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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την καλύτερη καταννόηση της έννοιας της 

επιχειρησιακής κρίσης, μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων περιπτώσεων διαχείρισης 

κρίσεων. Περιλαμβάνει μια θεωρητική προσέγγιση των κρίσεων, αλλά και την εφαρμογή των 

θεωρητικών αρχών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρησιακών κρίσεων.

Αναλυτικότερα στο 1° κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ορισμοί που κατά 

καιρούς έχουν δοθεί για τις επιχειρησιακές κρίσεις, με παράλληλη αναφορά στους διάφορους 

τύπους κρίσης που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν σε μία εταιρία, τα χαρακτηριστικά τους 

καθώς και τον κύκλο ζωής που ακολουθούν.

Στο 2° κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει η εταιρία πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση μιας κρίσης. Τα στοιχεία που αναλύονται αφορούν 

την αξιοπιστία και δύναμη των πηγών πληροφόρησης σχετικά με μία ενδεχόμενη κρίση, την 

απόφαση πρόδρασης στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και τη διερεύνηση των επιπτώσεων μιας 

καθυστερημένης απόκρισης. Επιπλέον περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά 

την εκδήλωση μίας κρίσης, με έμφαση στη διαδικασία περιορισμού της ζημιάς, καθώς και η 

ανάλυση μετά την κρίση που βοηθά την εταιρία να προετοιμαστεί καλύτερα για τις κρίσεις 

που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον.

Στο 3° κεφάλαιο μελετάται η επιρρέπεια των επιχειρήσεων σε κρίσεις. Διερευνώνται τα αίτια 

αυτής της επιρρέπειας, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι μάνατζερ αλλά και οι 

εταιρίες που διοικούν ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μία κρίση, καθώς και το πως 

διαπιστώνεται αυτή η ετοιμότητα.

Στο επόμενο κεφάλαιο μελετάται η περίπτωση εκδήλωσης κρίσης λόγω ελαττωματικών 

προϊόντων και τα μέτρα στα οποία προβαίνει η εταιρία για να επιλύσει την κρίση. Το πιο 

σύνηθες μέτρο είναι η ανάκληση των προϊόντων. Για το λόγο αυτό μελετώνται διεξοδικά 

όλες οι φάσεις της, καθώς και οι παράγοντες που την επηρεάζουν.

Στο 5° κεφάλαιο μελετάται η σύσταση της ομάδας διαχείρησης κρίσεων, τα χαρακτηριστικά 

που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη που την απαρτίζουν, αλλά και οι κύριες δραστηριότητες 

της. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η κατάρτιση του σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων. Για αυτό
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και στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται: η αναγκαιότητα του, η δομή, το περιεχόμενο και το 

κόστος του και οι μέθοδοι αξιολόγησης του.

Το 7° κεφάλαιο πραγματεύεται την "εσωτερική" και "εξωτερική" επικοινωνία της εταιρίας 

κατά την περίοδο της κρίσης. Συγκεκριμένα διερευνώνται τα επικοινωνιακά εργαλεία και τα 

επικοινωνιακά οφέλη, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης ενός "εχθρικού" τύπου.

Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται περιπτώσεις επιχειρησιακών κρίσεων. Συγκεκριμένα 

παρουσιάζεται το ιστορικό εκδήλωσης της κρίσης, η στρατηγική που ακολουθήθηκε από την 

εταιρία και τα αποτελέσματα αυτής. Επίσης προτείνονται στρατηγικές κινήσεις που αν 

υιοθετούνταν πιθανόν να βοηθούσαν στη γρηγορότερη ανάκτηση των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων.

Τέλος αναλύονται τα συμπεράσματα των περιπτώσεων που εξετάστηκαν και προτείνονται 

συγκεκριμένες στρατηγικές τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου 

να μειώσουν την επιρρέπεια τους σε κρίσεις και να αποκριθούν καλύτερα σε περιόδους 

κρίσεων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μίας μελέτης των βασικών

αρχών διαχείρισης κρίσεων και τη διερεύνηση της εφαρμογής τους σε μία 

συγκεκριμένη περίπτωση κρίσεων, την κρίση λόγω επιβλαβούς προϊόντος. Σκοπός της είναι η 

εξοικείωση του αναγνώστη με θέματα διαχείρισης κρίσεων, αντικείμενο που δυστυχώς δεν 

έχει αναπτυχθεί επαρκώς στον ελλαδικό χώρο, αλλά και η διαπίστωση βασικών μέτρων που 

αν ακολουθηθούν από την εταιρία θα συμβάλλουν τόσο στην ετοιμότητα της σε περίπτωση 

κρίσεων, όσο και στον περιορισμό της επιρρέπειας της σε κρίση.

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η κρίση σε μία επιχείρηση μπορεί να εμφανιστεί 

με ή χωρίς προειδοποίηση σε ανύποπτο τόπο και χρόνο. Συνεπώς, καμία επιχείρηση δεν είναι 

στο απυρόβλητο από πλευράς κρίσεων. Αυτό που μπορούν και πρέπει να κάνουν οι 

επιχειρήσεις είναι να υιοθετήσουν στρατηγικές κινήσεις που από τη μία πλευρά θα μειώσουν 

την επιρρέπεια τους σε κρίση και από την άλλη θα αυξήσουν τη δυνατότητα απόκρισης σε 

περίπτωση επιχειρησιακών κρίσεων, ώστε να είναι σε θέση να επανακτήσουν γρήγορα τις 

λειτουργίες τους και να ενδυναμώσουν τη σχετική ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά. 

Είναι πολύ σημαντικό η εταιρία να προετοιμάζεται για μία κρίση από κάθε κατηγορία 

κρίσεων και μάλιστα για την πιο πιθανή να λάβει χώρα. Οι κρίσεις που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά, και η προετοιμασία για μία από αυτές βοηθά 

την εταιρία να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές και το τρόπο δράσης της, που με 

ορισμένες τροποποιήσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε άλλη κρίση της 

κατηγορίας.



Εισαγωγή

Η ανάλυση των περιπτώσεων, αλλά και οι γενικές αρχές της διαχείρισης κρίσεων οριοθετούν 

συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις που αν υιοθετηθούν από επιχειρήσεις είναι σε θέση να 

μειώσουν την επιρρέπεια τους σε κρίση, αλλά και να αυξήσουν τη δυνατότητα απόκρισης 

τους.

Η πρώτη εναλλακτική στρατηγική κίνηση είναι η οριοθέτηση ομάδας ασφάλειας προϊόντος, η 

οποία θα είναι επιφορτισμένη με τη διασφάλιση του προϊόντος τόσο κατά την παραγωγική 

διαδικασία όσο και κατά την πορεία του προς καταναλωτή (διανομή, τοποθέτηση στα τελικά 

σημεία πώλησης), ώστε να φτάνει στον τελευταίο χωρίς να γίνεται στόχος αλλοιώσεων από 

τρίτους.

Μία δεύτερη εναλλακτική στρατηγική είναι ο σχηματισμός μόνιμης ομάδας διαχείρισης 

κρίσεων. Η ομάδα αυτή θα αποτελείται από στελέχη της ανώτατης διοίκησης, 

συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων επικοινωνιακής πολιτικής της εταιρίας, και θα λειτουργεί 

ανάλογα με τον τύπο επιχειρησιακής κρίσης που έχει να αντιμετωπίσει.

Μία τρίτη εναλλακτική στρατηγική στις περιπτώσεις που η εταιρία εξετάζει το ενδεχόμενο 

απόσυρσης των προϊόντων της είναι η θέσπιση ομάδας ανάκλησης προϊόντων, που θα 

αποφασίσει για τα μέγεθος της ανάκλησης, τη γεωγραφική της κάλυψη και το προϊοντικό της 

εύρος, ενώ παράλληλα θα επιβλέπει και την όλη διαδικασία.

Επιπλέον οι εταιρίες μπορούν να υιοθετήσουν μία επιθετική στρατηγική μάρκετινγκ, που θα 

αφορά τόσο στη προβολή των προϊόντων, της εταιρίας και των θέσεων αυτής, όσο και στη 

τιμολογιακή πολιτική της. Η προβολή θα βοηθήσει την εταιρία στη γνωστοποίηση των 

θέσεων της στο ευρύ κοινό αλλά και την επικοινωνία της με τους ενδιαμέσους των καναλιών 

διανομής. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τη διακρίνουν είναι ενδιαφέρον για τα άτομα 

που επλήγησαν από την κρίση, αφοσίωση στην επίλυση του προβλήματος, συνέπεια και 

συνοχή, αλλά και διαύγεια και ειλικρίνεια. Οι καταναλωτές είναι πολύ ευαίσθητοι σε περίοδο 

κρίσεων και η εταιρία δεν πρέπει επ’ ουδενοί να δώσει την εντύπωση ότι θέλει κάτι να 

κρύψει. Η δε τιμολόγηση με παροχή κινήτρων στους ενδιαμέσους και στους τελικούς 

καταναλωτές, με παράλληλη μείωση της τιμής θα παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης μεριδίου 

αγοράς, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της σχετικής ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας. 

Σημαντικός δε είναι και ο ρόλος της διαχείρισης του ονόματος και της φήμης της επιχείρησης 

όταν αντιμετωπίζει μία επιχειρησιακή κρίση. Η διαχείριση αυτή συνίσταται στον περιορισμό 

του αριθμού των ατόμων που εκθέτουν τις απόψεις της εταιρίας και στην περιστολή 

διαδόσεων και αντιφατικών δηλώσεων στα ΜΜΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η κρίση: τι είναι, 
γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

υτό που οι τελευταίες κρίσεις της δηλητηρίασης από το φάρμακο Tylenol, της 

/I ανάκλησης του Perrier, της καταστροφικής δράσης του Persil - αναφέροντας 

χαρακτηριστικά ορισμένες - μάθανε στον κόσμο είναι ότι η κρίση σε μία επιχείρηση μπορεί 

να εμφανιστεί με ή χωρίς προειδοποίηση σε ανύποπτο τόπο και χρόνο. Και μάλιστα μπορεί 

να πλήξει οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και μορφής (ιδιωτική, δημόσια). 

Είναι ασφαλές δηλαδή το συμπέρασμα ότι η κρίση ελλοχεύει στον ορίζοντα, γεγονός που δεν 

αποτελεί απαραίτητα άσχημο νέο, απλά πραγματικότητα.

Σε αυτό το μήκος κύματος κυμαίνεται χαρακτηριστικά η αντίληψη των Κινέζων για την 

κρίση. Συγκεκριμένα το σύμβολο της λέξης "κρίση", που ονομάζεται "wei-ji", αποτελεί 

συνδυασμό των δύο λέξεων "κίνδυνος" και "ευκαιρία". Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσει να 

παρουσιάσει η συγκεκριμένη εργασία, ότι με κατάλληλους χειρισμούς και κατάλληλο 

σχεδίασμά είναι δυνατόν να προκόψει μία ευκαιρία μέσα από τον κίνδυνο μίας κρίσης.

Ορισμός και Κατηγοριοποίηση Κρίσεων

(Tf ατά καιρούς πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να δώσουν ένα ορισμό των 

κρίσεων και να τις κατηγοριοποιήσουν, ανάλογα με ορισμένα χαρακτηριστικά τους. 

Ορισμένες από αυτές τις προσπάθειες παρατίθενται ακολούθως.



Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

Ο Webster ορίζει την κρίση ως ένα σημείο καμπής προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο ή 

ως μία κατάσταση που έχει υπεισέλθει σε μία κρίσιμη φάση. Εν αντιθέσει με την κοινή 

πεποίθηση, μία κρίση δεν είναι απαραίτητα κακή, απλά εμπεριέχει ένα βαθμό κινδύνου και 

αβεβαιότητας. Η διοίκηση κρίσεων καλείται ακριβώς να απομακρύνει σε κάποιο βαθμό την 

αβεβαιότητα, προκειμένου να επιτρέψει τον έλεγχο της πορείας της εταιρίας.

Κατά έναν δεύτερο ορισμό η κρίση είναι μια ασταθής χρονική περίοδος ή κατάσταση κατά τη 

διάρκεια της οποίας επίκειται μια αποφασιστική μεταβολή είτε με υψηλή πιθανότητα ενός μη 

επιθυμητού αποτελέσματος είτε με την πιθανότητα ενός επιθυμητού και εξαιρετικά θετικού 

αποτελέσματος.

Από πρακτικής απόψεως η κρίση είναι μία οποιαδήποτε προειδοποιητική κατάσταση που 

διατρέχει τον κίνδυνο [1]:

1. κλιμάκωσης της έντασης

2. εξονυχιστικής έρευνας ή παρακολούθησης από την κυβέρνηση ή τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης

3. παρέμβασης στην κανονική λειτουργία της επιχείρησης

4. διακινδύνευσης της θετικής εικόνας που επί του παρόντος απολαμβάνει η εταιρία

5. καταστροφής της εταιρίας

Εάν κάποιο ή όλα τα ανωτέρω λάβουν χώρα, το σημείο καμπής θα έχει μία στροφή προς το 

χειρότερο.

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές [2], η κρίση ορίζεται ως μία κατάσταση που είναι επικίνδυνη, 

ικανή να προκαλέσει διάλυση (σε αντίθεση με ένα σημείο καμπής ή μια ευκαιρία), είναι 

μεγάλης έκτασης (σε αντίθεση με μια απειλή ή ένα πρόβλημα), είναι αιφνίδια, έντονη, 

απαιτεί έγκαιρη απόκριση (σε αντίθεση με μία πτώση της επιχειρησιακής δραστηριότητας) 

και κυμαίνεται πέρα από τα συνήθη πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης (σε αντίθεση με τη 

ρουτίνα). Ο συγκεκριμένος ορισμός της κρίσης (βλέπε Έκθεμα 1) εμπερικλείει τόσο 

καταστάσεις που προέρχονται από το εσωτερικό της επιχείρησης (π.χ. εγκληματική διοίκηση) 

όσο και γεγονότα που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (π.χ. 

τρομοκρατία).
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Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

Έκθεμα 1: Ορισμός κρίσης

ΝΑΙ

Είναι αιφνίδια, έντονη και 
απαιτεί έγκαιρη απόκριση;
ΐίΐι, iiiijji mu mum iuji.u ί»ΐί·!ΓττιπιιιιιππττπτττιιπΜ jiiiinmiuj

ΟΧΙ
πτώση της επιχειρη
σιακής δραστηριότητας 
(πχ. βιομηχανία ατσα
λιού)

ΝΑΙ

Είναι πέρα από τα συνήθη 
πλαίσια λειτουργίας της 
επιχείρησης;

ρουτίνα

ΝΑΙ

Κρίση

Πηγή: Reilly (1993), σελ. 117

Ένα μοντέλο που προτάθηκε από τους Meyers και Holusha [3] παρέχει τη δυνατότητα 

ανάλυσης των κρίσεων σύμφωνα με δύο κριτήρια, τον έλεγχο και τη διάσταση. Με τον όρο 

διάσταση οι ερευνητές εκφράζουν το μέγεθος των πόρων που τίθενται σε κίνδυνο. Η 

διάσταση σχετίζεται με την επιβίωση της εταιρίας. Μία κρίση όπως για παράδειγμα μία 

φωτιά ή εχθρική εξαγορά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη της εταιρίας, εν αντιθέσει 

με μία απεργία του σωματείου των εργαζομένων ή νομισματικές διακυμάνσεις που μπορεί 

μεν να εξασθενήσουν την εταιρία, αλλά δε θα την καταστρέψουν. Η σοβαρότητα μίας κρίσης 

μετράται με μία κλίμακα από 1 έως 10, με το 10 να υποδηλώνει υψηλό επίπεδο κινδύνου. Ο 

όρος έλεγχος εμπερικλείει την ικανότητα επηρεασμού του αποτελέσματος της κρίσης. Η 

ύπαρξη πολλών τρόπων αντίδρασης υποδηλώνει υψηλή κατάταξη στην κλίμακα, ενώ η
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Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

ύπαρξη ελάχιστων ή καμίας επιλογής υποδηλώνεται με μονάδα στην κλίμακα, καθώς 

συνεπάγεται μικρή δυνατότητα ελέγχου.

Μήτρα 4x4

Η σχέση των δυο διαστάσεων που προτείνουν οι Meyers και Holusha [3] παρουσιάζεται στο 

Έκθεμα 2, που κατασκευάζεται τοποθετώντας τη διάσταση της κρίσης στην οριζόντια 

γραμμή και τη δυνατότητα ελέγχου στην κάθετη.

Διακρίνονται λοιπόν τέσσερα τεταρτημόρια, που αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικές

ομάδες κρίσεων. 

Τεταρτημόριο A: αντιπροσωπεύει μια κρίση στην οποία η εταιρία έχει μικρή δυνατότητα 

ελέγχου και η οποία απειλεί να καταστρέψει την εταιρία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση μιας μικρής εταιρίας 

που αντιμετωπίζει υψηλά κόστη αντιδικίας και πιθανή καταδίκη λόγω 

αμέλειας της διοίκησης.

Τεταρτημόριο Β: αντιπροσωπεύει μια κρίση με τον ίδιο βαθμό σοβαρότητας με την 

προηγούμενη με τη διαφορά όμως ότι παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα 

ελέγχου. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η προσπάθεια εχθρικής 

εξαγοράς μιας μεγάλης εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρίας. Στην 

προσπάθεια άμυνας υπάρχουν πολλές δυνατότητες δράσης, αλλά μία 

λανθασμένη επιλογή είναι δυνατόν να οδηγήσει την εταιρία στα χέρια 

του επιτιθέμενου.

Τεταρτημόριο Γ: περιλαμβάνει λιγότερο σοβαρές κρίσεις που μπορούν να ελεγχθούν 

αποτελεσματικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται μία απεργία του 

σωματείου των εργαζομένων.

Τεταρτημόριο Δ: Περιλαμβάνει λιγότερο σοβαρές κρίσεις με ελάχιστη όμως δυνατότητα 

ελέγχου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός ξενοδοχείου στο οποίο 

διοργανώνονται συνέδρια και το οποίο βρίσκεται στη δίνη ενός 

πολιτικού μποϋκοτάζ. Το ξενοδοχείο πιθανότατα διαθέτει άλλους πόρους 

για να διατηρηθεί μέχρι τη λήξη του μποϋκοτάζ, αλλά στο μεταξύ δεν

έχει πολλές δυνατότητες δράσης.

Η συγκεκριμένη μήτρα παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των συνθηκών της κρίσης. 

Προκειμένου να αποκτηθεί μία σαφής εικόνα της κρίσης θα πρέπει να καθοριστεί η θέση της
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Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

στην συγκεκριμένη μήτρα. Ανάλογα λοιπόν με την κάθε θέση παρέχονται διαφορετικές 

δυνατότητες. Στα τεταρτημόρια Α και Δ, η στρατηγική της εταιρίας θα πρέπει να 

περιλαμβάνει σχέδια αντιμετώπισης της μετά-κρίσης κατάστασης, καθώς η έλλειψη 

δυνατότητας ελέγχου δεν παρέχει άλλη επιλογή από την αντίδραση στα αποτελέσματα της 

κρίσης. Αντιθέτως σε κρίσεις που εμπίπτουν στα τεταρτημόρια Α και Β η διοίκηση θα πρέπει 

να εμπλακεί δυναμικά καθώς είναι δυνατόν να διακυβεύεται το μέλλον της εταιρίας. Η 

στρατηγική για τις κρίσεις των τεταρτημόριων Β και Γ είναι στρατηγική δράσης, ενώ στις 

κρίσεις των τεταρτημόριων Γ και Δ δεν είναι απαραίτητο να εμπλακεί η ανώτατη διοίκηση, 

καθώς δεν εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους για την εταιρία.

Όπως γίνεται αντιληπτό μία εκτίμηση των ανωτέρω παραμέτρων είναι σημαντική, καθώς 

επιτρέπει τη διάγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης και την ανάπτυξη μιας κατάλληλης 

οπτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Έκθεμα 2: Μήτρα ελέγχου-διάστασης

LP
Ο

5
w

Ό
F

3
Κa
X

Γ

Χαμηλή διάσταση 

Υψηλός έλεγχος

Β

Υψηλή διάσταση 

Υψηλός έλεγχος

Δ

Χαμηλή διάσταση 

Χαμηλός έλεγχος

Α

Υψηλή διάσταση 

Χαμηλός έλεγχος

Χαμηλή

Πηγή: Meyers & Holusha (1986), σελ. 271

Υψηλή

Διάσταση
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Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

Το 1972 ο C. F. Hermann εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινός 

ορισμός της λέξης "κρίση", γι’ αυτό και πρότεινε μια κρίση να χαρακτηρίζεται από τρεις 

διαστάσεις: υψηλό κίνδυνο, μικρό χρονικό διάστημα για τη λήψη της απόφασης και το 

στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Συγκεκριμένα κατά τον Hermann η κρίση ορίζεται ως η κατάσταση που [4]:

• απειλεί έναν ή περισσότερους στόχους της επιχείρησης

• επιτρέπει μικρό χρονικό διάστημα για τη λήψη της απόφασης πριν να μεταβληθεί 

σημαντικά η κατάσταση

• συμβαίνει αιφνιδιαστικά

Σύμφωνα με τον Brewton μια κρίση θα πρέπει να διαθέτει όλα ή μερικά από τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά [5]:

ο σοβαρή διακοπή της λειτουργίας 

^ αυξημένη κυβερνητική παρέμβαση 

αρνητική εικόνα της εταιρίας 

^ οικονομική στενότητα

μη-παραγωγική χρήση του χρόνου του μάνατζερ 

απώλεια του ηθικού και υποστήριξης των εργαζομένων 

Οι Wiener και Kahn αναφέρουν 12 χαρακτηριστικές διαστάσεις της κρίσης. Συγκεκριμένα 

κατά αυτούς η κρίση [6]:

είναι συνήθως το σημείο καμπής σε μια ξεδιπλούμενη αλληλουχία γεγονότων και 

δράσεων

είναι συνήθως μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει απαίτηση για δράση 

αποτελεί απειλή για τους σκοπούς και στόχους των εμπλεκόμενων μερών 

-- ακολουθείται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα, οι συνέπειες και τα αποτελέσματα 

του οποίου θα διαμορφώσουν το μέλλον των εμπλεκόμενων μερών 

αποτελεί σύγκλιση γεγονότων, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί νέες συνθήκες 

αποτελεί μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η αβεβαιότητα για την αξιολόγηση 

της κατάστασης και των εναλλακτικών λύσεων

είναι μια περίοδος κατά την οποία μειώνεται η δυνατότητα ελέγχου των γεγονότων 

και των επιδράσεων τους

χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση επείγοντος που δημιουργεί στρες και αγωνία στα 

εμπλεκόμενα μέρη

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση εταβλαβών προϊόντων 8



Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

είναι μια περίπτωση για την οποία οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς

-*i χαρακτηρίζεται από αυξημένη χρονική πίεση για τα εμπλεκόμενα μέρη

^ σημαδεύεται από αλλαγή στη σχέση των συμμετεχόντων 

αυξάνει την ένταση

Οι Miller και Isacoe εξέτασαν διάφορα χαρακτηριστικά της κρίσης σε μια κοινωνιολογική 

και ψυχολογική έρευνα. Κατά αυτούς λοιπόν η κρίση [7]:

• δεν έχει συγκεκριμένη διάρκεια και το στάδιο κορύφωσης διαρκεί περισσότερο από 

το στάδιο των επιπτώσεων

• προκαλεί αλλαγές στη συμπεριφορά, πολλές φορές και παθολογικές π.χ. 

ανικανότητα, απογοήτευση, προσπάθεια απόρριψης ευθυνών σε άλλους 

(scapegoating)

• απειλεί τους στόχους των εμπλεκόμενων μερών

• χαρακτηρίζεται από σχετικότητα, καθώς κάθε άτομο έχει διαφορετικό ορισμό για 

την κρίση

• δημιουργεί ένταση και άγχος στα εμπλεκόμενα μέρη

Ο Billings και οι συνεργάτες του [8] πρότειναν μια τροποποίηση του μοντέλου του Hermann 

που απεικονίζεται στο Έκθεμα 3. Ως πρώτο βήμα κατάταξης των γεγονότων έως κρίση 

αποτελεί η διάκριση ενός γεγονότος από το περιβάλλον που να το πυροδότησε.
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Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

Έκθεμα 3: Μοντέλο Billings για την κατάταξη των κρίσεων

Διάγνωση προβλήματος Κατάταξη προβλήματος ως κρίση

Δείκτες παρούσας κατάστασης

Επιθυμητή κατάσταση 
(π.χ. ιστορικός σχεδιασμός 

ή άλλα στάνταρ)

Μέγεθος ασυμφωνίας: 
διάγνωση προβλήματος 
εάν η ασυμφωνία 
υπερβαίνει κάποια όρια

Διαβλεπόμενη 
αξία ή πιθανή 

απώλεια

Διαβλεπόμενη σημασία 
του προβλήματος

Μέγεθος
αντιληπτής

κρίσης

Αβεβαιότητα απόκρισης: ο βαθμός 
αβεβαιότητας για την αποτελε- 
σματικότητα της απάντησης 
συμπεριλαμβανομένης της απου
σίας δράσης, της λύσης ρουτίνας 
(contingency plan) ή της αρχικής 
λύσης

Αντιληπτές αρνητικές συνέπειες 
εάν το πρόβλημα αγνοηθεί (π.χ. 
αύξηση ασυνέπειας, πρόσθετες 
επιπτώσεις, μη-δυνατή εύρεση
λύσεων

Διαβλεπόμενος χρόνος για 
εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης

Διαβλεπόμενη 
χρονική πίεση

Πηγή: Billings, Milbum & Schaalman (1980), σελ. 314
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Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

Οι προηγούμενοι ορισμοί εστιάζουν στα διαδικαστικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν έμφυτα 

σε μια κρίση. Άλλοι συγγραφείς έχουν υιοθετήσει μια πιο ουσιαστική προσέγγιση στην 

ανάπτυξη και κατανόηση του ορισμού της κρίσης. Αυτοί οι ορισμοί εστιάζουν σε 

συγκεκριμένες κρίσεις και αναγνωρίζουν τύπους κρίσεων που είναι δυνατόν να πλήξουν μια 

επιχείρηση.

Μια από τις πιο περιεκτικές λίστες κρίσεων συντάχθηκε από τον Mitroff και περιλαμβάνει 

[9]:

y σημαντικές ατέλειες / ελαττώματα προϊόντων

> σημαντικές βλάβες Η/Υ

> εχθρικές εξαγορές

> επί-τόπου σαμποτάζ/ φθορά προϊόντων

r εκτός εγκαταστάσεων σαμποτάζ/ φθορά προϊόντων

> πλαστογραφίες

> απομιμήσεις

> ανακριβείς φήμες, συκοφαντίες

> δωροδοκία, συμφωνίες (fixing) τιμών

> σεξουαλική παρενόχληση

r τρομοκρατία

> ελλιπής ή λανθασμένη εκπαίδευση χειριστών

> μποϋκοτάζ

> ανακλήσεις

> απώλειες σημαντικών πληροφοριών

> λανθασμένη πληροφόρηση/ επικοινωνία

Παρόλο που η λίστα αυτή δεν εξαντλεί όλους τους τύπους κρίσεων, παρέχει μια ένδειξη των 

καταστάσεων που αποτελούν κρίσεις και μπορεί να πλήξουν μια επιχείρηση. Ο Brewton στην 

ανώτερη λίστα πρόσθεσε απροσδόκητες τάσεις στην αγορά και κυβερνητικό παρεμβατισμό, 

ενώ ο Laurence Barton [10] πρόσθεσε φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, χημικές 

διαρροές, πολεμική δραστηριότητα, βία. Ο Richardson [11] κατηγοριοποίησε τους 

συγκεκριμένους τύπους σε τέσσερις κατηγορίες που περιλαμβάνουν:

• καταστροφές του οικοσυστήματος που μπορεί να προέρχονται από τη δράση μιας 

επιχείρησης ή από την αθροιστική δράση πολλών επιχειρήσεων
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Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

• κοινωνικο-τεχνικές καταστροφές που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα περιστατικά με 

σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος

• οικονομικές αποτυχίες που οφείλονται σε αδυναμία της επιχείρησης να 

ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις αλλαγές του περιβάλλοντος (περιλαμβάνει 

εχθρικές εξαγορές, αυξημένο ανταγωνισμό)

• κοινωνικο-παθητικές επιθέσεις που οφείλονται στην επικίνδυνη προσωπικότητα 

ατόμων και περιλαμβάνει απαγωγές, εκβιασμούς, σαμποτάζ

Οι κρίσεις είναι δυνατόν να διακριθούν σε αυτές που προκαλούνται από εσωτερικές ή 

εξωτερικές δυνάμεις και επιρροές [12]. Η διάσταση αυτή αντιστοιχεί στο συνδυασμό των 

διακρίσεων εσωστρέφεια/ εξωστρέφεια και συναίσθημα/ διαίσθηση του Jung.

Επιπλέον οι κρίσεις είναι δυνατόν να οφείλονται σε τεχνικές/ οικονομικές αποτυχίες ή 

ανθρώπινα/ επιχειρησιακά/ κοινωνικά σφάλματα και διαδικασίες. Ο διαχωρισμός αυτός 

αντιστοιχεί στη διάσταση σκέψη/ συναίσθημα του Jung. Η διάκριση προκύπτει από κρίσεις 

που μπορούν να αποδοθούν σε ανθρώπινους παράγοντες (φήμες, τρομοκρατία) και αυτές 

που μπορούν να αποδοθούν σε τεχνικούς/ οικονομικούς παράγοντες.

