Προστατέψτε την επιχείρηση σας

του ∆ρα Κώστα Γ. Κονή *

Ο ανακουφιστικός χειµερινός ήλιος στην όµορφη παραλία της Λεµεσού, το εξαιρετικό γεύµα
και το απολαυστικό κρασί που απολαµβάναµε ήρεµοι διευκόλυνε και ενεθάρυνε τη συζήτηση.
Ρώτησα λοιπόν τους καλούς µας φίλους, ένα αγαπηµένο ζευγάρι που διεύθυνε τη δική του
οικογενειακή επιχείρηση. "Πως πάνε οι δουλειές";

Σχεδόν αµέσως η έκφραση του φίλου µου άλλαξε και αντικαταστάθηκε απο ένα λυπηµένο
ύφος µε κρυµµένα συναισθήµατα ανάµικτου θυµού και απογοήτευσης. " Χάνοµε " µου είπε, "
τον άνθρωπο που για χρόνια είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις µας".

Αυτό, όπως µου εξήγησε, "θα µας δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα. " Είναι ο µόνος, που
γνωρίζει τους πελάτες µας, και µπορέι να εξηγήσει και να προωθήσει αποτελεσµατικά τα
πολλά και διαφορετικά προιόντα µας. " ∆εν το περιµέναµε ", συνέχισε ο φίλος µου " και µας
ήλθε πολύ ξαφνικά ". " Θα προσπαθήσουµε βέβαια για άµεση αντικατάσταση του αλλά θα
είναι πολύ δύσκολο."

∆ιερωτήθηκα, µε αφορµή την πιο πάνω κουβέντα µας, πόσες άλλες επιχειρήσεις, µικρές και
µεγάλες αντιµετωπίζουν παρόµοιο πρόβληµα.

Στην Ελλάδα, είχα τη ευκαιρία να διαπιστώσω προσωπικά το πρόβληµα στον τραπεζικό
τοµέα. Η κινητικότητα στελεχών στον τοµέα αυτό είναι πολύ µεγάλη και οι ηγεσίες των
τραπεζών ανησυχούν καθηµερινά για τα ενδεχόµενα αυτά.

Το µεγάλο θέµα που προκύπτει λοιπόν είναι ο σωστός τρόπος διαχείρηση όλων αυτών των
ξεχωριστών στελεχών πάνω στα οποία στηρίζεται πολλές φορές η ίδια η επιχείρηση. Ο
αγγλοσαξωνικός, πολύ διαδεδοµένος πλέον σήµερα όρος, είναι το λεγόµενο" talent
management".

Το θέµα, έχει εξελιχθεί σε λαµπρό πεδίο µελέτης και γνώσης. Όχι βέβαια µόνο απο την
σκοπιά της της απώλειας ξεχωριστών ή ταλαντούχων στελεχών αλλα και του εντοπισµού και
της ανάπτυξης των. Σε όλο το φάσµα της εργασίας και σταδιοδροµίας των. Απο την
πρόσληψη µέχρι την αφυπηρέτηση.

Ας επικεντρωθούµε όµως στο θέµα της απώλειας στελεχών. Πώς προστατευόµαστε ως
επιχείρηση και πως αποφεύγοµε, αν είναι δυνατό, τις καταστροφικές µερικές φορές συνέπειες
; Παρ΄όλη την τεράστια σηµασία τους, δεν θα ασχοληθώ µε το θέµα της αµοιβής, της ανέλιξης
και του περιβάλλοντος εργασίας γιατί θεωρώ πως αυτά είναι αυτονόητα και θα πρέπει
οπωσδήποτε να υπάρχουν. Άλλωστε η ύπαρξη των είναι το πρώτο βήµα να κρατήσουµε
αξιόλογα στελέχη. Στελέχη που κυνηγά, για την αξία και τις ικανότητες τους, καθµερινά ο
ανταγωνισµός. Θα σταθώ όµως σε ένα άλλο σηµαντικότατο κατά τη άποψη µου θέµα.

