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αθώς οι συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008 επιδεινώνονται όλο και
περισσότερο, εταιρείες, κλάδοι και ολόκληρες αγορές πασχίζουν να γαντζωθούν από
Κτη ζωή,
ή έχουν ήδη πάψει να υφίστανται. Και οι αναταράξεις µπορεί να µην σταµατήσουν σύντοµα.

Το βιβλίο αυτό, που είναι γεµάτο αφενός µε διαφωτιστικά παραδείγµατα εταιρειών που
διαθέτουν αντοχή και οι οποίες διασχίζουν µε επιτυχία τις φουρτουνιασµένες θάλασσες,
και αφετέρου µε πολλά λυπηρά παραδείγµατα χρεοκοπηµένων ή καταρρεουσών εταιρειών που δεν ήταν προετοιµασµένες για το χάος το οποίο κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν,
παρέχει µια βαθιά διεισδυτική µατιά και πρακτικές στρατηγικές όχι µόνο για να επιβιώσει
µια εταιρεία στην τωρινή οικονοµική κάµψη, αλλά και να ευηµερήσει εν µέσω των πολλών
διακυµάνσεων που την περιµένουν.
Στο επίκεντρο αυτού του βιβλίου βρίσκεται ένα καινοτοµικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης του
Χάους, για να ελαχιστοποιήσουµε τα τρωτά σηµεία, να εκµεταλλευτούµε τις ευκαιρίες
και να προσπεράσουµε ανταγωνιστές µας, οι περισσότεροι από τους οποίους εφαρµόζουν
εναγωνίως τις ίδιες παλιές τακτικές πανικού που είναι οι γενικές περικοπές, οι µεγάλες
µειώσεις τιµών και το «τσεκούρωµα» των επενδύσεων στο µάρκετινγκ, τις µάρκες και την
ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το σύστηµα που περιγράφουµε σε αυτό το βιβλίο σάς βοηθάει
να ξανασκεφτείτε πλήρως πώς θα κινηθείτε και θα δραστηριοποιηθείτε στην αγορά όσο
διαρκεί η ύφεση, αλλά και σε άλλες ταραχώδεις καταστάσεις, µεταξύ των οποίων είναι
και οι εξής:
Να αναπτύξετε συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης για να εντοπίσετε τα πρώτα σηµάδια αναστάτωσης, µεταξύ των οποίων είναι οι ανατρεπτικές καινοτοµίες και τα σοκ

Να καταρτίσετε αναλυτικά σενάρια για τη χειρότερη περίπτωση, την καλύτερη περίπτωση και την πιο πιθανή περίπτωση, χρησιµοποιώντας τις στρατηγικές για να χειριστείτε αποτελεσµατικά καθεµία από αυτές

Να µειώσετε το κόστος ή να αυξήσετε την αποτελεσµατικότητα µε στρατηγικό τρόπο
σε συγκεκριµένα τµήµατα: οικονοµικών, τεχνολογίας των πληροφοριών, παραγωγής,
προµηθειών και ανθρωπίνων πόρων

Να διασφαλίσετε το µερίδιό σας στην αγορά από βασικά τµήµατα πελατών χωρίς να
µειώσετε τον προϋπολογισµό έρευνας πελατών και µάρκετινγκ

Να συµπιέσετε τον στρατηγικό σχεδιασµό σε µικρότερους, τρίµηνης διάρκειας, κύκλους, για να παρακολουθείτε καλύτερα τον παλµό της εταιρείας

Να αποτρέψετε τις πιθανότατα καταστροφικές συνέπειες της εγκατάλειψης των βασικών αρχών

Το βιβλίο αυτό, εκτός του ότι είναι σύγχρονο, πρακτικό και συναρπαστικό, είναι και ένας
ανεκτίµητος οδηγός για τους ηγέτες επιχειρήσεων, που αγωνίζονται να επιβιώσουν στις
σύγχρονες οικονοµικές θύελλες και να ευηµερήσουν, παρά τις αναπόφευκτες αναταράξεις του αύριο.

Σχεδιασµός εξωφύλλου: Pema Studio
Φωτογραφία Philip Kotler: Nathan Mandell

«Είναι ένα απλό και πάρα πολύ σηµαντικό γεγονός ότι η πρακτική του µάνατζµεντ χρειάζεται
νέα εργαλεία, όπως άλλωστε και η οικονοµία και το χρηµατοπιστωτικό µας σύστηµα γενικότερα.
Το βιβλίο αυτό είναι ένα άριστο ξεκίνηµα για τη διαδικασία εξοπλισµού µε νέα εργαλεία και ειδικότερα η έµφασή του στο να αποκτήσει ο οργανισµός αντοχή. Αφήστε τον Philip Kotler
να µας δώσει την ώθηση τη στιγµή που τη χρειαζόµαστε περισσότερο.»
-Tom Peters, ένας εκ των συγγραφέων του In Search of Excellence

«Ένα βιβλίο χωρίς προηγούµενο, για εποχές χωρίς προηγούµενο. Ίσως θα έπρεπε να το διαβά-Marshall Goldsmith, συγγραφέας
σουν όλοι οι µάνατζερ στον σύγχρονο χαοτικό κόσµο.»
του What Got You Here Won’t Get You There και του Succession: Are You Ready?

«Η χρονική συνύπαρξη του Kotler και του Caslione είναι απλώς τέλεια. Το βιβλίο αυτό παρέχει
τροµακτικές διεισδυτικές µατιές στη νέα µας κανονικότητα των αναταράξεων και της
αβεβαιότητας, που οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν είναι προετοιµασµένες να διαχειριστούν.
Το βιβλίο αυτό είναι ένα άριστο εγχειρίδιο στρατηγικής για ηγέτες επιχειρήσεων και τους
οργανισµούς τους, για τη διαχείριση και την υπερνίκηση όλων των κρίσεων, τώρα αλλά και
στην Εποχή των Αναταράξεων.»

ΧΑΟΣ

Στο βιβλίο αυτό, κορυφαίοι εµπειρογνώµονες σε θέµατα στρατηγικής, όπως οι Philip Kotler και John Caslione, παρουσιάζουν τη γεµάτη ενδιαφέρον, και ενδεχοµένως ανησυχητική, άποψη ότι αυτή η ταραχώδης περίοδος δεν είναι µια παρέκκλιση αλλά το νέο
πρόσωπο της κανονικότητας. Πράγµατι, η οικονοµική κάµψη αποτελεί µέρος µιας συνεχώς ταλαντευόµενης Εποχής των Αναταράξεων, όπου ο κίνδυνος και οι ευκαιρίες γίνονται γρήγορα αντιληπτές απ’ όλο τον κόσµο, ενώ είναι πλέον αναπόσπαστα συνδεδεµένες
µε την παγκοσµιοποίηση και την τεχνολογία. Έχουµε να ασχοληθούµε µ’ έναν κόσµο που
καταποντίζει τους απροετοίµαστους αλλά ανταµείβει τους προετοιµασµένους, δηλαδή
εκείνες τις ισχυρές εταιρείες που έχουν την ικανότητα να προβλέπουν γρήγορα και να αντιδρούν αποτελεσµατικά στις πιθανές απειλές.