Οι Shrivastava και Mitroff [13] παρουσιάζουν τον τρόπο κατάταξης των διαφόρων γεγονότων 

(βλ. Έκθεμα 4). Το κελί 1 περιέχει τεχνικές ή οικονομικές αποτυχίες στο εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. Σε αυτό περιλαμβάνονται βιομηχανικά ατυχήματα όπως αυτά 

των Bhopal, Three Miles Island και Chernobyl. To 2° κελί καλύπτει τεχνικές ή οικονομικές 

αποτυχίες στο εξωτερικό περιβάλλον όπως εχθρική εξαγορά και νομισματικά προβλήματα. 

Το κελί 3 περιλαμβάνει ανθρώπινα σφάλματα στην επιχείρηση που πηγάζουν είτε από 

προβλήματα στην επικοινωνία είτε από μη- συνετές αποφάσεις. Το 4° κελί αναφέρεται σε 

επιβλαβείς αντιδράσεις της επιχείρησης σε εξωτερικά γεγονότα π.χ. σαμποτάζ προϊόντων. 

Στο Έκθεμα 5 [14] παρουσιάζονται δράσεις στις οποίες μπορεί να προβούν οι εταιρίες για να 

αντιμετωπίσουν τις κρίσεις κάθε κατηγορίας που τυχόν να εκδηλωθούν.
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Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

Έκθεμα 4: Τύποι γεγονότων που μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις

Εσωτερικές

Τεχνικές/ Οικονομικές

Κελί 1
Βιομηχανικά ατυχήματα 
Επιβλαβή προϊόντα 
Βλάβες Η/Υ 
Ελλιπείς πληροφορίες

Κελί 2
Περιβαλλοντικές καταστροφές 
Φυσικές καταστροφές 
Εχθρικές εξαγορές 
Κοινωνικές κρίσεις 
Αποτυχία συστημάτων

Κελί 3
Μη- προσαρμογή σε αλλαγές 
Σαμποτάζ εκ των έσω 
Κατάρρευση επικοινωνίας 
Παράνομες δραστηριότητες 
Αρρώστιες που σχετίζονται με 
την εργασία

Κελί 4
Σαμποτάζ από έξω 
Τρομοκρατία 
Απαγωγή στελεχών 
Απομιμήσεις

Εξωτερικές

Ανθρώπινες/ Επιχειρησιακές/ Κοινωνικές
Πηγή: Mitroff, Pauchant & Shrivastava (1988), σελ. 86

Έκθεμα 5: Δράσεις αντιμετώπισης κρίσης

Τεχνικές/ Οικονομικές

Βραχυπρόθεσμες
δράσεις

Κελί 1
Προληπτική συσκευασία 
Καλύτερη ανίχνευση 
Καλύτερος έλεγχος/χειρισμός 
Καλύτερος σχεδιασμός εγκα
ταστάσεων
Ομάδες διαχείρισης κρίσεων

Κελί 2
Έξυπνα συστήματα ελέγχου 
Εξωτερικοί ειδικοί 
Κέντρα διαχείρισης κρίσεων 
Υποχρεωτικές αναφορές 
Workshop σχεδιασμού 
Περκ δικές αναθεωρήσεις

Κελί 3
Συναισθηματική προετοιμασία 
Ψυχολογική βοήθεια στους 
εργαζόμενους 
Εκπαίδευση σε θέματα 
ασφάλειας και ΜΜΕ

Κελί 4
Δήμιο υργία προφίλ ψυχοπαθών 
Εκπαίδευση καταναλωτών 
Ομάδι-ς βοήθειας 
Επανίξέτασης οργανωσιακής 
κουλτ γύρας
Συνερ /ασία με κέντρα έρευνας

Μακροπρόθεσμες
δράσεις

Ανθρώπινες/ Επιχειρησιακές/ Κοινωνικές

Πηγή: Mitroff, Pauchant & Shrivastava (1988), σελ. 88

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση εταβλαβών πρ< 'ιόντων 13



Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

Ένας γενικά αποδεκτός ορισμός της κρίσης δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη. Συγκρίνοντας όλες 

τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα μια κρίση πρέπει να διαθέτει τρία 

στοιχεία (βλέπε Έκθεμα 6):

^ ένα γεγονός (triggering event) που προκαλεί ή είναι σε θέση να προκαλέσει 

σημαντικές αλλαγές. Μόλις αυτό γίνει αντιληπτό από την επιχείρηση μπορεί να 

προκαλέσει κρίση εάν:

^ αδυναμία της διοίκησης να ανταποκριθεί στις αλλαγές 

S το γεγονός είναι τόσο σημαντικό που να απειλεί την επιβίωση της εταιρίας

Έκθεμα 6: Στοιχεία της κρίσης

Πηγή: Keown-McMullan (1997), σελ. 9

Όποιος ορισμός και αν γίνει αποδεκτός, είναι εμφανές ότι η κρίση έχει σημαντική επίδραση 

σε επιχειρήσεις, άτομα και κράτη. Ασχέτως του αν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό, 

το βέβαιο είναι ότι θα επέλθει σημαντική αλλαγή στην επιχείρηση. Αυτό το σημείο είναι 

πολύ καλά διατυπωμένο από τον Augustine, ο οποίος δηλώνει ότι [15]:

«Έχω συγκεντρώσει πληθώρα στοιχείων ότι δεν υπάρχει κάποιος μαγικός 

αριθμός (9-1-1) που μπορεί να καλέσεις για να βγεις από τη δυσχερή θέση. Θα 

πρέπει μόνος σου να ξεδιαλύνεις το μπέρδεμα. Δεν υπάρχει τρόπος να γυρίσεις 

ανάποδα τη μηχανή που παράγει λουκάνικα και να πάρεις γουρουνάκια από την 

άλλη άκρη. Στο κάτω κάτω αν η λύση ήταν εύκολη δε θα μιλούσαμε για κρίση».

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 14



Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

Ο MitrofF [9] διεξήγαγε έρευνα στις 1000 επιχειρήσεις του Fortune στην οποία μελέτησε 

ποιες είναι οι κρίσεις που αντιμετώπισαν και ποια τα μέτρα που πήραν για να τις 

αντιμετωπίσουν. Στο Έκθεμα 6 παρουσιάζεται η ομαδοποίηση των κρίσεων σύμφωνα με τη 

δομική τους ομοιότητα.

Έκθεμα 7: Τύποι κρίσεων και σχέση μεταξύ τους

εξωτ. οικονομικές 
επιθέσεις

εκβιασμοί δωροδοκία 
μποϋκοτάζ 

εχθρική εξαγορά

Τ εχνικο-οικονομικές

εξωτ. επιθέσεις πληροφοριών 
παραβίαση πνευματικών 

δικαιωμάτων 
απομιμήσεις

Αποτέλεσμα

μεγάλη ζημιά
περιβαλλοντικά ατυχήματα

Σοβαρές

Αιτία

τρομοκρατία
on/off site σαμποτάζ
απαγωγή στελεχών

σεξουαλική παρενόχληση
φήμες

αντιγραφές

Αρρώστιες στον 
εργασιακό χώρο

ανάκληση
ελαττωματικά προϊόντα 
προβλήματα εργοστασίου 
βλάβες Η/Υ 
έλλειψη ασφάλειας 
κακός χειρισμός

Κανονικές

Οργανωσιακές/ κοινωνικές

Πηγή: Mitroff (1988), σελ. 16

Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τη σοβαρότητα της κρίσης. Οι κρίσεις στο αριστερό 

μέρος είναι εκτός της λογικής συμπεριφοράς. Αντιθέτως η δεξιά περιλαμβάνει ποιο 

κατανοητές κρίσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν από υπάρχοντα ιδρύματα και τεχνικές 

γνώσεις.

Ο κάθετος άξονας κάνει διάκριση μεταξύ των κρίσεων που προκαλούνται ή επηρεάζονται 

από απρόσωπους οικονομικούς ή τεχνικούς παράγοντες και εκείνους που επηρεάζονται από 

ανθρώπινους παράγοντες, όπως προβληματική επικοινωνία, σαμποτάζ υπαλλήλων. Όπως 

χαρακτηριστικά δείχνει η έκρηξη του Challenger, σχεδόν όλες οι μεγάλες κρίσεις 

προέρχονται από μίγμα ανθρώπινων και τεχνικών στοιχείων. Η άμεση αιτία της καταστροφής 

ήταν ένα ελαττωματικό o-ring, ένα λάθος στο μηχανικό σχέδιο που οδήγησε στην
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Η κρίση: τι είνοα, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

καταστροφή. Ωστόσο η πραγματική αιτία του ατυχήματος ήταν η γραφειοκρατική οργάνωση 

που ηθελημένα μπλόκαρε επανειλημμένα προειδοποιητικά μηνύματα. Τα βέλη στο Έκθεμα 7 

δείχνουν πως ένας τύπος κρίσης μπορεί να προκαλέσει έναν άλλο.

Το Έκθεμα 8 δείχνει οικογένειες προληπτικών μέτρων που μπορεί να πάρει η επιχείρηση για 

να αμβλύνει την επίδραση των κρίσεων. Το λιγότερο μια εταιρία θα πρέπει να 

προετοιμάζεται για μία περίπτωση από κάθε ομάδα.

Έκθεμα 8: Οικογένειες προληπτικών δράσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης

Τεχνικο-οικονομικές

Ανθρώπινες/ κοινωνικές /επιχειρησιακές

Πηγή: Mitro£F(1988), σελ. 18

Εκτός όμως από τις ανθρώπινες/επιχειρησιακές και κοινωνικές διαστάσεις τους, οι κρίσεις 

είναι δυνατόν να διαχωριστούν με βάση την πιθανότητα εκδήλωσης τους και το πλήγμα που 

θα επιφέρουν στην επιχείρηση, καθώς και ως προς τον τρόπο εκδήλωσης τους.

Στο Έκθεμα 9 παρουσιάζεται μία κατηγοριοποίηση των κρίσεων με βάση την πιθανότητα 

πραγματοποίησης τους και του κρίσιμου κόστος της κρίσης σε ποσοστό επί της εκατό της
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Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

συνολικής αξίας του δυνητικού θύματος της κρίσης. Κατά τον τρόπο αυτό διαμορφώνονται 

τέσσερις περιοχές.

Περιοχή Λ

Είναι η περιοχή υψηλού κινδύνου ή περιοχή επαπειλούμενης καταστροφής, όπου η 

πιθανότητα πραγματοποίησης της είναι πάνω από 50% και το αναμενόμενο κόστος της 

κρίσης ανώτερο του 50% της συνολικής αξίας του συνόλου. Στην περίπτωση αυτή η 

προτιμότερη λύση είναι η φυγή, καθώς αν το αναμενόμενο κόστος είναι μεγαλύτερο του 

κρίσιμου κόστους κρίση σημαίνει καταστροφή.

Περιοχή Β

Είναι η περιοχή αυξημένου κόστους (άνω του 50% του συνόλου), όπου η πιθανότητα να 

συμβεί κρίση είναι μειωμένη (κάτω του 50%). Στην περίπτωση κρίσεων αυτού του τύπου το 

πρωταρχικό καθήκον της εταιρίας είναι η κάλυψη του υπερβολικού κόστους είτε από 

εσωτερικές είτε από εξωτερικές πηγές, αφού πρώτα ληφθούν όλα τα μέτρα μείωσης του 

αναμενόμενου κόστους της κρίσης.

Περιοχή Γ

Είναι η περιοχή ασφάλειας όπου και η πιθανότητα εκδήλωσης της κρίσης είναι μικρή, αλλά 

και σε περίπτωση εκδήλωσης το αναμενόμενο κόστος είναι μικρότερο του κρίσιμου. Όταν η 

πιθανότητα εκδήλωσης είναι πολύ κάτω του 50% δεν είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα, ενώ σε 

περιπτώσεις που αυτό προσεγγίζει το 50% πρέπει να ληφθούν μέτρα χωρίς ασφυκτικούς 

χρονικούς περιορισμούς.

Περιοχή Δ

Είναι η περιοχή αυξημένης πιθανότητας εκδήλωσης κρίσης με μικρό όμως κόστος, που 

παρέχει τη δυνατότητα ανάκαμψης. Στην περίπτωση αυτή τα μέτρα που λαμβάνονται από την 

επιχείρηση περιορίζονται στη μείωση του μεγέθους των συνεπειών και τη διατήρηση του 

κόστους σε χαμηλά επίπεδα.
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Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει τι διδάσκει

Έκθεμα 9: Κατηγοριοποίηση των κρίσεων με βάση την πιθανότητα πραγματοποίησης τους 

και του κρίσιμου κόστος της κρίσης σε ποσοστό επί της εκατό της συνολικής αξίας του 

δυνητικού θύματος της κρίσης

Ανάλογα τώρα με τον τρόπο εκδήλωσης τους διακρίνονται δυο τύποι κρίσεων: οι αιφνίδιες 

και οι αθροιστικές [16],

Οι κρίσεις αυτές χαρακτηρίζονται και ως "κόμπρα" και "πύθωνας", όπου:

* "κόμπρα": είναι η ξαφνική κρίση που βρίσκει εντελώς απροετοίμαστη την εταιρία και 

μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες γι’ αυτήν αν δεν την αντιμετωπιστεί κατάλληλα.

+ "πύθωνα": πρόκειται για κρίση που σιγοβράζει και που σταδιακά εντείνει τις 

επιδράσεις της στην εταιρία που έχει εκδηλωθεί.

Οι πρώτες προκαλούνται από αιφνίδιες εσωτερικές ή εξωτερικές διαταραχές που 

δημιουργούν συγκρούσεις μεταξύ της επιχείρησης και των εμπλεκόμενων μερών. Η 

πιθανότητα πραγματοποίησης τους δεν εξαρτάται από το χρόνο, ενώ σχετίζεται άμεσα με το 

βαθμό ρίσκου στον οποίο είναι εκτεθειμένη η επιχείρηση. Γενεσιουργό αίτια της κρίσης είναι 

αιφνίδιες αλλαγές στην αγορά, σημαντικές νομισματικές αποτιμήσεις, αστοχίες προϊόντων.

Οι δεύτερες καλλιεργούνται σταδιακά στην επιχείρηση και δυναμώνουν με το χρόνο έως 

ότου ξεπεραστεί ένα συγκεκριμένο όριο. Συνεπώς η πιθανότητα πραγματοποίησης τους
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αυξάνει με το χρόνο. Οφείλονται στην αδυναμία της επιχείρησης να αντιληφθεί ότι ορισμένες 

αλλαγές στο περιβάλλον είναι μόνιμες.

Στο Έκθεμα 10 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των δύο τύπων κρίσεων.

Έκθεμα 10: Χαρακτηριστικά αιφνίδιων και αθροιστικών κρίσεων

Βασικές διαστάσεις 

κρίσεων

Τύποι κρίσεων

Αιφνίδιες Αθροιστικές

Ταχύτητα εκδήλωσης Γρήγορη Βαθμιαία

Προβλεψιμότητα Χαμηλή Υψηλή

Εστίαση Εστιασμένη Νεφελώδης

Αναγνώριση κρίσης Καθαρή Ασαφής

Γενεσιουργό αίτιο Συγκεκριμένο γεγονός Υπέρβαση ορίου

Σημείο εκδήλωσης Σταθερή με το χρόνο Αυξανόμενη με το χρόνο

Μη-ευθυγράμμιση με το 

περιβάλλον

Μία / λίγες πλευρές Πολλές πτυχές

Πηγή: Hwang and Lichtenthal (2000), σελ. 134

Αίτια Κρίσεων

ία επιχείρηση είναι δυνατόν να πληγεί από μία κρίση εξαιτίας πολλών 

γενεσιουργών αιτιών. Ως πιο χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα [17]: 

Οικονομικά αίτια

• Κακά οικονομικά αποτελέσματα

• Υπερβολικός δανεισμός

• Κλοπές και καταχρήσεις, σπατάλες

• Λανθασμένες τιμολογιακές πολιτικές και πολιτικές μισθών 

Οργανωτικά αίτια

• Υπεράριθμο προσωπικό

• Κακή στελέχωση ή δομή

• Μειωμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας

• Κακή οργάνωση παραγωγής
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Διοικητικά αίτια

• Θάνατος ή αποχώρηση σημαντικών στελεχών

• Αντιθέσεις με συνδικαλιστικά όργανα ή προσωπικό

• Αντιδικίες με μετόχους, επενδυτές

• Κακή φήμη

• Σκάνδαλα 

Εμπορικά αίτια

• Μείωση πελατών, πωλήσεων

• Υπερβολική και αιφνίδια αύξηση α’ υλών

• Κακής ποιότητας ή επικίνδυνα προϊόντα

• Ανεπαρκείς λειτουργίες διανομής ή μάρκετινγκ 

^ Ανταγωνιστικά αίτια

• Δυσφημίσεις

• Βιομηχανική κατασκοπία

• Προσπάθειες εξαγοράς, συγχώνευσης 

Νομικά αίτια

• Νομικές, ασφαλιστικές, εργατικές, φορολογικές παραβάσεις

• Σύγκρουση με τοπική κοινωνία 

Αίτια ανωτέρας βίας

• Φυσικές καταστροφές

• Τεχνολογικές καταστροφές

• Τρομοκρατικές ενέργειες

• Μόλυνση ή καταστροφή του περιβάλλοντος από υπαιτιότητα της επιχείρησης
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Χαρακτηριστικά Κρίσεων

/r » * αρόλο που ον τύποι των κρίσεων φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά, διαθέτουν 

»/ L ορισμένα κοινά στοιχεία. Συγκεκριμένα οι επιχειρησιακές κρίσεις θεωρούνται: (1) 

ισχυρά διφορούμενες καταστάσεις των οποίων οι αιτίες και οι επιδράσεις είναι άγνωστες, (2) 

έχουν μικρή πιθανότητα πραγματοποίησης, αλλά παρόλα αυτά αποτελούν σημαντική απειλή 

για την επιβίωση της εταιρίας και των μετόχων της, (3) παρέχουν μικρό χρόνο απόκρισης, (4) 

μερικές φορές αιφνιδιάζουν τα μέλη της επιχείρησης και (5) παρουσιάζουν δίλημμα για τη 

λήψη μιας απόφασης που θα καταλήξει σε αλλαγή προς το καλύτερο ή το χειρότερο.

Συνεπώς μια επιχειρησιακή κρίση είναι ένα γεγονός χαμηλής πιθανότητας, υψηλής 

επίδρασης, που απειλεί την επιβίωση της εταιρίας και χαρακτηρίζεται από ασάφεια 

αναφορικά με αιτίες και επιδράσεις και απαιτεί γρήγορες αποφάσεις και λύσεις [18],

Οι προσπάθειες διαχείρισης κρίσεων είναι αποτελεσματικές όταν οι λειτουργίες της 

επιχείρησης διατηρούνται ή ανακτώνται (η επιχείρηση μπορεί να διατηρήσει ή να ανακτήσει 

την ορμή των κύριων δραστηριοτήτων της που είναι απαραίτητες για την μετατροπή των 

συντελεστών παραγωγής σε παραγωγή σε επίπεδα που να ικανοποιεί τις ανάγκες των 

βασικών καταναλωτών).

Εξωγενή χαρακτηριστικά κρίσεων

Οι κυριότερες διακρίσεις των συνηθέστερων κρίσεων περιλαμβάνουν:

Ανάλογα με το είδος των γενεσιουργών αιτίων (ανθρωπογενείς, φυσικές 

καταστροφές και μη-αμιγώς φυσικές καταστροφές)

-1" Ανάλογα με τον τομέα που πλήττουν (προσωπικές, κοινωνικές, εθνικές, πολιτικές, 

οικονομικές, περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές, κρίσεις αγοράς...)

*■>" Ανάλογα με τα αποτελέσματα τους (καταστροφές, δυστυχίες, ατυχήματα, εκτροπές) 

“·" Ανάλογα με το χρόνο διάρκειας τους (βραχυχρόνιες, μεσοχρόνιες, μακροχρόνιες) 

Ανάλογα με τη δυνατότητα ελέγχου τους (ελεγχόμενες, μερικώς ελεγχόμενες, 

ανεξέλεγκτες)

Ανάλογα με τη δυνατότητα πρόβλεψης και το βαθμό προειδοποίησης τους 

(αιφνίδιες, τυχαίες, αναμενόμενες, απρόβλεπτες, πιθανές)
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^ Ανάλογα με την ένταση τους (ήπιες, σφοδρές)

Ανάλογα με την έκταση και σοβαρότητα τους (μικρές, μεγάλες, μερικές, καθολικές)

Ενδογενή χαρακτηριστικά κρίσεων

Εκτός από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των κρίσεων, είναι δυνατόν να διακριθούν και 

ενδογενή χαρακτηριστικά, τα οποία αναφέρονται στη φύση τους και υπαγορεύουν τον τρόπο 

με τον οποίο πρέπει να διαχειριστούν.

Η επικινδυνότητα

Η κρίση ως κατάσταση αντικανονικότητας είναι κατά κανόνα και εξ ορισμού, επικίνδυνη. 

Σε μία κρίση διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα: ατομικά, επιχειρησιακά, οικονομικά, 

κοινωνικά. Συγκεκριμένα οι κυριότεροι κίνδυνοι των κρίσεων είναι:

• Ο κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές και να τραυματιστούν άνθρωποι

• Ο κίνδυνος να πληγούν ή χαθούν περιουσίες

• Ο κίνδυνος να διαταραχθούν ή αλλοιωθούν βασικές σχέσεις ή θεσμοί

• Ο κίνδυνος να προκληθούν δευτερογενείς κρίσεις

• Ο κίνδυνος προσβολής της φήμης και της προσωπικότητας ατόμων και 

συνόλων

• Ο κίνδυνος διάλυσης του συνόλου που πλήττεται από κρίση

• Ο κίνδυνος επέμβασης τρίτων για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους ή για 

προσπορισμό ωφελειών, λόγω της αδυναμίας του πληττόμενου συνόλου να 

αμυνθεί αποτελεσματικά

Η ανεπάρκεια χρόνου

Σε μία κρίση όλοι βιάζονται να απεμπλακούν το γρηγορότερο δυνατό, συνεπώς ένας 

καλός διαχειριστής μιας κρίσης πρέπει να είναι απαραίτητα και καλός χειριστής του 

χρόνου. Καθυστερήσεις, δισταγμοί, αναβολές, αναθεωρήσεις, παλινδρομήσεις, δεν έχουν 

θέση στη διαχείριση κρίσεων.
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Η ανάγκη της μεγάλης ικανότητας προσαρμογής

Στις κρίσεις οι καταστάσεις εναλλάσσονται γρήγορα. Λόγω αυτής της εναλλαγής δεν 

υπάρχει επαρκής χρόνος για προσαρμογή. Αυτή την ανεπάρκεια χρόνου πρέπει να την 

καλύψει η αυξημένη ικανότητα προσαρμογής που πρέπει να διαθέτει ο διαχειριστής της 

κρίσης. Το "ενός κακού μύρια έπονται" έχει άμεση εφαρμογή στην περίπτωση της 

προσαρμοστικότητας.

*■'■'· Οι πιέσεις

Σύμφωνα με τον ορισμό της κάθε κρίση είναι μία ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση κατά τη 

διάρκεια ης οποίας ο διαχειριστής υφίσταται πιέσεις, άμεσα ή έμμεσα, έντονα ή λιγότερο 

έντονα, αδιάλειπτα από τις λεγάμενες ομάδες πίεσης, οι κυριότερες των οποίων είναι:

• Πιέσεις από τρίτους

Είναι κυρίως οι πιέσεις που ασκούνται από τους θίγόμενους από την κρίση και 

από τους για οποιαδήποτε αιτία ενδιαφερομένους (π.χ. εργαζόμενοι, όργανα της 

Πολιτείας)

• Πιέσεις από τις συνθήκες της κρίσης

Πρόκειται για πιέσεις που δημιουργεί η ίδια η κρίση και αφορούν την 

επικινδυνότητα που τη συνοδεύει, τις δευτερογενείς κρίσεις ή έκτακτες ανάγκες 

που μπορεί να προκαλέσες την ανεπάρκεια χρόνου που πιέζει το διαχειριστή της 

κρίσης.

• Ψυχολογικές πιέσεις και πιέσεις προσωπικότητας

Πρόκειται για πιέσεις που δέχεται ο διαχειριστής από την ίδια την προσωπικότητα 

του, τη ψυχολογική κατάσταση και τα συναισθήματα του. Συγκεκριμένα αφορά 

την πίεση της συνεχούς εγρήγορσης και το συναίσθημα του φόβου της αποτυχίας 

και των ευθυνών.

^ Το απρόβλεπτο και πρωτόγνωρο

Κάθε κρίση ως κατάσταση ανικανότητας, εμπεριέχει απρόβλεπτα. Δηλαδή απρόοπτες 

εξελίξεις τις οποίες ο διαχειριστής της κρίσης δεν προέβλεψε και δεν υπολόγισε από
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πριν. Συνεπώς δε σχεδίασε μέτρο να διαχειριστεί τις εξελίξεις και όταν παρουσιαστούν, 

πρέπει πρώτα να τις αξιολογήσει, εκτιμήσει και αντιμετωπίσει.

^ Η σύγχυση και το χάος

Κάθε κρίση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και πανικό στα εμπλεκόμενα μέρη, λόγω της 

χαοτικής κατάστασης που μπορεί να δημιουργήσει. Για αυτό καθίσταται απαραίτητη η 

προετοιμασία της εταιρίας προκειμένου να αποφύγει τον πανικό που μπορεί να εκδηλωθεί 

κατά τη διάρκεια της κρίσης.

-- Η διαφορετικότητα

Η διαφορετικότητα των κρίσεων λόγω χρόνου και τόπου, εξηγείται από το γεγονός ότι οι 

κρίσεις δεν είναι αποτέλεσμα των φαινομένων, αλλά των δυσμενών αποτελεσμάτων των 

γενεσιουργών αιτίων τους, που διαφοροποιούνται ως προς τον τόπο και χρόνο.

Διαστάσεις Κρίσεων

ροκειμένου να είναι πλήρης η διερεύνηση των κρίσεων θα πρέπει να μελετηθούν 

και η ψυχολογική, κοινωνική και τεχνολογική διάσταση αυτών.

Ψυχολογική διάσταση κρίσεων

«Η κρίση δε μπορεί να διαχωριστεί από την οπτική γωνία αυτού που την υπόκειται»

(Habermas, 1975:58)

Οι ερευνητές έχουν υιοθετήσει γνωστικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες για να ερμηνεύσουν και 

να προβλέψουν μεμονωμένες δυνάμεις στη δημιουργία μιας επιχειρησιακής κρίσης.

Οι γνωστικές θεωρίες βασίζονται σε τρεις κύριες υποθέσεις: η πρώτη είναι ότι οι κρίσεις είναι 

υψηλής αβεβαιότητας, πολύπλοκα συναισθηματικά γεγονότα που βάλουν τα συμφέροντα των 

ομάδων μεταξύ τους. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι οι άνθρωποι έχουν περιορισμένες 

δυνατότητες επεξεργασίας πληροφοριών κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τέλος η 3η υπόθεση 

είναι ότι η κρίση εκδηλώνεται και ξεφεύγει από έλεγχο όταν οι μάνατζερ αντιδρούν
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παράλογα, κάνοντας λάθη λόγω προκαταλήψεων στην επεξεργασία πληροφοριών και στη 

λήψη αποφάσεων.

Πολλοί είναι οι ερευνητές που προσπάθησαν να δουν την κρίση με μία γνωστική θεώρηση 

(Swart, Vartinsky (1977), Nystrom & Starbuck (1984), Halpen (1989), Weick (1989)). To 

κύριο συμπέρασμα είναι ότι οι γνωστικοί περιορισμοί είναι έμφυτοι στα άτομα και οι λύσεις 

που προέρχονται από την επιχείρηση συνιστούν την κύρια μέθοδο για την υπερπήδηση ή 

ελάττωση των περιορισμών.

Σύμφωνα με τις ψυχαναλυτικές θεωρίες η ψυχική υγεία και το υποσυνείδητο παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των κρίσεων. Οι Pauchant και Mitroff (1992) μελετούν πως 

οι διαταραχές προσωπικότητας, η ψυχική υγεία και οι αμυντικοί μηχανισμοί μεμονωμένων 

ατόμων συμβάλουν στη δημιουργία κρίσεων. Σύμφωνα με την έρευνα τα άτομα στις 

επιρρεπείς σε κρίση επιχειρήσεις, σε σύγκριση με τις προετοιμασμένες για κρίσεις 

επιχειρήσεις είναι επτά φορές πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν αμυντικούς μηχανισμούς, 

όπως άρνηση, αποκήρυξη, εμμονή, στόμφο και προβολή.

Λίγοι όμως είναι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με το ψυχολογικό τραύμα που δημιουργείται 

στα άτομα που εμπλέκονται σε κρίση. Συγκεκριμένα έρευνες των Pauchant και Mitroff [19] 

έδειξαν ότι σε μια κρίση τα εμπλεκόμενα άτομα μπορεί να θέσουν υπό γενική αμφισβήτηση 

συμπεράσματα για τον εαυτό τους και τον κόσμο, την κουλτούρα, την οργανωσιακή δομή της 

επιχείρησης και τον καθορισμό των ρόλων.

