατόμου, κάθε μέλος μιας ομάδας ME 

μπορεί να αλλάξει την ταυτότητά του (ρόλος/λειτουργία) για να αντικαταστήσει ή να 

αντικαταστήσει μια άλλη όταν οι προκλήσεις ή οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζει το σύστημα της 

ομάδας το απαιτούν. Πράγματι, ακόμη και τα ΜΕ μπορούν να έρχονται και να φεύγουν, καθώς 

ορισμένα αποτυγχάνουν και εμφανίζονται νέες ευκαιρίες. 

 

Στην ίδια τη Haier, η οποία έχει ως σκοπό της εταιρείας να κάνει τον καθένα επιχειρηματία και 

να δώσει σε κάθε εργαζόμενο την ευκαιρία να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, κάθε μία 

από αυτές τις αυτοοργανωμένες μικροεπιχειρήσεις είναι μια μικρή ανεξάρτητη εταιρεία από μόνη 

της, με δικό της Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσφέροντας τα δικά του προϊόντα και υπηρεσίες, που 

ανήκουν στα μέλη του, δημιουργώντας και επικοινωνώντας με τους δικούς του πελάτες, με 

κίνητρο τόσο από την επιθυμία να δουν την εταιρεία τους να πετυχαίνει και, έτσι, να φέρουν αξία 
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στους πελάτες/χρήστες τους, όσο και να ανταμείβονται και οι δύο από μια αίσθηση προσωπικού 

επιτεύγματος και από την ικανότητά τους να διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της 

εταιρείας τους και να το μοιράζονται μεταξύ τους όπως αυτοί επιλέγουν. Οι περισσότεροι 

εργαζόμενοι στη Haier αμείβονται απευθείας από τους πελάτες τους αντί να λαμβάνουν μισθούς 

από την εταιρεία. Στη Roche Pharma India  οι ανεξάρτητες, αυτοοργανωμένες ομάδες πωλήσεων 

βρήκαν ανταμοιβή στην πολύ ενισχυμένη αίσθηση του νοήματος και του σκοπού που είχαν τώρα οι 

δουλειές τους και στην προσωπική τους ικανότητα να αποφασίζουν και να σχεδιάζουν τις 

υπηρεσίες που θα μπορούσαν να προσφέρουν σε γιατρούς και ασθενείς τους. 

 

Και πάλι, στη Haier, υπάρχουν τρεις τύποι ME/μικροεπιχειρήσεων: (1) ME που αντιμετωπίζουν 

την αγορά που ασχολούνται άμεσα με χρήστες που θέλουν τη γκάμα παραδοσιακών συσκευών της 

εταιρείας, αν και μεταμορφώνουν συνεχώς αυτά τα προϊόντα σε διάλογο με τις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες των πελατών και τα πρόσφατα διαθέσιμα τεχνολογία; (2) «επώαση ME» που 

επεκτείνονται συνεχώς εξερευνώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και επεκτείνουν τις 

γραμμές προϊόντων και υπηρεσιών της Haier σε νέους τομείς όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η 

βιοτεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη κ.λπ., και (3) οι ME κόμβοι που παρέχουν εξαρτήματα ή 

υπηρεσίες όπως το μάρκετινγκ ή οι ανθρώπινοι πόροι στους ME's που αντιμετωπίζουν την αγορά. 

Άλλοι συνδέουν παραδοσιακά προϊόντα συσκευών Haier, όπως έξυπνα ψυγεία ή έξυπνους ψύκτες 

κρασιού με άλλες εταιρείες που προσφέρουν τρόφιμα ή προϊόντα κρασιού, έτσι ώστε αυτά τα 

προϊόντα να μπορούν να παραδοθούν στους χρήστες γρήγορα. Αυτού του είδους οι συνεργατικές 

δραστηριότητες, ακόμη και οι συνεργασίες που βασίζονται σε «προσωρινές συμβάσεις» με άλλες 

εταιρείες έχουν πλέον επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό με την πρόσφατη κίνηση της Haier να 

προσφέρει στους χρήστες της «σενάρια» και «εμπορικά σήματα οικολογικού συστήματος», τα 

οποία θα συζητήσω παρακάτω. 

 

Γενικά, πιστεύω ότι το μοντέλο RenDanHeyi των μικρών, ανεξάρτητων, αυτοοργανωμένων 

μικροοντοτήτων ή ομάδων μπορεί να προσαρμοστεί στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

προσφέρονται κοινοτικές υπηρεσίες στις πόλεις, στον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο σε 

τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, στον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές και παγκόσμιες υπηρεσίες 

μπορούν να οργανωθούν έργα υποδομής και πώς οι ευκαιρίες μάθησης στα σχολεία και τα 

πανεπιστήμια θα μπορούσαν να διευρυνθούν σε μεγάλο βαθμό και να διατηρηθούν ενημερωμένες 

και σχετικές με τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των μαθητών. Με την ίδια λογική, ίσως παραπάνω,  

προσφέρεται στο τουρισμό 
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Ανεξάρτητο αλλά ευθυγραμμισμένο: Επιφανειακά, η διαίρεση μιας εταιρείας ή οποιουδήποτε 

άλλου οργανισμού σε χιλιάδες ανεξάρτητες, αυτοοργανωμένες οντότητες μπορεί να ακούγεται σαν 

συνταγή κατακερματισμού και αναρχίας. Όμως, το μοντέλο RenDanHeyi κάνει τη Haier έναν 

συνεκτικό, καλά συντονισμένο οργανισμό που διασφαλίζει τη συνεργασία και την ευθυγράμμιση 

μεταξύ και των 4000 λειτουργικών μικρο-οντοτήτων του. Ένα ισχυρό, κεντρικό λειτουργικό 

σύστημα σχεδιάστηκε για ολόκληρο τον όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων ως πρώτη 

προτεραιότητα. Η ανώτατη διοίκηση διασφαλίζει μια εταιρική κουλτούρα που θέτει κοινά πρότυπα 

και αξίες, κοινές διαδικασίες λειτουργίας και kpis (βασικοί δείκτες απόδοσης) για κάθε ΜΕ και τα 

μέλη του και παρέχει μια διαρκώς εξελισσόμενη κοινή στρατηγική κατεύθυνση για την εταιρεία στο 

σύνολό της. Ένα δίκτυο πλατφορμών υπηρεσιών, η καθεμία επίσης ανεξάρτητη και ανήκει στον 

επιχειρηματία της πλατφόρμας, και η καθεμία συγκεντρώνει περισσότερες από 50 ME, 

λειτουργούν ως διευκολυντές για το συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών ΜΕ, 

την οργάνωση συλλογικών συζητήσεων και την ευαισθητοποίηση τους για κοινές επιχειρηματικές 

ευκαιρίες. 

Έτσι, οι ιδιοκτήτες πλατφορμών εξυπηρετούν τις ME με τέτοια διευκόλυνση και παρέχουν επίσης 

τα ευρύτερα οφέλη υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πόρων εκκίνησης όταν χρειάζεται, μιας 

μεγάλης εταιρείας στις πολύ μικρότερες ΜΕ, οι οποίες στη συνέχεια λειτουργούν περισσότερο σαν 

νεοφυείς επιχειρήσεις. Καθοδηγούν και διευκολύνουν, αλλά ποτέ δεν διατάζουν. Αλλά οι 

ιδιοκτήτες πλατφορμών είναι επίσης επιχειρηματίες από μόνοι τους, πουλώντας τις υπηρεσίες 

τους στην τεράστια εσωτερική αγορά της εταιρείας, έχοντας τους δικούς τους στόχους ανάπτυξης 

και την ευθύνη να αναζητούν ολοένα περισσότερες ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων ME. 

