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«Στρατηγικζσ αποφάςεισ & επιτυχημζνεσ κινήςεισ ςε περίοδο κρίςησ»
Τα καλά νζα είναι ότι όλο και περιςςότερο πια ςυνειδθτοποιοφμε ότι ο τρόποσ ηωισ και
το μοντζλο ηωισ που ακολουκιςαμε τα τελευταία χρόνια δεν είναι διατθριςιμα. Με
όλουσ τουσ οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ δείκτεσ να φζρουν αρνθτικό πρόςθμο, αλλά
και τθν αγωνία να οδθγεί τισ περιςςότερεσ από τισ επιλογζσ μασ, είναι ςίγουρο ότι
βριςκόμαςτε μπροςτά ςε μία πρωτόγνωρθ κατάςταςθ κρίςθσ, που πολλοί περιγράφουν
ωσ τθ μεγαλφτερθ από τον 2ο Παγκόςμιο Πόλεμο και μετά. Ίςωσ και να είναι ζτςι. Ο
κακζνασ το αντιλαμβάνεται μζςα από τισ δικζσ του αντοχζσ και εμπειρίεσ.
Θεωρϊ ότι ηοφμε τθ φυςικι ςυνζπεια των επιλογϊν που κάναμε ςε μία εποχι που
όντωσ τα πράγματα αλλάηουν πάρα πολφ γριγορα. Το τι δεν ζγινε ι τι κα μποροφςε να
είχε γίνει διαφορετικά, και το πόςο κα διαρκζςει αυτι θ περίοδοσ, είναι τα κλαςικά
ερωτιματα τθσ εποχισ. Το κυριότερο όμωσ είναι να κοιτάξουμε μπροςτά και να δοφμε
τι προςαρμογζσ πρζπει να γίνουν ϊςτε να μπορζςει να βγει κανείσ με ενιςχυμζνο
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα μζςα από αυτι τθ διαδικαςία.
Εδϊ και περίπου 5 χρόνια ζχω τθ χαρά να θγοφμαι μιασ από τισ κορυφαίεσ εταιρίεσ
ςτον κλάδο τθσ διαςκζδαςθσ και τθσ φιλοξενίασ ςτθ χϊρα μασ, τθσ Regency
Entertainment. Η Regency δραςτθριοποιείται ςε μία δυναμικι αγορά, με πολλζσ
ςυνιςτϊςεσ να κακορίηουν το ρυκμό και το εφροσ τθσ ανάπτυξισ τθσ. Σαν θγζτιδα του
χϊρου, ζχει τθν ευκφνθ να διαμορφϊςει και να αναπτφξει τθν αγορά αυτι με τον
καλφτερο τρόπο για τθν ίδια, τουσ μετόχουσ τθσ, τουσ εργαηομζνουσ τθσ, τουσ πελάτεσ
τθσ, τθν κοινωνία γενικότερα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ηοφμε ςε μία νζα εποχι, όπου το εξωτερικό περιβάλλον, οι
πολιτικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ, οι κοινωνικζσ δυνάμεισ και θ παγκόςμια επιρροι
αλλάηουν τα δεδομζνα ςτον τρόπο που ξζραμε μζχρι τϊρα να κάνουμε τθ δουλειά μασ.
Αυτι όμωσ είναι και θ πρόκλθςθ για τον ςθμερινό θγζτθ: να τολμιςει τθν αλλαγή, να
παραμείνει δεςμευμζνοσ ςτο αποτζλεςμα, και να “κατευκφνει το πλοίο”, με τθν ικανι
του ομάδα, μζςα από τθν τρικυμία, ςυνεχίηοντασ κάκε ςτιγμι να εμπνζει τουσ
ανκρϊπουσ του για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςτόχου. Η πορεία αυτι απαιτεί
διορατικότθτα,
δθμιουργικότθτα,
γριγορα
αντανακλαςτικά
και
κυρίωσ
προςαρμοςτικότητα.