Κοινωνικο-πολιτική διάσταση κρίσης

Η κοινωνικο-πολιτική θεώρηση συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της επιχειρησιακής 

κρίσης με έναν αριθμό τρόπων. Αρχικά υποθέτει ότι όλες οι κρίσεις συνεπάγονται μια 

κατάρρευση της κοινωνικής δομής. Κατά δεύτερο λόγο προτείνει ότι η επιχείρηση θα 

γνωρίσει κρίση στην ηγεσία, λόγω αμφισβήτησης και στην κουλτούρα της. Επιπλέον τονίζει 

ότι η διαχείριση της κρίσης δεν είναι δυνατόν να είναι επιτυχής, δίχως αναδιοργάνωση της 

οργανωσιακής ηγεσίας και κουλτούρας.

Τεχνολογική-δομική διάσταση κρίσης

Υπάρχουν τεχνολογίες υψηλού κινδύνου στις οποίες ο χρόνος για τη λήψη αποφάσεων και οι 

πόροι που διατίθενται είναι περιορισμένοι (εργοστάσιο πυρηνικών δοκιμών, χημικά
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διυλιστήρια). Υπάρχουν όμως και τεχνολογίες που μπορεί να εξαλείψουν κινδύνους που 

προέρχονται από απαρχαιωμένες διαδικασίες. Συνεπώς, η τεχνολογική θεώρηση των κρίσεων 

καθίσταται απαραίτητη, τόσο για τον εντοπισμό των κινδύνων, όσο και για την 

καταπολέμηση των κινδύνων τους με εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Στάδια Κρίσεων

/'-τι J ία κρίση είναι δυνατόν να αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα και διακριτά 

m/ V L στάδια. Ο λόγος που τα ονόματα τους έχουν ιατρική προέλευση είναι ακριβώς επειδή 

η κρίση αντιμετωπίζεται ως ασθένεια. Συγκεκριμένα τα στάδια είναι [20]:

1. στάδιο πρόδρομων συμπτωμάτων (prodromal crisis stage)

2. στάδιο κορύφωσης της κρίσης (acute crisis stage)

3. στάδιο επιπτώσεων της κρίσης (chronic crisis stage)

4. στάδιο επίλυσης της κρίσης (crisis resolution stage)

Στα Εκθέματα 11-13 παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής μιας κρίσης από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες.

Έκθεμα 11; Συνήθης κύκλος ζωής μιας κρίσης

-Ν Στάδιο
// /-'"'Ί / πρόδρομων

L_ /
1/ συμπτωμάτων

Στάδιο Στάδιο
επίλυσης κορύφωσης

I
Στάδιο

επιπτώσεων

Πηγή: Fink (1986) σελ. 26
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Έκθεμα 12: Ο επιθυμητός κύκλος ζωής μιας κρίσης

Στάδιο
πρόδρομων

συμπτωμάτων

Στάδιο
επίλυσης

Στάδιο
κορύφωσης

Πηγή: Fink (1986) σελ. 26

Στάδιο
επιπτώσεων

Έκθεμα 13: Κύκλος ζωής μιας κρίσης όπως την αντιλαμβάνεται ο εμπλεκόμενος σε αυτήν

Πρόδρομα 
£κδήλ|ω 

Στο 
Στάδ

Πηγή: Fink (1986) σελ. 27
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Προειδοποιητικό ή πρόδρομο στάδιο της κρίσης

Το προειδοποιητικό ή πρόδρομο στάδιο της κρίσης είναι το στάδιο των οιωνών που 

προαναγγέλλουν τον ερχομό της. Οι προειδοποιητικές ενδείξεις αποτελούνται από δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις ενδείξεις του γενεσιουργού αιτίου, ενώ η 

δεύτερη τις ενδείξεις των δυσμενών συνεπειών του φαινομένου.

Η διάρκεια αυτού του σταδίου ποικίλλει ευρέως και εξαρτάται από τη διαχρονικότητα των 

ενδείξεων. Αν δεν υπάρχουν ενδείξεις τότε δεν υπάρχει αυτό το στάδιο. Υπάρχει όμως και η 

περίπτωση να υπάρχει μόνο πρόδρομο στάδιο σε μία κρίση, εάν μία εταιρία λάβει 

αποτρεπτικά μέτρα για τις δυσμενείς συνέπειες του φαινομένου, ώστε όταν εκδηλωθεί αυτό 

να μην προκληθεί κρίση.

Η σημασία της ύπαρξης και της αναγνώρισης αυτού του σταδίου είναι μεγάλη, καθώς 

παρέχει τη δυνατότητα προετοιμασίας και καλύτερης αντιμετώπισης της κρίσης. Όμως στις 

μεγάλης διάρκειας κρίσεις υπάρχει ο κίνδυνος "ξεθωριάσματος" των ενδείξεων και 

υποβάθμισης της σημασίας τους ή ο κίνδυνος κόπωσης από τη μακρά αναμονή και 

εγρήγορση.

Εκτός όμως από τους ανωτέρω κινδύνους, υπάρχει και ο κίνδυνος της μη ορθολογικής 

συμπεριφοράς των δυνητικών θυμάτων, απέναντι στις προειδοποιητικές ενδείξεις. Αυτό 

οφείλεται στην έμφυτη απαρέσκεια του κακού που έχει ο άνθρωπος και που εκδηλώνεται με 

σύνδρομα της μορφής: "δε μπορεί να συμβεί εδώ".

Δεν πρέπει βέβαια να παραγνωρίζεται ότι η αναγνώριση και ο προσδιορισμός των 

προειδοποιητικών ενδείξεων, δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Δεν είναι μόνο η απλή 

ανάγνωση ενδείξεων, αλλά και η καλή ερμηνεία τους, η σφαιρική θεώρηση τους η εκτίμηση 

της βαρύτητας τους, η σωστή τοποθέτηση στο γίγνεσθαι του ευρύτερου περιβάλλοντος και η 

σωστή μεταφορά τους στα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων.

Στο πρόδρομο στάδιο η διαχείριση των κρίσεων είναι πιο εύκολη από ότι στο στάδιο 

κορύφωσης της κρίσης, όπου η διοίκηση μόνο έλεγχο των ζημιών μπορεί να 

πραγματοποιήσει, ενώ η εταιρία υφίσταται απώλειες [21],

'Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένα στέλεχος:«Σχεδόν κάθε κρίση περιλαμβάνει τον σπόρο 

της επιτυχίας καθώς και τις ρίζες της αποτυχίας. Η εύρεση των σπόρων, η καλλιέργεια και η 

συγκομιδή τους αποτελεί την ουσία της διαχείρισης κρίσεων».
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Το στάδιο εκδήλωσης/ γέννησης της κρίσης

Το στάδιο γένεσης της κρίσης είναι συνήθως το πιο μικρό χρονικά. Είναι το στάδιο στο οποίο 

διαμορφώνεται η κρίση και σχηματίζονται τα χαρακτηριστικά της. Είναι το στάδιο στο οποίο 

δημιουργούνται οι έκτακτες ανάγκες. Είναι ακόμη το πιο δύσκολο στο χειρισμό στάδιο, όπου 

τα χαρακτηριστικά των κρίσεων παίρνουν τις πιο ακραίες τιμές τους, όταν οι διαχειριστές των 

κρίσεων δεν έχουν ακόμη τον έλεγχο τους.

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στο στάδιο κορύφωσης της κρίσης -ακόμη και αν η 

εταιρία είναι προετοιμασμένη για αυτό- είναι η ταχύτητα και η ένταση που το χαρακτηρίζουν. 

Η πρώτη εξαρτάται από το τύπο της κρίσης, ενώ η ένταση καθορίζεται από τη σοβαρότητα ή 

το κόστος των επιπτώσεων. Κατάλληλη εκτίμηση και περιορισμός των δυο αυτών 

παραγόντων στο προηγούμενο στάδιο της κρίσης θα βοηθήσει την εταιρία να αντεπεξέλθει 

καλύτερα σε αυτό το στάδιο [22],

Το στάδιο επιπτώσεων της κρίσης

Το στάδιο επιπτώσεων της κρίσης είναι το στάδιο στο οποίο σταθεροποιείται η εικόνα της 

κρίσης. Οι επείγουσες και επικίνδυνες έκτακτες ανάγκες έχουν αντιμετωπιστεί, ο έλεγχος της 

κατάστασης έχει ανακτηθεί, ο διαθέσιμος χρόνος είναι περισσότερος, οι πιέσεις λιγότερες και 

η εναλλαγή των συνθηκών γίνεται με μικρότερη ταχύτητα. Φυσικά παραμένει η ανάγκη 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης που ικανοποιείται με την εφαρμογή των 

αντίστοιχων σχεδίων, κάτω από τις ελεγχόμενες συνθήκες διαχείρισης.

Η διάρκεια του σταδίου είναι συνήθως μεγαλύτερη όλων και εξαρτάται από τη ταχύτητα 

εξέλιξης και φυσικής αποδυνάμωσης της κρίσης και από την αποτελεσματικότητα των 

μέτρων αντιμετώπισης της.

Το στάδιο ύφεσης της κρίσης

Το στάδιο ύφεσης της κρίσης αρχίζει όταν:

• Αποδυναμωθούν, το φαινόμενο που προκάλεσε την κρίση και τα πιθανά 

δευτερογενή φαινόμενα που την επηρέασαν

• Αρχίζουν να αποδίδουν τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης
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• 'Οταν αρχίζει η φυσική αποδυνάμωση της κρίσης που ως φαινόμενο ακολουθεί το 

νόμο της εντροπίας

Η διάρκεια αυτού του σταδίου εξαρτάται από την ένταση των ανωτέρω γεγονότων. Ενώ 

υπάρχει κίνδυνος κατά τη φάση ύφεσης της κρίσης να αναζωπυρωθεί η κρίση.

Η συγκεντρωτική παρουσίαση των φάσεων της κρίσης και του χαρακτηριστικού κάθε φάσης 

παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στο Έκθεμα 14.

Έκθεμα 14: Διάγραμμα ροής κύκλου διαχείρισης κρίσεων

Πηγή: Kash (1998), σελ. 181
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Πρόγνωση Κρίσεων

αντιστοίχιση της σοβαρότητας των επιπτώσεων μιας κρίσης μπορεί να χαρακτηριστεί

με έναν αριθμό της κλίμακας 0-10. Ο αριθμός αυτός ονομάζεται Δείκτης 

Επιπτώσεων Κρίσης [Crisis Impact Value, CIV] και προτάθηκε αρχικά από τον Fink [20, 

23], Ο δείκτης CIV παρουσιάζει την καταστροφικότητα μιας κρίσης όταν αφεθεί να εξελιχθεί 

χωρίς τη λήψη κάποιου μέτρου από πλευράς της εταιρίας.

Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν αν η εταιρία προβεί εγκαίρως 

στις απαραίτητες ενέργειες. Γεγονός βέβαια που προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση του 

κινδύνου απ’ όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της επιχείρησης.

Για τον εντοπισμό και τη πρόβλεψη μιας επερχόμενης κρίσης πρέπει να μειωθούν οι βαθμοί 

αβεβαιότητας και μη-αντικειμενικότητας της κρίσης [24], Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά 

ερωτήσεων (η βαθμολόγηση των οποίων γίνεται με μία κλίμακα από 0-10):

α. Αν η υποτιθέμενη κρίση ενταθεί, πόσο επικίνδυνη κατάσταση μπορεί να 

διαμορφωθεί;

β. Αν η υποτιθέμενη κρίση λάβει χώρα, σε ποιο βαθμό θα προκαλέσει την περιέργεια 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των διαφόρων κρατικών οργάνων; 

γ. Σε ποια έκταση θα επηρεάσει η κρίση τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης; 

δ. Κατά πόσο θα πληγεί η δημόσια εικόνα της εταιρίας και/ ή το προσωπικό status 

των μάνατζερ αν εκδηλωθεί η υποθετική κρίση; 

ε. Κατά πόσο η κρίση θα επηρεάσει την οικονομική θέση της επιχείρησης;

Ο δείκτης CIV υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ανωτέρω βαθμών:

Η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μια κρίση μετράται με το Δείκτη Πιθανοτήτων 

(Probability Factor). Ο συγκεκριμένος δείκτης μετράται σε % πιθανότητες. Στο Έκθεμα 15 

γραφικά η συσχέτιση του δείκτη CIV με το δείκτη πιθανοτήτων καθώς και ο χαρακτηρισμός 

μιας ενδεχόμενης κρίσης σύμφωνα με τους προαναφερθέισες δείκτες.

αγ_ α + β + γ + δ+ε 
5
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Έκθεμα 15: Διάγραμμα σχεδιασμού κρίσης (Βαρόμετρο κρίσης)

Δείκτης
επίπτωσης κρίσης

Δείκτης
πιθανότητας κρίσης 

(%)

Δείκτης
πιθανότητας κρίσης 

(%)

Πηγή: Fink (1986), 54

Δείκτης
επίπτωσης κρίσης

Κόστος Κρίσεων

CJ /^έκταση και η φύση των ζημιών που δημιουργούνται από μία κρίση εξαρτώνται από 

+* *- τη φύση του προβλήματος, την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι καταναλωτές για την 

εταιρία και την επιτυχία της επικοινωνιακής πολιτικής κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η κρίση είναι δυνατόν να δημιουργήσει στρατηγικές ζημιές, να ελαττώσει τα κέρδη και να 

επιβάλει νέα κόστη στην εταιρία.

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 32



Η κρίση: τι είνοα, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

^ Στρατηγική ζημιά

Η στρατηγική ζημιά μπορεί να αποβεί καταστροφική και γίνεται αισθητή με διάφορους 

τρόπους.

• Περιορισμό ή αδυναμία ανάπτυξης της εταιρίας

Υποτιμημένες μετοχές, απώλεια εμπιστοσύνης από πλευράς επενδυτών και μειωμένα 

κέρδη περιορίζουν τα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρίας και την ανταγωνιστική της θέση. 

Τα στελέχη είναι υποχρεωμένα να επενδύσουν στην ανάκαμψη της εταιρίας παρά στην 

ανάπτυξη της. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αμερικάνικης εταιρίας υγιεινής 

διατροφής Odwalla η οποία αντέδρασε σε φήμες ότι οι χυμοί της παράγονταν από μήλα 

που είχαν προσβληθεί από το βακτήριο Ε. coli, με διακοπή της παραγωγής και 

απομάκρυνση όλων των προϊόντων της από τα ράφια που περιείχαν μήλα [25], Παρά την 

γρήγορη όμως απόκριση οι μετοχές της έχασαν το 1/3 της αξίας τους. Μάλιστα ένας 

αναλυτής ανέφερε ότι η επέκταση της εταιρίας ήταν αδύνατον να ευδοκιμήσει ένα η 

Odwalla δεν έβρισκε τις αιτίες της μόλυνσης, δεν έπαιρνε μέτρα για την αποφυγή 

παρόμοιων καταστάσεων και δεν υπέφερε μερικά τετράμηνα πολύ χαμηλών πωλήσεων.

• Καταστροφή της φήμης της εταιρίας

Η επίδραση στη φήμη της εταιρίας δεν είναι εύκολο να μετρηθεί ποσοτικά, αλλά είναι 

φανερή με διάφορους τρόπους. Είναι εμφανής στο δεσμό μεταξύ εταιρίας και 

καταναλωτών, δηλαδή στην καρδιά κάθε επιχείρησης. Οταν παρουσιαστεί πρόβλημα με 

κάποιο προϊόν, πλήττεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εταιρία και αν η 

τελευταία δεν πάρει μέτρα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, τότε όπως είναι εμφανές 

στην περίπτωση της Perrier που άργησε να αντιδράσει στην παρουσία βενζολίου στα 

προϊόντα της, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά. Το προϊόν ή και η εταιρία 

μπορεί να αφανιστούν ή να δεχτούν ισχυρό πλήγμα, όπως έγινε στην περίπτωση της 

Perrier που εξαγοράστηκε.

Η καταστροφή της φήμης της εταιρίας είναι δυνατόν να επιφέρει και ριζικές αλλαγές 

στην εσωτερική οργάνωση της εταιρίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις το σοκ είναι τόσο 

μεγάλο που απαιτεί αλλαγές πρακτικά σε κάθε πλευρά της εσωτερικής και εξωτερικής
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κουλτούρας της εταιρίας (λειτουργίες, επικοινωνία, διοίκηση). Οι Financial Times 

αναφέρουν ότι: «το φιάσκο της προγραμματισμένης βύθισης της πλατφόρμας εξόρυξης 

πετρελαίου Brent Spar στον Ατλαντικό ωκεανό δημιούργησε τέτοια αταξία και σύγχυση 

που κλόνισε συθέμελα τη διοικητική οργάνωση της Shell».

Επιπλέον το πλήγμα στη φήμη της εταιρίας είναι δυνατόν να την εκθέσει και σε νέες 

κρίσεις. Η υπόθεση Brent Spar εξασθένησε την εικόνα της Shell στα μάτια των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης και κυβερνητικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια της προσπάθειας 

βύθισης των μηχανημάτων. Το γεγονός αυτό έδωσε την δυνατότητα στα ενδιαφερόμενο 

μέρη να εξαπολύσουν δριμύτερες επιθέσεις, για παράδειγμα κατηγορώντας την Shell για 

την κακή κατάσταση της δημοκρατίας στη Νιγηρία, επιτιθέμενα στα περιβ άλλο ντολογικά 

της παραπτώματα και στην αδράνεια που επέδειξε όταν η στρατιωτική κυβέρνηση 

εκτέλεσε διαδηλωτές που υπερασπίζονταν πολιτικά δικαιώματα το 1995. Ο Nelson 

Mandela ηγήθηκε προσπάθειας με τηλεφωνικές κλήσεις για την απόσυρση της εταιρίας 

από μία νέα επένδυση στη Νιγηρία και ένα παγκόσμιο μποϋκοτάζ (όχι τόσο 

αποτελεσματικό) από έναν αριθμό επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης 

Body Shop της Anita Roddick.

• Ζημιά στην προσωπική φήμη στελεχών

Μία κρίση είναι δυνατόν να πλήξει τη φήμη των στελεχών της εταιρίας. Χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση του CEO της γιγαντιαίας αμερικάνικης εταιρίας τηλεπικοινωνιών 

AT&T, Robert Allen που ενώ απέλυσε 40.000 εργαζομένους σε μία προσπάθεια να κάνει 

την εταιρία περισσότερο ανταγωνιστική, ο ίδιος έλαβε μετοχές που ουσιαστικά 

περισσότερο από διπλασίαζαν το μισθό του. Η αποκάλυψη αυτή δημιούργησε πολλές 

αντιδράσεις από πλευράς εργαζομένων, μία πολύ αρνητική εικόνα στο κοινό για το 

συγκεκριμένο στέλεχος που είχε αντίκτυπο και στην εικόνα ολόκληρης της εταιρίας.

Οικονομική ζημιά

Το οικονομικό αντίκτυπο που έχει μία κρίση σε μια εταιρία είναι δύσκολο να 

υπολογιστεί. Βέβαια όσο πιο καλά προετοιμασμένη είναι μία εταιρία τόσο πιο εύκολο 

είναι να περιορίσει τις οικονομικές ζημίες.

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 34



Η κρίση: τι είναι, γιατί συμβαίνει, τι διδάσκει

• Απόσυρση του προϊόντος

Σε εταιρίες παραγωγής και λιανικού εμπορίου το κόστος απομάκρυνσης προϊόντων από 

την αγορά είναι δυνατόν να προβλεφτεί και να υπολογιστεί σχετικά γρήγορα. Αυτό είναι 

δυνατόν να περιλαμβάνει:

■ Κόστος ανάκλησης και συλλογής προϊόντων

■ Κόστος αντικατάστασης μετοχών

■ Κόστος μεταφοράς

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της DuPont που ξόδεψε 47 εκατ. δολάρια μετά από 

φόρους το τρίτο τετράμηνο του 1996 προκειμένου να καλύψει απαιτήσεις καταστροφής 

παραγωγής και νομικά έξοδα σχετικά με την ανάκληση του μυκητοκτόνου Benlate 50 DF. 

Το καθαρό εισόδημα για το τετράμηνο ανήλθε σε 898 εκατ. δολάρια. Σε περίπτωση που 

η εταιρία δεν είχε επιβαρυνθεί με το κόστος ανάκλησης τα κέρδη ανά μετοχή θα ήταν 

αυξημένα κατά 8 σεντς.

Λιγότερο εύκολος είναι ο υπολογισμός των ελέγχων διαπίστωσης ποιότητας και ειδικών 

ερευνών. Σε περίπτωση σοβαρής μόλυνσης οι έλεγχοι ποιότητας που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν είναι πολυάριθμοι και ο χρόνος ολοκλήρωσης τους άγνωστος. 

Μάλιστα οι έλεγχοι μπορεί να αφορούν ακόμα και την αρχική βασική έρευνα για την 

παραγωγή του προϊόντος.

• Clean-up κόστος

Μόλις το πρόβλημα έχει αναγνωριστεί καθίσταται απαραίτητη η λήψη μέτρων 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δε θα ξαναπαρουσιαστεί. Πιθανώς να είναι απαραίτητο 

να αλλάξουν οι διαδικασίες λειτουργίας ή να ενταθούν οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι και οι 

έλεγχοι ποιότητας προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο. Επιπλέον σημαντικοί πελάτες είναι 

πιθανόν να ζητήσουν να επιθεωρήσουν τα νέα συστήματα και τις νέες διαδικασίες που 

προέκυψαν μετά τις τροποποιήσεις. Πιθανόν να απαιτηθεί επανασυσκευασία του 

προϊόντος για τη διαβεβαίωση των καταναλωτών ότι πρόκειται για ένα 'βελτιωμένο', 

'ασφαλές' και 'νέο' προϊόν. Το κόστος επανασυσκευασίας είναι πιθανόν να είναι 

σημαντικό εάν καταστεί απαραίτητο να μεσολαβήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα 

στάδιο επανασχεδιασμού και παραγωγής.
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• Κόστος παραγωγής, πωλήσεων και μάρκετινγκ

Παρόλο που η εταιρία είναι δυνατόν να πραγματοποιεί ασκήσεις υπολογισμού κόστους 

ανάκλησης προϊόντων, υπάρχουν κρυφά κόστη τα οποία δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφτούν πλήρως πριν την πραγματοποίηση της ανάκλησης.

Για παράδειγμα, σχεδόν πάντοτε υπάρχουν απώλειες στην παραγωγή για έναν από τους 

εξής λόγους:

■ Προληπτική καταστροφή ενός προϊόντος όταν η αιτία και η έκταση του 

προβλήματος είναι δύσκολο να καθοριστεί

■ Ανάγκη διακοπής των γραμμών παραγωγής προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

έλεγχος για σφάλματα, να προστεθούν νέα εξαρτήματα και να στηθούν νέες 

διαδικασίες

■ Περιορισμός των πωλήσεων που μπορεί αν εκδηλωθεί με το που θα 

παρουσιαστεί το όνομα της εταιρίας στα πρωτοσέλιδα

Οι καταναλωτές είναι δυνατόν να παραμένουν διατακτικοί παρά τις αντίθετες 

διαβεβαιώσεις της εταιρίας και ιατρικών ειδικών. Μέχρι να επανέλθει η εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών οι πωλήσεις είναι δυνατόν να πέφτουν κατακόρυφα. Συγκεκριμένα ο 

ιδιοκτήτης της George Weston Foods Ltd, μετά από σκάνδαλο που ξέσπασε αναφορικά 

με τις πίτες Big Ben, ένα πολύ διαδεδομένο πιάτο στην Αυστραλία, αναγκάστηκε να 

ξοδέψει το ποσό των 8 εκατ. δολαρίων προκειμένου να επανατοποθετήσει τη μάρκα για 

να την πουλήσει τελικά το 1994.

• Κόστος εταιρίας συμβούλων

Για την αντιμετώπιση μιας κρίσης είναι πιθανόν να απαιτούνται δεξιότητες και εμπειρία 

ιδιαίτερα σε νομικά θέματα και σε θέματα επικοινωνίας που μόνο εξειδικευμένοι 

επαγγελματίες πιθανόν να διαθέτουν, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία της 

εταιρίας μαζί τους.

• Μακροπρόθεσμο κόστος

Μόλις περάσει η καταιγίδα θα εμφανιστούν μακροπρόθεσμα λειτουργικά και ασφάλειας 

κόστη τα οποία θα πρέπει να καλυφτούν. Εάν έχουν συμβεί θάνατοι ή τραυματισμοί
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καταναλωτών θα πρέπει να πληρωθούν αποζημιώσεις και έξω ή ενδο-δικαστηριακοί 

διακανονισμοί.

• Κόστος εμπιστοσύνης

Οι εισηγμένες εταιρίες αντιμετωπίζουν σε περιόδους κρίσεων το πρόβλημα της μείωσης 

της εμπιστοσύνης των επενδυτών και κατά συνέπεια την ανεξέλεγκτη και απρόβλεπτη σε 

περιόδους πανικού συμπεριφοράς τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η 

κεφαλαιοποίηση των μετοχών της Exxon μειώθηκε κατά 3 δισ. δολάρια δύο βδομάδες 

μετά το πετρελαϊκό ατύχημα στην Αλάσκα, ενώ η τιμή των μετοχών της Foodmaker 

μειώθηκε κατά 11% την επόμενη της γνωστοποίησης ότι 50 παιδιά και ενήλικες 

υπέστησαν μόλυνση από Ε. Coli στο Jack in the Box.

• Κόστος προετοιμασίας με τη βοήθεια συμβούλων

Εκτός την πρόσληψης εξωτερικών συμβούλων κατά την περίοδο της κρίσης οι εταιρίες 

προκειμένου να μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα για την εκδήλωση μιας κρίσης 

θα πρέπει να καταφύγουν στη βοήθεια ειδικών για τη δημιουργία αναλυτικών σχεδίων και 

διαδικασιών αντιμετώπισης κρίσεων.

Η Θετική Πλευρά Της Κρίσης

ατά το "ουδέν κακόν αμιγές καλού", κάθε κρίση είναι δυνατόν να έχει και θετικά

στοιχεία. Κατ’ αρχήν κάθε κρίση ως "πάθημα" γίνεται "μάθημα". Όταν κάποιος

πληγεί από μία κρίση τη γνωρίζει, διαπιστώνει τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά της 

και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα τυχόν επανεκδήλωση της.

Τα δεύτερο θετικό στοιχείο των κρίσεων είναι οι αποκαλύψεις τους. Συγκεκριμένα κατά τη 

διάρκεια των κρίσεων έρχονται στην επιφάνεια οι ελλείψεις, οι αδυναμίες και οι ανεπάρκειες 

της διοίκησης και της οργάνωσης του πληττόμενου συνόλου. Αποκαλύπτονται οι 

παραλείψεις, οι κακές λειτουργίες, ο κακός σχεδιασμός οι κακές πολιτικές και άλλα 

αρνητικά στοιχεία. Αποκαλύπτεται επιπλέον ο καλός μάνατζερ και η αποτελεσματική ομάδα
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διαχείρισης κρίσεων και καλλιεργείται η ομαδικότητα [26], Βάσει αυτών των αποκαλύψεων 

γίνεται η αξιολόγηση, ο δίκαιος καταμερισμός των ευθυνών, ο επανασχεδιασμός και 

λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να αποκατασταθεί η κανονικότητα.

Τρίτο θετικό στοιχείο είναι ότι οι κρίσεις παρέχουν τη γνώση και εμπειρία για την καλύτερη 

αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων. Σίγουρα αυτός που βγαίνει ανέπαφος από μια κρίση, 

φέρνει μαζί του περισσότερη δύναμη από όση είχε πριν την κρίση.

Το πιο θετικό στοιχείο όμως είναι η παρατήρηση και αξιολόγηση των κρίσεων που πλήττουν 

τις άλλες επιχειρήσεις που κινούνται στο ίδιο περιβάλλον. Επιτρέπει δηλαδή τη μάθηση και 

καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των κρίσεων [27],

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι όταν τα δυνητικά θύματα των κρίσεων δραστηριοποιούνται 

στο ίδιο περιβάλλον, έχουν τις ίδιους αντικειμενικούς σκοπούς, δηλαδή "μοιράζονται την ίδια 

πίτα", τότε ισχύει το "ο θάνατος σου, η ζωή μου". Η ζημιά του ενός από μία κρίση αποτελεί 

ωφέλεια για τον άλλο.
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Διαχείριση κρίσεων

Διαχείριση Κρίσεων Και Επιχειρησιακή Στρατηγική

Ο
ι Pauchant και Mitroff παρέχουν τον πιο περιεκτικό ορισμό των επιχειρησιακών 

κρίσεων. Χρησιμοποιώντας μια μήτρα 2x2, προτείνουν μια ακολουθία γεγονότων που 

ξεκινά με ένα περιστατικό (incident), συνεχίζει με ένα ατύχημα (accident), ακολουθείται από 

μία διαμάχη (conflict) και καταλήγει σε μια κρίση (crises), που αποτελεί την πιο σοβαρή 

μορφή διαταραχής. Δηλαδή, η κρίση αποτελεί μια διαταραχή που επηρεάζει συνολικά ένα 

σύστημα, απειλώντας τις βασικές αρχές του και ουσιαστικά την καρδιά της ύπαρξης του. Με 

βάση αυτό τον ορισμό γίνεται αντιληπτό ότι η διαχείριση κρίσεων αποτελεί μία συνεχή 

προσπάθεια και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να αποφύγουν ή να 

μετριάσουν ανεπιθύμητες εξελίξεις και να παρέχουν ικανοποιητικές λύσεις σε προβλήματα. 