-Ferdinando «Nani» Falco Beccalli, πρόεδρος και γενικός διευθυντής της GE International

«Σε εποχές πρωτοφανών αναταράξεων και ρευστότητας, οι νέοι τρόποι σκέψης σχετικά µε
τα πολύ σοβαρά ζητήµατα που σύντοµα θα συναντήσουν οι ηγέτες επιχειρήσεων είναι
απαραίτητοι. Το βιβλίο αυτό παρέχει µια συγκλονιστική ανάλυση των θεµάτων και τον οδικό
χάρτη που απαιτείται για να κινηθούν µέσα σ’ ένα όλο και πιο επικίνδυνο και απρόβλεπτο
-John Hahn, διευθύνων σύµβουλος της Providence Equity
επιχειρησιακό περιβάλλον.»
«Όταν ο ουρανός είναι κατάµαυρος, τα πιο φωτεινά αστέρια λάµπουν καλύτερα. Στον καταθλιπτικό ουρανό του µάρκετινγκ, ο Philip Kotler είναι το πιο φωτεινό αστέρι µας.
Μαζί µε τον εµπειρογνώµονα, σε θέµατα στρατηγικής, John Caslione, δηµιούργησε αυτό
το ξεχωριστό, χρονικά εύστοχο, πρακτικό βιβλίο για την καθοδήγηση της επιχείρησης
σε περιόδους αναταράξεων. Αγοράστε το. ∆ιαβάστε το. Εφαρµόστε το.»
-Malcolm McDonald, επίτιµος καθηγητής στο Cranfield University School of Management,
Μεγ. Βρετανία, συγγραφέας του Creating a Company for Customers