Οι εταιρίεσ που δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για να κερδίςουν αυτό τον αγϊνα δεν
παφουν λεπτό να ςτοχεφουν ςτο καλφτερο αποτζλεςμα –ακόμα κι όταν αυτό φαίνεται
αδφνατο να επιτευχκεί- κινθτοποιϊντασ ολόκλθρθ τθν ομάδα των εργαηομζνων τουσ
για τθν επίτευξθ του οράματόσ τουσ. Η θγεςία “ακοφει” όλεσ τισ απόψεισ, αξιολογεί όλα
τα δεδομζνα και δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ ςυνεργάτεσ τθσ να ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία ανεφρεςθσ λφςθσ. Ζτςι οι άνκρωποι νιϊκουν περιςςότερο υπεφκυνοι για το

αποτζλεςμα, περιςςότερο δεςμευμζνοι για τθν επίτευξι του, περιςςότερο
κινθτοποιθμζνοι να θγθκοφν μικρότερων ομάδων που με τθ ςειρά τουσ κα ςτθρίξουν
τθν επιτυχία. Στθ διάρκεια αυτισ τθσ επικοινωνίασ, απαιτείται διαφάνεια και τακτικι
ενθμζρωςθ, ϊςτε οι εργαηόμενοι να νιϊκουν εμπιςτοςφνθ ότι θ εταιρία τουσ βρίςκεται
ςτο ςωςτό δρόμο.
Ταυτόχρονα, ςε τζτοιεσ περιόδουσ χρειάηεται εςτίαςθ ςε “ζξυπνεσ επενδφςεισ” οι
οποίεσ μποροφν να φζρουν υγιι ανάπτυξθ, άμεςα. Η διαχείριςθ του κόςτουσ με τρόπο
που ο πελάτθσ/καταναλωτισ να νιϊκει ότι παίρνει μεγαλφτερθ αξία για τα χριματα που
ξοδεφει, είναι το κλειδί για ζνα προϊόν ι μία υπθρεςία που κζλει να γίνει θ πρϊτθ
προτίμθςθ ςτισ επιλογζσ του. Δίνουμε ςτον πελάτθ μασ περιςςότερα απ’ ό,τι περιμζνει
και αυξάνουμε τθν ικανοποίθςι του.
Τζλοσ, δεν επαναπαυόμαςτε ςτιγμι.
Βριςκόμαςτε ςε διαρκι εγρήγορςη και
ανατροφοδοτοφμε τθν ενζργεια που χάνουμε από όλθ αυτι τθ προςπάκεια,
αναγνωρίηοντασ τισ επιτυχίεσ μασ και ξεκακαρίηοντασ από τον ορίηοντα ό,τι μασ
εμποδίηει. Τολμάμε τθν αλλαγή και κερδίηουμε τθν εμπιςτοςφνη όλων για να τθ
ςτθρίξουν.
Σε αυτι τθ κρίςιμθ “ςτιγμι” λοιπόν τθσ πορείασ μασ ςτο επιχειρθματικό γίγνεςκαι τθσ
Ελλάδασ, κεωρϊ ότι θ Regency Entertainment ζχει όλεσ τισ προχποκζςεισ, αλλά και τθν
ικανότθτα να ςυμβάλει ςτθν δθμιουργία ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. Ξεκινϊντασ
από εμάσ τουσ ίδιουσ, είμαι βζβαιοσ ότι οι 2.500 άνκρωποί μασ ζχουν τθν ικανότθτα, κι
εμείσ ςαν διοίκθςθ τουσ δίνουμε τα εργαλεία, ϊςτε να κζςουμε τουσ εαυτοφσ μασ και
πάλι ςε τροχιά ανάπτυξθσ.
Θζλω να πιςτεφω ότι θ χϊρα μασ διακζτει πολλζσ χιλιάδεσ ακόμα
πολίτεσ/εργαηόμενουσ με όραμα, αλλά και χαριςματικοφσ θγζτεσ ςε όλα τα επίπεδα,
που κα τθ βοθκιςουν να ανακτιςει τθ χαμζνθ ανταγωνιςτικότθτα και αξιοπιςτία τθσ.
Οι Ζλλθνεσ όταν το αποφαςίηουν, κάνουν καφματα.