Θα πρέπει δηλαδή να ενσωματώσουν τη διαχείριση των κρίσεων στην επιχειρησιακή 

στρατηγική [28],

Συνεπώς όπως και χαρακτηριστικά φαίνεται στο Έκθεμα 16 η διαχείριση κρίσεων αποτελεί 

πρωταρχικά ένα πρόβλημα στρατηγικής. Η επίλυση της απαιτεί την άμεση αντιμετώπιση από 

πλευράς των μάνατζερ των έξι σταδίων που απαρτίζουν τη στρατηγική διοίκηση [29]:

• Καθορισμός στόχων 

• Ανάλυση περιβάλλοντος 

• Ανάπτυξη στρατηγικής 

• Εφαρμογή στρατηγικής 

• Έλεγχος στρατηγικής



Διαχείριση κρίσεων

Βέβαια οι κρίσεις διαφοροποιούνται ως προς τις άλλες στρατηγικές αποφάσεις ως προς τα 

στοιχεία της χρονικής πίεσης, της περιορισμένης δυνατότητας ελέγχου, της αβεβαιότητας ως 

προς το επίπεδο απειλής και τους περιορισμούς στη δυνατότητα απόκρισης. Συνεπώς, όπως 

χαρακτηριστικά παρουσιάζεται από τον εξωτερικό κύκλο του Εκθέματος 16 η κρίση 

περιορίζει τη διαδικασία στρατηγικής διοίκησης κατά τέσσερις τρόπους.

Αντιθέτως με τα συνηθισμένα επιχειρησιακά σχέδια τα οποία είναι δυνατόν να ενημερωθούν 

σε μία περίοδο ενός ή δύο χρόνων, μία κρίση είναι δυνατόν να απαιτεί άμεση δράση. Αυτή η 

πίεση του χρόνου περιορίζει την προσοχή που μπορούν να δώσουν οι μάνατζερ σε κάθε ένα 

από έξι στάδια της στρατηγικής διοίκησης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 

δηλητηρίασης με Tylenol κατά τη διάρκεια του 1982 που ανάγκασε τη διοίκηση της Johnson 

& Johnson να προβεί σε ανάκληση του προϊόντος σε διάστημα λίγων ημερών.

Ένας δεύτερος περιοριστικός παράγοντας σχετίζεται με τη δυνατότητα ελέγχου. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εξαγοράς με τη χρήση ξένου κεφαλαίου (leveraged 

buyout) των Ομοσπονδιακών Πολυκαταστημάτων το 1988 από τον Campeau, που δεν άφησε 

καμία δυνατότητα ελέγχου του μέλλοντος της εταιρίας στην ομάδα διοίκησης.

Οι κρίσεις επιπλέον δημιουργούν απειλές που διαφέρουν ως προς το μέγεθος και τη 

σοβαρότητα τους. Από άποψη στρατηγικής διοίκησης, η αβεβαιότητα ως προς το επίπεδο 

απειλής θέτει μοναδικές και συχνά ανυπέρβλητες προκλήσεις ως προς τον καθορισμό, την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας στρατηγικής [30], Χαρακτηριστική περίπτωση της 

δυσκολίας πρόβλεψης και ορισμού του επιπέδου απειλής είναι η απόφαση του Α. Η. Robbins, 

στα τέλη της δεκαετίας του 1970, να συνεχίσει τη προώθηση της Dalco Shield. Παρόλο που 

δε μπορούσε να το φανταστεί εκείνη τη στιγμή, αυτή η απόφαση οδήγησε σε αρνητικές 

δημόσιες σχέσεις, τις οποίες ακολούθησε ένας μεγάλος αριθμός μηνύσεων, χρεοκοπία και 

τελικά εξαγορά από άλλη εταιρία.

Ο τελευταίος περιοριστικός παράγοντας σχετίζεται με τον περιορισμό της δυνατότητας 

απόκρισης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Johnson & Johnson το 1986. Παρόλο που 

η συσκευασία ασφαλείας βοήθησε να ξεπεραστεί η κρίση που προέκυψε το 1982 λόγω 

δηλητηριάσεων από την κατανάλωση του προϊόντος, ένα δεύτερο περιστατικό που αφορούσε 

κάψουλες το 1986 δεν άφησε περιθώρια δράσης στη Johnson & Johnson. Αντιμέτωπη με τον 

κίνδυνο να χάσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για δεύτερη φορά σε τέσσερα χρόνια, η 

Johnson & Johnson δεν είχε άλλη επιλογή από το να σταματήσει την παραγωγή των 

κάψουλων.
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Έκθεμα 16: Διαχείριση κρίσεων: στρατηγικές παράμετροι

Πηγή: Burnett (1988), σελ. 481

Συνεπώς τα τέσσερα χαρακτηριστικά των κρίσεων που παρουσιάζονται στο Έκθεμα 17 

παρέχουν μια εξαιρετική βάση για την κατηγοριοποίηση των στρατηγικών προβλημάτων. 

Όπως φαίνεται στο Έκθεμα 17 τα προβλήματα είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε μία μήτρα 

δεκαέξι κελιών με βάση το επίπεδο απειλής (υψηλό/χαμηλό), τη δυνατότητα απόκρισης 

(μεγάλη/μικρή), την πίεση του χρόνου (έντονη/ελάχιστη) και το βαθμό ελέγχου 

(υψηλό/χαμηλό). Συγκεκριμένα κρίσεις αποτελούν τα προβλήματα επιπέδου 2 και πάνω, με 

τα επίπεδα 0 και 1 να αποτελούν περισσότερο στρατηγικές αποφάσεις ρουτίνας. Στο Έκθεμα 

18 αναγράφονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις κρίσεων με βάση τη συγκεκριμένη 

κατηγοριοποίηση.
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Έκθεμα 17: Μήτρα κατάταξης κρίσεων

Πίεση χρόνου Έντονη Ελάχιστη

Επίπεδο

απειλής

Βαθμός

ελέγχου

Δυνατότητα

απόκρισης

Χαμηλός Υψηλός Χαμηλός Υψηλός

Χαμηλό
Μεγάλη (4)

Επίπεδο 2
(3)

Επίπεδο 1
(2)

Επίπεδο 1
(1)

Επίπεδο 0

Μικρή (8)
Επίπεδο 3

(7)
Επίπεδο 2

(6)
Επίπεδο 2

(5)
Επίπεδο 1

Υψηλό
Μεγάλη (12) 

Επίπεδο 3
(11) 

Επίπεδο 2

(10) 

Επίπεδο 2
(9)

Επίπεδο 1

Μικρή (16) 

Επίπεδο 4

(15) 

Επίπεδο 3

(14) 

Επίπεδο 3

(13) 

Επίπεδο 2

Πηγή: Burnett (1988), σελ. 483

Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση των κρίσεων είναι σημαντική και βελτιώνει τη λήψη 

αποφάσεων, καθώς:

• εκθέτει συγκεντρωτικά τα στρατηγικά προβλήματα που χρίζουν αντιμετώπισης

• παρέχει τη βάση για τον καθορισμό προτεραιοτήτων

• βοηθά στην κατανομή των διοικητικών και χρηματικών πόρων
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Έκθεμα 18: Μήτρα κατάταξης κρίσεων

Πίεση χρόνου Έντονη Ελάχιστη

Επίπεδο"''
απειλής

Βαθμός
ελέγχου

Χαμηλός Υψηλός Χαμηλός Υψηλός

Δυνατότητα
απόκρισης

Χαμηλό Μεγάλη Σκάνδαλο 
στο γραφείο

Παράπονα
πελατών

Μικρή Απεργία Πτώση
μετοχών

Μήνυση
σεξουαλικής

παρενόχλησης

Υψηλό Μεγάλη Πλημμύρες Intel
Pentium

Chip

Συνταξιοδότηση
CEO

Μικρή Jack in the 
Box

E-Coli

Tylenol Exxon
Valdez

Procter & 
Gamble
Logo

Rumor

Πηγή: Burnett (1988), σελ. 483

Η Διαδικασία Διαχείρισης Της Κρίσης

/'διαδικασία διαχείρισης της κρίσης περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που 

J L πραγματοποιούνται για την πρόβλεψη της κρίσης, αποτροπής ή μετριασμού των 

δυσμενών αποτελεσμάτων του γενεσιουργού αιτίου της, το σχεδίασμά μέτρων αντιμετώπισης 

πριν να εκδηλωθεί και την εφαρμογή τους όταν εκδηλωθεί και την αξιολόγηση και 

τροποποίηση τους.

Η διαδικασία αυτή κατανέμεται σε πέντε φάσεις που είναι (βλέπε Έκθεμα 21):

Ο Η φάση της πρόβλεψης και σχεδίασης 

Ο Η φάση της αποτροπής

Ο Η φάση της επέμβασης

Ζ> Η φάση της ανασυγκρότησης

Ο Η φάση της έρευνας
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Η φάση της πρόβλεψης και σχεδίασης

Η ύπαρξη της πρόβλεψης και πρόνοιας στην αντιμετώπιση των κρίσεων είναι ο ακρογωνιαίος 

λίθος της αποτελεσματικής διαχείρισης τους και η εγγύηση της δυνατότητας των 

διαχειριστών των κρίσεων να τις ελέγχουν.

Η πρόβλεψη μιας κρίσης στηρίζεται [29]:

• Στις προειδοποιητικές ενδείξεις του γενεσιουργού αιτίου της

• Στις προειδοποιητικές ενδείξεις των δυσμενών συνεπειών του φαινομένου

• Στον υπολογισμό της πιθανότητας να συμβεί η κρίση με τη χρήση της στατιστικής 

ανάλυσης των στοιχείων κρίσεων του παρελθόντος

• Στην παρατήρηση και αξιολόγηση των κρίσεων που συμβαίνουν σε παρόμοια 

σύνολα κάτω από παρόμοιες συνθήκες

• Στη διαίσθηση του διαχειριστή της κρίσης που τον προειδοποιεί για την 

πιθανότητα μιας κρίσης ακόμη και όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις ή στοιχεία 

παρελθοντικών κρίσεων

Εφόσον οι ανωτέρω ενδείξεις αξιολογηθούν σωστά και οριοθετηθεί η προειδοποιητική φάση 

της κρίσης, ο διαχειριστής συγκεκριμενοποιεί την πρόβλεψη ως προς την πιθανότητα, το 

χρόνο εμφάνισης, το είδος και μέγεθος της κρίσης και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να τη 

διαχειριστεί αποτελεσματικά [31],

Μετά τη συγκεκριμενοποίηση της πρόβλεψης ο διαχειριστής καταρτίζει τα σχέδια 

αντιμετώπισης της κρίσης με τα οποία προβλέπει και προσδιορίζει μέτρα για κάθε δυσμενή 

συνέπεια της κρίσης [15],

Η διάρκεια της φάσης πρόβλεψης και σχεδίασης είναι μεγάλη και παρέχει το χρόνο στο 

διαχειριστή να σχεδιάσει την αντιμετώπιση της κρίσης, να τη δοκιμάσει, να τη διορθώσει, να 

την επανασχεδιάσει και να την συμπληρώσει.

Προκειμένου να προσανατολιστούν κατάλληλη οι προσπάθειες διαχείρισης μιας κρίσης από 

την επιχείρηση, θα πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα (βλέπε Έκθεμα 19): "τι", 

"που", "πότε" και "ποιος" [32],

Δυο είναι οι "τι" ερωτήσεις που εγείρονται σε μία επιχείρηση ου επιχειρεί να σχεδιάσει ή να 

εφαρμόσει την ετοιμότητα της σε κρίση και είναι:

rjr για τι τύπους κρίσεων θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη η επιχείρηση;
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® Τι βαθμό προετοιμασίας θα πρέπει να έχει;

Οι περισσότερες επιχειρήσεις προετοιμάζονται αρχικά για κρίσεις που θεωρούν ότι είναι 

πιθανότερο να επιδράσουν στη βασική τεχνολογία τους, δηλαδή στην καρδιά της 

επιχείρησης. Τα χημικά εργοστάσια προετοιμάζονται για εκρήξεις ή διαρροές, οι εταιρίες 

τροφίμων για σαμποτάζ προϊόντων ή μολύνσεις, οι αεροπορικές εταιρίες για ατυχήματα, τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για σαμποτάζ στα κομπιούτερ ή απώλειες πληροφοριών.

Αυτή η προσέγγιση είναι λογική, αλλά δεν είναι επαρκής. Η καλύτερα προετοιμασμένη 

επιχείρηση συντάσσει ένα χαρτοφυλάκιο κρίσεων που θα απαιτούσαν διαφορετικές 

αποκρίσεις. Με μία πρώτη ματιά αυτή η προσέγγιση μπορεί να φαντάζει ως χάσιμο χρόνου 

και να αρκεί η μελέτη των πιο πιθανών κρίσεων, αλλά η έρευνα έχει δείξει ότι οι πιο 

επικίνδυνες κρίσεις είναι αυτές που "πιάνουν στον ύπνο" τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το "πότε" θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι κρίσεις αναπτύσσονται, κλιμακώνονται 

και φθίνουν ακολουθώντας συνήθως ένα κύκλο 5-σταδίων. Κατά το πρώτο γίνεται ανίχνευση 

των σινιάλων κινδύνου πιθανών κρίσεων. Στη Transamerica Life οι μάνατζερ χρησιμοποιούν 

εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης για να ανιχνεύσουν τυχόν απάτες. Το δεύτερο στάδιο 

είναι το στάδιο της προετοιμασίας, που μπορεί να περιλαμβάνει υιοθέτηση από τα ανώτερα 

στελέχη μιας φιλοσοφίας διαχείρισης κρίσεων, τη δημιουργία μιας ομάδας διαχείρισης 

κρίσεων, υιοθέτηση στρατηγικών και αξιών στην επιχείρηση και υποτιθέμενα περιστατικά. 

Το επόμενο στάδιο είναι η προσπάθεια περιορισμού των καταστροφών. Ποσοτικά δεδομένα 

έρευνας του περιοδικού Fortune φανερώνουν ότι η επιχείρηση καταναλώνει το μεγαλύτερο 

μέρος των πόρων της κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου.

Η ανάκτηση είναι το επόμενο στάδιο κατά το οποίο ενεργοποιούνται τόσο βραχυπρόθεσμα 

όσο και μακροπρόθεσμα σχέδια για την επιστροφή στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Το 

τελικό στάδιο είναι η μάθηση και περιλαμβάνει αξιολόγηση και εφαρμογή των μαθημάτων 

που προέρχονται από τη διαχείριση της κρίσης, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 

καλύτερα ή και να προλάβουν μελλοντικές κρίσεις [33], Η επιχείρηση θα πρέπει να σχεδιάσει 

διαφορετικούς τρόπους δράσης ανάλογα με το στάδιο που πρέπει να αντιμετωπίσει.

Το ερώτημα "που": Καμιά εκτίμηση της τρωτότητας σε κρίση δε μπορεί να είναι ακριβής εάν 

η επιχείρηση δεν ερευνήσει το σύνολο των εσωτερικών της συστημάτων, π.χ. σε ποιο άλλο 

σημείο της επιχείρησης είναι δυνατόν να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα.
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Εάν η επιχείρηση δεν αναλύσει: (α) πως μεμονωμένοι λειτουργοί και μάνατζερ έχουν 

οικειότητα και γνωρίζουν τις εξελίξεις αναφορικά με την τεχνολογία, (β) πως οι περιορισμοί/ 

αδυναμίες των ανθρώπων επηρεάζουν τις αντιδράσεις τους σε φορτισμένες καταστάσεις και 

(γ) πως οι μηχανισμοί της επιχείρησης (όπως συστήματα ανταμοιβής, αναφορών και 

επικοινωνίας) επηρεάζουν τις ανθρώπινες αντιδράσεις, η αξιολόγηση της κρίσης είναι 

ημιτελής.

Το ερώτημα "ποιος": τα εμπλεκόμενα σε μια κρίση άτομα είναι δυνατόν να βλέπουν την 

κρίση από διαφορετικές οπτικές γωνίες, γεγονός που πρέπει να το λάβει υπόψη της η 

επιχείρηση όταν δημιουργεί σχέδια διαχείρισης κρίσεων. Τα ερωτήματα θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν:

^ Ποια άτομα είναι πιθανόν να επηρεαστούν από συγκεκριμένους τύπους κρίσεων;

:if ' Ποιοι θα βρίσκονται επί τόπου όταν εκδηλωθεί η κρίση;

Ποιοι θα πρέπει να μεταφερθούν επί τόπου;

' Ποιος θα είναι ο ρόλος τους;

Έκθεμα 19: Ερωτηματολόγιο διακρίβωσης ετοιμότητας επιχείρησης για τη διαχείριση 

κρίσεων, βάσει του οποίου καταρτίζονται τα σχέδια διαχείρισης κρίσεων

Τι;__________________________________________________________________________________

Κατά τη γνώμη σας για ποιο τύπο κρίσεων είναι η επιχείρηση προετοιμασμένη;
Για ποιους τύπους κρίσεων, ενώ θα έπρεπε, δεν είναι προετοιμασμένη;
Ποιες είναι οι τωρινές δυνατότητες διαχείρισης κρίσεων της εταιρίας;

• Κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα σχέδια της επιχείρησης; Τι 
υπολείπεται;

• Η ανώτερη διοίκηση γνωρίζει αυτή την έλλειψη και καταβάλει προσπάθειες να 
την καλύψει;

—■ Υπάρχουν εγχειρίδια διαχείρισης κρίσεων;

• Είναι ενημερωμένα και φιλικά προς το χρήστη;

Πότε; * •

-'· Αν υπάρχουν πιθανά σήματα κινδύνου ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν;

• Οι ανησυχίες θα φτάσουν στη διοίκηση και θα αναγνωριστούν;

• Θα διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι και ο χρόνος για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος;

• Οι συνεργάτες θα αλληλοϋποστηριχτούν;
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• Πως και τι μαθαίνετε από μια κρίση που εκδηλώθηκε;

• Η μελέτη περιλαμβάνει τι πήγε καλά και τι μπορεί να βελτιωθεί;

• Βελτιώθηκε η απόδοση στην εργασία χάρη στην μάθηση από πρότερες κρίσεις;

Που;

Σε μια κρίση πως τα ακόλουθα συστήματα θα βοηθήσουν ή θα εκτροχιάσουν τις 
προσπάθειες επίλυσης;

• Η επίσημη δομή της επιχείρησης; Η χρήση εξουσίας;

• Η περιγραφή καθηκόντων;

• Οι μηχανισμοί ανταμοιβής;

• Τα κανάλια επικοινωνίας;

• Ο τρόπος συμπεριφοράς των ατόμων στην επιχείρηση;

Ποιος; •

Η επιχείρηση διαθέτει ομάδα διαχείρισης κρίσεων (CMT);

• Ποιος είναι ο ρόλος της και ποιες οι αρμοδιότητες της;
Εάν εκδηλωθεί η κρίση σε ποιόν θα στραφείς για βοήθεια;

• Εάν απαιτηθούν σημαντικά ποσά ή πόροι;

• Εάν πρέπει να επικοινωνήσεις με εμπλεκόμενα μέρη εκτός επιχείρησης;
Ποια εμπλεκόμενα μέρη περιλαμβάνονται στα σχέδια;

• Ποιοι είναι οι επιπλέον πόροι που απαιτούνται;

• Ποιες οι προσδοκίες των εμπλεκομένων αν ξεσπάσει κρίση;
*■'" Η διαχείριση κρίσεων αποτελεί δουλειά όλων;

• Πως αντικατοπτρίζεται στις καθημερινές δραστηριότητες σας;

• Σε αυτές των συναδέλφων και υφισταμένων σας;

Πηγή: Pearson, Clair, Kovoor-Misra and Mitroff (1997), σελ. 57

Τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο Έκθεμα 20 βοηθούν στην εκτίμηση της ετοιμότητας 

της επιχείρησης στην αντιμετώπιση μιας κρίσης. Αυτό που χρειάζεται είναι να αξιολογηθούν 

οι απαντήσεις στα ερωτήματα από τα διάφορα επίπεδα και λειτουργίες της επιχείρησης. Όπου 

οι απαντήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά επιθυμητό είναι να βρεθούν οι αιτίες της 

διαφοροποίησης.

Πολλές εταιρίες όταν ερωτώνται για την τρωτότητα τους σε κρίση απαντούν ότι: «Είναι 

μεγάλες και ικανές να αντιμετωπίσουν την κρίση» ή ότι «Τα ατυχήματα είναι το κόστος που 

υπόκεισαι όταν παράγεις έργο και η προετοιμασία για τη διαχείριση είναι μία πολυτέλεια
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που δεν έχουν το χρόνο και τους πόρους για να πραγματοποιήσουν» ή ακόμη ότι «Αν 

εκδηλωθεί μια κρίση θα πληρώσουμε κάποιον να τη διευθετήσευ>. Αυτή όμως η λογική 

αυξάνει την τρωτότητα της επιχείρησης, καθώς σήματα κινδύνου είναι πιθανόν να μην 

ανιχνευθούν ή αναφερθούν, βασικές επαφές για τους απαιτούμενους για την διαχείριση της 

κρίσης πόρους να μην πραγματοποιηθούν, σημαντικές συμμαχίες μπορεί να μη 

δημιουργηθούν, η διαδικασία μάθησης μπορεί να μην εφαρμοστεί.

Σε άλλες εταιρίες, ενώ η ιδέα του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση μιας κρίσης είναι ορθή 

και αποδεκτή, σπάνια οι τελευταίες προχωρούν πέραν της σύνταξης ενός σχεδίου για την 

αντιμετώπιση των κρίσεων και την αρχειοθέτηση του [34], Όταν εκδηλωθεί μια καταστροφή, 

τα στελέχη της επιχείρησης προσπαθούν να εφαρμόσουν το σχέδιο σε ένα διαφορετικό 

τελείως περιβάλλον. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας μεγάλης εταιρίας επίπλων στην 

Ανατολική ακτή που το σχέδιο επικοινωνίας της περιελάμβανε μια λίστα διευθύνσεων 

δημοσιογράφων, εκδοτών, ένα εγχειρίδιο απόκρισης στα ΜΜΕ και ένα βιβλίο γεγονότων της 

επιχείρησης. Παρόλο που τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά στην εκδήλωση μιας κρίσης, 

τίποτε δεν είχε ανανεωθεί για σχεδόν τρία χρόνια. Μάλιστα το εγχειρίδιο είχε γραφτεί από 

ένα μάνατζερ που δεν ανήκε πλέον στο δυναμικό της εταιρίας.

Η φάση της αποτροπής

Η διαδικασία της αποτροπής είναι προφανής. Αν κατά τη φάση της πρόβλεψης ο διαχειριστής 

της κρίσης προέβλεψε μια επερχόμενη κρίση, πρέπει, πριν την εκδήλωση της κρίσης να θέσει 

σε εφαρμογή τα λεγάμενα αποτρεπτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 

ομαδοποιούνται σε ειδικότερα σχέδια, όπως σχέδια πρόληψης, ετοιμότητας, ασφάλειας, 

συναγερμού, εγκαίρου προειδοποίησης.

Υπάρχουν πέντε ομάδες προληπτικών μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν στην 

αντιμετώπιση μιας κρίσης και περιλαμβάνουν [35]:

-- Δραστηριότητες σε στρατηγικό επίπεδο: προϋποθέτουν αλλαγή στην ισχύουσα 

επιχειρησιακή φιλοσοφία. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να θεωρούν τη διαχείριση των 

κρίσεων ως κόστος, αλλά ως στρατηγική αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας των διαδικασιών παραγωγής και των προϊόντων, καθώς και για την 

εξασφάλιση διαφορικού πλεονεκτήματος ως προς τους ανταγωνιστές.
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Σύμφωνα με το Shrivastava [36] η κρίση διακρίνεται σε 2 φάσεις. Στην 1η φάση δύο 

σετ παραγόντων αλληλεπιδρούν προκειμένου να δημιουργήσουν συνθήκες που 

ευνοούν κρίσεις. Αυτά τα δύο είδη παραγόντων απαρτίζονται από ανθρώπινους, 

οργανωσιακούς, τεχνολογικούς (HOT) και από ρυθμιστικούς, υποδομής και 

ετοιμότητας παράγοντες (RIP). Η κρίση ενεργοποιείται από ένα γεγονός, οπότε και 

ξεκινά η 2η φάση [37]. Συνεπώς, η εταιρία θα πρέπει βάσει του στρατηγικού 

σχεδιασμού της να είναι σε θέση να ελέγχει τους παράγοντες αυτούς, άρα και να 

μπορεί να αποτρέψει ή αν μη τι άλλο να προετοιμαστεί για μία επικείμενη κρίση. 

Τεχνικές και οργανωσιακές δραστηριότητες: περιλαμβάνουν τη δημιουργία 

ομάδας διαχείρισης κρίσεων που απαρτίζεται από στελέχη από διαφορετικά 

τμήματα και λειτουργικές περιοχές. Στα στελέχη αυτά θα πρέπει να ανατεθούν 

αρμοδιότητες αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης, την επικοινωνία με τα 

εμπλεκόμενα μέρη και τον περιορισμό των συνεπειών μιας κρίσης, ώστε η εταιρία 

να είναι σε θέση να έχει μία πολύπλευρη και ολοκληρωμένη απόκριση σε 

περίπτωση κρίσης [38], Επιπλέον θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι καμιά κρίση δε 

συμβαίνει μεμονωμένα. Εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα, είναι πιθανόν να 

πυροδοτήσει μια αλυσίδα κρίσεων, που να αφορούν διαφορετικές λειτουργικές 

περιοχές της επιχείρησης. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας οι επιχειρήσεις να 

προετοιμάζονται για μία τουλάχιστον κρίση από κάθε κατηγορία κρίσεων [39].

— Δραστηριότητες διάγνωσης και αξιολόγησης: περιλαμβάνουν εργαλεία 

αξιολόγησης και διάγνωσης και διαδικασίες όπως οικονομικές έρευνες απειλών και 

υποχρεώσεων.

“■«' Επικοινωνιακές δραστηριότητες: ασχολούνται με την επικοινωνιακή πολιτική της 

εταιρίας και τον τύπο των πληροφοριών που ανταλλάσσει με τα διάφορα 

εμπλεκόμενα μέρη.

— Ψυχολογικές δραστηριότητες και δραστηριότητες κουλτούρας: είναι πιο 

υποκειμενικές και εφαρμόζονται δυσκολότερα από τις προηγούμενες γιατί 

ασχολούνται με πολύ συναισθηματικά θέματα όπως φόβο, αγωνία και αβεβαιότητα.

Η εφαρμογή των αποτρεπτικών μέτρων συνεπάγεται ένα κόστος το οποίο πρέπει να αναλύει ο 

διαχειριστής της κρίσης πριν την εφαρμογή τους, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το 

κόστος μιας κρίσης είναι μικρότερο του κόστους αποτροπής και εφόσον δεν υπάρχει 

περίπτωση ύπαρξης ανθρώπινων θυμάτων, προτιμάταιη κρίση.

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 49



Διαχείριση κρίσεων

Η φάση της επέμβασης

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο όρος "επέμβαση" σημαίνει την απόκρουση της κρίσης μόλις 

αυτή εκδηλωθεί και τις πρώτες ενέργειες του διαχειριστή της κρίσης για να την σταματήσει ή 

να την περιορίσει ή να την καταστείλει.

Υπό αυτή την έννοια η επέμβαση πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

• Το στάδιο των έκτακτων αναγκών

Σε αυτό το στάδιο γίνεται εφαρμογή των προσχεδιασμένων μέτρων αντιμετώπισης 

των έκτακτων αναγκών που δημιουργεί η κρίση μόλις εκδηλωθεί. Από τις έκτακτες 

ανάγκες αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν τα ανθρώπινα 

θύματα και ακολουθεί η αντιμετώπιση των πιθανών επικίνδυνων δευτερογενών 

κρίσεων.

• Το στάδιο της μεταβατικής αντίδρασης

Σε αυτό το στάδιο αντιμετωπίζονται οι δεύτερης προτεραιότητας ανάγκες. Είναι και 

αυτές έκτακτες, αλλά όχι τόσο πιεστικές και κατεπείγουσες.

Η φάση της επέμβασης είναι η πιο δύσκολη φάση διαχείρισης της κρίσης. Κατά τη διάρκεια 

της η κρίση παίρνει τη χειρότερη της μορφή, οι ιδιαιτερότητες τις, τις πιο ακραίες τιμές, ο 

διαχειριστής δέχεται τις πιο μεγάλες ενδογενείς και εξωγενείς πιέσεις, το σύνολο που 

πλήττεται από την κρίση αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο κίνδυνο, η πιθανότητα να 

δημιουργηθούν παρενέργειες πλησιάσει τη βεβαιότητα και μόνο η καλή διαχείριση της 

κρίσης εγγυάται την αποφυγή της κατάρρευσης. Σημαντικό ρόλο στην έκβαση της 

διαδραματίζουν τόσο οργανωσιακοί όσο και εξωτερικοί παράγοντες [38], Στους 

οργανωσιακούς παράγοντες περιλαμβάνονται η φήμη της εταιρίας και ο τρόπος απόκρισης 

της, ενώ στους εξωτερικούς η αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ, τις αρχές της Πολιτείας και 

οργανώσεις καταναλωτών.
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Οι τρόποι απόκρισης της εταιρίας ποικίλλουν και μπορεί να είναι [40]:

Εγρήγορση (vigilance)

Πρόκειται για αντίδραση κατά την οποία η εταιρία συλλέγει πληροφορίες τις οποίες και 

αξιολογεί, προκειμένου να καταλήξει σε μία λογική απόφαση, που θα ανταποκρίνεται 

καλύτερα στους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει.