«Από αυτή την Εποχή των Αναταράξεων άλλοι θα βγουν κερδισµένοι και άλλοι χαµένοι.
Το βιβλίο αυτό παρέχει ένα εύστοχο χρονικά πλαίσιο για την αντιµετώπιση της αναστάτωσης
και του αγώνα µηδενικού αθροίσµατος για την επιβίωση.»
-George Day, καθηγητής Μάρκετινγκ στο Wharton School, University of Pennsylvania
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Περισσότερα επαινετικά λόγια για το βιβλίο
από διάφορα µέρη του κόσµου
«Οι αναταράξεις είναι ακανόνιστες. Και απρόβλεπτες. Παρ’ όλα αυτά οφείλουµε να
τις αντιµετωπίσουµε. Στο βιβλίο αυτό ο Kotler και ο Caslione δεν µας υπενθυµίζουν
απλώς να προσέχουµε τα πρόδροµα σήµατά τους. ∆ίνουν στους ηγέτες επιχειρήσεων
έναν εξαιρετικό χάρτη για το πώς να οδηγήσουν µια εταιρεία µε επιτυχία σε µια
περίοδο κρίσης.» -Friedrich von Metzler, διευθύνων εταίρος της B. Metzler seel.,
Sohn & Co. Holding AG
«Οι αναταράξεις και η αδυναµία πρόβλεψης είναι οι αναπόφευκτες πραγµατικότητες
των αµέσως επόµενων ετών. Όντως ταξιδεύουµε σε άγνωστες θάλασσες µη έχοντας
καλούς χάρτες. Το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να συνεχίσει την
πορεία της χωρίς χάρτη. Αυτό το απίστευτα χρήσιµο και εξυπηρετικό βιβλίο παρέχει
σαφή και πρακτική καθοδήγηση για τις πολλές και δύσκολες αποφάσεις που οι
µάνατζερ και οι ηγέτες θα χρειαστεί να λάβουν σε εποχές αναταράξεων. Είναι σαν να
έχετε στο πλευρό σας τους συγγραφείς και τη σοφία τους ενώ κινείστε σε άγνωστες και
επικίνδυνες θάλασσες.» -Peter Schwartz, Monitor Global Business Network
«Ένα εγχειρίδιο µε οδηγίες χρήσης που θα βοηθήσει τις οµάδες µάνατζµεντ να
καθοδηγήσουν τις εταιρείες τους σε αυτή την εποχή της παγκόσµιας καταστροφής.
Το βιβλίο αυτό πρέπει να το διαβάσουν όσοι θέλουν να βρουν ένα σωσίβιο για να
γλιτώσουν την εταιρεία τους.» -Ed Kaplan, επίτιµος πρόεδρος Zebra Technologies
«Το βιβλίο αυτό αφορά πραγµατικά γεγονότα που εξελίσσονται σε πραγµατικό
χρόνο. Παγκόσµιες αυθεντίες σε θέµατα µάρκετινγκ και στρατηγικής, ο Philip Kotler
και ο John Caslione, θίγουν το θέµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης µε εµπειρία,
σοφία, και χειροπιαστές συµβουλές.» -Dr. Evert Gummesson, καθηγητής µάρκετινγκ
Stockholm University School of Business, Σουηδία, συγγραφέας του Total
Relationship Marketing
«Σήµερα, ελάχιστοι ηγέτες επιχειρήσεων καταλαβαίνουν πραγµατικά τι θα αλλάξει
στον κλάδο τους µετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση της περιόδου 2008-2009. Κάθε
κλάδος θα παίζει εφεξής µε βάση καινούργιους κανόνες. Το βιβλίο αυτό είναι ένα
απαραίτητο ανάγνωσµα για όσους θέλουν να βγουν νικητές σε αυτές τις ταραχώδεις
και αβέβαιες εποχές.» -Stefan Barden, διευθύνων σύµβουλος Northern Foods plc.,
Μεγάλη Βρετανία
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«Στο βιβλίο αυτό ο Philip Kotler και ο John Caslione αναλύουν τη νέα ταραχώδη
παγκόσµια τάξη. Το βιβλίο αυτό παρέχει έναν ισχυρό και εύστοχο οδηγό για τη νέα
πραγµατικότητα.» -Stuart Crainer, εκδότης του Business Strategy Review,
δηµιουργός του Thinkers 50, Μεγάλη Βρετανία
«Το βιβλίο αυτό παρέχει στους ηγέτες των επιχειρήσεων ένα ανεκτίµητο πλαίσιο που
θα τους βοηθήσει να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους µε σύνεση µέσα στις
ταραχώδεις φάσεις των σύγχρονων αγορών. Είναι ο ενδεδειγµένος χάρτης πλοήγησης
για κάθε σύγχρονο ηγέτη επιχείρησης και για το χαοτικό µέλλον που µας περιµένει.»
-Walter Giorgio Scott, καθηγητής, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Μιλάνο,
Ιταλία
«Το βιβλίο αυτό παρέχει έναν πολύτιµο οδηγό που θα βοηθήσει τους µάνατζερ να
µετασχηµατίσουν το χάος σε τάξη και να εκµεταλλευτούν τις αναταράξεις στην
αγορά για να ενισχύσουν την ηγεσία της εταιρείας. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να
διαβαστεί.» -Fernando Trias de Bes, οικονοµολόγος και συγγραφέας, ESADE
Business School, Βαρκελώνη, Ισπανία, συγγραφέας του Lateral Marketing
«Με την ευκαιρία του χρηµατοπιστωτικού τσουνάµι ο Kotler και ο Caslione εύστοχα
πρότειναν ένα σηµαντικό νέο βιβλίο, αυτό που κρατάτε στα χέρια σας, το οποίο θα
σας βοηθήσει ώστε να ενσωµατωθεί περισσότερη αντοχή στο µάνατζµεντ και στο
µάρκετινγκ των εταιρειών που στοχεύουν να είναι κερδοφόρες, παρά τις αναταράξεις
που υπάρχουν. Το βιβλίο αυτό προχωρεί και πέρα από την οικονοµική θεωρία της
στατικής ισορροπίας στη θεωρία του δυναµικού µάνατζµεντ και µάρκετινγκ.» -Professor
Taihong Lu, Sun Yat-sen University, µέλος του ∆.Σ. China Marketing Research Center,
συγγραφέας του Marketing Management, A China Perspective
«Η εµφάνιση του βιβλίου αυτού είναι πολύ σηµαντική σε µια εποχή που πολλοί
οικονοµολόγοι και ειδικοί σε χρηµατοπιστωτικά θέµατα απλώς µαντεύουν, ενώ οι
περισσότεροι δίνουν απλώς εκ των υστέρων ερµηνείες για τις παγκόσµιες
χρηµατοπιστωτικές κρίσεις. Ο Kotler και ο Caslione έχουν µια ξεκάθαρη εικόνα για
τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση, τις διαφαινόµενες τάσεις και (ακόµη πιο
πολύτιµο), δίνουν πρακτικές συµβουλές για το πώς µπορούν οι ηγέτες επιχειρήσεων
να κινηθούν µε επιτυχία στη νέα ταραχώδη οικονοµία. Το βιβλίο αυτό πρέπει να
αποτελεί σηµείο αναφοράς για κάθε επιχειρηµατία στην Εποχή των Αναταράξεων.»
-Alexander Izhorsky, Ph.D. in economics, διευθύνων σύµβουλος of the Association
of Marketing Research, Ρωσία, αρχισυντάκτης του διεθνούς περιοδικού Marketolog
«Ένα βιβλίο που θα έπρεπε να είχε γραφτεί πριν από δέκα χρόνια και που είναι
εξαιρετικά απαραίτητο σήµερα, τελικά ήρθε. Το βιβλίο αυτό προσφέρει προτάσεις µε
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συστηµατικό τρόπο, παρέχοντας την πολυπόθητη ελπίδα εν µέσω της σηµερινής
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.» -Waldermar Pfoertsch, China Europe International
Business School, Σαγκάη, Κίνα
«Το βιβλίο αυτό δίνει στους ηγέτες επιχειρήσεων ιδέες και έναν οδικό χάρτη για τα
συστήµατα και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τις νέες καταστάσεις του