 

Ένα άλλο επίπεδο συντονισμού του συστήματος παρέχεται από «κόμβους ολοκλήρωσης» που 

υπάρχουν σε κάθε πλατφόρμα. Αυτά διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη προμήθεια εξαρτημάτων από 

όλα τα κατασκευαστικά ME της εταιρείας, παρέχουν νέες δεξιότητες σε ME για πράγματα όπως η 

έξυπνη κατασκευή και πληροφορίες μάρκετινγκ μεγάλων δεδομένων, διοικητικές υπηρεσίες κ.λπ. 

 

Αυτές οι κεντρικές δομές συντονισμού παρέχουν την πάντα απαραίτητη, Νευτώνεια «όψη 

σωματιδίων» οποιουδήποτε κβαντικού οργανισμού, ενώ η αυτο-οργανωτική ανεξαρτησία των 

μεμονωμένων ΜΕ παρέχει την «κυματική πτυχή» - δίνοντας έτσι στο RenDanHeyi το διπλό 

πλεονέκτημα οποιουδήποτε κβαντικού συστήματος και/και δυαδικότητα κύματος/σωματιδίου. 
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Ο πελάτης/χρήστης είναι τώρα το αφεντικό. Ο RenDanHeyi επιμένει ότι η βασική ικανότητα που 

πρέπει να έχει κάθε οργανισμός είναι η ικανότητα να δημιουργεί αξία για τους πελάτες/χρήστες 

του. Ο σκοπός και η επιτυχία του οργανισμού ξεκινούν και τελειώνουν με μια συνεχή ικανότητα 

κάλυψης των συνεχώς εξελισσόμενων αναγκών των χρηστών. Έτσι το μοντέλο απαιτεί Μηδενική 

Απόσταση μεταξύ των εργαζομένων που κατασκευάζουν, πωλούν και εξυπηρετούν προϊόντα και 

των χρηστών που τα αγοράζουν. «Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τους χρήστες τους 

καλύτερα από ό,τι γνωρίζουν τον εαυτό τους», λέει ο Zhang Ruimin, και αυτό με τη σειρά του 

απαιτεί έναν συνεχή, συνδημιουργικό διάλογο μεταξύ τους με κάθε διαθέσιμο μέσο—τηλέφωνο, 

έρευνες και συνομιλίες στο Διαδίκτυο, μηχανισμοί ανάδρασης των χρηστών, πρόσωπο με 

πρόσωπο. - συναντήσεις προσώπου, ακόμη και επισκέψεις στο σπίτι, όπου χρειάζεται. Ο χρήστης 

θα πρέπει πάντα να αισθάνεται ότι ο υπάλληλος είναι «στην υπηρεσία του», μπορεί να 

επικοινωνήσει και ενδιαφέρεται. 

 

Το RenDanHeyi υποθέτει ότι οι χρήστες είναι συνεργάτες του οργανισμού, μερικές φορές γίνονται 

ακόμη και οι ίδιοι υπάλληλοι, των οποίων τα σχόλια και οι προτάσεις εμπνέουν νέες εξελίξεις 

προϊόντων και υπηρεσιών, πυροδοτώντας έτσι τη φωτιά της καινοτομίας. Ορισμένες προσαρμογές 

του μοντέλου, όπως το δικό του Haier, επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται το κέρδος ή τα 

πλεονεκτήματα ενός προτεινόμενου νέου προϊόντος ή υπηρεσίας, μετατρέποντας οι ίδιοι σε 

χρήστες-επιχειρηματίες. Αυτή είναι μια εφαρμογή της συνδημιουργικής κβαντικής σχέσης μεταξύ 

του παρατηρητή και του παρατηρούμενου που μας λέει ότι παρατηρώντας και αμφισβητώντας την 

πραγματικότητα, σε σχέση με τις δυνατότητες της πραγματικότητας, κάνουμε την πραγματικότητα 

να «συμβεί», μετατρέπουμε το δυνατό σε πραγματικό. Μέσω της παρατήρησης, της συζήτησης και 

της συσχέτισης με τις ανάγκες και τις προτάσεις των χρηστών, ο εργαζόμενος και ο χρήστης 

συνδημιουργούν μαζί καινοτόμες πραγματικότητες. 

 

Οι σχέσεις κάνουν τον οργανισμό: Είδαμε ότι το κβαντικό μας σύμπαν αποτελείται κυριολεκτικά 

από σχέσεις, και επομένως οι σχέσεις είναι αυτές που κάνουν πραγματικότητα. Υπάρχουν ακόμη 

και «σωματίδια σχέσης», που ονομάζονται μποζόνια, που περιγράφονται από την κβαντική φυσική 

ως η «κόλλα» που συγκρατεί τα πάντα. Και οι τέσσερις Θεμελιώδεις Δυνάμεις -βαρύτητα, 

ηλεκτρομαγνητισμός, ισχυρές και αδύναμες πυρηνικές δυνάμεις- αποτελούνται από μποζόνια, και 

σε μια σωστή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του σύμπαντος, η ίδια η λέξη «δύναμη» πρέπει 

πραγματικά να γίνει κατανοητή ως «η παρουσία μιας σχέσης». Και στον ίδιο τον όρο RenDanHeyi, 

είναι επίσης ενσωματωμένη αυτή η κατανόηση μιας θεμελιώδους, καθοριστικής σχέσης μεταξύ του 
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εργαζομένου και του πελάτη/χρήστη παρόμοια με τον ρόλο που παίζουν οι βρόχοι ανάδρασης στην 

κυβερνητική θεωρία. Έτσι, οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμός που εφαρμόζει το μοντέλο 

διαχείρισης RenDanHeyi βλέπει ότι η θεμελιώδης αρχή οργάνωσης πρέπει να είναι η οικοδόμηση 

σχέσεων Μηδενικής Απόστασης. 

 

Στις μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η Amazon και η Alibaba, πολλές 

ανεξάρτητες εταιρείες εξυπηρετούνται από κοινές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αλλά δεν υπάρχει 

σχέση μεταξύ των διαφόρων εταιρειών που εξυπηρετούνται και η καθεμία έχει μόνο 

συναλλακτικές σχέσεις με τους δικούς της πελάτες. Είδαμε ότι το RenDanHeyi κάνει μια «στενή 

και προσωπική» σχέση μεταξύ των μικροεπιχειρήσεων και των χρηστών τους πρώτη 

προτεραιότητα, αλλά επιβάλλει επίσης την καλλιέργεια συνεργατικών, συνδημιουργικών σχέσεων 

Zero Distance μεταξύ όλων των μικροεπιχειρήσεων της εταιρείας. Τουλάχιστον, θα πρέπει να 

υπάρχει κοινή γνώση σε όλο το δικτυωμένο σύστημα για το τι κάνουν οι άλλοι. Πρέπει να 

υπάρχουν ευκαιρίες για συζητήσεις μεταξύ πολύ μικροεπιχειρήσεων και ανταλλαγή ιδεών για τη 

διασταυρούμενη γονιμοποίηση της καινοτομίας σε ολόκληρο το σύστημα. Πρέπει να υπάρχει μια 

πολιτιστική αίσθηση ότι ανήκουμε μαζί για τον κοινό σκοπό της δημιουργίας αξίας, για τον χρήστη, 

για τον εαυτό του, ο ένας για τον άλλον, για την εταιρεία στο σύνολό της και για όλους τους άλλους 

παίκτες στο σύστημα σχέσεων της εταιρείας - μερίδιο- κατόχους, την κοινότητα, τον πλανήτη 

κ.λπ. 