Αντιμαχόμενη αδράνεια (unconflicted inertia)

Πρόκειται για αντίδραση κατά την οποία οι αποφασίζοντες αγνοούν τις πληροφορίες που 

αφορούν κινδύνους και συνεχίζουν αναπόσπαστοι τις συνήθεις δραστηριότητες τους. 

Μερικές φορές τα άτομα δε δρουν γιατί έχουν το σύνδρομο του: "δε μπορεί να συμβεί εδώ". 

Αλλοι πάλι χαρακτηρίζονται από το σύνδρομο "ανάλυση-παράλυση", δηλαδή λαμβάνουν μεν 

αποφάσεις, αλλά τις επανεξετάζουν συνεχώς δίχως να τις υλοποιούν έως ότου να μην είναι 

εφαρμόσιμες όποτε και επιλέγουν νέες.

Αντιμαχόμενη αλλαγή (unconflicted change)

Πρόκειται για αντίδραση κατά την οποία οι αποφασίζοντες επιλέγουν την πιο εύκολη λύση, 

δίχως να προετοιμάζονται για τυχόν εμπόδια.

Αμυντική αποφυγή (defensive avoidance)

Πρόκειται για αντίδραση κατά την οποία οι αποφασίζοντες ενώ αργοπορούν και δε 

δημιουργούν συγκρούσεις δίνουν την εντύπωση επιλέγοντας τα μονοπάτια μικρότερης 

αντίστασης ότι συμμετέχουν ενεργά στα γεγονότα.

Υπερ-εγρήγορση (hypervigilance)

Χαρακτηρίζεται από καταστάσεις πανικού κατά τις οποίες γίνονται τα χειρότερα λάθη στην 

προσπάθεια εξεύρεσης μίας λύσης που θα βελτιώσει την κατάσταση της και στην 

εγκατάλειψη της εις βάρος κάποιας φαινομενικά καλύτερης.

Στο Έκθεμα 20 αναγράφονται τα διάφορα στάδια της κρίσης, οι στόχοι που τίθενται σε κάθε 

στάδιο και τα εργαλεία που διαθέτει το μάρκετινγκ για την αντιμετώπιση τους [41],
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Έκθεμα 20: Διαχείριση κρίσεων: στοιχεία μοντέλου, στόχοι, προκλήσεις δημοσίων σχέσεων

και διαθέσιμα εργαλεία μάρκετινγκ

Στοιχείο Μοντέλου Στόχος Κρίσιμη Πρόκληση Διαθέσιμα Εργαλεία

Διαχείρισης Κρίσεων Δημοσίων Σχέσεων Μάρκετινγκ

Αναγνώριση 
(καθορισμός στόχων, 

ανάλυση 
περιβάλλοντος)

Κατανόηση Ευαίσθητο ως προς τις 
κρίσεις σύστημα 
πληροφόρησης

Βασική έρευνα 
μάρκετινγκ, έλεγχος 

τρωτότητας

Αντιμετώπιση 
(ανάπτυξη και 
αξιολόγηση 

στρατηγικής)

Ελαχιστοποίηση 
του ρίσκου και 

ανάπτυξη σχεδίων 
αντιμετώπισης 

απροόπτων

Προσκόλληση στις 
αρχές των δημοσίων 

σχέσεων

Τμηματοποίηση και 
στόχευση

Δημόσιες σχέσεις και 
σχέδια αντιμετώπισης 

απροόπτων

Ανασχη ματισμός 
(εφαρμογή και έλεγχος 

στρατηγικής)

Επίλυση, μάθηση 
και έλεγχος

Διοίκηση επικοινωνίας 
στο εσωτερικό 

περιβάλλον

Βασική έρευνα 
μάρκετινγκ με έμφαση 

στο εσωτερικό

Πηγή: Lagadec (1993), σελ.

Ποιοι όμως είναι οι λόγοι που εμποδίζουν τις εταιρίες να υιοθετήσουν στρατηγικές 

εγρήγορσης;

^ Οι αποφασίζοντες γρήγορα αντιλαμβάνονται τα όρια της δράσης τους καθώς 

αναγνωρίζουν ότι μία κρίση μπορεί να έχει πολλαπλές αιτίες, γεγονός που μπορεί 

να κάνει την κατάσταση απελπιστικά πολύπλοκη.

,{t' Στους ψυχολογικούς παράγοντες περιλαμβάνονται ο φόβος ότι δεν υπάρχει λύση 

χωρίς θύματα ή ο φόβος απώλειας σεβασμού ή ο φόβος γελοιοποίησης στην 

περίπτωση λήψης λανθασμένης απόφασης.

^ Στην αποκλειστική δράση με βάση το ένστικτο που πολλές φορές μπορεί να 

αποδειχτεί λανθασμένο.

* Στην εγωκεντρική κα εμπαθή θεώρηση της κρίσης με βάση τι αντίκτυπο θα έχει ο 

τρόπος δράσης στους αποφασίζοντες.

r# Στη, λόγω του άγχους που δημιουργεί μια κρίση, κοντόφθαλμη θεώρηση της 

κατάστασης (premature closure), αγνοώντας εναλλακτικούς τρόπους δράσεις και 

μακροπρόθεσμες συνέπειες, στην προσπάθεια εξόδου ταχύτατα από αυτή τη 

δυσάρεστη κατάσταση.
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1[) Στη λήψη αποφάσεων με βάση τον πιο δημοφιλή τρόπο δράσης ή με βάση 

ιστορικά δεδομένα, ασχέτως αν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες.

Η φάση της ανασυγκρότησης

Η φάση αυτή είναι ηπιότερη από άποψη δυσκολιών και πιέσεων. Κατά τη διάρκεια της ο 

διαχειριστής ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Ο κίνδυνος, η σύγχυση, το άγχος, η πίεση του 

χρόνου και η ταχύτητα εναλλαγής συνθηκών έχουν περιοριστεί. Είναι δυνατή η λήψη 

αποφάσεων κάτω από κανονικές συνθήκες. Κατά τη φάση αυτή εφαρμόζονται τα διάφορα 

μέτρα αποκατάστασης που προβλέπονται από τα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων.Η ανάκαμψη 

θα επιτευχθεί όταν η διοίκηση επιλύσει το πρόβλημα ή επιδείξει αφοσίωση στην ανάληψη 

κάθε δυνατής ενέργειας για την επίλυση του και έχει επικοινωνήσει αποτελεσματικά με όλους 

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς δέκτες. Συγκεκριμένα στην ανάκτηση είναι δυνατόν να 

συμπεριληφθούν οι ακόλουθες περιοχές:

Λειτουργίες

Η θέσπιση και ανακοίνωση λειτουργικών αλλαγών αποτελεί προφανώς προτεραιότητα στην 

περίπτωση που η κρίση είχε ανθρώπινες απώλειες [42], Χαρακτηριστική είναι η 

αναδιοργάνωση της εταιρίας τροφίμων. Jack in the Box, μετά το θάνατο τεσσάρων παιδιών 

και την ασθένεια 700 καταναλωτών, οι οποίοι έφαγαν μολυσμένα με E.Coli μπιφτέκια. 

Συγκεκριμένα εισήγαγαν ένα νέο σύστημα για τον έλεγχο των τροφίμων, το HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Point), που είχε αναπτυχθεί από τη NASA για τη διασφάλιση της 

τροφής των αστροναυτών τη δεκαετία του 1960.

Κουλτούρα

Μετά από μία σοβαρή κρίση μία εταιρία πρέπει να προβεί σε επανεκτίμηση της κουλτούρας 

της, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον τυχόν εμπόδια στη διάδοση των κακών νέων ή 

σύνδρομα άρνησης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Shell, μετά τον εξευτελισμό της 

από μία περιβαλλοντική οργάνωση για την υπόθεση Brent Spar και μετά από επιθέσεις που 

δέχτηκε αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νιγηρία. Οι μάνατζερ της εταιρίας 

διαπίστωσαν ότι η κουλτούρα της εταιρίας δεν ήταν σε θέση να αντέξει την πίεση που 

ασκούν πάνω της οι σύγχρονες κρίσεις ή να κατανοήσει τις απεριόριστες δυνατότητες της
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εταιρίας στην Ευρώπη. Οι επιθέσεις στην εταιρία έπληξαν το εσωτερικό ηθικό και 

αποκάλυψαν ατέλειες στην κεντρική δομή της εταιρίας [43], Μετά από αυτές τις 

διαπιστώσεις η εταιρία προέβει σε αναδιοργάνωση αναθέτοντας την ηγεσία σε επιχειρησιακές 

επιτροπές που θα λειτουργούν ομαδικά και θα είναι υπεύθυνες για τις βασικές 

δραστηριότητες της εταιρίας. Προκειμένου δε να είναι σε θέση να ανιχνεύσει 

προειδοποιητικές ενδείξεις κρίσεων, διευκόλυνε και απλοποίησε τα κανάλια επικοινωνίας 

στην εταιρία [44],

Επαναλανσάρισμα προϊόντος

Το λανσάρισμα εκ νέου ενός προϊόντος μετά από μία κρίση απαιτεί προσεκτική προετοιμασία 

και σχεδίασμά, ιδιαίτερα αν κατέστη απαραίτητη η ανάκληση του προϊόντος ή η αλλαγή στη 

σύσταση ή τη συσκευασία του.

Συγκεκριμένα στην περίπτωση εκ νέου λανσαρίσματος ενός προϊόντος θα πρέπει να 

μελετηθούν τα ακόλουθα σημεία:

Εκτός από την έρευνα αγοράς που θα έπρεπε να ξεκινήσει από την στιγμή που 

τέθηκε σε κίνδυνο η φήμη της εταιρίας, με το πέρας της κρίσης θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς (και focus groups), για να διαπιστωθεί:

■ το πως αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές και το ευρύ κοινό την κρίση

■ ποιες αλλαγές στο προϊόν ή τη συσκευασία του είναι απαραίτητες για 

την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τη διασφάλιση 

ότι το νέο προϊόν αναγνωρίζεται ως κάτι το διαφορετικό (καλύτερο και 

πιο ασφαλές)

■ εάν υπάρχουν περιορισμοί στη τιμολόγηση του νέου προϊόντος 

Σχέδια παραγωγής και διανομής είναι απαραίτητα προκειμένου να διαπιστωθεί το 

επίπεδο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το λανσάρισμα του προϊόντος.

ίίΓ Συντονισμένα σχέδια για τη διαφήμιση και υποστήριξη των ΜΜΕ στο 

λανσάρισμα του προϊόντος.

^ Σύνταξη σχεδίων επικοινωνίας που να καλύπτουν την ενημέρωση του

προσωπικού, της διοίκησης, των δημοσιογράφων, των επενδυτών και των αρχών 

της Πολιτείας, αν είναι απαραίτητο [45],
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ifi' Μία συνέντευξη τύπου την ημερομηνία έναρξης του λανσαρίσματος του 

προϊόντος, που να συμπίπτει με την έναρξη της διαφημιστικής καμπάνιας. 

cir Έρευνα αγοράς για την παρακολούθηση της επιτυχίας της διαδικασίας 

λανσαρίσματος.

Η φάση της έρευνας

Είναι η φάση διερεύνησης του γιατί έγινε η κρίση, ποιος φταίει, ποιος έπραξε σωστά, ποιος 

είναι υπεύθυνος. Η φάση των επίσημων ερευνών και εξετάσεων που παραγγέλλονται είτε από 

τη διοίκηση του συνόλου είτε από φορείς της Πολιτείας, αν αυτό επιβάλλεται από τη 

σοβαρότητα, το μέγεθος και την έκταση της κρίσης. Η φάση των ερμηνειών, της επέλασης 

των ΜΜΕ, της υποβολής μηνύσεων, των αιτήσεων αποζημίωσης, των "γερακιών" (αυτών 

που θέλουν να πάρουν τον έλεγχο μέσω συγχωνεύσεων, εχθρικών εξαγορών...).

Εκείνο όμως που πρέπει να είναι η φάση της έρευνας είναι φάση αυτοκριτικής, 

επανασχεδίασης, αναδιοργάνωσης, επαναπροσανατολισμού και θωράκισης απέναντι σε μία 

νέα παρόμοια ή διαφορετική κρίση της οποίας η προειδοποιητική φάση μπορεί και να έχει 

αρχίσει.
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Έκθεμα 21: Συγκεντρωτικός πίνακας σταδίων κρίσης και αντιμετώπισης κρίσεων και 

χαρακτηριστικών τους

Στάδια της 

διαδικασίας 

εξέλιξης της

κρίσης

Κυριότερα 

χαρακτηριστικά των 

σταδίων

Φάσεις της 

διαδικασίας 

αντιμετώπισης 

της κρίσης

Κυριότερα χαρακτηριστικά 

των φάσεων

Πρόδρομο

στάδιο

- Προειδοποιητικές 

ενδείξεις γενεσιουργού 

αιτίου

- Προειδοποιητικές 

ενδείξεις μεγέθους 

δυσμενών 

αποτελεσμάτων

- Διάρκεια ανάλογη της 

διαχρονικότητας των 

ενδείξεων

- Φάση της οιωνοσκοπίας

Φάση πρόβλεψης 

και σχεδίασης

- Πρόβλεψη του χρόνου και του 

μεγέθους της κρίσης

- Ερμηνεία των ενδείξεων

- Σχεδίαση της αντιμετώπισης της 

κρίσης

- Μεγάλη διάρκεια

Φάση αποτροπής - Λήψη αποτρεπτικών μέτρων

- Λήψη κατασταλτικών μέτρων

- Εφαρμογή προληπτικών σχεδίων

Στάδιο

γένεσης

- Εκδήλωση του 

φαινομένου και 

δημιουργία συνεπειών

- Δημιουργία εκτάκτων 

αναγκών

- Μικρή διάρκεια

- Γρήγορα 

εναλλασσόμενες 

καταστάσεις

Φάση επέμβασης 

ή καταστολής

Στάδιο

έκτακτων

αναγκών

- Αντιμετώπιση 

εκτάκτων 

αναγκών

- Πιέσεις

- Σύγχυση και 

Χάος

- Αυξημένος 

κίνδυνος

- Δύσκολη 

διαχείριση
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- Απρόβλεπτα

- Αυξημένος κίνδυνος

Στάδιο

μεταβολικής

αντίδρασης

- Μερικός 

έλεγχος κρίσης

- Έκτακτες 

ανάγκες 2ης 

προτεραιότητας

- Σταδιακή 

αποδυνάμωση 

πιέσεων

- Καταστολή 

ακροτήτων 

κρίσης

Στάδιο

επιπτώσεων

- Διαμόρφωση κρίσης

- Εδραίωση κρίσης

- Δευτερογενείς κρίσεις

- Τελική μορφή κρίσης

- Μεγάλη διάρκεια ανά

λογη ταχύτητας εξέλι

ξης και μέτρων αντιμε

τώπισης

Φάση

ανασυγκρότησης

- Εφαρμογή σχεδίων 

αντιμετώπισης κρίσεων

- Πλήρης έλεγχος κρίσης

- Περιορισμός πιέσεων

- Αποκαταστάσεις ζημιών

- Ανακούφιση πληγέντων

- Σταδιακή αποκατάσταση 

κανονικότητας

- Λήψη πρόσθετων αναγκαίων 

μέτρων

Στάδιο

ύφεσης

- Αποδυνάμωση 

φαινομένου

- Διάρκεια ανάλογη των 

μέτρων αντιμετώπισης

- Πιθανές αναζωπυρώσεις

Φάση έρευνας - Έρευνα

- Αυτοκριτική / κριτική από 

τρίτους

- Επανασχεδιασμός

- Απόδοση ευθυνών

Πηγή: Σφακιανάκης (1998), σελ. 81
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Παράγοντες Που Επηρεάζουν Τη Διαδικασία Διαχείρισης Της Κρίσης

ί* κουλτούρα και η επικοινωνιακή πολιτική της επιχείρησης, καθώς και ο έλεγχος, ο 

J L σχεδιασμός για έκτακτες ανάγκες, η διαμόρφωση της επιχείρησης, το κόστος, η 

πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση των συστημάτων της, συνιστούν τους 7 C’s παράγοντες 

(το C προέρχεται από το αρχικό γράμμα της αγγλικής τους ονομασίας) που επηρεάζουν την 

επιρρέπεια της επιχείρησης σε κρίση [46], Η επιρρέπεια αυτή είναι έμφυτη στις βασικές αξίες 

και πεποιθήσεις της επιχείρησης, που συνιστούν τη συνταγή ή το δίκτυο κουλτούρας της 

επιχείρησης. Τα επτά αυτά στοιχεία αλληλεπιδρούν για να δημιουργήσουν το σκηνικό εντός 

του οποίου εκδηλώνονται και αναπτύσσονται οι κρίσεις (βλέπε Έκθεμα 22).

Στην περίπτωση της κρίσης της διοίκησης η οργανωσιακή κουλτούρα διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πεποίθησης της διοίκησης στα σχέδια εκτάκτου 

ανάγκης της επιχείρησης. Ως παράδειγμα πολλοί ερευνητές αναφέρουν τη σημασία της 

φιλοσοφίας συμπίεσης της διαδικασίας ανάπτυξης και παραγωγής προς όφελος 

βραχυπρόθεσμων οικονομικών απαιτήσεων (‘storming’) στη δημιουργία κρίσεων, με 

χαρακτηριστική την περίπτωση Ford Pinto. Στην περίπτωση αυτή οι διαδικασίες ανάπτυξης 

και παραγωγής ήταν τόσο συμπιεσμένες, με αποτέλεσμα ένα σχεδιαστικό ελάττωμα να μην 

γίνει αντιληπτό μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Επειδή η εταιρία θεώρησε ότι στο στάδιο 

αυτό το κόστος επιδιόρθωσης θα ήταν τεράστιο, αποφάσισε τη συνέχιση της προώθησης του 

μοντέλου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μία σημαντική κρίση [47],

Η κουλτούρα σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση της εταιρίας επηρεάζουν την επικοινωνιακή 

πολιτική της εταιρίας και μαζί με την ιστορία της εταιρίας δημιουργούν ένα κλίμα εντός του 

οποίου είναι δυνατόν να εκδηλωθεί ένα πρόβλημα. Για την αντιμετώπιση της κρίσης η 

επιχείρηση είναι δυνατόν να στραφεί στους ‘διασώστες’, η κουλτούρα των οποίων είναι 

δυνατόν να επηρεάσει την κρίση (βλέπε Έκθεμα 23).

Στη διαδικασία νομιμοποίησης της κρίσης η επιχείρηση προσπαθεί να αποκαταστήσει την 

εικόνα της και να αντιμετωπίσει τα πολλές φορές εχθρικά ΜΜΕ. Στην περίπτωση αυτή η 

δομή της επιχείρησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ενώ πολλές φορές κατά το στάδιο αυτό 

παρατηρούνται αλλαγές στη δομή της εταιρίας.

Οι 7 C’s παράγοντες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο και στα τρία στάδια της 

διαδικασίας αποκατάστασης της επιχείρησης μετά την εκδήλωση της κρίσης (βλ. Έκθεμα. 

24). Στο αμυντικό στάδιο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν ο σχεδιασμός για έκτακτες
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ανάγκες, η επικοινωνία και η πολυπλοκότητα του συστήματος. Τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης 

παρέχουν μία αίσθηση ασφάλειας στη διοίκηση, μπορεί όμως να θεωρηθούν από πλευράς της 

διοίκησης ως πανάκεια σε όλα τα προβλήματα και να δημιουργήσουν κλίμα αποποίησης 

ευθυνών. Επιπλέον περιορισμοί στη διαδικασία επικοινωνίας μπορεί να προδιαθέσουν 

αρνητικά τα ΜΜΕ απέναντι στην εταιρία, ενώ δεν επιτρέπουν και τη λήψη αποφάσεων σε 

εύλογο χρόνο για τον περιορισμό της κρίσης. Η πολυπλοκότητα του συστήματος τέλος 

απαιτεί την εύρεση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι η αιτία της κρίσης έχει εξαλειφθεί και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση κρίσεων που περιλαμβάνουν τραυματισμούς ή 

θανάτους.

Στο στάδιο της σταθεροποίησης (consolidation) δύο παράγοντες που επιδρούν σημαντικά είναι 

ο έλεγχος και το κόστος. Πρώτο μέλημα της επιχείρησης θα πρέπει να είναι η αποζημίωση 

των καταναλωτών που έχουν υποστεί ζημία, δίχως καμία καθυστέρηση, ώστε να βοηθηθεί η 

αποκατάσταση του ονόματος της εταιρίας. Πολλές επιχειρήσεις επίσης για να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσουν το κόστος που συνεπάγεται η διαδικασία αποκατάστασης θα πρέπει να 

προβούν σε μία διαδικασία οικονομικής αναδόμησης.

Τέλος το επιθετικό στάδιο που ακολουθεί, χαρακτηρίζεται από αλλαγές στη δομή και στην 

κουλτούρα της εταιρίας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η καλύτερη επικοινωνία της 

επιχείρησης και μειώνεται η πολυπλοκότητα των συστημάτων της, με απώτερο σκοπό την 

διαδικασία οργανωσιακής μάθησης και ανάπτυξης.
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Έκθεμα 22: Σχέση κουλτούρας διαχείρισης κρίσεων και 7 C’s

Κόστος

Κόστος

Πηγή:Smith & Sipika (1993), σελ. 30

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 60



Διαχείριση κρίσεων

Έκθεμα 23: Φάσεις διαχείρισης κρίσεων

I στορι κά 
δεδομένα

Διαχείριση κρίσεων

Επώαση κρίσης 

Οργανωσιακή κου 

Περιορισμοί σχεδί 

Λειτουργίες επ

αποφάσεων

λτούρα

ων έκτακτης ανάγκης 

ακοινωνίας και λήψης

Λειτουργική κρίση

Εναρκτήριο γεγονός

Σχέδιο συστήματος

Τ

Στενή σχέση και αλληλεπίδραση

▼

ννί.

Εσωτερικό

Οργανωσιακή υποστήριξη

Ενίσχυση κρίσης

Νομιμοποίηση κρίσης

Διαδικασία επικοινωνίας 

Δίκη από τα μέσα

Scapegoating Αλλαγή προσωπικού

Αλλαγή στο οργανωσιακό κλίμα 

Στρατηγικές αλλαγής κρίσεων

Οργανωσιακή
μάθηση Αποτελέσματα σε 

άλλες επιχειρήσεις

Επίδραση
εμπλεκόμενων
μερών

Διασώστες

Κυβερνητική
ανάμειξη

Πηγή:8πιϊϋι & Sipika (1993), σελ. 31
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Έκθεμα 24: Διαδικασία αποκατάστασης μετά την κρίση

Αμυντικό στάδιο

Σχέδια εκτάκτου ανάγκης Δημιουργία ομάδων λήψης αποφάσεων για 

περιόδους κρίσεων

Ρίψη ευθυνών σε άλλους (Scapegoating)

Επικοινωνία Περιορισμοί στον ορίζοντα λήψης

αποφάσεων

Έλεγχος των ΜΜΕ

Αλληλεξάρτηση και πολυπλοκότητα Δομή συστήματος 

Αποεπένδυση

Στάδιο σταθεροποίησης

Κόστος Αποζημίωση θυμάτων 

Οικονομική αναδόμηση

Έλεγχος Επένδυση, αναδόμηση 

Ηρεμία αγοράς 

Διαχείριση πληροφοριών

Στάδιο επίθεσης

Διαμόρφωση Αναδιοργάνωση για καλύτερη απόκριση 

Αναθεώρηση στυλ διοίκησης

Κουλτούρα Αλλαγή προσωπικού

Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη

Περίοδος
έντονης
απειλής

Έκπληξη

Αποτυχία και επανεξέταση 
επιλογών αποκατάστασης

ΠηγήιΞίίΐϊΛ & Sipika (1993), σελ. 33
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Μοντέλα Διαχείρισης Της Κρίσης

το Έκθεμα 25 παρουσιάζεται η διαδικασία διαχείρισης κρίσεων. Το μοντέλο αυτό 

είναι βελτιωμένο σε σχέση με προηγούμενα, καθώς [18]:

αναγνωρίζει υποκειμενικά και διαισθητικά πέρα από τα αντικειμενικά στοιχεία

■ αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των συνεπειών

■ ολοκληρώνει προηγούμενα μοντέλα που ασχολούνταν μόνο με συγκεκριμένες 

πλευρές της διαδικασίας διαχείρισης κρίσεων

■ συνδέει πολυδιάστατες θεωρήσεις διαχείρισης κρίσεων, όπως κοινωνικές, πολιτικές 

και τεχνολογικές

Έκθεμα 25: Διαδικασία διαχείρισης κρίσεων

\
\

Περιβαλλοντικό περιεχόμενο
• πρακτικές ιδρυμάτων
• κανονισμοί βιομηχανίας

\
\
\
>

/
/

/
/
\
\\

αντιλήψεις 
διοίκησης για το 
ρίσκο: ανησυχία 
ή προσοχή για 

την
προετοιμασία σε 

κρίση

υιοθέτηση 
προετοιμασίας 

διαχείρισης 
κρίσεων της 
επιχείρησης

\
\
>

\
\
\
\

ατομικές και συλλογικές 
αντιδράσεις:

■ κλονισμένα 
συμπεράσματα

■ γνωστικές, 
συναισθη ματικές 
αντιδράσεις

■ κατεστραμμένη 
κοινωνική δομή

Σχεδιασμένη απάντηση:
■ ομαδική ως προς 

ατομική 
απάντηση

■ συμμαχίες/ 
συνεργασία 
εμπλεκόμενων 
μερών

Πηγή: Pearson and Clair, (1998), σελ. 66

Ένα παρόμοιο μοντέλο, του οποίου η ακρίβεια ελέγχθηκε με έρευνα, περιγράφει τη 

διαδικασία διαχείρισης κρίσεων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες [2]:

S Διάγνωση του προβλήματος, προκειμένου να καθοριστεί το μέγεθος της κρίσης 

■S Απόφαση απόκρισης
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S Κινητοποίηση πόρων και εφαρμογή 

■S Εσωτερική ροή πληροφοριών

S Εξωτερική ροή πληροφοριών

Ο τρόπος εφαρμογής των ανωτέρω διαδικασιών σε συνδυασμό με τη φύση του προβλήματος, 

όπως φαίνεται στο Έκθεμα 26 καθορίζουν το αποτέλεσμα της κρίσης.

Έκθεμα 26: Μοντέλο Reilly αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων

Διαστάσεις
κρίσης

Διάγνωση του 
προβλήματος Αποτέλεσμα

κρίσης

Διαχείρΐί

Από< 
. απόκ

S'
I

Κινητοποίηση πόρων

Γη κρίσης

ραση
ρισης V
ι

Εσωτερική ροή
και εφαρμογή

'

V Εξωτερ 
πληροί

πληροφοριών
<

ική ροή 
ροριών

Περιβάλλον
Πηγή. Reilly (1993), σελ. 118

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια του συγκεκριμένου μοντέλου πραγματοποιήθηκε 

έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται ακολούθως. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε 81 τράπεζες και περιελάμβανε συνεντεύξεις με ανώτερα στελέχη, 

μελέτη των αρχείων αλλά και επι τόπου έρευνα (Survey data).

'Οπως προκύπτει από την έρευνα οι εταιρίες όταν εκδηλώνεται μία κρίση εκτιμούν τα 

συμπτώματα και μέσω αναζήτησης πληροφοριών προσπαθούν να βρουν τις αιτίες και σε ένα 

μικρότερο ποσοστό εστιάζουν μόνο στις βασικές αρχικές πληροφορίες (βλέπε Έκθεμα 27).
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Προκειμένου να αποκριθούν στο πρόβλημα οι εταιρίες είτε καλούν την ομάδα διαχείρισης 

κρίσης είτε εξωτερικούς συμβούλους, με τους ιδιοκτήτες να αναλαμβάνουν υποστηρικτικό 

κυρίως ρόλο (στήριξη της εικόνας της επιχείρησης), ενώ καταβάλλεται προσπάθεια μη- 

διατάραξης της λειτουργίας της επιχείρησης από τις ενέργειες διαχείρισης της κρίσης (βλέπε 

Έκθεμα 28). Όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής οι εταιρίες κινητοποιούν τους πόρους που 

διαθέτουν και εκτελούν τα σχέδια που έχουν αναπτύξει, ενώ αρκετές είναι αυτές που 

καθορίζουν την απόκριση τους ανάλογα με τα χρήματα που διατίθενται από την ασφάλεια 

(βλέπε Έκθεμα 29). Στην επικοινωνιακή πολιτική οι πιο πολλές εταιρίες επιλέγουν να είναι 

ευθείς με τους καταναλωτές και να τους ενημερώνουν οι ίδιοι, προτού παρεμβληθούν στη 

διαδικασία τα ΜΜΕ (βλέπε Έκθεμα 30).

