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Ένα τεράστιο θέµα θα µας απασχολήσει στο σύντοµο αυτό άρθρο. Θέµα που
γίνεται ακόµα πιο κρίσιµο σε περιπτώσεις που υπάρχουν ανησυχίες για
δύσκολους καιρούς.
Εκείνο της ανάγκης ύπαρξης στρατηγικής από τις επιχειρήσεις µας.
Μικροµεσαίες και µη. Είναι πραγµατικά εκπληκτικό,πόσο µικρό ποσοστό
επιχειρήσεων -και δεν ισχύει µόνο στην χώρα µας- έχουν συγκεκριµένη,
κατανοητή και υλοποιήσιµη στρατηγική. Χωρίς όµως στρατηγική πώς είναι
δυνατό να γνωρίζουµε προς τα που βαδίζουµε; Πώς µπορούµε να ξέρουµε
αν είµαστε στη σωστή πορεία; Πόσο απέχουµε από τους στόχους µας;
Ποιές δορθωτικές κινήσεις και πότε θα πρέπει να κάνουµε για να οδηγήσουµε
το σκάφος της επιχείρησης µας µε επιτυχία στον προορισµό του;
Υπάρχει βέβαια η λανθασµένη αντίληψη ότι η στρατηγική αφορά µόνο
µεγάλους οργανισµούς µε πολυάριθµο προσωπικό και κεφάλαια και διεθνή
ίσως δραστηριοποίηση και εµβέλεια. Αυτό είναι λάθος. Μεγάλο λάθος.
Η στρατηγική είναι απαραίτητη για όλες ανεξάρτητα τις επιχειρήσεις.
Ανεξαρτήτως µεγέθους και κύκλου εργασίας. Μήπως οι µικροί έχουν την
πολυτέλεια να οδηγούνται εκεί που θέλουν χωρίς να γνωρίζουν πού πάνε ;
Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν σήµερα τα µέσα και τα εργαλεία µε τα οποία
µπορεί µια επιχείρηση να δηµιουργήσει τη στρτατηγική της - εφ’ όσον
υπάρχουν τα αναγκαία στοιχεία - σε λιγότερο από µία µέρα !
Γιατί λοιπόν να περπατούµε στα τυφλά; Αν δε γνωρίζουµε που πάµε είναι
φυσικό να θεωρούµε ότι όλοι οι δρόµοι οδηγούν στον προορισµό µας. Οι πιο
πολλοί όµως από τους δρόµους αυτούς θα µας οδηγήσουν στον καταστροφή.
Στρατηγική λοιπόν. Απαραίτητο στοιχείο επιτυχίας. Όπως ακριβώς η πυξίδα
και το νερό στον οδοιπόρο.
Ας δούµε όµως τι είναι στρατηγική.
Με απλά λόγια, στρατηγική είναι ο τρόπος µε τον οποίο εµείς επιλέγουµε να
υλοποιήσουµε ένα όραµα µας. Στην προσπάθεια αυτή χρησιµοποιούµε
εργαλεία, µεθόδους και τακτικές που θα επιφέρουν τα επιθυµητά
αποτελέσµατα.
Ο τελικός στόχος δηλαδή µιάς στρατηγικής είναι να
δηµιουργήσει και υλοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραµµα δράσης το οποίο θα έχει
τις µεγαλύτερες πιθανότητες επίτευξης του επιθυµητού στόχου. Λέµε «τις
µεγαλύτερες πιθανότητες» γιατί στον κόσµο των επιχειρήσεων, όπως και
στην ζωή δεν υπάρχει ποτέ καµία εγγύηση για την τελική έκβαση των
πραγµάτων. Παραστατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι µια πετυχεµένη
στρατηγική θα πρέπει να περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία της κίνησης.

Ένα δηλαδή προορισµό, κάποιο ή κάποια µέσα για να κινηθούµε προς τον
προορισµό και την ικανότητα να πορευθούµε προς τον προορισµό.
Ο στρατηγικός βέβαια προγραµµατισµός δεν είναι κάτι το καινούργιο.
Υπάρχει εδώ και αιώνες. Από στρατιωτική τουλάχιστον άποψη τον βρίσκουµε
από τους βιβλικούς χρόνους. Στον επιχειρηµατικό τοµέα η ηλικία του είναι
µόνο µερικές εκατοντάδες χρόνια. Αν όµως η χρησιµότητα της στρατηγικής
ήταν µεγάλη εκατοντάδες χρόνια πριν, σήµερα είναι πολύ πιο απαράιτητη.
Γιατί τα τελευταία 10-15 χρόνια τα πράγµατα έχουν αλλάξει τόσο δραµατικά.
Μιλάµε βέβαια για την επανάσταση του διαδικτύου και τη λεγόµενη «νέα» ή
«ψηφιακή» κοινωνία. Στην προ διαδικτύου περίοδο οι επιχειρήσεις είχαν την
«άνεση» να κινούνται µε πολύ πιο αργούς ρυθµούς και να συνδέονται και
συνεργάζονται µε πελάτες και προµηθευτές µε άλλες ταχύτητες.
Στη
σηµερινή όµως εποχή του διεθνούς ανταγωνισµού, της ταχύτητας και της
εξαφάνισης των αποστάσεων οι επιχειρήσεις πρέπει να προγραµµατίζουν και
να έχουν στρατηγικές αποδοτικές και ευέλικτες αν θέλουν να µη χάσουν το
τρένο.
Ας αρχίσουµε µε προβληµατισµό στις πολύ βασικές ερωτήσεις. Πού θέλουµε
να πάµε ; Πόσο εφικτό είναι ; Ποιά είναι η αγορά µας ; Πώς θα επιτύχουµε το
στόχο µας ; Πότε και πώς θα κάνουµε αλλαγές αν τα πράγµατα δεν
εξελιχθούν όπως τα σχεδιάσαµε ; ∆εν αρκεί να γεµίζουµε το όχηµα µας µε
βενζίνη, ούτε ακόµη να το συντηράµε. Πρέπει να γνωρίζουµε πρώτα απόλα
ΠΟΥ ΠΑΜΕ.
Στρατηγική λοιπόν. Για κάθε επιχείρηση. Μικρή η µεγάλη. Σύγχρονη όµως και
ευέλικτη. Προσαρµοσµένη στους σύγχρονους καιρούς. Είναι απαραίτητη
προϋπόθεση επιβίωσης και επιτυχίας.
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