Ανοιχτή Καινοτομία: Οι περισσότερες εταιρείες και άλλοι οργανισμοί είναι πολύ μυστικοπαθείς 

σχετικά με την έρευνά τους για την καινοτομία. Οι καινοτόμες ιδέες θεωρούνται εταιρικό κεφάλαιο 

και όλα γίνονται για να σταματήσουν πιθανοί ανταγωνιστές να το «κλέβουν». Αλλά η RenDanHeyi, 

η οποία βλέπει την αξία όλων των σχέσεων, ζητά την οικοδόμηση μιας ισχυρής, συν-δημιουργικής 

σχέσης μεταξύ των «εσωτερικών» της εταιρείας και εκείνων των «εξωτερικών» στο περιβάλλον 

Έτσι, η Haier, για παράδειγμα, δεν χτίζει απλώς σχέσεις Zero Distance με τους χρήστες της για 

να εξορύξει τις ανάγκες και τις σκέψεις τους για καινοτόμες ιδέες, αλλά αντίθετα προχωρά πολύ 

περισσότερο αναζητώντας τη δημιουργική βοήθεια ολόκληρης της εξωτερικής κοινότητας. 

 

Τόσο τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία Ε&Α, όσο και οι εκκλήσεις για 

«φωτεινές ιδέες» σχετικά με νέα προϊόντα ή χαρακτηριστικά προϊόντων, δημοσιεύονται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για να τα δουν όλοι και να ανταποκριθούν. Μερικές φορές έως και τρία 

εκατομμύρια άτομα ανταποκρίνονται σε τέτοια αιτήματα για δημιουργική εισαγωγή που σχετίζεται 
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με ένα δεδομένο πρόβλημα με ένα υπάρχον προϊόν ή την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα νέο. Η 

εταιρεία επικοινωνεί επίσης τακτικά με 400.000 «λύτες», τόσο μεμονωμένους εμπειρογνώμονες 

όσο και εξειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα, καθώς αναζητά συμβουλές, σχόλια και ιδέες που θα 

προωθήσουν την καινοτομία. Αυτά τα άτομα ή τα ιδρύματα των οποίων η συμβολή χρησιμοποιείται 

σε ένα επιτυχημένο νέο προϊόν ή υπηρεσία ανταμείβεται με μερίδιο σε οποιοδήποτε κέρδος θα 

πραγματοποιηθεί. Μερικοί μάλιστα εντάσσονται στην εταιρεία ως επικεφαλής νέων ME. 

 

Αυτή η προσέγγιση «χωρίς σύνορα» στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα σημαίνει ότι το 

RenDanHeyi βλέπει κάθε πολίτη ως συνέταιρο ή συνάδελφο επιχειρηματία, εφαρμόζοντας έτσι την 

κβαντική αρχή ότι, επειδή τα πάντα στο σύμπαν μας είναι μπλεγμένα, επειδή τα πάντα και όλοι 

είναι μέρος των πάντων και όλων των άλλων , δεν υπάρχουν «άγνωστοι».  Είμαστε όλοι μέρος 

ενός, μεγαλύτερου, συνεργατικού και συν-δημιουργικού συστήματος. Ο Gary Hamel παρατηρεί ότι 

τοποθετώντας τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων στο Διαδίκτυο και επομένως ανοιχτή σε όλους, 

«η Haier μείωσε το χρόνο από την ιδέα στην αγορά έως και 70%». Χώρες που προσπαθούσαν να 

ανακαλύψουν και στη συνέχεια να κατασκευάσουν ένα εμβόλιο για τον Covid-19 είχαν ακολουθήσει 

το μοντέλο RenDanHeyi!! 

 

Από τον φόβο στο πείραμα και την καινοτομία: Ψυχολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο φόβος 

είναι το κεντρικό κίνητρο που οδηγεί τους εργαζόμενους σε μεγάλες, γραφειοκρατικές εταιρείες 

και άλλους οργανισμούς. Φόβος για λάθη. Φόβος μήπως αναστατώσει το αφεντικό. Φόβος να 

κουνήσει το σκάφος. Ο φόβος της απόλυσης. Έτσι, οι περισσότερες καθιερωμένες εταιρείες 

ακολουθούν το σύνθημα, «Αν λειτουργεί, μην το διορθώσεις». Αυτό, όμως, τους καθιστά 

ουσιαστικά συντηρητικούς και απέχοντες κινδύνους, και η αποστροφή του κινδύνου καταπνίγει την 

καινοτομία. Το κβαντικό μας σύμπαν στο σύνολό του, και οι ζωντανοί οργανισμοί μέσα σε αυτό που 

ονομάζουμε πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα, διακινδυνεύουν συνεχώς. Ευδοκιμούν στους 

κινδύνους επειδή η δημιουργική λειτουργία των κινδύνων είναι ενσωματωμένη στη φύση τους. Οι 

κίνδυνοι είναι πειράματα, οι κίνδυνοι είναι αποστολές στο Μέλλον, είναι το κλειδί για την εξέλιξη 

και την ανάπτυξη. Και όντας το ίδιο ένα κβαντικό μοντέλο στην πράξη, το RenDanHeyi δημιουργεί 

μια δομή συστήματος που δέχεται και ευδοκιμεί σε κίνδυνο. 

Κάθε μικρο-οντότητα RenDanHeyi, επειδή υπάρχουν τόσες πολλές από αυτές, είναι ελεύθερη να 

είναι ένα διερευνητικό «δάχτυλο στο μέλλον», συμπεριφέροντας σαν μία από τις πολλαπλές 

«εικονικές μεταβάσεις» που εκτοξεύει ένα ατομικό σύστημα προετοιμάζοντας μια μετάβαση σε 
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διαφορετική ενεργειακή κατάσταση. Κάθε τέτοια εικονική μετάβαση εξερευνά ένα πιθανό μονοπάτι 

προς τη μελλοντική κατάσταση, και ακόμη κι αν αυτό δεν είναι τελικά το μονοπάτι που θα 

ακολουθήσει το σύστημα, η εικονική μετάβαση ωστόσο έχει πραγματικά αποτελέσματα στον 

πραγματικό κόσμο καθώς διεξάγει τη δοκιμαστική του λειτουργία. Ομοίως, κάθε ένα από τα πολλά 

έργα ME της Haier μπορεί να πετύχει ή να μην πετύχει στην αγορά. Εάν δεν το κάνουν, 

επιτρέπεται να αποτύχουν, χωρίς το σύστημα της μεγαλύτερης εταιρείας να υποστεί σημαντικές 

συνέπειες. Αλλά το ίδιο το αποτυχημένο πείραμα εμπλουτίζει το συνολικό σύστημα με την εμπειρία 

και τη γνώση που αποκτήθηκε μέσω του πειράματος, και έτσι άξιζε τον κόπο. Η Haier πάντα 

κερδίζει από τον πειραματισμό, ενώ γιορτάζει τη διαφορετικότητα και μάλιστα ευδοκιμεί από κάθε 

αντιξοότητα που προκύπτει. 

 

Οικοσυστήματα: Μια υπέρθεση δυνατοτήτων. Είδαμε ότι το κβαντικό σύμπαν είναι ένα σύστημα 

συστημάτων. Ακόμη και κάθε μεμονωμένη συνάρτηση κβαντικού κύματος είναι ένα σύστημα 

υπερτιθέμενων δυνατοτήτων, καθεμία από τις οποίες μια πλούσια νέα πραγματικότητα περιμένει 

να συμβεί. Και αυτές οι νέες πραγματικότητες προκύπτουν καθώς στοιχεία του συστήματος 

σχηματίζουν νέες σχέσεις. Η χρήση του RenDanHeyi σε συμμαχίες οικοσυστήματος δίνει σε μια 

κβαντική εταιρεία αυτή την ίδια σχεδόν άπειρη δυνατότητα να διακλαδωθεί μετατρέποντας τις 

δυνατότητες σε νέες, συνδυασμένες πραγματικότητες προς κάθε κατεύθυνση. Πολλές 

δυνατότητες για πολλές διαφορετικές συμμαχίες οικοσυστημάτων και έτσι δημιουργούνται νέες 

ευκαιρίες με κάθε νέα σχέση. Αυτό δίνει σε μια κβαντική οργάνωση τη δυνατότητα συνεχούς, 

ατελείωτης ανάπτυξης και ίσως ακόμη και «αιώνιας ζωής». 