Στην έρευνα επιπλέον οι ερωτώντες διακρίνουν ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας 

επιχείρησης που την καθιστούν περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική στη διαχείριση 

κρίσεων (Εκθέματα 31 και 32). Οι πιστοί και έμπειροι υπάλληλοι που εργάζονται καιρό στην 

εταιρία αποτελούν προσόν στην περίπτωση διαχείρισης κρίσεων. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

της εταιρίας αποτελεί αμφιλεγόμενο παράγοντα, καθώς ναι μεν μία θυγατρική εταιρία 

διαθέτει μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, καλύτερη φήμη και εμπειρογνώμονες, έχει όμως το 

μειονέκτημα της γραφειοκρατίας και της μη-δυνατότητας αυτό-ορισμού. Το ίδιο συμβαίνει με 

το μέγεθος της επιχείρησης καθώς μία μεγάλη εταιρία διαθέτει περισσότερους πόρους, δεν 

έχει όμως την ευκινησία και τη δυνατότητα γρήγορης λήψης αποφάσεων μιας μικρής 

εταιρίας. Τέλος σημαντικά πλεονεκτήματα προσδίδουν στην επιχείρηση η πρότερη εμπειρία 

σε κρίσεις και ο προσεκτικός έλεγχος των δραστηριοτήτων της.

Παρόλο που η έρευνα αφορά συγκεκριμένο τύπο βιομηχανίας, στον οποίο δεν είναι δυνατόν 

να εκδηλωθούν ορισμένες κρίσεις, τα συμπεράσματα που προκύπτουν και που 

παρουσιάζονται στα εκθέματα που ακολουθούν μπορεί να εφαρμοστούν και σε άλλες 

βιομηχανίες.
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Έκθεμα 27: Αποτελέσματα έρευνας αναφορικά με τον τρόπο διάγνωσης του προβλήματος 

σε περίπτωση κρίσεων

Έκθεμα 28: Αποτελέσματα έρευνας αναφορικά με το τρόπο απόκρισης σε κρίσεις

Αναμονή και παρακολούθηση αποκρίσεων
Επιμονή

Μετατροπή απειλής σε ευκαιρία 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

Ακολούθηση ιεραρχίας διοίκησης 
Φτωχή απόκρισή 

Παραδείγματα συγκεκριμένων δράσεων 
Λήψη αποφάσεων απο συγκεκριμένη 

Συνέχιση κανονικής λειτουργίας 
Αιτίες καθυστερήσεων 

Ανάληψή κάποιας δράσης 
Απομόνωσή κρίσης 

Ανάληψη 2ου ρόλου από ιδιοκτήτες 
Ανάληψη διοίκησης από κάποιον αρχηγό 

Συμμετοχή ιδιοκτήτων 
Κλήση εξωτερικής βοήθειας 

Κλήση ομάδας διαχείρισής κρίσεων 
Αναζήτηση και διερεύνηση πληροφοριών 37%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Έκθεμα 29: Αποτελέσματα έρευνας αναφορικά με την κινητοποίηση μέσων ή την εφαρμογή 

σχεδίων για την αντιμετώπιση μιας κρίσης

Να είναι συντηρητικοί: να δέχονται τη χειρότερη 
εκδοχή

Έμφαση σε θετικά 

Ναείναι συγκεκριμένοι, συνεπείς 

Σχηματισμός πλήρους εικόνας πριν τη δράση 

ΓΙρόδραση, όχι ανάδραση 

Αποδοχή προβλήματος

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Έκθεμα 30: Αποτελέσματα έρευνας αναφορικά με την εσωτερική και εξωτερική ροή 

πληροφοριών

Εύρεση λευκού ιππότη 

Αντικατάσταση απαιτσύ μενών πόρων 

Ενεργοποίηση ενδεδειγμένων διαδικασιών 

Απόφαση ανάλογα με το τι καλύπτει η ασφάλεια

Εκτέλεση σχεδίου 

Κινητοποίηση πόρων

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
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Έκθεμα 31: Χαρακτηριστικά εταιρίας που βοηθούν στην αντιμετώπιση μιας κρίσης

Ύπαρξη στρατηγικού σχεδίου 
Μικρό μέγεθος =>Καλυτερη προσαρμογή 

Καλή σχέση με το νομοθετικό σύστημα 
Καλή εξωτερική βοήθειαπ—a---- - gvol,

σύστημα 
βοήθεια 

Πρόσβαση στη διοίκηση 
Εξελιγμένο σύστημα 

Μοναδική τοποθεσία 
Πιστή βάση πελατώι 

Υποστήριξη συμβουλίου

Μικρό μέγεθος => Λιγότέρα πρόβλήμα 
Μεγάλος αριθμός => Ασφαλει 

Συγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης κρίσει

Πιστή βάση πελατών 
[οστήριξη συμβουλίου 

Μικρό μέγεθος =>Ευελιξία στις κινήσεις
ατα 
ια

διαχείρισης κρίσεων 
Έμφαση στο μέλλον 

Ισχυρή οικονομική θέση 
Ιδιοκτήτες μάνατζερ 

Καλή κοινωνική εικόνα 
Λιγότέρα επίπεδα διοίκησης 

Προσεκτικός έλεγχος 
Πρότερες εμπειρίες κρίσεων 

Προσανατολισμός στον πελάτη _ ~ 
Καλή επικοινωνία 

Καλή διαχείριση 
Ταχεία λήψη αποφάσεων 

Στενες εργασιακές σχέσεις 
Ευκολία γρήγορης απόκρισης 

Κλειστή οργάνωση 
Θυγατρική μεγάλης εταιρίας

Έκθεμα 31: Χαρακτηριστικά εταιρίας που δε βοηθούν στην αντιμετώπιση μιας κρίσης

Έλλειψη επαφής με καταναλωτές 
Ανέμπειροι ιδιοκτήτες 

Έλλειψη πρότερων εμπειριών 
Κακή διοίκηση 

Κακή οικονομική κατάσταση 
Κακός έλεγχος 

Κακή τοποθεσία 
Αδυναμία χειρισμού των ΜΜΕ 

Πρόβλημα αντιμετώπισης αλλαγής 
Απροθυμία ανάληψης δράσης^ 

Έλλειψη ειδικών 
Ανεπαρκείς πόροι 

Περιορισμένοι πόροι: χρόνος, εργατικό δυναμικό 
Μη-επαρκής επικοινωνία

10% 12% 14%
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Ανεπάρκεια Στη Διαχείριση Κρίσεων

(τί κόμη και σήμερα η διοικητική των κρίσεων παρουσιάζει ανεπάρκειες που οφείλονται 

στη φύση των κρίσεων, στις ιδιαιτερότητες τους, στις δύσκολες συνθήκες που 

δημιουργούν, αλλά και σε ανθρώπινους παράγοντες.

Οι κυριότερες από τις ανεπάρκειες είναι [17]:

• Η ανεπάρκεια του προσωπικού διαχείρισης κρίσεων

Μερικές εταιρίες είτε επειδή υποτιμούν τις κρίσεις, είτε επειδή διαθέτουν ακατάλληλες 

διοικήσεις, είτε επειδή αγνοούν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το 

προσωπικό διαχείρισης κρίσεων, ενώ μπορεί να διαθέτουν ικανούς διαχειριστές, 

έτοιμους ή εν δυνάμει, δεν εφαρμόζουν τις διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης και 

χρησιμοποίησης τους.

• Η ανεπάρκεια απαραίτητων πόρων για την αντιμετώπιση των κρίσεων

Οι πόροι που απαιτούνται για τη διαχείριση των κρίσεων είναι ανεπαρκείς ή

αποδεικνύονται στην πράξη ανεπαρκείς για τρεις κυρίως λόγους:

■ Γιατί το σύνολο που πλήττεται από κρίση δε τους διαθέτει

■ Γιατί, ενώ υπάρχουν, ο τρόπος ενεργοποίησης τους είναι 

αναποτελεσματικός.

■ Γιατί δεν ενεργοποιούνται έγκαιρα και στις ποσότητες που απαιτούνται.

• Η ανεπάρκεια σχεδιασμού των κρίσεων

Ο συνολικός σχεδιασμός είναι δυνατόν να κριθεί ανεπαρκείς για τρεις κυρίως λόγους:

■ Λόγω ανυπαρξίας σχεδιασμού

■ Λόγω κακής ποιότητας των υπαρχόντων σχεδίων

■ Λόγω ύπαρξης πολλών σχεδίων •

• Η ανεπάρκεια στην εφαρμογή και δοκιμασία της διαχείρισης κρίσεων 

Η χρονική απροσδιοριστία και η μικρή διάρκεια των κρίσεων δημιουργεί κινδύνους 

εφησυχασμού και αναβλητικότητες, με αποτέλεσμα η μέριμνα για τη διαχείριση των 

κρίσεων να ατονεί με το πέρασμα του χρόνου και να ξεχνιέται στις ασταμάτητες και
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απαιτητικές καθημερινές ανάγκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διαχειριστές κρίσεων, 

όπου προβλέπονται και υπάρχουν να αδρανούν και να απορροφώνται σε άλλα 

καθήκοντα.

Παρόλα αυτά επειδή μία κρίση μπορεί να καταστρέψει σε μία μόνο στιγμή ότι 

φτιάχτηκε με τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, η διοικητική των κρίσεων πρέπει να 

ενεργοποιηθεί και να δοκιμάζεται συνεχώς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Emppeneta σε κρίσεις

Ταξινόμηση Επιχειρήσεων Ως Προς Την Επιρρέπεια Τους Σε Κρίση

ι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κυμανθούν εντός ενός φάσματος που κυμαίνεται από

την πλήρη έλλειψη προετοιμασίας έως την πλήρη προετοιμασία για την αντιμετώπιση 

της κρίσης [48], Οι πρώτες θεωρούν τις κρίσεις τυχαία γεγονότα ή ατυχίες της επιχείρησης 

και είναι εγωκεντρικές, γεγονός που περιορίζει την ετοιμότητα τους, ενώ οι δεύτερες 

θεωρούν τις κρίσεις σημαντικά γεγονότα που μπορούν να πλήξουν κάθε επιχείρηση και να 

επηρεάσουν το μέλλον της, και καταβάλουν προσπάθεια να τις αντιμετωπίσουν.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το επίπεδο ετοιμότητας μιας επιχείρησης για την αντιμετώπιση 

μιας κρίσης μπορεί να ταξινομηθεί στα ακόλουθα πέντε στάδια:

1° στάδιο - προδιάθεση για κρίση

Οι επιχειρήσεις με προδιάθεση για κρίση δε διαθέτουν ουσιαστικά προειδοποιητικά 

συστήματα για την ανίχνευση σημαντικών κρίσεων. Σπάνια υπάρχει σχεδιασμός για τον 

περιορισμό των καταστροφών, ενώ δεν υπάρχουν επίσης και συστήματα αποκατάστασης. Οι 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν παραδειγματίζονται από τα λάθη τους, καθώς δεν 

πραγματοποιούν ετάσημους απολογισμούς.

2ο στάδιο - επιρρέπεια σε κρίση

Οι επιρρεπείς σε κρίσεις επιχειρήσεις παρόλο που είναι σχετικά προετοιμασμένες, είναι 

ευάλωτες σε ορισμένους τύπους κρίσεων. Οι περισσότερες πιθανότατα διαθέτουν πρόγραμμα
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αντιμετώπισης φυσικών ή προκληθέντων από άτομα καταστροφών, ενώ δεν προετοιμάζονται 

για τους άλλους τύπους κρίσεων.

3ο στάδιο -προσαρμογή σε κρίση

Οι επιχειρήσεις που ταξινομούνται σε αυτό το στάδιο διαθέτουν συνήθως σχέδια για την 

αντιμετώπιση βλαβών, θεμάτων ασφαλείας, σφάλματα χειριστών ή βλάβες Η/Υ. Συνήθως 

δικαιολογούν τις πράξεις τους με σχόλια της μορφής:«το μέγεθος μας μπορεί να μας 

προστατέψει από την κρίση», «οι σωστά διοικούμενες επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν 

κρίσεις» ή«δεν έχουμε την πολυτέλεια διαχείρισης κρίσεων», δηλαδή δεν εκτιμούν τις 

πολύπλοκες σχέσεις που συνεισφέρουν σε μία κρίση.

4ο στάδιο -μερική προετοιμασία για κρίση

Εκτός από την προσπάθεια περιορισμού της κρίσης στο στάδιο αυτό καταβάλλεται κάποια 

προσπάθεια για την ανίχνευση και την αποτροπή των κρίσεων. Επιπλέον οι επιχειρήσεις που 

εντάσσονται σε αυτό το στάδιο διαθέτουν ομάδες διαχείρισης κρίσεων για τη διευκόλυνση 

και οργάνωση των προσπαθειών αντιμετώπισης της κρίσης.

So στάδιο -προετοιμασία για κρίση

Οι επιχειρήσεις αυτού του επιπέδου αναπτύσσουν σχέδια και διαδικασίες αντιμετώπισης 

κρίσεων που λαμβάνουν υπόψη όλους τους κρίσιμους παράγοντες που προκαλούν ή 

αποτρέπουν μία κρίση. Διερευνούν όλες τις αιτίες εκδήλωσης μιας κρίσης, 

συμπεριλαμβανομένης και της επίδρασης της κουλτούρας της επιχείρησης.

Η κοινή λογική υποδεικνύει ότι ορισμένοι τύποι επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από 

υψηλότερο βαθμό κινδύνου σε σχέση με άλλες. Στο Έκθεμα 33 παρουσιάζεται η 

κατηγοριοποίηση διαφόρων τύπων επιχειρήσεων, ανάλογα με την επιρρέπεια τους σε κρίση, 

βάσει μιας διεξοδικής έρευνας [49] που πραγματοποιήθηκε σε έναν μεγάλο αριθμό κρίσεων 

που παρουσιάστηκαν τη δεκαετία 1981-1991.
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Έκθεμα 33: Κατηγοριοποίηση διαφόρων τύπων επιχειρήσεων ανάλογα με την επιρρέπεια 

τους σε κρίση

Κατηγορία υψηλού κινδύνου

Παρασκευαστές χημικών και φαρμακευτικών ουσιών

Τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικοί σύλλογοι

Ευαίσθητες σε αλλαγές στην τεχνολογία εταιρίες (π.χ εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού 
ή βιοτεχνολογίας)

Μέσα μαζικής μεταφοράς

Ξενοδοχεία, πανδοχεία, διαμερίσματα

Εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας

Παραγωγοί και διανομείς τροφίμων

Παραγωγοί χυμών και αναψυκτικών

Κατασκευαστικές εταιρίες

Κέντρα αναψυχής και διασκέδασης

Κατηγορία μέσου κινδύνου

Πανεπιστήμια, νοσοκομεία, μουσεία

Λιανέμποροι

Διανομείς και παραγωγοί πετρελαίου

Εταιρίες τηλεπικοινωνιών

Συσκευαστήρια

Παραγωγοί και διανομείς υπολογιστών

Εστιατόρια και καταστήματα γρήγορης εστίασης

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

Κατηγορία χαμηλού κινδύνου

Ασφαλιστικές εταιρίες

Εταιρίες συμβούλων

Εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων

Δικηγορικές εταιρίες

Εταιρίες αρχιτεκτονικής και διακόσμησης

Εταιρίες ερευνών και συλλογής δεδομένων

Ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί

Εκδότες εφημερίδων, περιοδικών
Πηγή: Barton (1993), σελ. 65
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Υπάρχουν όμως ορισμένοι παράγοντες, που ανεξαρτήτως αντικειμένου απασχόλησης της 

εταιρίας, αυξάνουν την επιρρέπεια σε κρίση, και είναι [50]:

Ο Επέκταση ή δημιουργία εγκαταστάσεων, όπου τα εξαρτήματα, τα συστήματα και 

οι διαδικασίες δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς.

Ο Εγκαινίαση τμήματος σε μακρινή απόσταση, που καθιστά δύσκολη την 

επικοινωνία για ορισμένη περίοδο, ενώ απαιτεί και τροποποίηση του συστήματος 

ελέγχου.

Ο Λανσάρισμα ενός νέου ή τροποποιημένου προϊόντος, που ενώ μπορεί να έχει 

υποστεί έλεγχο, εξαιτίας της περιορισμένης χρήσης του πιθανόν να παρουσιάσει 

θραύση, διαρροή ή άλλες βλάβες.

Ο Επέκταση στη διεθνή αγορά, φέρνοντας σε σύγκρουση τη φήμη της εταιρίας με τα 

τοπικά έθιμα και τους κανονισμούς, αν δεν προηγήθηκε σχεδίαση πριν την 

εισχώρηση της εταιρίας στη συγκεκριμένη κοινότητα.

Ο Ανάληψη ενός τεχνολογικού ή επιστημονικού σχεδίου, χωρίς την κατάλληλη 

εκπαίδευση των μάνατζερ.

Ο Αγνόηση προειδοποιητικών ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένων παραπόνων των 

καταναλωτών, ενδεικτικών μελλοντικών προβλημάτων.

Έλεγχος Επιρρέπειας Επιχειρήσεων Σε Κρίση

ροκειμένου να καθοριστεί η επιρρέπεια μιας επιχείρησης σε κρίση θα πρέπει να 

J L εξεταστεί η κρίση σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα [51], Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

αξιολογηθούν οι επιχειρησιακές στρατηγικές, η επιχειρησιακή κουλτούρα και δομή και τέλος 

οι υποκειμενικές εμπειρίες αυτών που απαρτίζουν την επιχείρηση. Στο Έκθεμα 34 

παρουσιάζεται αυτή η ‘δομή κρεμμυδιού’ (onion structure) [52],
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Έκθεμα 34: Το μοντέλο ‘κρεμμύδι’ της διαχείρισης κρίσεων

Ακολούθως παρουσιάζονται ορισμένες υποθέσεις που προβλέπουν τις σχέσεις μεταξύ 

χαρακτηριστικών της διοίκησης και ικανότητας αποφυγής κρίσεων (βλέπε Έκθεμα 35). Η 

λειτουργική ανομοιογένεια στην ανώτερη διοίκηση δεν παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών 

θεωρήσεων για τη λήψη μιας πιο ποιοτικής απόφασης. Οι ομάδες εμπλέκονται σε 

περιβαλλοντική ανίχνευση, επεξεργάζονται αποτελεσματικότερα τις πληροφορίες και είναι 

πιο ευέλικτες στη λήψη αποφάσεων [53],

Υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης συνήθως συνδέονται με μεγαλύτερη ικανότητα επεξεργασίας 

πληροφοριών, διάκριση μεταξύ ερεθισμάτων, υψηλά επίπεδα καινοτομίας και ανοχή της 

αβεβαιότητας. Επιπλέον άτομα με υψηλότερη εκπαίδευση μπορούν να προβλέψουν καλύτερα 

την επιρρέπεια σε κρίση και να αναπτύξουν εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης τους.

Η προϋπηρεσία (tenure) οδηγεί σε έλλειψη της απόκρισης σε απαραίτητες αλλαγές, συνέχιση 

ακατάλληλων πολιτικών, μη-αναγνώριση σημασίας της κρίσης και αναγκαιότητας
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προετοιμασίας για αυτήν. Η ανομοιογένεια της αυξάνει την αναζήτηση πληροφοριών και την 

πιθανότητα αλλαγής και διαλλακτικότητας της επιχείρησης, μειώνοντας την πιθανότητα 

λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων.

Οι μάνατζερ θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια στην ανίχνευση προειδοποιητικών 

σημάτων και να μην έχουν μία βραχυπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων. Επιπλέον δεν 

πρέπει να περιορίζονται σε γραφειοκρατικούς και χρηματοοικονομικούς ελέγχους και στην 

επιδίωξη βραχυπρόθεσμων κερδών, γιατί τους περιορίζει σε αυταρχικότερο στυλ διοίκησης 

και έλλειψη ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων.

Έκθεμα 35: Χαρακτηριστικά ομάδας διαχείρισης κρίσεων, στρατηγικές εταιριών και κρίσεις

Χαρακτηριστικά CMT

►

► 

►

Λειτουργική ανομοιογένεια 

Μορφωτικό επίπεδο 

Προϋπηρεσία

Διαφοροποίηση προετοιμασίας

Πολλαπλές θεωρήσεις (-) 
Ποιοτική λήψη αποφάσεων w

Επίλυση συγκρούσεων (-) 
Εξοικονόμηση

Λανθασμένες υποθέσεις

Πιθανότητα
πραγματοποίησης

κρίσεων

Λανθασμένες υποθέσεις (+)

Στρατηγική εταιρίας

Συμπεριφορά διοίκησης 

Επίπεδο διαποίκιλσης

Χρόνος και ενέργεια (+) 
διοίκησης

Οικονομικός, γραφείο- (+) 
κρατικός έλεγχος

Πηγή: Greening & Johnson (1996), σελ. 30
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Παράγοντες Που Επηρεάζουν Την Επιρρέπεια Των Επιχειρήσεων Σε Κρίση

επιρρέπεια των επιχειρήσεων σε κρίση είναι δυνατόν να οφείλεται σε έναν από τους 

ακόλουθους παράγοντες [54]:

Cir Το σύνδρομο ”η επιτυχία γεννάει αποτυχία "

Η βιβλιογραφία είναι πλούσια σε παραδείγματα επιχειρήσεων στις οποίες πρότερες 

επιτυχίες εκλαμβάνονται από τη διοίκηση ως επαρκείς εσωτερικές πρακτικές. Το 

αποτέλεσμα είναι η διοίκηση να θεωρεί ότι οι συγκεκριμένοι τρόποι δράσεις αποτελούν 

πανάκεια και να τους εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση. Η συγκεκριμένη κατάσταση 

παρατηρείται κυρίως σε επιχειρήσεις που διαθέτουν υπερ-φιλόδοξη και αλαζονική 

διοίκηση και έχουν ως αποτέλεσμα οι πρότερες επιτυχίες να οδηγούν σε μελλοντικές 

αποτυχίες. Οι Jannis και Mann [55] διερεύνησαν ομαδικές διαδικασίες στις οποίες η 

"ψευδαίσθηση της μη-τρωτότητας" είναι ο κυρίαρχος παράγοντας και η αιτία της 

πεποίθησης ότι δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος στη συνέχιση της τρέχουσας δράσης, 

αποκρινόμενοι σε ένα απειλητικό περιβάλλον.

'J Αποτυχία στην παρατήρηση και κατανόηση της σημασίας των πληροφοριών 

οικονομικής απόδοσης

Ερευνητές υποθέτουν ότι οι οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών παρέχουν 

πληροφορίες αναφορικά με την επιρρέπεια των επιχειρήσεων και η αποτυχία ανάλυσης 

των συγκεκριμένων πληροφοριών υποδηλώνει διοικητική αμέλεια. Η "λογιστική σχολή" 

παρουσιάζει περίτεχνες ποσοτικές τεχνικές που αποσκοπούν στην ανίχνευση: αναφορών 

που δεν παρουσιάζουν συνέπεια, υψηλά μοχλευμένης οικονομικής δομής, σπάταλη 

παροχή πίστωσης σε πελάτες και προβλημάτων σε αποθέματα. Καταλογίζει δε το 

φταίξιμο σε διοικητική αποτυχία στην εφαρμογή συστημάτων οικονομικού ελέγχου [56],

!If' Η αγνόηση των προειδοποιητικών σημάτων

Πολλοί μάνατζερ είναι πιθανόν να αγνοήσουν τα προειδοποιητικά σημάδια κρίσεων λόγω 

του τετριμμένου χαρακτήρα τους ή της μεγάλης περιόδου επώασης, καθώς η προσοχή 

τους ελκύεται μόνο από σημαντικές πτωτικές τάσεις [57], Η κατάσταση αυτή
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παρατηρείται κυρίως σε περιπτώσεις κρίσεων τύπου πύθωνα, δηλαδή κρίσεις που 

εμφανίζονται αργά στο προσκήνιο. Οι εταιρίες δε βλέπουν πάντοτε την ανάγκη για λήψη 

ειδικών μέτρων και αγνοούν τον κίνδυνο ακόμη και στις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της μνημειώδους οικονομικής κρίσης που 

αντιμετώπισε η Chrysler τη δεκαετία του 1970, κατά την οποία όπως χαρακτηριστικά ο 

CEO, Lee Iacocca: «Σε όλη την εταιρία οι εργαζόμενοι ήταν φοβισμένοι και 

απελπισμένοι. Κανένας δεν έκανε τίποτε σωστά». Η εταιρία είχε θάψει το κεφάλι της 

στην άμμο. «Δεν υπήρχε καθορισμένη επιτροπή και καμία οργάνωση συναντήσεων που 

να διευκολύνει και να υποχρεώνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενενων μερών». 

Η Chrysler «διασπάστηκε σε μία ομάδα μικρών αυτοκρατοριών που κανείς δεν έδινε 

σημασία στο τι έκανε ο άλλος». Συνήθης επίσης αντίδραση είναι η άρνηση αποδοχής και 

αντιμετώπισης της κατάστασης και η ενασχόληση με θέματα ρουτίνας. Οι μάνατζερ σε 

κάθε επίπεδο της εταιρίας αμιάντου, Manville Corporation, σύμφωνα με τον Bill Sells, 

διοικητικό υπάλληλο της εταιρίας: «δεν ήταν διατεθειμένοι ή ικανοί να πιστέψουν στις 

μακροχρόνιες συνέπειες έκθεσης στο προϊόν τους». Κατά τον Sells το σφάλμα της 

εταιρίας δεν ήταν η παρασκευή και πώληση ενός επικίνδυνου υλικού, καθώς υπάρχουν 

εταιρίες που πωλούν ακόμη πιο επικίνδυνα υλικά, αλλά η άρνηση ή αδυναμία 

κατανόησης από πλευράς των στελεχών της υπευθυνότητας της διοίκησης. Ο Sells 

πιστεύει ότι εάν η εταιρία είχε ανταποκριθεί στους κινδύνους με εκτεταμένη ιατρική 

έρευνα, προσεκτική επικοινωνία, επίμονες προειδοποιήσεις και ένα πρόγραμμα 

περιορισμού της σκόνης, θα μπορούσε να είχε σώσει ζωές, αλλά και τα χρήματα των 

μετόχων, το όνομα της βιομηχανίας, μπορεί και το ίδιο το προϊόν.

Επιχειρήσεις με μία οργανωσιακή ταυτότητα ναρκιστική και εσωτερικά 

προσανατολισμένη, δεν καταβάλουν προσπάθειες για τη διαχείριση κρίσεων και 

χαρακτηρίζονται ως επιρρεπείς σε κρίση. Οι μάνατζερ αυτών των επιχειρήσεων τείνουν 

να επαναπροσδιορίσουν την πραγματικότητα, ώστε να ταιριάζει στις δικές τους 

πεποιθήσεις και φαντασιώσεις και μπλοκάρουν τη δράση, καθώς δε διαθέτουν τους 

"συναισθηματικούς" πόρους για να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά κρίσιμες καταστάσεις. 

