Αξιοποιήστε δηµιουργικά τις αλλαγές
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Είχα την τιµή και την ευκαιρία, σε κάποια φάση της ζωής µου, να γνωρίσω, και
µάλιστα στην Κύπρο, µε την οποία έχει πλέον ισχυρότατους δεσµούς, τον µεγάλο
γκούρου του management, στη δική µας πλευρά του Ατλαντικού, Ιρλανδό Charles
Handy. Ένα σπουδαίο άνθρωπο, οραµατιστή και συγγραφέα µε αληθινά
δηµιουργικό µυαλό και τρόπο σκέψης.
Ο Charles Handy λοιπόν επέµενε πολύ στην αναγκαιότητα να «βλέποµε» και να
αξιοποιούµε τις αλλαγές αλλά και τις ανάγκες που δηµιουργούντα γύρω µας και να
προσαρµοζόµαστε έγκαιρα, γρήγορα και αποτελεσµατικά.
Αν βάλουµε, έλεγε, ένα βατράχι στη φωτιά, σε ένα τηγάνι µε νερό και αρχίσουµε
σταδιακά και οµαλά να ανεβάζουµε τη θερµοκρασία, το βατράχι δεν θα αντιληφθεί
την άνοδο της θερµοκρασίας και θα παραµείνει στο τηγάνι µέχρι να ψηθεί. Ο µόνος
τρόπος για να σωθεί είναι να ανεβάσουµε τη θερµοκρασία πολύ ψηλά και πολύ
απότοµα. Αυτό θα το κάνει να αισθανθεί το κάψιµο, να πεταχτεί έξω και να σωθεί.
Αν µεταφέρουµε αυτή το χαρακτηριστική ιστοριούλα στον επιχειρηµατικό τοµέα θα
δούµε οτι προσφέρεται άριστα για αρκετούς χρήσιµους παραλληλισµούς.
Πάρα πολλοί απο τους επιχειρηµατίες, όχι µόνο στην Κύπρο, πνιγµένοι στο
καθηµερινό τρέξιµο και το άγχος, δεν καταφέρνουν να αντιληφθούν τις πολλές και
καθηµερινές αλλαγές που συµβαίνουν γύρω µας. Ιδιαίτερα στα πλάισια της νέας
οικονοµικής κατάστασης. Αυτό βέβαια είναι φοβερά επικύνδινο γιατί όσο
καθυστερούµε τόσο πιο πολύ κυνδινεύουµε να πάθουµε όπως το βατράχι στο τηγάνι.
Ακόµα και αν δεν «ψηθούµε», όσο πιο αργά πεταχτούµε έξω απο το τηγάνι τόσο πιο
δύσκολο θα είναι για µάς. Γιατί τα πράγµατα γύρω µας δεν θα είναι όπως τα ξέραµε.
Θα έχουν αλλάξει. Θα πρόκειται για ένα ολότελο νέο παιχνίδι. Και ο ανταγωνισµός
για µας θα είναι ακόµα πιο δύσκολος.
Θλίβοµαι πραγµατικά όταν ακούω επιχειρηµατίες να λένε περιµένοντας το....τέλος.
« Τι να κάνουµε : ∆υστυχώς είναι δύκολα τα πράγµατα. ∆εν υπάρχει πλέον ελπίδα
και προοπτική !».
Τι θα πρέπει να κάνουµε λοιπόν ; Εδώ είναι ευχάριστα τα νέα. ∆ε χρειάζεται καµιά
ιδιαίτερη σπουδή , διατριβή ή επιστηµονική ανάλυση. Απλά να έχουµε τα µάτια µας
ανοιχτά να σκεφτόµαστε δηµιουργικά και να αντιδρούµε γρήγορα. Όχι µόνο εµείς
αλλά και ολόκληρο το προσωπικό µας.
Θα είναι καλά ακόµη σε µια συνάντηση να πούµε στο προσωπικό µας µε απλά και
κατανοητά λόγια περίπου κάτι τέτοιο :
« Όπως γνωρίζετε υπάρχει µια νέα οικονοµική κατάσταση. Πολλοί µιλούν για κρίση.
Θα πρέπει να είµαστε ευέλικτοι, δηµιουργικοί και να ανταποκρινόµαστε άµεσα και µε
τον πιο ανταγωνιστικό τρόπο στις ανάγκες των υφιστάµενων ή νέων πελατών µας.