 

Όταν η Haier εισήγαγε για πρώτη φορά τη RenDanHeyi διαιρώντας την εταιρεία σε χιλιάδες 

μικρότερες μικροεπιχειρήσεις, διαπίστωσε ότι αναδύθηκε μεταξύ τους ένα είδος ανταγωνισμού 

μηδενικού αθροίσματος. Κάθε ένας σκέφτηκε μόνο τη δική του πιθανή επιτυχία. Έτσι, πολύ 

σύντομα στον μετασχηματισμό της εταιρείας, ενθαρρύνθηκε ένα μοντέλο οικοσυστήματος 

συνεργασίας win/win. Γρήγορα παρατηρήθηκε ότι οι χρήστες πολύ σπάνια έρχονταν να ψωνίσουν 

για μία μόνο συσκευή, αλλά μάλλον ότι κάποιος που αγόραζε μια νέα τοστιέρα θα παρήγγειλε 

αμέσως μετά, και ίσως ταυτόχρονα, έναν νέο φούρνο μικροκυμάτων ή/και ένα νέο σίδερο. Ομοίως, 

εντός της εσωτερικής αγοράς της ίδιας της Haier, ένας ME που αντιμετωπίζει την αγορά και 

χρειάζεται ένα εξάρτημα από έναν κατασκευαστή ΜΕ χρειάζεται επίσης ένα άλλο από ένα 

δεύτερο, και ούτω καθεξής. Οι ME έμαθαν γρήγορα ότι αν συνεργαστούν για να δημιουργήσουν 

προσωρινές συνεργασίες, θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες «συνολικές λύσεις» στους 
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χρήστες, εξοικονομώντας χρόνο αναζήτησης και αγοράς στους χρήστες και επωφελούμενοι από 

μια συνδυασμένη αγορά. Σήμερα, η Haier είναι ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ME's, μερικές φορές 

έως και 400 τη φορά, που σχηματίζουν προσωρινές συμμαχίες για να δώσουν στους χρήστες 

αυτές τις επιθυμητές συνολικές λύσεις. Όπως και στον ίδιο τον κβαντικό ολισμό, το σύνολο (κοινό 

κέρδος που προέρχεται από τη μεγαλύτερη αγορά) είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των 

ανταλλακτικών (πωλούνται μεμονωμένα, ένα κάθε φορά). 

Το 2019, η Haier προχώρησε ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη της ιδέας του οικοσυστήματος, 

παρουσιάζοντας τη νέα της επωνυμία Eco-System. Ανακαλύπτοντας καθώς προχωρούσε ότι 

στους χρήστες άρεσε να αγοράζουν τα δικά της προϊόντα σε συνδυασμούς που θα κάλυπταν 

πολλές ανάγκες, η εταιρεία άρχισε να προσφέρει ολόκληρα «σενάρια», όπως το «σενάριο του 

μπαλκονιού». Αρχικά πιστεύοντας ότι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούσαν τα μπαλκόνια τους ως 

μέρος για να εντοπίσουν τα πλυντήρια τους, σύντομα ανακάλυψαν ότι οι χρήστες θα ήθελαν να 

προσθέσουν έναν καναπέ, ίσως ένα μίνι οικοσύστημα, ακόμη και ένα ή δύο κομμάτια αθλητικού 

εξοπλισμού. Η ιδέα για το «σενάριο του μπαλκονιού» προέκυψε από αυτό, αλλά αυτό απαιτούσε 

την επαφή με άλλες εταιρείες, όπως η εταιρεία αθλητικών ειδών Decathlon, με την προσφορά 

μιας προσωρινής σύμβασης για την προμήθεια τέτοιων ειδών ως μέρος του νέου σεναρίου 

μπαλκονιού «προϊόν, ” και όλος ο συνδυασμός προσφέρθηκε ως Brand Eco-System. Οι 

συνεργαζόμενες εταιρείες διαπραγματεύονται μια προσωρινή σύμβαση μέσω της οποίας κάθε 

εταίρος αποκομίζει κάποιο κέρδος από κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στο πακέτο του 

σεναρίου Τώρα τα σύνορα έπεσαν, όχι μόνο μεταξύ μεμονωμένων λειτουργιών και ME εντός της 

Haier, αλλά μεταξύ της Haier και άλλων εταιρειών. Η Haier βλέπει πλέον τον εαυτό της 

περισσότερο ως τον «κόμβο» ενός τεράστιου δικτύου πολλών εταιρειών παρά ως μια απλή 

«εταιρεία» και τα σενάρια/το όφελος της επωνυμίας του οικολογικού συστήματος είναι το κλειδί 

για τη μακροχρόνια προτίμησή της να στοχεύει σε αυξανόμενο αριθμό πιστών πελατών μερίδιο 

αγοράς ως κριτήριο επιτυχίας. Όπως ο Zhang Ruimin συνοψίζει αυτή τη λογική, «Εκπληρώνοντας 

κάθε ανάγκη των χρηστών, καλλιεργούμε δια βίου χρήστες που θα μείνουν μαζί μας». 

 

Όπως και στο κβαντικό σύμπαν, με το RenDanHeyi, όλα συνδέονται με τα πάντα και ολόκληρο το 

σύστημα κερδίζει από ένα δίκτυο λύσεων win/win Προηγουμένως, , εξετάσαμε την κβαντική 

έννοια της «ανάδυσης», μέσω της οποίας μια εντελώς νέα πραγματικότητα προκύπτει από μια 

σχέση συστατικών μερών. Μπορούμε τώρα να πούμε ότι μια κβαντική εταιρεία όπως η Haier 

«αναδύεται» από τις σχέσεις μέσα στο οικοσύστημά της. Πράγματι, κάθε μεμονωμένη επιχείρηση, 
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μέσω των σχέσεών της με τις άλλες στο RenDanHeyi, αποκτά νέες, αναδυόμενες δυνατότητες. 

Όλα συντηρούνται και αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Τώρα λειτουργώντας σαν ζωντανοί οργανισμοί, 

γίνονται «ζωντανές εταιρείες». Θα φανταστώ ότι αυτό συμβαίνει μεταξύ εθνών σε παγκόσμια 

κλίμακα στο  

 

Ένα διαφορετικό είδος ηγεσίας 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κατά τους Νεύτωνα/Τέιλορ ή άλλος ηγέτης είναι μια ισχυρή φιγούρα 

που έχει όλες τις απαντήσεις και καλεί όλα τα πλάνα, και αυτός/αυτή οδηγεί τον οργανισμό από 

την κορυφή. Αλλά μια τέτοια δύναμη συνδυάζεται με τη λανθασμένη τώρα νευτώνεια αντίληψη της 

δύναμης, κάτι που λειτουργεί σε ανθρώπους και γεγονότα, κάτι που μπορεί να τα χειραγωγήσει και 

να τα ελέγξει. Υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις στον σημερινό κόσμο και 

κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει όλες τις απαντήσεις και να καλέσει όλες τις λήψεις εν μέσω της 

πολυπλοκότητας και των διαταραχών που συνοδεύουν τις εκθετικές τεχνολογικές αλλαγές και τα 

χαοτικά γεγονότα που όλοι βιώνουμε τώρα. Ένας κβαντικός/RenDanHeyi οργανισμός έχει 

σχεδιαστεί για να ευδοκιμεί στο χάος, την αβεβαιότητα και την ταχεία αλλαγή, αλλά για να το 

κάνει αυτό, στρέφει τη γνωστή πυραμίδα εξουσίας του Τέιλορ. Αντί για τον ηγέτη και τα ανώτερα 

στελέχη στην κορυφή και τους υπαλλήλους στο κάτω μέρος, η ανεστραμμένη πυραμίδα 

RenDanHeyi βάζει τους υπαλλήλους στην κορυφή και τη διοίκηση στο κάτω μέρος. Ο ηγέτης 

εγκαταλείπει κάθε εξουσία και αντ' αυτού αναλαμβάνει έναν ρόλο υπηρεσίας, προσφέροντας 

υποστήριξη, πόρους, όραμα και έμπνευση σε αυτούς που ηγείται. Όπως λέει ο Lao-tzu στο Tao te 

Ching, 

Ο καλύτερος στρατιώτης δεν είναι στρατιώτης. 