Επιπλέον μπορεί να διαστρεβλώσουν την ερμηνεία των σημάτων κινδύνου που 

εκπέμπουν τα τεχνολογικά συστήματα.
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Οργανωσιακή κουλτούρα, δομή και στρατηγική ανεπάρκεια

Στα μη-οικονομικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που μπορεί να οδηγήσουν σε κρίση 

περιλαμβάνονται:

• το πολυάριθμο προσωπικό

• η ανοχή της ανεπάρκειας

• οι δυσκίνητες διοικητικές διαδικασίες

• η δυσανάλογη δύναμη του προσωπικού

• η αντικατάσταση της ουσίας με τους τύπους

• η σπανιότητα ξεκάθαρων στόχων

• ο φόβος αμηχανίας και σύγκρουσης

• η έλλειψη επαρκούς επικοινωνίας

• η ξεπερασμένη οργανωσιακή δομή

Τα συμπτώματα αυτά αποτελούν πρώιμα σήματα κινδύνου, που διαφοροποιούνται ως 

προς τον τόνο και την ένταση κατά τη διάρκεια των δύο κρίσιμων φάσεων της παρακμής: 

της αδυναμίας της επιχείρησης να αντιληφθεί τα προβαλλόμενα προβλήματα και της 

αδυναμίας της επιχείρησης να αναλάβει δράση προκειμένου να αντιστρέψει την πτωτική 

τάση [58,59],

Οι Richardson [60], Curwen και Richard [61], έστιασαν επιπλέον στις οργανωσιακές 

κρίσεις που έχουν τα αίτια τους στην κουλτούρα της επιχείρησης. Συγκεκριμένα 

παρουσίασαν τα ακόλουθα αξιώματα που είναι εμφανή στην κουλτούρα των επιρρεπών 

σε κρίση επιχειρήσεων [62]:

• Δεν λαμβάνουμε υπόψη τα δυσάρεστα νέα

• Δε μιλάμε μεταξύ μας και ακούμε ο ένας τον άλλο ακόμη λιγότερο

• Είμαστε εσωστρεφής και αντιμαχόμενοι

• Κάνουμε και κάναμε καλή δουλειά-Είμαστε επιτυχημένοι

• Η ασφάλεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μας - Έχουμε καλό 

ιστορικό σε θέματα ασφάλειας

• Εργαζόμαστε δίχως να είναι πλήρως ξεκαθαρισμένο ποιος είναι υπεύθυνος για 

την ασφάλεια και δίχως να είμαστε ταγμένοι σε θέματα ασφάλειας

• Εργαζόμαστε σε ένα πολύπλοκο σύστημα, γεγονός που δε μας ευχαριστεί
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• Εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον πολυάσχολο υπό πίεση, γεγονός που συχνά 

δημιουργεί ανάγκες αναδιοργάνωσης

Νευρωτική οργανωσιακή συμπεριφορά και λειτουργική οργάνωση

Για ορισμένους ερευνητές η ανικανότητα της επιχείρησης να διαγνώσει και να 

αντιμετωπίσει καταστάσεις κρίσεων είναι πιθανόν να έχει τις ρίζες της στη ψυχολογία της 

ανώτερης διοίκησης που πιθανόν να χαρακτηρίζεται από μεγαλομανία και παράνοια [62], 

Οι συγκεκριμένοι μάνατζερ πιθανόν να μην μπορούν να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να 

προσαρμόζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον γύρω τους και ότι η αποστολή 

και οι κύριες ικανότητες της επιχείρησης δεν της εξασφαλίζουν την αιωνιότητα [63], Η 

συγκεκριμένη αφοσίωση τους στην οργανωσιακή κουλτούρα και στρατηγική είναι 

πιθανόν να τους οδηγήσει να υποεκτιμήσουν ανωμαλίες και συμπτώματα κακής 

λειτουργίας ή να τα θεωρήσουν ασήμαντα και να μην τα εκλάβουν ως προειδοποιητικά 

σημάδια κρίσεων [64,65],

Γ· Η εξοικείωση με το ρίσκο

Μία όχι ίσως τόσο αναμενόμενη αιτία εκδήλωσης κρίσεων είναι η επιχείρηση να έχει να 

συνηθίσει να ρισκάρει, οπότε και αυτή η εξοικείωση της με τον κίνδυνο είναι δυνατόν να 

οδηγήσει σε αποδοχή αν όχι περιφρόνηση του κινδύνου. Έρευνα που διεξήχθη για τις 

αντιλήψεις και τα συναισθήματα των εργατών που δουλεύουν στις πετρελαϊκές 

πλατφόρμες στη Βόρεια Θάλασσα έδειξε ότι οι εργαζόμενοι ενώ ένιωθαν ασφαλείς στην 

καθημερινή τους εργασία που περιελάμβανε λειτουργίες υψηλού ρίσκου που διεξάγονταν 

στις πιο ανθυγιεινές συνθήκες, κατά ένα ποσοστό 50 % ένιωθαν φόβο κατά τη μεταφορά 

τους με ελικόπτερο από και προς το χώρο εργασίας τους. Οι άνθρωποι δηλαδή δεν 

δέχονται ρίσκα με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένοι. Η κατανόηση της λειτουργίας της 

επιχείρησης επιτρέπει στους εργαζόμενους της να ζουν με τους κινδύνους που αυτή 

εμπερικλείει όχι όμως και στο κοινό που σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά δεν έχει τις 

τεχνικές γνώσεις για να κατανοήσει το ρίσκο που υπήρχε. Δεν είναι επιθυμητή συνεπώς η 

εξοικείωση του ρίσκου, αλλά η μείωση αυτού.
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Η μείωση του ρίσκου αφορά στην υιοθέτηση μιας κουλτούρας αναφορικά με την 

ασφάλεια και έναν αριθμό οργανωσιακών στρατηγικών που επηρεάζουν και περιορίζουν 

το ρίσκο. Οι στρατηγικές αυτές περιλαμβάνουν [66]:

• την παροχή ανατροφοδότησης στους practitioners για τα περιστατικά. Η 

βιομηχανία παρέχει συμβουλές για καταστροφές, αναγνωρίζοντας 

συγκεκριμένους τρόπους δράσεις που επιδείχτηκαν σε συγκεκριμένες κρίσεις 

του παρελθόντος. Αυτή όμως η κίνηση απαιτεί ανοικτή στάση και μια 

κουλτούρα μη-απόδοσης ευθυνών και μη-απόκρυψης της αλήθειας

• δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας η οποία ενημερώνεται διαρκώς

• δημιουργία κανονικών θεσμοθετημένων κανόνων για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων

• υιοθέτηση κατάλληλου συστήματος λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή και της 

κατώτερης διοίκησης

• δημιουργία κατάλληλων συστημάτων ελέγχου

• απόδοση ευθυνών

• εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας

• χρήση ειδικών που να έχουν εκπαιδευτεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις υπό την 

επίβλεψη ατόμων με μεγάλη εμπειρία

33 Η προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος έχοντας λάθος προοπτική

Αντιμέτωπη με το πρόβλημα της κρίσης η πιο λογική πράξη στην οποία μπορεί να προβεί 

μία εταιρία είναι η δημιουργία της κατάλληλης προοπτικής προκειμένου να επιλέξει την 

κατάλληλη απόκριση και να διορθώσει τυχόν καταστροφές που θα προκύψουν. Το 

πρόβλημα βέβαια είναι ότι η οπτική της εταιρίας μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την 

αντίστοιχη των ατόμων που έχουν πληγεί από την κρίση.

Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, διαπιστώθηκαν στάσεις στις επιρρεπείς σε κρίσεις 

επιχειρήσεις που δε μπορούν να εξηγηθούν μόνο από τους περιορισμούς στη δυνατότητα 

μεμονωμένων ατόμων και επιχειρήσεων να σκεφτούν σωστά, αλλά πρέπει να ληφθούν 

υπόψη και συναισθηματικοί περιορισμοί [67], Για παράδειγμα ένας διευθυντής ασφάλειας 

σε μια βιομηχανία τροφίμων θεωρούσε ότι η χειρότερη κρίση για τους πελάτες του θα
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ήταν η δυσκολία ανεύρεσης των προϊόντων της επιχείρησης στα ράφια των 

σουπερμάρκετ και όχι η δηλητηρίαση από κάποια από τα προϊόντα της.

Επίσης χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων μιας 

μεγάλη πετρελαϊκής εταιρίας (όχι της Exxon) που αδυνατούσε να καταλάβει το πρόβλημα 

που δημιουργήθηκε με το Exxon Valdez. Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Κανένας δε σκοτώθηκε, όπως έγινε στην περίπτωση του Bhopal, οπότε ποιο το 

πρόβλημα; Η πρόσφατη πετρελαϊκή κηλίδα στην ακτή της Καλιφόρνια κατέληξε στο 

γεγονός η παραλία Huntington να είναι ακόμη καθαρότερη από πριν». Προφανώς το 

λογικό συμπέρασμα από ένα τέτοιο τρόπο σκέψης είναι ότι θα πρέπει να έχουμε 

περισσότερες πετρελαϊκές κηλίδες για να καθαριστούν οι ακτές!

Αυτή η αδυναμία συγκεκριμένων μάνατζερ να σκεφτούν την κρίση δεν οφείλεται ούτε σε 

περιορισμένη αντιληπτική ικανότητα, ούτε σε μη-έκθεση τους σε ανάλογες κρίσεις σε 

παρόμοιες βιομηχανίες του κλάδου τους. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια των 

μάνατζερ να προστατέψουν τη ταυτότητα της επιχείρησης, αλλά και τη δίκιά τους. Το να 

παραδεχτούν ότι στην επιχείρηση τους μπορεί να εκδηλωθεί κρίση είναι σαν να 

παραδέχονται ότι η εταιρία τους δεν είναι εξαίρετη και ότι αυτοί δεν είναι "καλοί 

επαγγελματίες" ή ακόμη χειρότερα ότι ο τομέας τους (χρηματο-οικονομικός, μάρκετινγκ) 

μπορεί να είναι υπεύθυνος για τον τραυματισμό ή το θάνατο ανθρώπων.

Δεν πρέπει βέβαια να αγνοηθεί και το υπαρξιακό κομμάτι της κρίσης. Οταν οι κρίσεις 

έχουν σημαντική οικονομική επίδραση στην εταιρία και στο περιβάλλον της δημιουργούν 

άγχος αναφορικά με την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό των εμπλεκομένων 

στελεχών και εργαζομένων. Αυτό οδηγεί τους μάνατζερ να εκδηλώσουν αμυντικές 

συμπεριφορές: π.χ. πλήρη άρνηση, απόδοση κρίσεων σε ειδικούς παράγοντες, απόδοση 

ευθυνών σε άλλους, λήψη βιαστικών αποφάσεων, παράλυση και αδράνεια. Η αμυντική 

αυτή στάση οδηγεί σε πρόσθετες κρίσεις που δημιουργούν την ανάγκη ισχυρότερων 

αμυντικών μηχανισμών, που με τη σειρά τους προκαλούν πρόσθετες κρίσεις. Αυτό το 

κυκλικό φαινόμενο αποκαλείται "φαύλος κύκλος λόγω υπαρξιακών" (existentially based 

vicious circle) και έχει τραγικές συνέπειες για την επιχείρηση και το περιβάλλον.
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e Η κακή διοίκηση

Ο Turner παρέχει παραδείγματα συνθηκών που δημιουργούνται από μία απρόσεκτη 

διοίκηση και μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση πιθανών ατυχημάτων τη στιγμή της 

"γέννησης" τους [68]:

Ο αδυναμία φανέρωσης ή διακίνησης πληροφοριών σε άτομα που δεν 

αναγνωρίζουν την αξία τους 

Ο ανοχή ελλείψεων σημαντικών πληροφοριών 

3 απόλυτες ιεραρχίες που δυσχεραίνουν τη ροή πληροφοριών 

Ο νοοτροπία με παρωπίδες 

Ο χρήση ξεπερασμένων κανόνων

Ο αυτάρεσκες στάσεις ("Εδώ δε μπορεί να συμβεί ατύχημα")

Ο αγνόηση προειδοποιητικών σημάτων 

Ο στρεσαρισμένοι ή απρόσεκτοι επαγγελματίες 

Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αποτελούν συμπτώματα κακής διοίκησης. Για να 

ξεσπάσει κρίση απαιτείται και μία περίοδος επώασης με:

• αρκετό χρόνο ώστε σημαντικά προειδοποιητικά σήματα να αγνοηθούν και να 

μην ερμηνευτούν σωστά

• αρκετό χρόνο ώστε οι επιχειρήσεις να περάσουν σε μια περίοδο ανικανότητας 

αρκετό χρόνο ώστε τα ασήμαντα γεγονότα να αλληλεπιδράσουν, να 

συσσωρευτούν και να προκαλέσουν αποτυχία του συστήματος

/fi Η αποτυχία σεβασμού των αισθημάτων των εμπλεκόμενων μερών

Σε μία κρίση περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση θα πρέπει η εταιρία να 

προσπαθήσει να κατανοήσει την οπτική γωνία των καταναλωτών και να προσπαθήσει να 

προσαρμόσει την επικοινωνιακή της πολιτική, κατά τρόπο ώστε να σεβαστεί τα 

συναισθήματα και τους φόβους τους, γεγονός που δεν είναι εύκολα αποδεκτό από τα 

στελέχη.

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 83



Επιρρέπεια σε κρίσεις

11 Η προσπάθεια απόκρυψης του προβλήματος

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επικοινωνιακής πολιτικής κατά τη διάρκεια μιας 

κρίσης είναι να πειστούν τα στελέχη ότι αντιμετωπίζουν μία κρίση και θα πρέπει να 

προσαρμόσουν την εσωτερική οργάνωση της εταιρίας και τους τρόπους επικοινωνίας της. 

Η άρνηση αποτελεί χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης και είναι δελεαστικό για τους 

μάνατζερ που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να προσκολληθούν σε στρατηγικές 

αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων. Η άρνηση λοιπόν όπως εκφράζεται με 

προειδοποιήσεις, επιτροπές και προσπάθεια συγκάλυψης αποτελεί συνήθη πρακτική. 

Ιδιαίτερα σε μεγάλες εταιρίες με πολλά τμήματα που είναι διαμελισμένες γεωγραφικά 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ανύψωσης ενός επικοινωνιακού τοίχου σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια κρούσεως του κώδωνα κινδύνου. Επιπλέον παρατηρείται το φαινόμενο 

αποφυγής επικοινωνίας ενός ξεκάθαρου μηνύματος από φόβο νομικών συνεπειών ή η 

"ταφή" του θέματος σε μακροχρόνιες εσωτερικές συζητήσεις σε μία προσπάθεια 

αποφυγής επωμισμού όλων των ευθυνών [69],

Οι MitrofF και Pauchant [67] προκειμένου να εξηγήσουν το γεγονός ότι παρά την ύπαρξη 

σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων, πολύ μάνατζερ πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να 

ανταποκριθούν κατάλληλα, χρησιμοποιούν την έννοια "bounden emotionality" 

προκειμένου να περιγράφουν τους μάνατζερ, που δε μπορούν να αντιμετωπίσουν τα 

συναισθήματα και το άγχος τους αναφορικά με την κρίση και καταφεύγουν σε 

μηχανισμούς άρνησης.

Οι μάνατζερ επιρρεπών σε κρίσεις επιχειρήσεων τείνουν να επαναπροσδιορίσουν την 

πραγματικότητα, ώστε να ταιριάζει στις δικές τους πεποιθήσεις και φαντασιώσεις και 

μπλοκάρουν τη δράση, καθώς δε διαθέτουν τους "συναισθηματικούς" πόρους για να 

αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά κρίσιμες καταστάσεις. Επιπλέον μπορεί να διαστρεβλώσουν 

την ερμηνεία των σημάτων κινδύνου που εκπέμπουν τα τεχνολογικά συστήματα.

φ' Η προσπάθεια αντιμετώπισης από μεμονωμένα άτομα

Σε ορισμένες περιπτώσεις CEO που έχουν συνηθίσει να ελέγχουν και να κατευθύνουν 

όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας που διευθύνουν μπορεί να προσπαθήσουν να 

αντιμετωπίσουν μόνοι τους την κρίση. Αυτή όμως η προσπάθεια μπορεί να αποβεί
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επικίνδυνη καθώς τυχόν απόγνωση όταν δουν ότι χάνουν τον έλεγχο μπορεί να τους 

οδηγήσει σε σπασμωδικές κινήσεις ολέθριες για την εταιρία.

^ Μοχθηρό περιβάλλον

Κατά πολλούς ερευνητές εχθρικοί εξωγενείς παράγοντες τείνουν να αποκαλύπτουν 

παραμελημένες ενδογενείς δυσλειτουργίες [39, 70], Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι 

κρίσεις λαμβάνουν χώρα όταν πιθανώς επικίνδυνα περιβάλλοντα συγκρούονται με μη- 

καλά προετοιμασμένες επιχειρήσεις. Η πληθώρα πληροφοριών, σε συνδυασμό με την 

πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος, την ταχύτητα με την οποία πρέπει να αναπτύσσεται 

μία επιχείρηση για να παραμείνει ανταγωνιστική και τους μικρότερους κύκλους ζωής των 

προϊόντων όμως, δυσχεραίνουν την προσπάθεια της επιχείρησης να ταυτίσει τους 

εξωτερικούς περιορισμούς με τη στρατηγική της.

Κατά τον Richardson [71] η ευθύνη των οργανωσιακών κρίσεων δεν οφείλεται 

αποκλειστικά σε διοικητική και οργανωσιακή αδιαφορία, αλλά και σε κοινωνικά 

εμπνευσμένη οργανωσιακή δραστηριότητα, πολυπλοκότητα και πίεση. Η ευρεία αποδοχή 

και εξεζητημένη εφαρμογή του ανταγωνιστικού και ελεύθερης αγοράς παραδείγματος 

επιχειρήσεων που λειτουργούν σε μία κοινωνία που απαιτεί just-in-time, πολύπλοκες, 

διαρκώς καινοτόμες, έντονα ανταγωνιστικές επιχειρήσεις θεωρείται από τον ερευνητή ως 

σημαντική πηγή κρίσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συγκεκριμένες αγορές 

χαρακτηρίζονται από εγωιστές καταναλωτές, μονόπλευρες κυβερνητικές φιλοσοφίες και 

πρακτικές και κάθετα οργανωμένες επιχειρήσεις στις οποίες επικρατεί η φιλοσοφία 

επιβίωσης του ισχυρότερου, που παρεμποδίζει τη συνεργασία για το καλό της 

επιχείρησης.

^ Νομοθετική απραξία

Αρκετοί ερευνητές κριτικάρουν τις νομοθετικές αρχές γιατί λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος 

ή αντικρουόμενων συμφερόντων ή μη-επαρκών βάσεων για αποτελεσματικές 

παρεμβάσεις, δεν επιτυγχάνουν να πείσουν τις επιρρεπείς σε κρίσεις επιχειρήσεις να 

βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους [72],
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Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες δε δρουν ανεξάρτητα, αλλά αλληλοεπηρεάζονται και 

αλληλοενισχύονται. Παραδείγματος χάριν ο ψυχολογικός προσανατολισμός των μάνατζερ 

διαμορφώνει την κουλτούρα της επιχείρησης. Τα στοιχεία της κουλτούρας με τη σειρά τους 

επηρεάζουν τις δομικές ιδιότητες της επιχείρησης, που διαμορφώνουν το περιβάλλον στο 

οποίο καλλιεργούνται οι ψυχολογικοί αναστολείς.

Στο Έκθεμα 36 παρουσιάζεται χρονολογικά μία λίστα με τους σημαντικότερους ερευνητές 

που ασχολήθηκαν με το θέμα των πρώιμων προειδοποιητικών σημάτων και την αδυναμία 

ορισμένων εταιριών να τα εντοπίσουν, ενώ το Έκθεμα 37 παρουσιάζει παραδείγματα 

παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία επιρρεπών σε κρίσεις επιχειρήσεων. 

Ακολούθως στο Έκθεμα 38 παρουσιάζεται γραφικά η αλληλεπίδραση των διαφόρων αιτιών 

επιρρέπειας σε κρίσεις, ενώ το Έκθεμα 39 συνοψίζει τη διαδικασία παρεμπόδισης ανίχνευσης 

των προειδοποιητικών σημάτων κατά την προετοιμασία αντιμετώπισης μιας κρίσης.
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Έκθεμα 36: Χρονολογική αναφορά παρουσίας προειδοποιητικών σημάτων στα μοντέλα 
κρίσεων

Ερευνητής Τύπος μοντέλου Ορισμός και χαρακτηρισμός 
φάσης

Caplan (1970) Ψυχολογική-κλινική θεώρηση Απειλή
Argenti (1976) Μοτίβα οργανωσιακής παρακμής Κορυφαία απόδοση
Miller (1977) Σύνδρομο επιχειρησιακών αποτυχιών Προειδοποιητικά σήματα που 

προηγούνται τεσσάρων συν
δρόμων αποτυχίας

Smart and Vertinsky 
(1977)

Αποφάσεις αναφορικά με κρίσεις και 
εφαρμογή διαδικασιών

Groupthink

Billings, Milburn and 
Schaalman (1980)

Μοντέλο αντίληψης κρίσης Διάγνωση προβλήματος

Meyer (1982) Προσαρμογή σε περιβαλλοντικά 
εμπόδια

Προειδοποίηση και προετοι
μασία

Slater (1984) Μοντέλο επιρρέπειας σε κρίση Άρνηση κρίσης
Meyers and Holusha 
(1986)

Γενικό μοντέλο κρίσεων Στάδιο πριν την κρίση

Hambrick and D’ 
Aveni (1988)

Οργανωσιακή παρακμή υπό μορφή 
έλικας

Αιτίες μειονεκτημάτων

Mitroff (1988) Φάσεις διαχείρισης κρίσεων Ανίχνευση σημάτων
Shrivastava, Miller,
Mitroff and Migliani 
(1988)

Μοντέλο βιομηχανικών κρίσεων Συνθήκες που προηγούνται των 
γενεσιουργών αιτίων

Wetzel and Jonsson 
(1988,1991)

Οργανωσιακή παρακμή Στάδιο τύφλωσης

D’Aveni (1990) Ολοκληρωμένο μοντέλο αστοχίας Μακροχρόνιες περίοδοι χαμηλού 
κέρδους και χρηματορροών

Sutton (1990) Συνέπειες φθοράς της εικόνας της 
επιχείρησης

Δυσφημιστικά γεγονότα (μείωση 
κερδών, βιομηχανικά ατυχή
ματα, αποχώρηση στελεχών)

Anderson (1991) Μοντέλο διαχείρισης καταστροφών Ανάλυση ρίσκου και κινδύνων
Hambrick and D’ 
Aveni (1992)

Φαύλος κύκλος απόκλισης και κακής 
απόδοσης ανώτερης διοίκησης

Εθελούσια αποχώρηση στελε
χών για οικονομικούς λόγους

Booth (1993) Κρίσεις και απόκριση της επιχείρησης Γενεσιουργό αίτιο

Pearson and Mitroff 

(1993)

Φάσεις διαχείρισης κρίσεων Ανίχνευση σημάτων

Mitroff (1994) Μοντέλο δυναμικής συστήματος 

(Bhopal)

Κακή οικονομική απόδοση

Richardson (1994) Διαμόρφωση επιρρέπειας σε κρίση Επιρρέπεια σε κρίσεις

Πηγή: Sheaffer, Richardson & Rogenblatt (1998), σελ. 7
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Έκθεμα 37: Παραδείγματα παραγόντων που ευθύνονται για την επιρρέπεια των

επιχειρήσεων σε κρίσεις

Ψυχο-κοινωνικοί
αναστολείς

Ιδιότητες συστημάτων 
ελέγχου

δομ^α^στρατηγικής

Παράγοντες
επιχειρησιακής

κουλτούρας

Εξωγενείς 
παράγοντες / 

εχθρικές συνθήκες
Κλιμακούμενη αφο
σίωση σε επιλεγμένη 
πορεία δράσης

Μη-συμβατές διατμημα- 
τικές διαδικασίες

Αδιαφορία Ταχείες τεχνολογι
κές καινοτομίες

Φόβος ανωτέρων και 
αντίστασης

Μπλοκάρισμα επικοινω
νίας, ανάδρασης

Συντηρητισμός Συχνός αποσυντο- 
νισμός

Έλλειψη σκεπτικι
σμού

h2V ..............

Αυστηρό και ατελές
σύστημα αναφορών

Μη-επαρκείς διαδι
κασίες ανανέωσης 
μάθησης(un
learning)

Συχνά προσεγγιζό- 
μενα ή επεκτα- 
νόμενα niches

Παρανοϊκή ηγεσία Εξαρθρωμένοι ρόλοι επί- 
_ βλέψης........... ...............

Αντίσταση στην
αλλαγή

Πληθώρα πληροφο
ριών

Υπερβολική αυτοπε
ποίθηση

Ασυνέπεια μεταξύ ευθυ
νών και αρμοδιοτήτων

Καχυποψία Σύντομος κύκλος 
ζωής

Άγχος διοίκησης Ακαθόριστη υπευθυνότητα Αποστροφή ρίσκου Μειωμένη περιβαλ
λοντική νομιμότητα

Αλαζονεία διοίκησης Εκτεταμένος έλεγχος Ιεραρχικό στυλ
διοίκησης

Εγωιστικά εμπλε
κόμενα μέρη

Ομαδική σκέψη Κακό συντονισμός Απομάκρυνση κοι- 
νωνών κακών νέων

Άγνοια επιχειρη
σιακής θεωρίας

Μη-επαρκής καθορισμός 
ορίων

Φόβος μη χαλάσει 
η συνταγή

Υπερβολικός αντα
γωνισμός

Υπερβολικά αντα
γωνιστικά mind-sets

Πολυποίκιλη στρατηγική 
ανάπτυξη

Φόβος ρήξης με το 
αφεντικό

Πολύπλοκες τεχνο
λογίες

Εμμονή σε ατομικές 
θέσεις

Ξεπερασμένες στρατηγικές 
Απαρχαιωμένη τεχνολογία 
Πτωτική οικονομική από
δοση
Ανεπαρκής εκπαίδευση σε 
θέματα ασφάλειας και 
στρατηγικής
Μονόπλευρη, με εστίαση 
στον ανταγωνισμό διοί
κηση
Υπερβολική έμφαση σε μία 
προσέγγιση οργάνωσης της 
κοινωνίας (ελεύθερη αγορά 
ή κολεκτιβισμός)

Διαπροσωπική/ 
διατμηματική δια
μάχη

Πηγή: Sheaffer, Richardson & Rogenblatt (1998), σελ. 8

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 88



Επιρρέπεια σε κρίσεις

Έκθεμα 38: Αλληλεπίδραση των διαφόρων αιτιών για την επιρρέπεια των επιχειρήσεων σε 

κρίσεις

Εξωγενείς παράγοντες *+--------------
Ανταγωνιστικές αγορές 

» Δύσκολη προσαρμογή σε μεταβολές
επιχειρησιακών συνθηκών Παράγοντες δομής

-» Ανεπαρκής εξωτερική νομοθετική -» Ανεπαρκή εσωτερικά συστήματα
δραστηριότητα ----- ► ελέγχου

-» Καινοτόμα περιβάλλοντα -> Δυσλειτουργικές διαδικασίες
συντονισμού

; -> Λανθασμένο σύστημα επικοινωνίας
1 -------- 1--------- Πολυποίκιλες δραστηριότητες

Παράγοντες κουλτούρας ι r
-> Έμφαση σε παραδοσιακές 

κοινωνικές καταστάσεις και 
ταυτόχρονη επιδίωξη συνθηκών 
ελεύθερης αγοράς 
Απομάκρυνση κοινωνών κακών 
νέων

-» Συντηρητική και αντιστεκόμενη 
στην αλλαγή κουλούρα 

-» Ανώτερη διοίκηση με
αυτοπεποίθηση

▲

▼

Παράγοντες διοίκησης
-> Μεγαλομανείς και εγωκεντρικές — 

τάσεις
-► -» Κλιμάκωση πεπατημένης 

πορείας δράσης 
Λίγη προσοχή σε πληροφορίες 
οικονομικής απόδοσης

Επιχειρησιακοί παράγοντες
Μυωπική προσέγγιση 

-» Άγνοια ετπχειρησιακής 
θεωρίας

-> Τυχαία είσοδος σε νέες 
αγορές

Πηγή: Sheaffer, Richardson & Rogenblatt (1998), σελ. 16
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Έκθεμα 39: Διαδικασία παρεμπόδισης ανίχνευσης των προειδοποιητικών σημάτων κατά την 

προετοιμασία αντιμετώπισης μιας κρίσης

Εξέλιξη φαύλων 
κύκλων και κρίσεων

Πηγή: Sheaffer, Richardson & Rogenblatt (1998), σελ. 17
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Χαρακτηριστικά μη-Επιρρεπών Σε Κρίση Ηγετών

✓Ί-τ-' ροκειμένου οι μάνατζερ να είναι σε θέση να αποφύγουν τις κρίσεις θα πρέπει να 

»/ L υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν μία τελείως διαφορετική κουλτούρα και φιλοσοφία 

διοίκησης.

Συγκεκριμένα θα πρέπει:

S Να δίνουν έμφαση τόσο σε θέματα εργαζομένων όσο και σε θέματα παραγωγής. Θα 

πρέπει να υπάρχει σαφής καθορισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων, δίχως αυτό να 

σημαίνει ότι έμφαση θα δίνεται μόνο στην ολοκλήρωση της δουλειάς, αδιαφορώντας 

για τον εργαζόμενο, γεγονός που δύναται να προκαλέσει αποξένωση και εχθρότητα 

προς την επιχείρηση

ν' Θα πρέπει να διοικούν τόσο δημοκρατικά όσο και αυταρχικά όπου χρειάζεται. Μια 

πιο συμμετοχική προσέγγιση επιτρέπει στα άτομα να αποκομίσουν μεγαλύτερα 

οφέλη από την εργασία τους, αφοσίωση στο καλό της επιχείρησης και να αναλάβουν 

προσωπικές ευθύνες για τις στρατηγικές της απόδοσης. Παρόλα αυτά όμως η 

εμπειρία έδειξε ότι μερικές φορές η αυταρχική ηγεσία καθίσταται απαραίτητη, 

προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση για το ποιες είναι οι σημαντικές αρχές που 

πρέπει να ακολουθήσει το προσωπικό. Για παράδειγμα εάν η ασφάλεια αποτελεί 

πρωταρχική ανησυχία της επιχείρησης, τότε οι εργαζόμενοι που συνήθως αγνοούν 

τους κανόνες ασφαλείας ή δρουν επικίνδυνα θα πρέπει να επιπλήττονται και να 

καθοδηγούνται προς την απαιτούμενη συμπεριφορά.

ν' Θα πρέπει να δίνουν ταυτόχρονη έμφαση στις εσωτερικές λειτουργίες και τις 

εξωτερικές συνθήκες. Σύμφωνα με έρευνα των Laurence και Lorsch, η 

διαφοροποίηση είναι προαπαιτούμενο της επιτυχίας της εταιρίας σε ένα δυναμικό και 

επικίνδυνο περιβάλλον, αλλά είναι ακατάλληλη ως οδηγός στο σχεδίασμά της 

οργάνωσης της επιχείρησης. Μια πολύ διαφοροποιημένη επιχείρηση διατρέχει τον 

κίνδυνο να είναι πολύ ανταγωνιστική και να μην ευνοεί τη συνεργασία. Επίσης 

ελλοχεύει ο κίνδυνος, καθώς μέρος της επιχείρησης εργάζεται σε απομονωμένη 

άγνοια, παράγοντας αποτελέσματα που πιθανόν να αποκλίνουν από τους στόχους 

άλλων τμημάτων της εταιρίας. Συνεπώς η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων
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τμημάτων είναι δυνατόν να αναδείξει όλες τις πλευρές ενός προβλήματος και να 

βοηθήσει στην επίλυση του.