Γιαυτό, σας παρακαλώ πολύ, παρακολουθήστε απο κόντα τις ανάγκες τους, τις νέες
συνήθειες που δηµιουργούνται, τις ευαισθησίες τους και ενηµερώστε την επιχείρηση
µας. ∆είτε ακόµα τον ανταγωνισµό και πως αυτός προσαρµόζεται και αντιδρά στις νέες

προκλήσεις. Η δική σας παρατηρητικότητα και προσφορά είναι ύψιστης σηµασίας γιατί
όχι µόνο θα µας βοηθήσει να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα αλλά και να αξιοποιήσουµε
νέες αγορές και ευκαιρίες».
Πολλοί κολοσσοί του διεθνούς επιχειρηµατικού σκηνικού χρησιµοποιώντας βέβαια
πολύ πιό εξεζητηµένα µέσα και τεχνολογίες κάνουν ακριβώς αυτό που επιχειρήσαµε
να περιγράψουµε απλά και παραστατικά πιο πάνω. Το µεγαλύτερο «κατάστηµα» του
κόσµου, τα περίφηµα Wall Marts έχουν ήδη προσλάβει κόσµο που ασχολείται
καθηµερινά στο να απαντήσει τις στρατηγικής πλέον σηµασίας ερωτήσεις.
Τι θα πρέπει να προσφέρω τώρα στους πελάτες µου στα πλαίσια των νέων τους
αναγκών ;
Πώς ανταποκρίνοµαι στις αυξηµένες ευαισθησίες τους στο θέµα του κόστους ;
Ποιές ευκαιρίες µου προσφέρονται και πως τις αξιοποιώ ; Ποιές συνεργασίες και
συµµαχίες θα µπορούσα να κάνω στα πλαίσια της νέας κατάστασης ;
Ίσως µερικοί να σκέφτονται πως όλα αυτά είναι θεωρητικά και πως υπάρχουν µόνο
µεγάλα προβλήµατα στον ορίζοντα. Ίσως να πνίγονται απο µια απαισιόδοξη
καταθλιπτική και καταστροφική διάθεση µια και βλέπουν αυτό που έκαναν να µην
αποδίδει πλέον και να οδηγείται προς το ...τέλος.
Και όµως. Ο τρόπος αυτός σκέψης είναι εγγυηµένη συνταγή για αποτυχία.
Ο άλλος, η αξιοποίηση των αλλαγών είναι συνταγή επιτυχίας. Ας µη ξεχνούµε οτι
πολλές επιχειρήσεις και δηµιουργήθηκαν, και µεγάλωσαν και µεγαλούργησαν σε
δύσκολους καιρούς.
Ανεξάρτητα µε το αντικέιµανο ενασχόλησης µας, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να
βρούµε θετικά. Έχοµε π.χ. εστιατόριο και ο κόσµος αρχίζει πλέον να τρώει σπίτι ;
Ας προσαρµοστούµε στην αλλαγή προσφέροντας του delivery ή take away στην ίδια
ποιότητα και σε καλύτερη τιµή. Είµαστε εισαγωγείς και τα προιόντα µας θεωρούνται
πλέον ακριβά ; Ας αναζητήσουµε φθηνότερα σε µια παγκόσµια πλέον αγορά και ας
µη µεµψοιµηρούµε απλά οτι δεν υπάρχουν πωλήσεις. Είµαστε ξενοδοχιακή µονάδα
µε χαµηλές κρατήσεις απο ξένους τουρίστες ; Ας στρατφούµε γρήγορα και
δηµιουργικά στο δικό µας κοινό. Βλέποµε ότι υπάρχει κίνηση και ζήτηση για ένα
προιόν ή κάποια υπηρεσία ; Ας συµµαχήσουµε µε κάποιο για να την προσφέρουµε.
∆εν υπάρχει ούτε χρόνος αλλά ούτε λόγος να γίνουµε ειδικοί σε όλα. Είναι µεγάλη
τέχνη να ξιοποιούµε τις δυνατότητες, τις γνώσεις και τις πηγές άλλων. Στα πλαίσια
δεοντολογίας βέβαια και επαγγελµατισµού.
Ας έχουµε ανοιχτά λοιπόν τα µάτια για να αξιοποιούµε αλλαγές και ευκαιρίες.
Ας σταµατήσουµε να βλέπουµε µόνο την προβληµατική και δύσκολη όψη !
Υπάρχει και προοπτική και δυνατότητα. Έξω όµως απο το τηγάνι !
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