Ο καλύτερος μαχητής δεν είναι άγριος. 

Ο καλύτερος κατακτητής δεν συμμετέχει στον πόλεμο. 

Ο καλύτερος εργοδότης των ανδρών κρατιέται από κάτω τους. 

                   

(Tao te Ching, Νο. 68). 

 

Ένα πολύπλοκο σύστημα έχει πολλά γεγονότα που συμβαίνουν ταυτόχρονα, και συχνά αυτά 

προκαλούν αναστάτωση. Στη σημερινή πολύπλοκη αγορά, υπάρχει μια πληθώρα συνεχώς 

μεταβαλλόμενων ή εξελισσόμενων αναγκών των χρηστών, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από 

αναδυόμενες τεχνολογίες, κοινωνικά/πολιτικά γεγονότα και, όπως μόλις βιώσαμε, περιστασιακές 
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παγκόσμιες πανδημίες. Θα υπάρξουν περισσότερες καθώς εμφανίζονται οι προκλήσεις της 

κλιματικής αλλαγής. Χρειάζονται «πολλά χέρια στο κατάστρωμα», με αυτά τα χέρια σε μηδενική 

απόσταση από τις ανάγκες των χρηστών, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τους πιθανούς συνεργάτες 

με τους οποίους μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες συμμαχίες για να συμβαδίσουν με όλη αυτή την 

πολυπλοκότητα, και αυτά τα πολλά χέρια πρέπει να έχουν τη δύναμη να πάρουν γρήγορες, 

τοπικές αποφάσεις και συμμαχίες όπως απαιτείται. Ακριβώς επειδή η Haier διέθετε την πολύ 

ευέλικτη δομή RenDanHeyi, με τα 4000 ME της και την ικανότητά τους να σχηματίζουν 

αυθόρμητες συμμαχίες γρήγορα, στη θέση τους, θα μπορούσε να είναι μια από τις πολύ λίγες 

μεγάλες εταιρείες λιανικής που θα ευδοκιμήσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19. 

Χρειάζεται όμως ένα πολύ ιδιαίτερο είδος ηγέτη, έναν κβαντικό ηγέτη, για να καθοδηγήσει ένα 

τόσο περίπλοκο δίκτυο ανεξάρτητων, αυτοοργανωμένων οντοτήτων. 

 

Όλες οι ανθρώπινες ομάδες και οργανώσεις χρειάζονται ηγέτες. Οι άνθρωποι όντως 

προσβλέπουν σε ηγέτες που μπορούν να κρατήσουν σταθερή τη «φυλή» ή το «πλοίο» και που 

μπορούν να παρέχουν μια πυξίδα που μπορούν να ακολουθήσουν, τόσο ηθικά όσο και στην πράξη. 

Αλλά ο ηγέτης του RenDanHeyi βλέπει την εξουσία ως μια υποστηρικτική σχέση και μια ικανότητα 

με την οποία πρέπει να σχετιζόμαστε. Ακούει, ακούει προτάσεις, εναλλακτικές απόψεις και 

εποικοδομητική κριτική. Τέτοιοι ηγέτες ηγούνται με τα πρόσωπα τους, με το παράδειγμά τους, με 

την ξεκάθαρα εκφρασμένη ικανότητά τους να «περπατούν τη συζήτηση» και έχουν καλλιεργήσει 

την εξουσία μέσα τους και όχι την εξουσία πάνω τους. Έχουν πίστη στις δυνατότητες αυτών 

των οποίων ηγούνται. Εμπιστεύονται τους υπαλλήλους ή τους πολίτες τους, και εξίσου σημαντικό, 

αυτοί οι υπάλληλοι ή οι πολίτες γνωρίζουν ότι μπορούν να τους εμπιστευτούν. 

 

Οι ηγέτες αναφέρονται συχνά ως «ο καπετάνιος του πλοίου», αλλά έχουμε δει ότι η οργάνωση 

RenDanHeyi είναι ένας στόλος με πολλά πλοία, το καθένα με τον δικό του καπετάνιο και πλήρωμα 

και τη δική του, τοπική αποστολή που πρέπει να εκπληρώσει. Έτσι, ο ηγέτης του RenDanHeyi 

μοιάζει περισσότερο με τον «ναύαρχο του στόλου» που παρέχει ένα συνολικό στρατηγικό όραμα, 

ένα «κεντρικό επιχειρησιακό σύστημα», υπηρεσίες και πόρους για τα πολλά πλοία του στόλου και 

ένα πνεύμα καθοδήγησης που εμπνέει, παρακινεί και συντηρεί μια αρμονική συνοχή μεταξύ όλων 

των πολλών πληρωμάτων καθώς το καθένα αυτο-οργανώνει τη δική του αποστολή και 

συμμαχίες—και τα κάνει όλα αυτά σαν «ένα αόρατο χέρι», ασκώντας δύναμη όχι στους ανθρώπους 
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αλλά, μάλλον, μέσω των ανθρώπων. Υπηρετεί τον στόλο και τα πληρώματα του αντί να τους 

ελέγχει και βλέπει τον εαυτό του ως Υπηρέτη Ηγέτη19. 

Win-win-win και RenDanHeyi 

Η  οργάνωση RenDanHeyi ευθυγραμμίζεται πλήρως με το win-win-win model Στη περίπτωση του 

Συνδέσμου των Ξενοδόχων Ηρακλείου Κρήτης, τα τρία μέρη (υπάλληλοι-αγρότες-

χρήστες/πελάτες) μπορούν να κερδίζουν, ακριβώς επειδή έχουν τη δυνατότητα να οργανωθούν 

κατά το   RenDanHeyi 

Μια win-win-win συμφωνία μεταξύ τριών παικτών (υπάλληλοι-αγρότες-χρήστες/πελάτες 

τουριστικών υπηρεσιών) είναι εφικτή χάρη στην οργάνωση RenDanHeyi που αποκεντρώνει την 

«αυτοκρατορία» του κλασσικού management 

 

Αυτό έχει 2 σκέλη: 

Ως προς τα προϊόντα, βλέπε εισήγηση Ακριβής Βαγενά, «διαδρομές για τα προϊόντα» 

Ως προς τα άτομα-παίκτες της win-win-win διαπραγμάτευσης-και μέσα στα όρια της οργάνωσης 

RenDanHeyi των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων-διακρίνουμε επιμέρους διαπραγματεύσεις, με 

στόχο τη μεγιστοποίηση ατομικού κέρδους: 

Α. Tων υπαλλήλων, ως μικροεπιχειρηματιών με τους αγρότες-τοπικούς παραγωγούς αλλά και 

τους χρήστες-πελάτες των ξενοδοχείων 

Β. Των αγροτών-τοπικών παραγωγών με τους υπαλλήλους ξενοδοχείων-μικροεπιχειρηματιών και 

απευθείας με τους χρήστες-πελάτες των ξενοδοχείων 

Γ. Των χρηστών-πελατών απευθείας με τους υπαλλήλους-μικροεπιχειρηματίες και τους αγρότες-

τοπικούς παραγωγούς, μέσα στα όρια της οργάνωσης RenDanHeyi 

Τι πετυχαίνουμε με αυτή τη πρόταση? 