σήµερα: τις απρόβλεπτες αναταράξεις. Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσάγουν οι
συγγραφείς είναι συγκλονιστικά, η ανάλυσή τους εύστοχη και οι συµβουλές τους
ανεκτίµητες για να ευηµερήσει κάποιος στην εποχή των αναταράξεων.» -Linden R.
Brown, πρόεδρος, MarketCulture Strategies, Inc., Αυστραλία
«Η παροµοίωση µε τις αναταράξεις που συµβαίνουν στη φύση είναι έξυπνη επειδή
οδηγεί ανώδυνα στην ανάγκη για ένα ‘’σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης’’ στο χώρο
των επιχειρήσεων. Οι µετεωρολόγοι ασχολούνται µε αυτό εδώ και καιρό και παρόλο
που δεν µπορούµε να αποτρέψουµε έναν τυφώνα, µια ξηρασία ή µια λαίλαπα,
µπορούµε να προετοιµαστούµε γι’αυτά. Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων πρέπει να
κάνουν το ίδιο… και οι συγγραφείς σάς βοηθούν να το κάνετε µε εργαλεία και µε
στρατηγικές.» -Joe Plummer, Columbia University and Olson Zaltman Associates
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Το 2008, όταν οι ΗΠΑ επλήγησαν από χρηµατοπιστωτική κατάρρευση,
οι σπόροι της οποίας είχαν φυτευτεί πολύ νωρίτερα, πελάτες και φίλοι
µάς έθεσαν το εξής ερώτηµα: «Πόσο θα διαρκέσει αυτό;» Ήθελαν να
ξέρουν αν θα ήταν µια βραχυπρόθεσµη ύφεση, µια βαθιά ύφεση ή µια
ακόµη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση. Τον ίδιο χρόνο, όταν τέθηκε το
ίδιο ερώτηµα στον βραβευµένο µε το Νόµπελ των Οικονοµικών Gary
Becker, η απάντησή του ήταν: «Κανείς δεν γνωρίζει. Εγώ, σίγουρα δεν
το γνωρίζω». Ποιο ήταν το µήνυµα; Μην εµπιστεύεστε τους οικονοµολόγους οι οποίοι λένε ότι ξέρουν.
Είναι γεγονός ότι µπαίνουµε σε µια νέα εποχή αναταράξεων οι
οποίες µάλιστα είναι ιδιαίτερα µεγάλες. Στο βιβλίο του µε τίτλο The
Age of Turbulence/Η εποχή των αναταράξεων, (Penguin Press, 2007), ο
Alan Greenspan περιγράφει την πολύπλευρη εµπειρία του από την
ιδιότητά του ως διοικητή του Federal Reserve, της Οµοσπονδιακής
Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ και ενός εκ των ισχυρότερων ανθρώπων στον κόσµο. Ο Greenspan κλήθηκε να αντιµετωπίσει µεγάλο
αριθµό οικονοµικών αναταράξεων και σοκ, για τα οποία η µόνη λύση
ήταν να προσπαθεί να ξεµπερδέψει κανείς το κουβάρι κάνοντας ταυτόχρονα την προσευχή του. Κλήθηκε να χειριστεί σηµαντικά προβλήµατα των Ηνωµένων Πολιτειών, όπως το διογκούµενο εµπορικό
έλλειµµα και η χρηµατοδότηση του συνταξιοδοτικού, αλλά και ο σωστός ρόλος των κρατικών ρυθµίσεων.
Ο κόσµος σήµερα είναι πιο αλληλένδετος και αλληλεξαρτηµένος
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από όσο ποτέ άλλοτε. Η παγκοσµιοποίηση και η τεχνολογία είναι οι
δύο κύριες δυνάµεις που βοήθησαν να δηµιουργηθεί ένα καινούργιο
επίπεδο αλληλένδετης ευθραυστότητας στην παγκόσµια οικονοµία.
Παγκοσµιοποίηση σηµαίνει ότι οι παραγωγοί σε µια χώρα εισάγουν
όλο και περισσότερους πόρους από άλλες χώρες και εξάγουν όλο και
περισσότερη από την παραγωγή τους προς άλλες χώρες. Η τεχνολογία
–µε τη µορφή των υπολογιστών, του ∆ιαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας– δίνει τη δυνατότητα διακίνησης των πληροφοριών ανά τον
κόσµο µε την ταχύτητα του φωτός. Η είδηση µιας πολύ σηµαντικής
ανακάλυψης, ενός εταιρικού σκανδάλου ή του θανάτου µιας σηµαίνουσας προσωπικότητας γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσµο. Τα καλά
νέα είναι η µείωση του κόστους, αλλά τα άσχηµα είναι η αύξηση του
ενδεχοµένου να βρεθεί κανείς τρωτός. Η προµήθεια πόρων από τρίτες πηγές ανέκαθεν είχε τους υποστηρικτές και τους επικριτές της. Ενώ
η παγκόσµια αλληλεξάρτηση λειτουργεί υπέρ όλων στις καλές εποχές,
δεν αργεί να προκαλέσει πολύ πόνο και δεινά στις άσχηµες εποχές.
Όµως, τι είναι οι αναταράξεις; Τις αντιλαµβανόµαστε όταν συµβαίνουν στη φύση. ∆ηµιουργούν αναστάτωση µε τη µορφή τυφώνων,
θυελλών, κυκλώνων ή τσουνάµι. Τις αναταράξεις τις αντιλαµβανόµαστε κατά καιρούς και στη διάρκεια µιας πτήσης, όταν ο πιλότος µας
ειδοποιεί να δέσουµε τη ζώνη του καθίσµατός µας. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις η σταθερότητα και η προβλεπτότητα χάνονται. Αντί γι’
αυτό υφιστάµεθα κλυδωνισµούς, αναπηδάµε και δεχόµαστε αντίρροπες και αδίστακτες δυνάµεις. Μερικές φορές µάλιστα οι αναταράξεις
είναι τόσο συνεχόµενες που βυθίζουν ολόκληρη την οικονοµία σε µια
κάµψη, µια ύφεση ή ενδεχοµένως σε παρατεταµένη οικονοµική κρίση.
Οι οικονοµικές αναταράξεις µάς προκαλούν τον ίδιο αντίκτυπο όπως
και οι φυσικές αναταράξεις. Τη µια στιγµή ακούµε ότι στο Μαϊάµι κατασκευάστηκαν περισσότερα διαµερίσµατα από αυτά που αγοράζουν
οι αγοραστές. Οι κερδοσκόποι επωµίζονται το κόστος και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις πληρωµές. Μαθαίνουµε ειδήσεις για
οικογένειες που αγόρασαν σπίτι µε δάνειο χωρίς να έχουν εισοδή-
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µατα, ούτε περιουσιακά στοιχεία. Τώρα δεν µπορούν να πληρώσουν
τις δόσεις των στεγαστικών δανείων τους και αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο της κατάσχεσης. Οι τράπεζες συνειδητοποιούν ότι έχουν στα
βιβλία τους «νεκρά» περιουσιακά στοιχεία λόγω τιτλοποίησης και διστάζουν να χορηγήσουν περισσότερα δάνεια είτε σε πελάτες είτε σε
άλλες τράπεζες. Οι καταναλωτές ακούνε αυτές τις ειδήσεις και από
τις δαπάνες που βασίζονται σε πιστώσεις στρέφονται προς την αποταµίευση, αναγκάζοντας τις εταιρείες που πωλούν αυτοκίνητα, έπιπλα
και άλλα «είδη που µπορεί να αναβληθεί η αγορά τους» να παρουσιάσουν µείωση των πωλήσεων. Με τη σειρά τους αυτές οι εταιρείες ανακοινώνουν µαζικές απολύσεις που οδηγούν σε µικρότερη διαθέσιµη
αγοραστική δύναµη των καταναλωτών. Στο µεταξύ, οι εταιρείες επιβραδύνουν τις αγορές τους από άλλες εταιρείες προκαλώντας ως εκ
τούτου προβλήµατα στους προµηθευτές τους, που µε τη σειρά τους
απολύουν τους υπαλλήλους τους.
Οι εταιρείες που βρίσκονται σε τέτοιες δυσκολίες τείνουν να προχωρούν σε γενικές περικοπές. Μειώνουν σηµαντικά τον προϋπολογισµό τους για έρευνα και ανάπτυξη και για µάρκετινγκ, γεγονός που
υπονοµεύει και τη βραχυπρόθεσµη ανάκαµψή τους και το µακροπρόθεσµο µέλλον τους. Οι καταναλωτές, οι εργάτες, οι παραγωγοί, οι τραπεζίτες, οι επενδυτές και άλλοι οικονοµικοί φορείς θεωρούν ότι ζουν