Ένα θέµα που µπορεί να αποβεί σωτήριο για µια επιχείρηση οταν έρθει η κακιά στιγµή. Όπως
η στιγµή που βρήκε τους φίλους µου στους οποίουςαναφέρθηκα ήδη. Πρόκειτα για την
ανάγκη να υπάρχει ένα δικό µας εγκατεστηµένο, καταγραµµένο, λειτουργικό και
επιτυτυχεµµένο σύστηµα για κάθε κύρια δραστηριότητα µας. Στην περίπτωση αυτή,
αναφερόµαστε στο σύστηµα πωλήσεων. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει γραπτώς ο
συγκεκριµένος δικός µας, ιδιαίτερος και ξεχωριστός τρόπος λειτουργίας του όλου συστήµατος
των πωλήσεων µας.

Ένα σύστηµα που θα αναφέρεται στα πάντα που αφορούν την κρίσιµη αυτή δραστηριότητα.
Απο τον τρόπο εντοπισµού πελατών, τον τρόπο παρουσίασης των προιόντων, τον τρόπο και
τη συχνότητα επισκέψεων και επαφών, τον τρόπο και το περιεχόµενο εκπαίδευσης των
πωλητών µέχρι και τις ιδιατερότητες του κάθε πελάτη. Στην ετοιµασία και την καταγραφή
αυτού του συστήµατος, το οποίο θα πρέπει να δηµιουργείται να ελέγχεται και να βελτιώνεται
συνεχώς, θα πρέπει να συνεισφέρει σηµαντικά και κύρια ο σηµερινός µας επικεφαλής των

πωλήσεων αλλά και άλλα στελέχη στο τµήµα αυτό. Αυτό λοιπόν το σύστηµα πρέπει να
γνωρίζει καλά και ο ιδιοκτήτης διευθυντης ή επικεφαλής της επιχείρησης. Αυτό το σύστηµα
είναι γνώση, εµπειρία, περιουσία και ιδιοκτησία της επιχείρησης και δεν µετακινείται απο την
επιχείρηση. Σε αυτό το σύστηµα, αν είναι και το θεωρούµε πετυχεµµένο, και σε αυτή τη
γνώση και µυστικά θα πρέπει να εκπαιδεύσουµε τον νέο επικεφαλή ή τα νέα στελέχη που θα
αντικαταστήσουν µια πιθανή απώλεια.

Πέρα απο αυτό θα πρέπει, όσο µικροί και να είµαστε ως επιχείρηση, να κάνουµε αυτό που
κάνουν κυρίως οι πολύ µεγάλοι και πολύ πετυχεµένοι οργανισµοί. Να έχουµε ένα καλό
σύστηµα διαδοχής ( succession plan ). Μέσα στα πλαίσια του συστήµατος αυτού θα πρέπει
να αναπτύσσουµε τρόπους διαδοχής η αντικατάστασης σηµαντικών για την επιχείρηση µας
στελεχών. Ας µη ξεχνάµε ότι κάποιο στέλεχος είναι δυνατό να µην µπορεί να συνεχίσει µαζί
µας για πολλούς και διάφορους λόγους όπως για παράδειγµα µετακίνηση, αφυπηρέτηση,
πρόβληµα υγείας κλπ.

Τί κάνουµε σε µια τέτοια περίπτωση;

Παρεµένουµε εκτεθειµένοι ;

Ας µην είµαστε απροετοίµαστοι.

Ας προστατέψουµε την επιχείρηση µας.

Μπορεί να µην έχουµε αποκλειστικότητα και µόνιµη εξασφάλιση για οποιοδήποτε σηµαντικό
στέλεχος.

Τα συστήµατα όµως που εµείς θα αναπτύξουµε και θα τελειοποιήσουµε, σε όλους τους
κύριους τοµείς, είναι και θα παραµείνουν δικά µας.
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