                         
19Zohar, D. (2022). Implementing Quantum Management: The RenDanHeyi/Zero Distance Business Model. In: Zero 

Distance. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7849-3_5 



The win-win-win papakonstantinidis model 

75 

Πρώτα από όλα την αύξηση της παραγωγικότητας όλων και την ποιοτική βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες-πελάτες των Ξενοδοχείων Ηρακλείου Κρήτης 

Δεύτερο την 

αίσθηση 

πληρότητας για 

τους υπαλλήλους των 

Ξενοδοχείων που 

μαθαίνουν να 

λειτουργούν ως 

μικροεπιχειρηματίες που μπορούν-πλέον-να αποφασίζουν στα 

πλαίσια της οργάνωσης RenDanHeyi τόσο για τις διαπραγματεύσεις με τους χρήστες-πελάτες, όσο 

και για εκείνες με τους αγρότες-τοπικούς παραγωγούς 

Τρίτον δημιουργείται απευθείας πλέγμα σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους 

Τέταρτον, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους υπαλλήλους-μικροεπιχειρηματίες που μπορούν πλέον  

να παίρνουν αποφάσεις στα πλαίσια του RenDanHeyi 

Μια τριγωνική λοιπόν σχέση υπαλλήλων ξενοδοχείων-αγροτών-χρηστών/πελατών είναι εφικτή 

στα πλαίσια της οργάνωσης RenDanHeyi με την Ένωση Ξενοδόχων να  περικλείει όλη αυτή τη 

δομή (ο περιγεγραμμένος κύκλος) 

Στο πιο κάτω σχήμα του εγγεγραμμένου τριγώνου στον κύκλο απεικονίζεται όλη αυτή η 

διαδικαστική οργάνωση: 

Ο περιγεγραμμένος κύκλος αντιπροσωπεύει τη προτεινόμενη  RenDanHeyi οργάνωση της Ένωσης  

Ξενοδόχων Ηρακλείου Κρήτης 
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Σχήμα Β 

 

Σχήμα Α                                                                

 

Ορίζουμε ότι οι άνισες πλευρές  και οι άνισες γωνίες του εγγεγραμμένου στο κύκλο τριγώνου 

δείχνουν διαφορετικό βαθμό ικανοποίησης για τους τρεις βασικούς παίκτες του RenDanHeyi 

(υπάλληλοι-αγρότες-πελάτες) στα πλαίσια μιας win-win-win διαπραγμάτευσης -Σχήμα Α 

Ορίζουμε ότι στην περίπτωση του ισόπλευρου τριγώνου έχουμε την άριστη οριακή συνεργασία 

κατά την οποία κάθε παίκτης αποκομίζει τη μέγιστη δυνατή  και στον ίδιο βαθμό ικανοποίηση από 

την μεταξύ τους win-win-win διαπραγμάτευση-Σχήμα Β 

Όσο απομακρυνόμαστε από αυτή την οριακή άριστη κατάσταση, τόσο μεγαλώνει ο διαφορετικός 

βαθμός ικανοποίησης των τριών παικτών 

Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόμενη οργάνωση RenDanHeyi  διασφαλίζει μια win-win-win 

διαπραγμάτευση και η τελευταία πραγματώνει την   οργάνωση RenDanHeyi την οποία προτείνουμε 

στην Ένωση Ξενοδόχων 

Πράγματι, μια win-win-win διαπραγμάτευση μεταξύ υπαλλήλων-αγροτών-πελατών πραγματώνεται 

στον καλύτερο δυνατό βαθμό από την προτεινόμενη οργάνωση RenDanHeyi επειδή ακριβώς δίνει 

περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στους υπαλλήλους Ξενοδοχείων 

Οι τελευταίοι, πέρα από τη πρόσθετη οικονομική απολαβή, θα έχουν καλύτερη ψυχολογική 

διάθεση και άρα μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αν ενεργούν περισσότερο αυτόνομα, σαν 

μικροεπιχειρηματίες στα πλαίσια της οργάνωσης  RenDanHeyi 

Φιλοσοφικές προσεγγίσεις 

Το RenDanHeyi είναι μια βαθύτερη φιλοσοφική έννοια, Ειδικότερα, 
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1. Η βασική έννοια του "Rendanheyi" 

«Άνθρωποι» σημαίνει εργαζόμενοι. Περαιτέρω επέκταση, πρώτον, οι «άνθρωποι» είναι ανοιχτοί, 

δεν περιορίζονται στο εσωτερικό της επιχείρησης, ο καθένας μπορεί να ανταγωνιστεί για θέσεις 

εργασίας με ανταγωνιστικά σχέδια· δεύτερον, οι εργαζόμενοι δεν είναι πλέον παθητικοί εκτελεστές, 

αλλά έχουν «τρία δικαιώματα» (επιτόπιοι επιχειρηματίες και δυναμικοί συνεργάτες με δικαιώματα 

λήψης αποφάσεων, δικαιώματα χρήστη και δικαιώματα διανομής)· «Single» αναφέρεται στην αξία 

χρήστη. Περαιτέρω επέκταση, πρώτον, το "Single" αρπάζεται, δεν εκχωρείται από τους ανωτέρους, 

δεύτερον, το "Single" είναι κορυφαίο και δυναμικά βελτιστοποιημένο, δεν είναι μια στενή σειρά, ούτε 

είναι κλειστή και στερεοποιημένη. "Ενότητα", αναφέρεται στην ενσωμάτωση των εργαζομένων 

πραγματοποίηση αξίας και δημιουργία αξίας χρήστη. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να αντιμετωπίζει 

άμεσα τους χρήστες, να δημιουργεί αξία χρήστη και να συνειδητοποιεί τη δική του κοινή αξία στη 

δημιουργία αξίας για τους χρήστες. 

2 Το RenDanHeyi είναι Προσαρμοστικό μη γραμμικό δίκτυο 

Υπάρχουν δύο τύποι ομάδων αλυσίδων. Δημιουργήστε μια ενιαία ομάδα αλυσίδας και μια ομάδα 

αλυσίδας εμπειρίας χρήστη. Η ομάδα της αλυσίδας εμπειρίας εστιάζει στην πλευρά της αγοράς και 

αντιμετωπίζει απευθείας την κοινότητα χρηστών μέσω ορισμένων δικτύων επαφών, αλληλεπιδρά 

με τους χρήστες και λαμβάνει τις ανάγκες των χρηστών για νέες αναβαθμίσεις εμπειρίας, δημιουργεί 

μια ομάδα αλυσίδας για συγκεκριμένη εφαρμογή και επαναλαμβάνει συνεχώς λύσεις χρηστών για την 

κάλυψη της εμπειρίας χρήστη. ανάγκη. Η ομάδα μονής αλυσίδας και η ομάδα αλυσίδας εμπειρίας 

συνδυάζονται άμεσα για να καλύψουν γρήγορα τις ανάγκες των χρηστών, να λύσουν τις πιο σύνθετες 

ανάγκες των χρηστών με τη μορφή ανοιχτού συνδυασμού (οι μικροί και μικροκόμβοι συνεργάζονται 

με εξωτερικούς πόρους) και να δημιουργήσουν υψηλότερη αξία χρήστη. 