µέσα σε µια οικονοµική θύελλα, µια δίνη που δεν µπορεί να σταµατήσει, ούτε να ανακοπεί.
Ευτυχώς, µια τέτοια ανατάραξη είναι βραχύβια. Στο παρελθόν
όντως συνέβαινε αυτό. Αυτή δεν ήταν η συνήθης κατάσταση µιας οικονοµίας. Πράγµατι, οι οικονοµίες συχνά επιστρέφουν στις «κανονικές» συνθήκες, αλλά στη νέα αυτή εποχή η ανατάραξη, σε διάφορα
επίπεδα, αναδεικνύεται στη βασική κατάσταση. Μια συγκεκριµένη
χώρα µπορεί να πληγεί σοβαρά από αναταράξεις, όπως συνέβη µε την
Ισλανδία, το 2008, όταν οι τράπεζές της χρεοκόπησαν. Ένας συγκεκριµένος κλάδος –της διαφήµισης, για παράδειγµα– µπορεί να πληγεί
σοβαρά από τις αναταράξεις, καθώς οι εταιρείες διοχετεύουν περισ-
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σότερα από τα χρήµατά τους που διέθεταν για τηλεοπτικά διαφηµιστικά µηνύµατα των τριάντα δευτερολέπτων σε πιο σύγχρονα µαζικά
µέσα όπως οι σελίδες στο ∆ιαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά µηνύµατα, τα
blogs και τα µηνύµατα σε podcasts. Μερικές αγορές µπορεί να παρουσιάζουν και αυτές αναταράξεις, όπως η αγορά κατοικίας ή η αγορά
αυτοκινήτων. Τέλος, µεµονωµένες εταιρείες, όπως η General Motors,
η Ford και η Chrysler, µπορεί να πληγούν από τις αναταράξεις, ενώ
κάποιες άλλες –η Toyota ή η Honda, για παράδειγµα– µπορεί να υποστούν µικρότερες καταστροφές.
Το γεγονός ότι µια συγκεκριµένη εταιρεία µπορεί να ζήσει µέσα σε
συνθήκες αναταράξεων και, αν αυτές διαρκέσουν αρκετά, σε συνθήκες ύφεσης, υπογραµµίζεται στο περίφηµο βιβλίο του Andy Grove µε
τίτλο Only the Paranoid Survive/Μόνο οι παρανοϊκοί επιβιώνουν (Currency
Doubleday, 1999). Με την ιδιότητά του ως πρώην γενικού διευθυντή της
Intel Corporation, ο Grove ήταν αναγκασµένος να αντιµετωπίσει κάθε
λογής απειλή που στρεφόταν κατά της προβεβληµένης θέσης της Intel
στον κλάδο της κατασκευής ηµιαγωγών για υπολογιστές. Θα χρειαζόταν απλώς ένας έξυπνος ανταγωνιστής που θα εµφανιζόταν στην
αγορά µε έναν ανώτερης ποιότητας και µικρότερης τιµής ηµιαγωγό,
για να εκδιώξει την Intel από τον θρόνο της. Ο Grove χρειαζόταν να
ζήσει µε την αβεβαιότητα. Η Intel έπρεπε να κατασκευάσει ένα σύστηµα
έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θα φανέρωνε τα σηµάδια του επικείµενου προβλήµατος. Έπρεπε να δηµιουργήσει εναλλακτικά σενάρια για αντιµετώπιση πιθανών καταστάσεων. Επίσης, έπρεπε να
προσχεδιάσει ορισµένες κινήσεις αντίδρασης προς τα διάφορα σενάρια σε περίπτωση που συνέβαιναν όντως στην πράξη.
Ο Grove χρειάστηκε να δηµιουργήσει ένα σύστηµα το οποίο θα
παρείχε εξασφάλιση κατά του κινδύνου και θα απαντούσε στην αβεβαιότητα. Για ένα τέτοιο σύστηµα επινοήσαµε κάποιο όνοµα. Το ονοµάσαµε αντίδραση σε µια χαοτική κατάσταση. Όλες οι εταιρείες
χρειάζεται να ζουν µε τον κίνδυνο (κάτι που είναι µετρήσιµο) και την
αβεβαιότητα (η οποία δεν είναι µετρήσιµη). Χρειάζεται να διαµορ-
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φώσουν ένα σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης, ένα σύστηµα κατάστρωσης σεναρίων και ένα σύστηµα γρήγορης αντίδρασης για τη διαχείριση και τη δραστηριοποίηση στην αγορά σε περιόδους ύφεσης και
υπό άλλες συνθήκες αναταράξεων. Όµως η διαπίστωσή µας είναι ότι
οι περισσότερες εταιρείες λειτουργούν χωρίς να διαθέτουν ένα σύστηµα αντίδρασης σε µια χαοτική κατάσταση. Οι άµυνές τους είναι
διάσπαρτες και ανεπαρκείς. Η Motorola δεν διαθέτει σύστηµα αντίδρασης σε µια χαοτική κατάσταση. Ούτε η General Motors. Το ίδιο
συµβαίνει και µε αµέτρητες άλλες εταιρείες στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη,
στην Ασία και σε αγορές σε ολόκληρο τον κόσµο.
Οι περισσότερες εταιρείες λειτουργούν µε βάση την υπόθεση ότι
υπάρχει ένα σύστηµα που αποκαθιστά την ισορροπία αυτόµατα. Οι
οικονοµολόγοι κατασκεύασαν τη θεωρία των τιµών έχοντας στο µυαλό
τους την ισορροπία. Αν παρουσιαστεί πλεονάζουσα προσφορά, τότε οι
παραγωγοί θα µειώσουν τις τιµές τους. Οι πωλήσεις θα αυξηθούν και
έτσι θα απορροφηθεί η πλεονάζουσα προσφορά. Αντίστροφα, αν παρουσιαστεί έλλειµµα, οι παραγωγοί θα αυξήσουν τις τιµές τους σε τέτοιο επίπεδο που θα εξισορροπήσει τη ζήτηση και την προσφορά. Και
τότε θα επικρατήσει ισορροπία.
Υποστηρίζουµε ότι η ανατάραξη, και ειδικότερα η έντονη ανατάραξη, µε τα συνεπακόλουθά της που είναι το χάος, ο κίνδυνος και η
αβεβαιότητα, αποτελούν σήµερα την συνήθη κατάσταση που χαρακτηρίζει τους οικονοµικούς κλάδους, τις αγορές και τις εταιρείες. Η
ανατάραξη είναι η νέα κανονική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται
από περιοδικές και διακοπτόµενες εξάρσεις ευηµερίας και κάµψης,
συµπεριλαµβανοµένων των παρατεταµένων κάµψεων που ισοδυναµούν µε ύφεση ή ακόµη και οικονοµική κρίση. Η ανατάραξη έχει δύο
σηµαντικές συνέπειες. Η µία είναι µε ό,τι κάνει τις εταιρείες πιο τρωτές και απέναντι σ’ αυτό χρειάζονται ένα αµυντικό τείχος. Η άλλη είναι
η ευκαιρία, η οποία πρέπει να αξιοποιείται. Οι άσχηµες εποχές είναι
άσχηµες για πολλούς και καλές για µερικούς. Η ευκαιρία παρουσιάζεται όταν µια ισχυρή εταιρεία µπορεί να αποσπάσει τη δουλειά ενός
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ανταγωνιστή ή ακόµη και να εξαγοράσει έναν αποδυναµωµένο ανταγωνιστή σε τιµή ευκαιρίας. Η ευκαιρία εµφανίζεται όταν µια εταιρεία
δεν περικόπτει κρίσιµα στοιχεία κόστους, ενώ το κάνουν όλοι οι ανταγωνιστές της.
Αν είναι σωστές οι προβλέψεις µας, τότε οι εταιρείες χρειάζονται
ένα σύστηµα αντίδρασης σε µια χαοτική κατάσταση για να αντιµετωπίζουν την αβεβαιότητα. Ένα τέτοιο σύστηµα θα περιγράψουµε και θα
εξηγήσουµε, παράλληλα µε περιπτώσεις εταιρειών που έχουν πέσει
θύµατα της χαοτικής κατάστασης που προέκυψε από τις αναταράξεις,
και πολλές περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες εκµεταλλεύτηκαν τη χαοτική κατάσταση. Ελπίζουµε το βιβλίο αυτό να βοηθήσει την εταιρεία
σας να κάνει ελιγµούς, να αποδώσει και να ευηµερήσει στη νέα εποχή
στην οποία έχουµε ήδη εισέλθει: την εποχή των αναταράξεων.