3. Η Οικολογία των Αυτοαναδυόμενων Επιχειρηματιών 

1. Αυτοαναδυόμενη κινητήρια δύναμη: Βέλτιστος προσανατολισμός στην εμπειρία χρήστη, 

συμμετοχή σε επιχειρηματικά κεφάλαια και συνεπένδυση για να γίνει δημόσια. Η καλύτερη εμπειρία 

χρήστη (λαμβάνοντας ως παράδειγμα το Internet of Blood): μηδενική αναμονή για πρώτες βοήθειες, 

μηδενική σπατάλη αίματος και μηδενική απόσταση πληροφοριών 

2. Αυτοαναδυόμενες πλατφόρμες: Χιλιάδες πλατφόρμες μικρής και πολύ μικρής 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Η καλύτερη εμπειρία χρήστη (λαμβάνοντας ως παράδειγμα το 

Internet of Blood): μηδενική αναμονή για πρώτες βοήθειες, μηδενική σπατάλη αίματος και μηδενική 

απόσταση πληροφοριών 
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3. Αυτοαναδυόμενη αδύναμη τοποθέτηση: επειδή οι χρήστες είναι οι αιώνιοι ισχυροί. Η καλύτερη 

εμπειρία χρήστη (λαμβάνοντας ως παράδειγμα το Internet of Blood): μηδενική αναμονή για πρώτες 

βοήθειες, μηδενική σπατάλη αίματος και μηδενική απόσταση πληροφοριών20 

 

 

 

Win-win-win 

Από την άλλη, το win-win-win είναι επίσης μια βαθειά φιλοσοφική έννοια:  Εκφράζει την 

αναγκαιότητα μιας περισσότερο κοινωνικοποιημένης και δίκαιης συμπεριφοράς κατά τη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης 

Το win-win-win “’ήλθε να κλειδώσει” τη διαπραγμάτευση μέσα στον περίγυρό του: 

Στην αρχή η διαπραγμάτευση ήταν ισοδύναμη της σύγκρουσης (win-lose) ή αλλιώς “ ο θάνατός σου 

η ζωή μου” [John von Neumann-Oscar Morgenstern]21- zero sum two players game 

O John F. Nash (1950) στο μνημειώδες έργο του “Bargaining problem”22 μετέτρεψε τη σύγκρουση 

σε καθαρή συνεργασία (win-win) μεταξύ των 2 διαπραγματευτών οποίοι κερδίζουν και  οι οποίοι 

συντονίζονται για να προσδιορίσουν απλά τα μερίδια τα οποία πιθανολογούν (payoffs) να πάρουν 

μετά τη συμφωνία Αν δεν υπάρξει συμφωνία κανείς από τους 2 δεν παίρνει τίποτα 

Η πρότασή μας (win-win-win) επεκτείνει τη καθαρή συνεργασία πέρα από τους 2 διαπραγματευτές 

Η όποια ελάχιστη συμφωνία μεταξύ των 2 αφορά  έναν ευρύτερο περίγυρο και κατά μία έννοια 

ολόκληρο το πλανήτη μέσω της παραγωγής εντροπίας της πληροφορίας η οποία, όσο ξοδεύεται 

τόσο αυξάνεται φτάνοντας στο όριο MEP (Maximum Entropy Production) 

Μια win-win-win συμφωνία έρχεται να κλειδώσει τη διαπραγμάτευση μέσα στο χώρο: Η κάθε 

συμφωνία ακόμα και η απειροελάχιστη, μπορεί να έχει συνέπειες  για όλο τον πλανήτη: "αν 

                         
20http://www.haierresearch.com/rendanheyiLecture 
21 John von Neumann-Oscar Morgenstern  (1944) Theory of Games and Economic Behavior, published in 1944 by Princeton 

University Press 
22John F. Nash, (1950) Bargaining Problem. STOR. Jr. Econometrica, Volume 18, Issue 2 (Apr., 1950) 
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μια πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον Αμαζόνιο, μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα". (Θεωρία 

Χάους- Ed Lorenz23 

Αυτή η τεχνική χρήση του μαθηματικού χάους δεν έχει καμία σχέση με την παντελή 

έλλειψη τάξης. Τι είναι όμως το Χάος; Σύμφωνα με τον Robert L.Deaney, ένα δυναμικό 

σύστημα για να χαρακτηριστεί χαοτικό θα πρέπει: 

 Να είναι ευαίσθητο στις αρχικές συνθήκες 

 Θα πρέπει να είναι τοπολογικά μεταβατικό 

 Να έχει πυκνές περιοδικές τροχιές. 

 

Όλες οι τροχιές, μετά από αρκετό χρόνο, συγκεντρώνονται τελικά σε μια περιοχή 

με φράκταλ διάσταση24 που ονομάστηκε “παράξενος ελκυστής” 

                         
23 Edward N. Lorenz (1969). "Atmospheric predictability as revealed by naturally occurring analogues". Journal of the Atmospheric 

Sciences. 
24
ΦΡΑΚΤΑΛ: Τι είναι ένα αντικείμενο fractal (κλασμοειδές); Δεν υπάρχει κοινά 

αποδεκτός ορισμός Ο συνηθέστερος ορισμός ορίζει ένα αντικείμενο ως “fractal” 

όταν αυτό: α) παρουσιάζει αυτοομοιότητα (ομοιότητα ενός τμήματος με το 

όλο, ανεξάρτητα από την κλίμακα μεγέθους) και β) έχει κλασματική 

διάσταση ομοιότητας μεγαλύτερη από την τοπολογική διάστασή του 
Ως «κλασματική διάσταση» ενός συσχετισμένα αυτοόμοιου συνόλου S 

ονομάζομαι ο λόγος k = το πλήθος των ισοδύναμων μερών στα οποία 

υποδιαιρείται το S και Μ = ο συντελεστής μεγέθυνσης (σταθερός παράγοντας) 

– κάθε ένα υποσύνολο μεγεθυνόμενο κατά Μ δίνει το σύνολο S…. 

 D= logk /logM 

 

 
 

Το πραγματικά ενδιαφέρον ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα 

στο μέγεθος δυο σχημάτων, την διάστασή τους και τον λόγο ομοιότητάς τους! 

Θεωρείστε τα δυο τετράγωνα, (το μεγάλο μαύρο και το μικρό άσπρο που 

περιέχεται σ’ αυτό), στο . Είναι δισδιάστατα σχήματα. Ο λόγος ομοιότητας 

τους είναι τρία. Ποιος είναι ο λόγος των εμβαδών τους; 

 

Η απάντηση, προφανώς, είναι ‘εννέα’. Αυτό όμως που δεν είναι προφανές 

είναι η σχέση: 

(Λόγος των Εμβαδών) = (Λόγος Ομοιότητας) 

Ο αριθμός ‘δύο’ είναι, βέβαια, η διάσταση των τετραγώνων. 

Αν τα αντικείμενά μας δεν είναι τετράγωνα αλλά κύβοι τριών διαστάσεων, 

η σχέση γράφεται: 

(Λόγος των Όγκων) = (Λόγος Ομοιότητας)3 
Ο γενικός κανόνας είναι: Αν προσδιορίσουμε το μήκος η το εμβαδόν η τον 

όγκο ενός αντικειμένου με τον όρο ‘Μέτρο’ και ονομάσουμε R τον λόγο των 

μέτρων, S τον λόγο ομοιότητας και D την Διάσταση των δυο αντικειμένων, 

η πιο πάνω σχέση γίνεται: 
R = SD 
Διακρίνουμε διάφορα μέρη του που είναι όμοια με άλλα μέρη, καθώς και με 

ολόκληρο το σύνολο. Για να σιγουρευτούμε γι’ αυτό, ας εξετάσουμε πως 

δομείται το σχήμα, βήμα προς βήμα. Αρχίζουμε με ένα ευθύγραμμο τμήμα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Φράκταλ
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Παράξενος_ελκυστής&action=edit&redlink=1
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Το επόμενο βήμα είναι να το χωρίσουμε σε τρία ίσα μέρη. Απαλείφουμε το 

μεσαίο τμήμα. Στο επόμενο βήμα επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία στο 

καθένα από τα τμήματα που απόμειναν, δεξιά και αριστερά. Αυτή η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται συνέχεια. Το καθένα από τα δύο μέρη είναι 

όμοιο με ολόκληρο το σύνολο! Από εκεί και πέρα, είναι απλό να δούμε ότι η 

ιδέα της ομοιότητας έχει εφαρμογή σε όλα τα τμήματα τού συνόλου Cantor, 

οσοδήποτε μικρά. Τα δυο υποσύνολα που εξετάσαμε παραπάνω, το 

αριστερό και το δεξί, περιέχουν, με τη σειρά τους, το καθένα το δικό 

του ‘αριστερό’ και ‘δεξί’ μέρος. Έχουμε λοιπόν τέσσερα μικρότερα 

υποσύνολα. Εφόσον η διαδικασία συνεχίζεται επ’ άπειρο, είναι 

αναμφισβήτητο γεγονός ότι το σύνολο Cantor περιέχει έναν άπειρο αριθμό 

από υποσύνολα, όλο και πιο μικρά, αλλά πανομοιότυπα προς το αρχικό 

σύνολο! 
Κάθε ένα από αυτά, οσοδήποτε μικρό, είναι ένα πλήρες σύνολο Cantor από μόνο 

του! 

Και είναι ακριβώς αυτή η επαναλαμβανόμενη πολυπλοκότητα, που 

συνεχίζεται σε κάθε τμήμα ενός γεωμετρικού αντικειμένου, οσοδήποτε 

μικρό, έως και το πιο απειροστά μικρό του μέρος, που χαρακτηρίζει ένα 

σύνολο σαν Fractal. Ας υποθέσουμε ότι το μήκος του αρχικού τμήματος είναι 

‘ένα’. 
Τότε το μήκος του τμήματος που απαλείφουμε στο πρώτο βήμα της 

διαδικασίας είναι 1/3. Απομένουν δυο τμήματα, το δεξιό και το αριστερό. 

Από αυτά, στο δεύτερο βήμα, πάλι απαλείφουμε το 1/3 του μήκους τους. Το 

απαλειφόμενο τότε τμήμα του αρχικού μήκους είναι 2/9 ,από 1/9 για κάθε 

κομμάτι. Στο ίδιο πνεύμα, στο επόμενο βήμα απαλείφουμε συνολικά μήκος 

ίσο με 4/27, εφόσον καθένα από τα τέσσερα κομμάτια του συνόλου χάνει 1/27 

του ολόκληρου αρχικού μήκους. Και τα λοιπά, ως το άπειρο. 

Τελικά, πόσο μήκος απαλείψαμε και πόσο απόμεινε από το αρχικό σύνολο; 

Μπορούμε να βρούμε πόσο απαλείψαμε. Αντιστοιχεί στο άθροισμα: 

S = (1/3) + (2/9) + (4/27) + ……+ (1/3)*(2/3)N 
όταν το N πηγαίνει στο άπειρο. Ή, αλλιώς: 

S = lim{Σ[(1/3)*2/3)N]}, όπου N = 1,2,3,…….ως το άπειρο. 
Από τη θεωρία των γεωμετρικών προόδων, όπως τη μαθαίνουμε στο Λύκειο, 

το άθροισμα μιας τέτοιας προόδου που έχει πρώτο όρο 1/3 και λόγο 2/3, 

δίνεται από τη σχέση: 

S = [(1/3)]/[1 – (2/3)] 

Άρα, προφανώς, S = 1 !!! 

Ξέρουμε τώρα, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι το μέρος που απαλείφθηκε 

είναι ίσο προς το συνολικό μήκος του αρχικού ευθύγραμμου τμήματος. Δεν 

απομένει τίποτε άλλο από μεμονωμένα σημεία. 

Εδώ διατυπώνουμε μια αυθαίρετη συνθήκη: ‘Αν’ το σύνολο Cantor έχει 

κάποιο ‘μέτρο’, τότε αυτό το μέτρο θα πρέπει να διαμοιράζεται εξίσου 

ανάμεσα στα δυο μέρη του συνόλου, το αριστερό και το δεξί. Το καθένα 

από αυτά περιέχει το μισό από το ‘μέτρο’ ολόκληρου του σχήματος! 

Επιτέλους ήρθε η στιγμή να εφαρμόσουμε τον περίφημο τύπο μας! 

R = (S)D 
Όπου, όπως και πριν, R είναι ο λόγος των μέτρων 

R = (Μέτρο του όλου)/(Μέτρο του αριστερού κομματιού) που σημαίνει R ίσο 

με 2. 

Και S είναι ο λόγος ομοιότητας, S = 3, όπως είπαμε πιο πάνω. 

Τώρα ο υπολογισμός του D προκύπτει αυτόματα: 

2 = 3D η, τελικά: 
D = [(log2)/(log3) 

Μπορούμε να συγκρίνουμε το μήκος ολόκληρου του συνόλου Cantor στην αρχή 
του σχηματισμού του, πριν από την αφαίρεση του μεσαίου ενός τρίτου. 

Υποθέτουμε ότι το μήκος του είναι ‘ένα’  
Προχωρούμε στο επόμενο βήμα. Μετά την αφαίρεση του μεσαίου τμήματος, 

το μήκος ολόκληρου του συνόλου είναι 2/3. Το μήκος του αριστερού μέρους 

είναι, προφανώς, 1/3. 

Και ο λόγος του όλου προς το αριστερό μέρος είναι 2. 

Στο επόμενο βήμα, αφαιρούμε δυο ακόμα μεσαία τμήματα, ένα από το 

αριστερό και ένα από το δεξί κομμάτι. Τώρα ολόκληρο το σύνολο έχει μήκος 

4/9 και το αριστερό κομμάτι έχει μήκος 2/9. 

Και ο λόγος του όλου προς το αριστερό μέρος είναι 2. 

Στο τρίτο βήμα, το μήκος του όλου συνόλου είναι 8/27 και το μήκος του 

αριστερού κομματιού είναι 4/27. 

Φτάνοντας πια στο τέταρτο βήμα, το μήκος του όλου είναι 16/81 και το μήκος 

του αριστερού κομματιού είναι 8/81. 
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Μια win-win-win λοιπόν συμφωνία, πιστεύουμε ότι περικλείει όλες τις αντανακλάσεις και τη 

διαντίδραση μεταξύ των 2 συμβαλλόμενων και του περίγυρου αυτών σε βάθος χρόνου 

Έτσι “κλείνει”  και τυπικά η διαπραγμάτευση ως συνεργασία και συντονισμός των 2 

συμβαλλόμενων αλλά και όλων των άλλων που έμμεσα επηρρεάζονται από τη συμφωνία των 

2 βασικών διαπραγματευτών 
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Στο ν-στό βήμα το μήκος του όλου είναι: (2n/3n). 
Το μήκος του αριστερού κομματιού είναι: (2n-1/3n). 
Και σε κάθε βήμα, ο λόγος του όλου προς το αριστερό μέρος είναι ΔΥΟ!! 
Πρέπει να εκτελέσετε τους υπολογισμούς σας όπως παρουσιάζονται 

παραπάνω. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα οδηγηθείτε στη διάσταση ομοιότητας 

του συνόλου Cantor. Η διάσταση αυτή ονομάζεται: Η Fractal Διάσταση του 
συνόλου Cantor. 
 

 

 
Η διάσταση ομοιότητας του συνόλου Cantor. 
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