Philip Kotler
John A. Caslione
Χάος, Οι Επιχειρήσεις στην Εποχή των Αναταράξεων
www.chaoticsstrategies.com
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Θα θέλαµε να αναφέρουµε τις πολλές επιρροές που δέχτηκε η σκέψη
µας ξεκινώντας από τον πατέρα του µάνατζµεντ, τον Peter Drucker,
και το βιβλίο του µε τίτλο Age of Discontinuity, και άλλες σηµαντικές
προσωπικότητες, όπως οι Jim Collins (Good to Great), George Day &
Paul Schoemaker (Peripheral Vision), Benjamin Gilad (Early Warning),
Gary Hamel & C.K. Prahalad (Competing for the Future), Peter Schwartz (Inevitable Surprises), Peter Senge (The Fifth Discipline), Hermann
Simon (Hidden Champions) και άλλους.
Επίσης, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την Ellen Kadin και την πολύ
χρήσιµη, υποµονετική και αφοσιωµένη οµάδα της στην AMACOM, για
όλη τη βοήθειά τους σε θέµατα καθοδήγησης, για τη δηµιουργία του
βιβλίου αυτού και την έγκαιρη έκδοσή του.
Philip Kotler
John A. Caslione
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Αντιµετωπίζοντας
τις νέες προκλήσεις

Ποιο είναι το θέµα αυτού του βιβλίου; Όσοι διοικούν επιχειρήσεις
έχουν µια ορισµένη άποψη για τον κόσµο και εφαρµόζουν ένα δεδοµένο σύνολο πρακτικών για την αντιµετώπιση των προσδοκώµενων
αλλαγών στην αγορά. Κατά την άποψή τους, µε τους απλούστερους
όρους, είτε οι συνθήκες είναι κανονικές και αυτό είναι προάγγελος
ταχείας ανάπτυξης και διατηρήσιµης ευηµερίας, είτε είναι αδύναµες
και αυτό είναι προάγγελος φθίνουσας ζήτησης και ενδεχοµένως ύφεσης. Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν διαφορετικό σχέδιο δράσης για
την αντιµετώπιση καθεµιάς από αυτές τις συνθήκες που επικρατούν
στην αγορά. Σε εποχές κανονικές ανταγωνίζονται µεταξύ τους µε βάση
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ένα µίγµα επιθετικών και αµυντικών κινήσεων, αλλά είναι απίθανο να
σηµειώσουν µεγάλη επιτυχία. Σε περιόδους ταχείας ανάπτυξης διακρίνουν παντού νέες ευκαιρίες. Επενδύουν και ξοδεύουν ελεύθερα
για να κερδίσουν ό,τι µπορούν. Σε περιόδους ύφεσης οι επιχειρήσεις
µειώνουν το κόστος τους και τις επενδύσεις τους προκειµένου να διασφαλίσουν, πάλι, την επιβίωσή τους.
Όµως αυτή η άποψη για τις δύο βασικές συνθήκες της αγοράς και
τα δύο αντίστοιχα σχέδια δράσης που καθοδηγούν την επιχείρηση
είναι ξεπερασµένη. Υπάρχουν και άλλες συνθήκες της αγοράς εκτός
από αυτές τις δύο βασικές. Και υπόψη ότι οι συνθήκες µπορούν ξαφνικά να αλλάξουν. Τη µια µέρα έγινε η τροµοκρατική επίθεση της 11ης
Σεπτεµβρίου και την άλλη είχαµε την πληµµύρα εξαιτίας του τυφώνα
«Κατρίνα». Τη µια µέρα εκδηλώθηκε πανικός για τα στεγαστικά δάνεια
και τις παραιτήσεις δανειοληπτών από τα ακίνητά τους που οδηγούν σε
κατάρρευση του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Σήµερα
είναι συχνότερο το φαινόµενο των µεγάλων σοκ, που προκύπτουν ως
αποτέλεσµα µιας όλο και πιο αλληλένδετης παγκόσµιας οικονοµίας που
υποστηρίζει γιγαντιαίες ροές εµπορικών συναλλαγών και πληροφοριών.
Τα σοκ αυτά παίρνουν πολλές µορφές και έχουν πολλά µεγέθη. Σε
πολλά µέρη του κόσµου, σε πολλούς κλάδους, συµβαίνουν σηµαντικά
πράγµατα τα οποία γίνονται ελάχιστα αντιληπτά (αν όχι καθόλου) και
σίγουρα οι συνέπειές τους δεν µετρώνται. Θα µπορούσε να είναι δύο
άτοµα που µέσα στο γκαράζ κατασκεύασαν ένα καινούργιο «µηχάνηµα» που ονοµάστηκε προσωπικός υπολογιστής. Θα µπορούσε να
είναι κάποιος ονόµατι Jeff Bezos που ίδρυσε µια επιχείρηση στο ∆ιαδίκτυο µε την επωνυµία «Amazon». Ή θα µπορούσε να είναι κάποιος
άλλος που τον λένε Steve Jobs και ο οποίος κατασκεύασε το iPhone.
Θα µπορούσε όµως να είναι και ένας άλλος που οραµατίζεται οµόλογα υψηλής απόδοσης ή ένας άλλος που συνέλαβε την ιδέα να δώσει
στα στεγαστικά δάνεια µορφή χρεογράφων. Αν είχαν προσέξει αυτούς τους οραµατιστές ο κλάδος των υπολογιστών, ο κλάδος του βιβλίου, ο κλάδος της µουσικής ή ο χρηµατοπιστωτικός κλάδος θα είχαν
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ενεργήσει νωρίτερα, για να προστατέψουν τα χωράφια τους ή να εκµεταλλευτούν καινούργιες ευκαιρίες.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων χρειάζονται µια νέα άποψη για
τον κόσµο και ένα νέο πλαίσιο για την αντιµετώπισή του. Σύµφωνα µε
αυτή την άποψη, αλλαγές συµβαίνουν ανά πάσα στιγµή. Οι αλλαγές
αυτές µπορούν να έρθουν γρήγορα, από οποιαδήποτε γωνιά του κόσµου, και να επηρεάσουν οποιαδήποτε εταιρεία µε σηµαντικό αντίκτυπο. Προς αυτή την άποψη έστρεψε αρχικά την προσοχή µας ο Peter
Drucker µέσα από το βιβλίο του The Age of Discontinuity/Η εποχή της
ασυνέχειας.1 Αυτή την άποψη διατύπωσε ο Andy Grove στο βιβλίο του
µε τίτλο Only the Paranoid Survive/Μόνο οι παρανοϊκοί επιβιώνουν.2
Αυτή είναι η άποψη που διατύπωσε ο πρώην διοικητής της Οµοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, Alan Greenspan, στο βιβλίο
του The Age of Turbulence/Η εποχή των αναταράξεων.3 Αυτή είναι η
άποψη που διατύπωσε ο Clayton Christensen στο βιβλίο του Business
Innovation and Disruptive Technology/Επιχειρηµατικές καινοτοµίες και
ανατρεπτική τεχνολογία.4
Είναι και δική µας άποψη ότι σήµερα υπάρχει πολύ περισσότερος
κίνδυνος και αβεβαιότητα στις επιχειρηµατικές υποθέσεις απ’ ό,τι οποτεδήποτε στο παρελθόν, εξαιτίας των ανατρεπτικών καινοτοµιών και
των µεγάλων απροσδόκητων σοκ. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ανέκαθεν ζούσαν µε κάποιο κίνδυνο και αβεβαιότητα αγοράζοντας ασφάλιση, όποτε αυτό ήταν δυνατό, για να µετριάσουν τη ζηµιά. Σήµερα όµως
η ταχύτητα των αλλαγών και το µέγεθος των σοκ είναι µεγαλύτερα από
κάθε άλλη φορά. Αυτό που συµβαίνει στις µέρες µας δεν είναι εκείνο
που θεωρούνταν φυσιολογικό στο παρελθόν. Πρόκειται για µια καινούργια «φυσιολογική κατάσταση». Προχωρεί πέρα από τις ανατρεπτικές καινοτοµίες και συµπεριλαµβάνει και τα µεγάλα σοκ.
Όµως, πώς µπορούν να το αντιµετωπίσουν αυτό οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων; Λόγω του ότι είναι αναγκασµένοι να ασκήσουν µάνατζµεντ σε εποχές µεγαλύτερων αναταράξεων, χρειάζονται ένα σύστηµα
για να λαµβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Χρειάζονται ένα πλαίσιο µά-
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νατζµεντ και ένα σύστηµα για να αντιµετωπίσουν το χάος. Χρειάζονται ένα Σύστηµα Μάνατζµεντ του Χάους.
Έχουµε την εντύπωση ότι σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου όλοι
σχεδόν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων έχουν
την αίσθηση ότι αυτή τη φορά τα πράγµατα είναι διαφορετικά, ακόµη
κι αν δεν µπορούν να αρθρώσουν επακριβώς τι είναι αυτό που κάνει
τη διαφορά. Όµως, όπως θα διαπιστώσετε στο κεφάλαιο 1, συχνά συναντάµε µια άµεση αναγνώριση και συµφωνία όταν εξηγούµε σε αυτούς τους υπεύθυνους ότι εισήλθαν σε µια νέα φυσιολογική κατάσταση,
µια κατάσταση στην οποία οι εποχές που χαρακτηρίζονταν από δύο
κύκλους –τον ανοδικό και τον καθοδικό– έχουν περάσει για το προβλεπτό µέλλον. Έχουν την αίσθηση ότι µπήκαµε σε µια εποχή διαρκών, συνεχών αναταράξεων και έντονου χάους. Η συνειδητοποίηση
αυτή συχνά συνοδεύεται από ένα συναίσθηµα ανακούφισης ότι τώρα
µπορούν να αρθρώσουν εκείνο που αισθάνονται, σε συνδυασµό όµως
µε τον τρόµο µήπως και ο παραδοσιακός ανοδικός κύκλος δεν εµφανιστεί για να έρθουν πάλι οι καλές εποχές, τουλάχιστον όπως αυτό συνέβαινε στο παρελθόν.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο γράψαµε αυτό το βιβλίο.
Στο κεφάλαιο 1 θα εντοπίσουµε τους πολλούς παράγοντες που δηµιουργούν αυτές τις έντονες αναταράξεις που απαιτούν να επανεφεύρουν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τον τρόπο σκέψης τους, για να
υιοθετούν νέες στρατηγικές συµπεριφορές, για να ελαχιστοποιούν τα
τρωτά τους σηµεία και να εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες τους στη νέα
αυτή φυσιολογική κατάσταση.
Στο κεφάλαιο 2 θα εξηγήσουµε γιατί τα λάθη που έκαναν στο παρελθόν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, στη διάρκεια του καθοδικού
κύκλου, ενώ δεν ήταν ασφαλώς ωφέλιµα για τις επιχειρήσεις τους, στη
νέα αυτή εποχή όχι µόνο θα είναι επιζήµια, αλλά και µοιραία για µια
επιχείρηση αν δεν κατορθώσει να προσαρµοστεί.
Στο κεφάλαιο 3 θα εισαγάγουµε το Σύστηµα Μάνατζµεντ του Χάους,
το οποίο παρέχει τον «οδικό χάρτη» που µπορούν να χρησιµοποιήσουν
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οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων για να τις οδηγήσουν στη νέα εποχή,
ενώ συµπεριλαµβάνονται και νέες, κρίσιµης σηµασίας, εσωτερικές
διαδικασίες προκειµένου να λειτουργούν µε επιτυχία, να καταλαβαίνουν καλύτερα και να αντιµετωπίζουν τα γεγονότα που εκτυλίσσονται
γύρω τους. Με την παροχή καθοδήγησης για την ανάπτυξη συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης που θα ανιχνεύουν τις διαταράξεις στο
περιβάλλον αφενός και µε την κατάστρωση απρόβλεπτων σεναρίων
και στρατηγικών αφετέρου, το βιβλίο αυτό θα προσφέρει µια νέα και
ισχυρή δύναµη στις επιχειρήσεις για να χειριστούν τα υψηλά επίπεδα
αναταράξεων και χάους µε αποφασιστικότητα και ταχύτητα.
Στο κεφάλαιο 4 θα περιγράψουµε τις νέες στρατηγικές συµπεριφορές που είναι απαραίτητες για κάθε καίρια λειτουργία µάνατζµεντ,
ώστε να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσµη απόδοσή του χωρίς να κινδυνεύσει η µεσοπρόθεσµη και η µακροπρόθεσµη.
Στο κεφάλαιο 5 θα δώσουµε έναν ολοκληρωµένο οδικό χάρτη που
θα δείχνει πώς µπορούν οι εταιρείες να βελτιώσουν και να ενισχύσουν
τις στρατηγικές µάρκετινγκ και πωλήσεων σε ταραχώδεις εποχές, ακόµη
κι όταν ασκούνται πιέσεις για µείωση προϋπολογισµών σε αυτούς τους
τοµείς και να τεθούν τα θεµέλια για ένα ισχυρότερο και πιο µακροπρόθεσµο µέλλον µε µια ευρύτερη και πιο αφοσιωµένη βάση πελατών.
Τέλος, στο κεφάλαιο 6 θα περιγράψουµε τι µπορούν να κάνουν οι
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ώστε να ισορροπήσουν σωστά τις βραχυπρόθεσµες, τις µεσοπρόθεσµες και τις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
των επιχειρήσεών τους, για να διατηρήσουν και να αναπτύξουν επιτυχηµένες εταιρείες, που θα ζήσουν και θα ευδοκιµήσουν για πολλά
χρόνια στο µέλλον.
Είµαστε σίγουροι ότι το βιβλίο αυτό θα δώσει στους υπεύθυνους
των επιχειρήσεων κρίσιµης σηµασίας νέες πληροφορίες, νέες προοπτικές, καθώς και ένα νέο σύστηµα –µαζί µε ένα σύνολο νέων στρατηγικών συµπεριφορών και εργαλείων– ώστε να διασχίσουν µε επιτυχία
τον απρόβλεπτο και αβέβαιο δρόµο που οδηγεί στη νέα αυτή εποχή,
την Εποχή των Αναταράξεων.
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Ο κόσµος έχει µπει
σε νέα οικονοµική φάση
Από την κανονική στην ταραχώδη εποχή
Η ευηµερία είναι σπουδαίος δάσκαλος. Η δυσπραγία είναι ακόµη σπουδαιότερος.
-William Hazlitt (1778-1830)

Ο κόσµος έχει µπει σε νέα οικονοµική φάση. Οι εθνικές οικονοµίες
είναι στενά συνδεδεµένες και αλληλεξαρτώµενες. Το εµπόριο διεξάγεται µε πληροφορίες που διακινούνται µε την ταχύτητα του φωτός µέσω
του ∆ιαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας. Η νέα αυτή φάση εξασφαλίζει σηµαντικά οφέλη, αφού µειώνει το κόστος και επιταχύνει την παραγωγή και την παράδοση των αγαθών και των υπηρεσιών. Όµως έχει
και µια σκοτεινή πλευρά, µια πλευρά που αυξάνει σηµαντικά το βαθµό
κινδύνου και αβεβαιότητας που αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί και οι
καταναλωτές. Ένα περιστατικό ή κάποια αλλαγή των συνθηκών που
επικρατούν σε µια χώρα –είτε πρόκειται για τη χρεοκοπία µιας τράπε-
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ζας, ένα χρηµατιστηριακό κραχ ή κραχ χρηµαταγοράς, µια πολιτική δολοφονία ή µια υποτίµηση του νοµίσµατος– µπορεί να εξαπλωθεί σε πολλές άλλες χώρες και να δηµιουργήσει µαζικές αναταράξεις, να οδηγήσει
το όλο σύστηµα προς τελείως απρόβλεπτα αποτελέσµατα.
Η παράδοση των προϊόντων δεν γίνεται έγκαιρα, οι τράπεζες σταµατούν να χορηγούν δάνεια και αρχίζουν να ζητούν την αποπληρωµή
εκείνων που έχουν χορηγήσει, οι εργοδότες απολύουν εργαζόµενους
και οι οικονοµίες ακολουθούν κατηφορική πορεία. Οι εταιρείες γίνονται πιο επιφυλακτικές όταν αποφασίζουν. Αναστέλλουν τη δηµιουργία νέων προϊόντων. Μειώνουν τον προϋπολογισµό µάρκετινγκ και
διαφήµισης. Η σύνεση υπαγορεύει την περικοπή και την επιβίωση σε
βραχυπρόθεσµο ορίζοντα και την απο-επένδυση σε µακροπρόθεσµο. Ο
σπουδαίος οικονοµολόγος John Maynard Keynes επεσήµανε ότι µακροχρονίως όλοι θα έχουµε πεθάνει.
Τελικά η κατάσταση οδηγείται, κάποια στιγµή, στο κατώτατο σηµείο της, µετά από ένα πλήθος χρεοκοπιών, κατασχέσεων, χαµένων θέσεων εργασίας και απώλειας εισοδηµάτων. Με κάποιο τρόπο οι βασικές
ανάγκες και οι κυβερνητικές ενέργειες µπορεί να θέσουν ένα κατώτατο
όριο ως προς τις ζηµιές και τα πράγµατα να αρχίσουν να φαίνονται λίγο
καλύτερα. Οι αναταράξεις και η απαισιοδοξία αντικαθίστανται από
ένα µέτρο σταθερότητας και ανανεωµένης εµπιστοσύνης. Στηριζόµενες
σε µια ενδεχόµενη ανάκαµψη, µερικές εταιρείες αναζητούν περισσότερες ευκαιρίες και επενδύσεις. Όλα αυτά φαίνεται να συµβαίνουν
όπως στους κλασικούς επιχειρηµατικούς κύκλους µε τις εξάρσεις και τις
υφέσεις, όπου την υπερ-επέκταση ακολουθεί η υπο-επένδυση πριν επανέλθουµε στη φυσιολογική κατάσταση.
Όµως ακόµη κι όταν επανέλθει στην οικονοµία η κανονικότητα, δεν
επιστρέφει σε όλους τους κλάδους ή σε όλες τις αγορές ή σε όλες τις
εταιρείες. Ο υπερ-ανταγωνισµός βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη και
είναι ανελέητος σε κανονικές εποχές. Σήµερα, στις ΗΠΑ, ο κλάδος των
αυτοκινητοβιοµηχανιών γνωρίζει πραγµατική καταιγίδα από το υψηλό
κόστος υγειονοµικής περίθαλψης και οι τεράστιες συνταξιοδοτικές υπο-
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χρεώσεις συµβαδίζουν µε τη µείωση της ζήτησης για τα προϊόντα της,
που επί δεκαετίες θεωρούνται λιγότερο ελκυστικά σε σύγκριση µε τα
προϊόντα ξένων ανταγωνιστών. Ο κλάδος των αεροµεταφορών χαρακτηρίζεται από υπερβολικό παραγωγικό δυναµικό, ενώ είναι πολύ πιθανές περαιτέρω συγχωνεύσεις. Ακόµη κι όταν δεν έχει σηµειωθεί
παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κατάρρευση, οι εποχές µπορούν να
είναι ταραχώδεις για συγκεκριµένους κλάδους και οργανισµούς.
Οι αναταράξεις σηµαίνουν πάντα µια αύξηση του κινδύνου και της
αβεβαιότητας. Το µέτρο του κινδύνου χρησιµοποιείται για να περιγράψει εκείνη την αβεβαιότητα που είναι δυνατό να εκτιµηθεί και για
την οποία µπορεί να αγοραστεί ασφάλιση. Όµως, πάντα υπάρχει και
κίνδυνος που δεν µπορεί να ασφαλιστεί, πραγµατική αβεβαιότητα που
αντιµετωπίζουν οι υπεύθυνοι λήψης των αποφάσεων της εταιρείας. Οι
εταιρείες αντί να επιδιώξουν να µεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους
ενόψει της µεγάλης αβεβαιότητας, µπορούν να πάρουν αποφάσεις που
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ώστε, αν συµβεί το χειρότερο, οι εταιρείες
παρόλα αυτά να επιβιώσουν.
Το Εθνικό Συµβούλιο Πληροφοριών εξέδωσε, το 2008, µια έκθεση
µε τίτλο Παγκόσµιες τάσεις του 2025: Ένας µετασχηµατισµένος κόσµος.
Σκοπός της ήταν να παρακινήσει τη στρατηγική σκέψη σχετικά µε το
µέλλον εντοπίζοντας τις βασικές τάσεις, τους παράγοντες που τις κατευθύνουν, πού πιστεύεται ότι οδηγούνται οι τάσεις αυτές και πώς
µπορεί να αλληλεπιδράσουν. Χρησιµοποίησε µια σειρά από σενάρια για να εξηγήσει µερικούς από τους πολλούς τρόπους µε τους
οποίους τα µέσα παρακίνησης που εξετάζονται στην έκθεση (π.χ. η
παγκοσµιοποίηση, η δηµογραφία, η εµφάνιση νέων δυνάµεων, η σήψη
των διεθνών θεσµών, η κλιµατική αλλαγή και η γεωπολιτική της ενέργειας) µπορεί να αλληλεπιδράσουν για να προκαλέσουν προκλήσεις
και ευκαιρίες για τους µελλοντικούς λήπτες αποφάσεων και τους
ηγέτες των επιχειρήσεων. Η έκθεση Παγκόσµιες τάσεις του 2025 δεν
είναι µια πρόβλεψη των όσων θα εµφανιστούν στην επόµενη δεκαετία
και µετά από αυτήν, αλλά µια περιγραφή των µέσων παρακίνησης και
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ο Philip Kotler, που από πολλούς θεωρείται πατέρας του σύγχρονου µάρκετινγκ,
είναι διακεκριµένος καθηγητής ∆ιεθνούς Μάρκετινγκ στο Kellogg School
of Management, στο πανεπιστήµιο Northwestern. Πήρε το πτυχίο Master’s στο
University of Chicago και το διδακτορικό του στο ΜΙΤ, και τα δύο στον τοµέα των
Οικονοµικών. Ασχολήθηκε µετα-διδακτορικά µε τα Μαθηµατικά στο Harvard
University και την Επιστήµη της Συµπεριφοράς στο University of Chicago.
Έχει κυκλοφορήσει τη 13η έκδοση του Marketing Management, του κορυφαίου
στον κόσµο εκπαιδευτικού εγχειριδίου για το µάρκετινγκ που απευθύνεται
σε πτυχιούχους ΜΒΑ. Επίσης, έχει εκδώσει τα Marketing Models, Principles
of Marketing, Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Social Marketing,
Marketing Places, Corporate Social Responsibility και άλλα τριάντα βιβλία.
Η έρευνά του εστιάζεται στα εξής αντικείµενα: στρατηγικό µάρκετινγκ, καινοτοµίες,
µάρκετινγκ καταναλωτή, επιχειρησιακό µάρκετινγκ, µάρκετινγκ υπηρεσιών,
διανοµή, ηλεκτρονικό µάρκετινγκ και κοινωνικό µάρκετινγκ. ∆ιετέλεσε σύµβουλος
στην ΙΒΜ, τη Bank of America, τη Merck, τη Ford, τη General Electric,
τη Honeywell και πολλές άλλες εταιρείες. Του έχουν απονεµηθεί δώδεκα τιµητικά
διδακτορικά από µεγάλα πανεπιστήµια των ΗΠΑ και του εξωτερικού.
Ο John A. Caslione είναι ένας αναγνωρισµένος εµπειρογνώµονας σε θέµατα
παγκόσµιας οικονοµίας, ο οποίος εφάρµοσε στρατηγικές επιχειρήσεων σε 88
χώρες σε έξι ηπείρους. Εργάζεται ως σύµβουλος σε µεγάλες και µεσαίας κατηγορίας εταιρείες, µεταξύ των οποίων οι ΑΒΒ, Becton-Dickenson Biosciences, Caltex
Lubricants, Exxon-Mobil, GE, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, ΙΒΜ και
Philips N.V. Είναι ιδρυτής και πρόεδρος της GCS Business Capital LLC που παρέχει συµβουλές σε θέµατα παγκόσµιων συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ διετέλεσε
ιδρυτής και πρόεδρος της Andrew-Ward International, Inc., µιας διεθνούς εταιρείας παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών µάνατζµεντ. Είναι οµιλητής σε πολλά
παγκόσµια συνέδρια και µεταξύ άλλων επισκέπτης-λέκτορας στο Kellogg School
of Management του Northwestern University, όπου οµιλεί για θέµατα της
παγκόσµιας οικονοµίας, του παγκόσµιου µάρκετινγκ και της παγκόσµιας
επιχειρησιακής ανάπτυξης, µεταξύ των οποίων και οι διαφαινόµενες αγορές.
Έχει εκδώσει τέσσερα βιβλία για την παγκοσµιοποίηση και την ανάπτυξη παγκόσµιων επιχειρησιακών στρατηγικών, µεταξύ των οποίων και τις διαφαινόµενες αγορές. Είναι κάτοχος πτυχίου ΜΒΑ από το University of New York (Buffalo)
και διδακτορικού διπλώµατος από το Chicago-Kent College of Law (Chicago).
Είναι ιδρυτικό µέλος του πρώτου αγγλόφωνου Ροταριανού Οµίλου στη
Φραγκφούρτη, το 2006.