S Θα πρέπει ταυτοχρόνως να δίνουν έμφαση τόσο σε οικονομικά στοιχεία, στον 

ανταγωνισμό και στις ευκαιρίες της αγοράς όσο και σε κοινωνικά, ανθρωπιστικά 

θέματα και θέματα συνεργασίας. Σύμφωνα με τον Mintzberg υπάρχουν δύο ακραίες 

θέσεις σύμφωνα με τις οποίες οργανώνεται μια εταιρία. Από τη μία πλευρά υπάρχει η 

θεώρηση ότι η επιχείρηση αποτελεί μέσο για την επίτευξη οικονομικών οφελών. 

Σύμφωνα με τους υπερασπιστές αυτής της θεωρίας:«the business of business is 

business» και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Friedman [73]:

«Σε μία ελεύθερη κοινωνία υπάρχει μόνο μια κοινωνική ευθύνη της εταιρίας να 

χρησιμοποιήσει τους πόρους της και να εμπλακεί σε δραστηριότητες σχεδιασμένες να 

αυξήσουν το κέρδος, αρκεί να ακολουθεί τους κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή να 

ανταγωνίζεται ανοικτά και ελεύθερα, δίχως δόλο και απάτες».

Στον αντίποδα της συγκεκριμένης θεώρησης, η στρατηγική διοίκηση της επιχείρησης 

είναι υποχρεωμένη να παίρνει αποφάσεις που παράγουν το μεγαλύτερο όφελος για 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Στην πράξη όμως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κυμαίνονται 

στο ενδιάμεσο, αφενός να επιδιώκουν τα οικονομικά οφέλη που θα τις επιτρέψουν να 

κυριαρχήσουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και αφετέρου θα πρέπει να 

συνεργάζονται για το κοινό καλιό.

S Θα πρέπει να είναι τόσο διορατικοί όσο και προσαρμοστικοί και αποδέκτες των 

καινοτομιών. Όσον αφορά την ετοιμότητα για καταστροφή ο διορατικός-στρατηγικός 

σχεδιασμός βοηθά, καθώς παρακινεί τους εργαζομένους να αναλάβουν ευθύνες για το 

καλό της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα ελαττώνει τον κίνδυνο. Είναι όμως δυνατόν να 

δημιουργήσει την κουλτούρα ότι "επειδή έχουμε ένα δυνατό και με καθαρή σκέψη 

αρχηγό και επειδή διαθέτουμε σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων, είμαστε ασφαλείς". Σε 

αντίθεση με αυτή τη θεώρηση, ερευνητές όπως ο Stacey [74] θεωρούν ότι αντί η 

επιχείρηση να προωθεί οράματα και να προετοιμάζει σχέδια, θα πρέπει να 

δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες μια δυναμική ατζέντα μπορεί να αναπτυχθεί και 

να τεθεί σε εφαρμογή. Απαιτεί όμως συνεχή μάθηση και συνεργασία, προκειμένου να 

προωθήσει καινοτομίες που προκύπτουν από τη διαδικασία της αιφνίδιας αυτο- 

διοργάνωσης. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στα άτομα να αποκρίνονται στα γεγονότα 

στη στιγμή της γέννησης τους, μπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση και απομόνωση των
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ομάδων, με αποτέλεσμα η προσοχή τους να στραφεί μακριά από τα προβλήματα, 

δημιουργώντας οργανωσιακό πανδαιμόνιο και τον κίνδυνο της αυτοκαταστροφής. 

Συνεπώς τα δύο συστήματα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι το ένα 

ως υποκατάστατο του άλλου.

Στο Έκθεμα 40 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ηγετών που τους καθιστούν επιρρεπείς σε 

κρίσεις.
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Έκθεμα 40: Οι βασικές πεποιθήσεις και υποθέσεις του επιτυχημένου ως προς τον επιρρεπή 

σε κρίση ηγέτη

Επιτυχημένος Επιρρεπής σε κρίση
Η φύση των ανθρώπινων σχέσεων με το περιβάλλον

Αντιλαμβάνεται το περιβάλλον με έναν 
ευρύ τρόπο. Από τη φύση του νοιάζεται 
για τα εμπλεκόμενα μέρη π.χ. τους 
συναδέλφους τους βλέπει ως άτομα με 
δικαιώματα και όχι ως μέσα για την 
πραγματοποίηση των στόχων του 
μάνατζερ και της επιχείρησης. Ενδια- 
φέρεται για συνεργιστική αρμονία και όχι 
για κυριαρχία. Βλέπει τόσο αισιόδοξα 
όσο και απαισιόδοξα το περιβάλλον και 
προσπαθεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται.

Είναι εγωιστής και νάρκισσος. Βλέπει το 
περιβάλλον και τους εργαζόμενους ως
αντικείμενα που θα τον βοηθήσουν να
ικανοποιήσει προσωπικές φιλοδοξίες και 
ενδιαφέροντα. Εάν το περιβάλλον θεωρηθεί 
απειλητικό, διακατέχεται από αισθήματα
ανησυχίας και φόβου, που όμως δε
κρυσταλλώνονται σε μια λίστα δράσης.

Πραγματικότητα και αλήθεια
Αποδέχεται την πραγματικότητα ως μία 
κατάσταση όπου τα γεγονότα μπορούν αν 
κατανοηθούν μόνο σε ενιαίο πλαίσιο, 
όπου οι έννοιες μεταβάλλονται και η 
αιτιότητα είναι αμφιβόλως καθορισμένη.

Εχει συγκεκριμένη φιλοσοφία ζωής. Τα 
γεγονότα έχουν ενιαίο νόημα και ο ηγέτης 
υιοθετεί "μηχανισμούς άρνησης", προκει- 
μένου να προστατέψει την προτιμόμενη 
έννοια.

Η ανθρώπινη φύση
Δε χωρίζει τα άτομα σε καλούς και 
κακούς. Αναγνωρίζει τις δυνάμεις και τις 
αδυναμίες του. Ατομα που δε μοιράζονται 
κοινές ιδέες και αξίες δε θεωρούνται από 
αυτόν κατακριτέα.

Διαχωρίζει τον κόσμο σε "εμείς" και 
"αυτοί" και απαιτεί από τους δεύτερους να 
είναι ουδέτεροι.

Ανθρώπινες δραστηριότητες
Πιστεύει ότι η επιχειρησιακή δρα
στηριότητα μπορεί να δημιουργήσει και 
να λύσει προβλήματα. Συνεπώς στη 
στρατηγική που θα εφαρμόσει θα λάβει 
υπόψη τα τεχνικά/ψυχολογικά/ κοινωνικά 
θέματα.

Χρησιμοποιεί την καθημερινή δραστη
ριότητα ως προπέτασμα καπνού για να μην 
απασχοληθεί με τα επιχειρησιακά προ
βλήματα. Χρησιμοποιεί την πεπατημένη και 
δεν υιοθετεί νέες μεθόδους για την επίλυση 
προβλημάτων. Δεν αποδέχεται ότι η 
επιχειρησιακή δραστηριότητα παίζει ρόλο 
στη δημιουργία του προβλήματος, αλλά το 
αποδίδει σε κακή τύχη.

Ανθρώπινες σχέσεις
Βλέπει τις σχέσεις ως σχέσεις
συνεργασίας και ανταγωνισμού, ατομικά 
και ομαδικά προσανατολισμένες. Βλέπει 
συνεργιστικά φαινόμενα από τη
συνεργασία.

Είναι ανταγωνιστικός, με ατομικό 
προσανατολισμό. Τείνει προς το στυλ 
αυταρχικής διοίκησης, θεωρώντας το 
κατάλληλο για τη διοίκηση εγωιστικών και 
αργόσχολων που για να συμβάλουν στην 
ομαδικά προσπάθεια πρέπει να εφαρμοστεί 
"καρότο" ή "ραβδί".

Πηγή: Richardson (1995), σελ. 10
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Ετοιμότητα Για Κρίση

να πρόγραμμα ετοιμότητας για κρίση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξι 

στοιχεία [75]:

• Εκτίμηση του κινδύνου και της απειλής

• Έρευνα των λειτουργιών της επιχείρησης

• Στρατηγικά και τακτικά σχέδια για τη διαχείριση των κινδύνων και απειλών που 

ανιχνεύθηκαν

• Αναγνώριση των εμπλεκόμενων ατόμων

• Στρατηγική επικοινωνίας ενσωματωμένη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

• Προσομοιώσεις για τη διακρίβωση της ακεραιότητας του σχεδίου

Εκτίμηση της απειλής

Παρόλο που οι πιθανοί κίνδυνοι για μία εταιρία είναι δυνατόν να φαντάζουν αμέτρητος θα 

πρέπει να αναγνωριστούν από την εταιρία, καθώς απαιτούν διαφορετικούς οργανωσιακούς 

και επικοινωνιακούς χειρισμούς, διαφορετική κατάρτιση ομάδας διαχείρισης κρίσεων και 

επηρεάζουν διαφορετικά πρόσωπα. Όσο πιο πλήρης η αξιολόγηση, τόσο mo καλά 

προετοιμασμένη είναι η εταιρία. Βέβαια οι κίνδυνοι και οι απειλές ακολούθως θα πρέπει να 

ιεραρχηθούν με βάση τη σοβαρότητα τους.

Έρευνα των λειτουργιών της επιχείρησης

Σημαντική λειτουργία της ετοιμότητας για κρίση είναι η έρευνα των λειτουργιών της 

επιχείρησης για την εύρεση τρωτών σημείων. Η έρευνα θα πρέπει να επεκτείνεται σε όλα τα 

τμήματα της εταιρίας και να καλύπτει όλες τις λειτουργίες της.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να διερευνώνται:

Ο Οι άνθρωποι: Ποιοι παρεμβάλλονται στη διαδικασία λήψης απόφασης και ποιες οι 

αρμοδιότητες τους

Ο Ο ΚΖΠ: Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν την 

ασφάλεια, υγεία και ποιότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής 

Ο Τα έγγραφα: Υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων; Πόσο συχνά

ανανεώνονται;
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Ο Νομοθετικό πλαίσιο και σχέσεις: Καταγράφονται οι αλλαγές στο νομοθετικό 

καθεστώς; Ποιες εθνικές και διεθνείς αρχές είναι αρμόδιες για τα νομικά θέματα 

της βιομηχανίας;

Ο Σχέσεις με ΜΜΕ: Ποιους γνωρίζει η εταιρία και ποιο το επίπεδο των σχέσεων;

Ο Επαφές με άλλα πρόσωπα: με οργανώσεις, εμπορικά σωματεία, εμπορικούς

συλλόγους;

Ο Φήμη της εταιρίας: Ποια είναι η άποψη των ατόμων για την εταιρία και για τον 

τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται;

Αναγνώριση ττυν εμπλεκόμενων ατόμων

Η αναγνώριση των εμπλεκόμενων ατόμων πραγματοποιείται με συναντήσεις και 

παρακολούθηση παρόμοιων κρίσεων. Με αυτά τα άτομα η εταιρία θα πρέπει ακολούθως να 

αναπτύξει και να διατηρήσει καλές σχέσεις.

Καθορισμός μηνύματος και αρχική δήλωση

Το κύριο μήνυμα δε θα πρέπει να είναι σλόγκαν, αλλά να περικλείει όλες τις ιδέες που η 

εταιρία επιθυμεί να παρέχει στο ακροατήριο της. Η βασική θέση της εταιρίας, η οποία 

ανάλογα με τις συνθήκες τις κρίσης θα πρέπει να τροποποιείται, πρέπει να υπάρχει και σε μία 

πρόχειρη αρχική δήλωση που η εταιρία είναι καλό να συντάξες δίχως την πίεση και τους 

αντιπερισπασμούς της πραγματικότητας.

Ιστορικά δεδομένα και εριυταπαντήσεις

Βάσει ιστορικών δεδομένων κρίσεων που είτε έχουν εκδηλωθεί στην ίδια την εταιρία, είτε σε 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο και με προετοιμασία ερωταπαντήσεων 

βάσει των χειρότερων εκδοχών κρίσεων, η εταιρία είναι δυνατόν να προετοιμαστεί καλύτερα 

για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Δημιουργία ομάδων διαχείρισης κρίσεων και βοηθητικών ομάδων

Εκτός της βασικής ομάδας διαχείρισης κρίσεων, η εταιρία θα πρέπει να ενσωματώσει στη 

διαδικασία και όλες τις λειτουργίες που αναγνωρίστηκαν ως κρίσιμες κατά τη διάρκεια της 

έρευνας που προηγήθηκε, μέσω δημιουργίας ομάδων υπευθύνων για τα παράπονα των
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καταναλωτών, τη διανομή των προϊόντων, τη διασφάλιση ποιότητας και άλλες κρίσιμες 

λειτουργίες.

Έλεγχος ετοιμότητας

Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω επιτραπέζιων ασκήσεων, προσομοιώσεων και 

ειδικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν:

Ο Επιτραπέζιες ασκήσεις

■ Οι στόχοι αυτών των ασκήσεων πρέπει να καθοριστούν εξαρχής.

■ Τα σενάρια επιλέγονται από την ιεραρχημένη λίστα κινδύνων και απειλών 

που αντιμετωπίζει η εταιρία.

■ Η ροή της άσκησης διακόπτεται για τη συζήτηση των θεμάτων και την 

πραγματοποίηση διορθωτικών δράσεων, όταν προκόψουν προβλήματα.

■ Ως συμπέρασμα προκύπτει η λίστα των αρμοδιοτήτων και τα 

χρονοδιαγράμματα δράσεων.

Ο Προσομοιώσεις

■ Πραγματοποιείται κατόπιν εις βάθος έρευνας με ομάδες μάνατζερ διαφόρων 

ειδικοτήτων και ειδικούς.

■ Όλα τα δεδομένα της προσομοίωσης καθορίζονται εκ των προτέρων και με 

ακρίβεια.

■ Η προσομοίωση παρακολουθείται από ειδικούς που αξιολογούν τις δράσεις 

και αντιδράσεις των μάνατζερ.

■ Την προσομοίωση ακολουθεί ανασκόπηση.

Ο Ειδική εκπαίδευση

■ Εκπαίδευση για αντιμετώπιση εχθρικών δημοσιογράφων.

■ Εκπαίδευση σε θέματα ΜΜΕ, εργαζομένων που πιθανόν να προσεγγιστούν 

από αυτά.

■ Εκπαίδευση λειτουργών γραμμών βοήθειας, τμημάτων εξυπηρέτησης και 

υποδοχής πελατών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ελαττωματικά προϊόντα καί ανάκληση προϊόντων

Ελαττωματικά Προϊόντα

αρόλο που οι επιχειρήσεις καταβάλουν προσπάθειες να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές

και αποτελεσματικό προϊόν, ανακλήσεις είναι δυνατόν να προκληθούν κατόπιν 

διαταγής ομοσπονδιακών πρακτορείων, υποψίας σαμποτάζ προϊόντων, νέων τεστ που 

αναγνωρίζουν κίνδυνο για τη ζωή των καταναλωτών ή επιβεβαίωση παραπόνων των 

τελευταίων. Σύμφωνα με το περιοδικό "The Communicator" (Δεκέμβριος 1990), πάνω από 

500,000 μηνύσεις για ελαττωματικά προϊόντα έχουν κατατεθεί εναντίον παραγωγών και 

διανομέων εν αντιθέσει με 30,000 που κατατέθηκαν το 1960.

Ανεξάρτητα του αν παρουσιάζεται ελάττωμα σε ένα προϊόν λόγω δυσλειτουργίας των 

μηχανημάτων ή ανθρώπινου σφάλματος, οποιοδήποτε ελάττωμα αναπόφευκτα δημιουργεί 

πρόβλημα για την εταιρία. Στη ζωή κάθε επιχείρησης είναι σύνηθες να παρουσιάζονται 

αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία παραγωγής και διανομής. Περιστασιακά στους 

καταναλωτές είναι δυνατόν να δοθούν λανθασμένες πληροφορίες αναφορικά με τη τιμή ή την 

αντοχή των προϊόντων, ή να παραδοθούν για παράδειγμα χιλιάδες κουτιά προϊόντων δίχως 

την προσφορά στην τιμή. Αυτά τα συμβάντα παρόλο που μπορεί να φαντάζουν σημαντικά 

στα μάτια του καταναλωτή, δεν αποτελούν σημαντικά θέματα στους ανθρώπους που 

ασχολούνται με τη διαχείριση των κρίσεων.

Τα ελαττωματικά προϊόντα καθίστανται σοβαρό πρόβλημα όταν θέτουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια του τελικού καταναλωτή ή όταν η φήμη της εταιρίας είναι δυνατόν να σπιλωθεί 

ανεπανόρθωτα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ταχεία και υπεύθυνη δράση.



Ελαττωματικά προϊόντα κοα ανάκληση 7φοϊόντων

Ανάκληση Προϊόντων

/''ΤΙ / ία κρίση επιβλαβούς προϊόντος αποτελεί παροξυσμική διακοπή του κύκλου ζωής 

mS ψ L χου προϊόντος (ΚΖΠ). Μόλις μία εταιρία διαπιστώσει ότι ένα προϊόν της 

αντιμετωπίζει μια τέτοιου είδους κρίση θα πρέπει να ψάξει για τρόπους αντιμετώπισης. Ένας 

από τους συνηθέστερους τρόπους είναι η ανάκληση προϊόντων που περιλαμβάνει την 

απομάκρυνση των πιθανά επιβλαβών προϊόντων από την αγορά. Ο Οργανισμός Τροφίμων 

και Φαρμάκων της Αμερικής (FDA) έχει καθιερώσει για την περίπτωση ανακλήσεων τις 

οδηγίες που παρέχονται στο Έκθεμα 41 [76], Για μία σχετικά νέα εταιρία της οποίας οι 

μάνατζερ δουλεύουν πυρετωδώς προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς, μία και μόνο 

ανάκληση προϊόντος συνιστά πολύ σοβαρή κρίση, καθώς μπορεί να βλάψει τη φήμη της 

εταιρίας και τις μελλοντικές της πωλήσεις. Ακόμα όμως και για μία ώριμη εταιρία μία 

ανάκληση προϊόντος μπορεί να δημιουργήσει ερωτήματα για την ασφάλεια των άλλων 

προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει.

Έκθεμα 41: Κατηγοριοποίηση ανακλήσεων

Κατάταξη Περιγραφή

Κατηγορία 1: Οι ανακλήσεις αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν απειλή για τη 
ζωή. 0 FDA απαιτεί μία περιεκτική ανάκληση των καταναλωτικών 
προϊόντων με δημόσιες ανακοινώσεις που να καθιστούν σαφή την 
απειλητική κατάσταση στο ευρύ κοινό

Κατηγορία 2: Σε αυτές τις ενδεχομένως επικίνδυνες (αλλά όχι απειλητικές για τη 
ζωή περιπτώσεις), ο FDA επιμένει στην ανάκληση αλλά δεν επιβάλει 
στον παραγωγό να συμμορφωθεί με έναν 100% αποτελεσματικό 
έλεγχο. Κάποιου τύπου δημόσια ανακοίνωση πιθανόν να απαιτηθεί 
από την κυβέρνηση

Κατηγορία 3: Παρόλο που δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ανθρώπινες και 
υλικές ζημιές, υπάρχει περιορισμένη ανάκληση των προϊόντων σε 
ορισμένες περιοχές της χώρας. Κάποιου τύπου δημόσια ανακοίνωση 
δεν κρίνεται αναγκαία

Πηγή: http://wvyw.fda.gov/oia/inrarcll.htm

Οι λόγοι που προβάλλονται στην περίπτωση ανάκλησης που σχετίζεται με την ασφάλεια των 

προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά περιλαμβάνουν σχεδιαστικό λάθος, ελάττωμα στην
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παραγωγή, μολυσματικό ατύχημα, σαμποτάζ προϊόντων, λανθασμένη εφαρμογή και αποτυχία 

ικανοποίησης των μέτρων ασφαλείας και παρουσιάζονται αναλυτικά στο Έκθεμα 42 [77],

Οι μάνατζερ έχουν γενικά δυο επιλογές στην περίπτωση που η αντικατάσταση του προϊόντος 

κρίνεται ευνοϊκή [78]: μπορούν είτε να βασιστούν στην πρότερη εμπειρία τους, είτε να 

βασιστούν στα εμπειρικά κριτήρια για να καθορίσουν την αποτελεσματικότητα του 

σχεδιασμού τους. Δεν υπάρχει στην ουσία άλλη εναλλακτική. Η πρώτη περίπτωση έχει ως 

κύριο μειονέκτημα της την εξαγωγή διαφορετικών συμπερασμάτων από τα διάφορα άτομα 

που έχουν εμπλακεί στη διαδικασία σχεδιασμού. 'Οταν παρατηρείται σύγκρουση των 

συμπερασμάτων τότε δεν υπάρχει άλλη λύση από την αναγνώριση της ιεραρχίας. Η χρήση 

εμπειρικών κριτηρίων προτιμάται κυρίως από τις εταιρίες πρόδρασης, καθώς όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι MitrofF και McWinney τα στελέχη των συγκεκριμένων 

εταιριών πιστεύουν ότι: "η πρότερη εμπειρία είναι πιθανόν να είναι ο χειρότερος σύμβουλος". 

Κατά τη διάρκεια της ανάκλησης των προϊόντων η παραγωγή και διανομή διακόπτεται. Η 

εταιρία επιχειρεί να περιορίσει τη ζημιά εξαγοράζοντας τα προϊόντα από ενδιαμέσους, 

λιανέμπορους και καταναλωτές. Επιπλέον η εταιρία είναι δυνατόν να καθορίσει τα όρια της 

ανάκλησης, επιλέγοντας είτε καθολική, είτε περιορισμένης έκτασης ανάκληση.

Η ανάκληση του προϊόντος επιτρέπει τον έλεγχο των υποθέσεων για πιθανά επιβλαβή 

προϊόντα για τους καταναλωτές. Σε περίπτωση μάλιστα που οι υποψίες βγουν αληθινές η 

ανάκληση πρόδρασης επιτρέπει τον περιορισμό της επιβλαβούς δράσης. Βέβαια στην 

αντίθετη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που οι υποψίες διαψευστούν, επιτρέπει τη 

γρήγορη ενημέρωση του κοινού και συνεπώς την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών και του μεριδίου αγοράς της εταιρίας.

Το επόμενο βήμα της εταιρίας είναι να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί μετά 

την ολοκλήρωση της ανάκλησης και της έρευνας για τη διαπίστωση τυχόν επιβλαβών 

επιδράσεων. Η εταιρία λοιπόν μπορεί να επανεισάγει στην αγορά δίχως καμία αλλαγή στη 

σύσταση ή στη συσκευασία του ή μπορεί να αλλάξει μόνο τη σύσταση ή τη συσκευασία του 

ή και τα δυο.

Στην περίπτωση μη-βάσιμων αξιώσεων το προϊόν πιθανότατα θα επανεισαχθεί στην αγορά 

δίχως καμία αλλαγή στα φυσικά του χαρακτηριστικά ή τη συσκευασία του. Βέβαια θα πρέπει 

να συνοδεύεται από μία επικοινωνιακή πολιτική που να πείθει τους καταναλωτές ότι το 

προϊόν είναι απολύτως ασφαλές και ότι οι αρχικές κατηγορίες ήταν αβάσιμες.
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Εάν οι υποψίες αποδειχτούν βάσιμες τότε η εταιρία είτε θα πρέπει να προχωρήσει σε 

οριστική απόσυρση του προϊόντος αν δεν είναι δυνατόν να επιδιορθωθεί. Σε αντίθετη 

περίπτωση είναι αδύνατον να επανεισάγει το προϊόν μετά τις επιδιορθώσεις ή και να το 

αντικαταστήσει με ένα νέο και βελτιωμένο προϊόν.

Στην περίπτωση βέβαια αντικατάστασης του προϊόντος οι εταιρίες θα πρέπει να κινηθούν 

προσεκτικά προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι στο νέο προϊόν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, 

αλλά δίχως να περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα οπότε και αυξάνονται οι πιθανότητες 

απώλειας μιας μεγάλης μερίδας πιστών καταναλωτών. Το πρόβλημα είναι οξύτερο εάν 

πρόκειται για προϊόν βασικής ανάγκης, οπότε οι καταναλωτές προκειμένου να ικανοποιήσουν 

την ανάγκη τους θα κινηθούν ταχύτερα προς άλλα υποκατάστατα προϊόντα.

Σημαντική παράμετρος που θα πρέπει επίσης να εξεταστεί είναι και το κόστος 

αντικατάστασης του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα το κόστος αντικατάστασης απαρτίζεται 

από δυο μέρη: (α) το κόστος ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος και (β) το κόστος διαφήμισης, 

διανομής και προώθησης.

1. Η σημασία του σχεδιασμού της ανάκλησης των προϊόντων γίνεται αντιληπτή αν ληφθεί 

υπόψη ο μεγάλος αριθμός των ανακλήσεων, η αυξημένη συχνότητα τους και το υψηλό 

τους κόστος (βλέπε Έκθεμα 43). Σύμφωνα με τον Richardson περισσότερες από το 25% 

των 500 εταιριών με καταναλωτικά προϊόντα έχουν περάσει μία ανάκληση προϊόντων. 

Η εταιρία Ford προέβη στην ανάκληση 8,7 εκατομμύρια αυτοκινήτων και μίνι 

φορτηγών εξαιτίας ενός σφάλματος στην ανάκληση που πιστεύεται ότι προκάλεσε την 

πυρκαγιά 900 αυτοκινήτων. Η ανάκληση από την Intel του Pentium που εμφάνιζε 

σφάλματα σε πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς περιλάμβανε 5,3 κατομμύρια 

ελαττωματικά chips [79],
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Έκθεμα 42: Παραδείγματα κατηγοριοποίησης κινδύνων αναφορικά με την ασφάλεια από την 

χρήση των προϊόντων

Τύπος κινδύνου 
αναφορικά με την 
ασφάλεια

Παραδείγματα

Σχεδιαστικό λάθος Το 1997 η Kmart προέβη σε ανάκληση 205.000 
καθισμάτων Sling Garden που θα μπορούσαν να 
καταρρεύσουν κατά λάθος. Πριν την ανάκληση η εταιρία η 
Kmart έλαβε έξι αναφορές ακρωτηριασμού ακροδακτύλων 
και δυο αναφορές πόνων στην πλάτη.

Ελάττωμα στην παρα
γωγή

Ένας ελαττωματικός διακόπτης στον πίνακα ελέγχου 
συγκεκριμένων μοντέλων μηχανημάτων παρασκευής άρτου 
της West Bend προκάλεσε την υπερθέρμανση κάποιων 
μηχανημάτων με αποτέλεσμα να αρπάξουν φωτιά. Η 
εταιρία προέβη σε ανάκληση 425.000 μηχανημάτων.

Νέα επιστημονικά δεδο
μένα για κινδύνους από 
προϊόντα που πωλούνται 
ως ασφαλή

Το 1998 ανακλήθηκαν 250.000 σωλήνες, όταν 
ανακαλύφθηκε ότι υψηλής θερμοκρασίας σωλήνες 
εκτόνωσης προοδεμένοι σε φούρνους ή βραστήρες θα 
μπορούσαν να ραγίσουν ή να αποκολληθούν στις ενώσεις, 
με αποτέλεσμα τη διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα.

Μολυσματικό ατύχημα Το 1997 ανακοινώθηκε από την εταιρία Hudson Foods η 
ανάκληση 25 εκατομ. λιβρών μοσχαρίσιου κρέατος όταν 
ανακοινώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας της 
εταιρίας είχαν μολυνθεί από το βακτήριο Ε. coli.

Σαμποτάζ προϊόντος Η Johnson & Johnson προέβη σε ανάκληση μεγάλης 
έκτασης το 1982, όταν διαπιστώθηκε ότι σαμποτάζ του 
προϊόντος Extra-Strength Tylenol είχε ως αποτέλεσμα το 
θάνατο επτά ανθρώπων.

Απρόβλεπτη λαθεμένη 
εφαρμογή του προϊόντος 
από τους καταναλωτές

Το 1998 η εταιρία Misty Mountain Threadworks προέβη σε 
ανάκληση 5.000 συνδέσεων αναρρίχησης όταν 
διαπιστώθηκε ότι τυχόν μη-σωστή προσαρμογή μπορεί να 
οδηγήσει σε αναστροφή του ορειβάτη προς τα πίσω.

Αποτυχία στην ικανο
ποίηση μέτρων ασφα
λείας

Η Hardwick Knitted Fabrics προέβη το 1998 στην 
ανάκληση 16.800 υφασμάτων όταν διαπιστώθηκε ότι δεν 
πληρούσαν τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς αναφορικά 
με την αναφλεξιμότητα των υφασμάτων.

Πηγή: Berman (1999), σελ. 70
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Έκθεμα 43: Αριθμός ανακλήσεων και αριθμός εμπλεκόμενων προϊόντων

—

□ αριθμός ανακλήσεων

□ αριθμός προϊόντων 
(σε εκατομ.)

Προετοιμασία Γία Ανάκληση

<tc
ν/ *- C

ροκειμένου μία εταιρία να μπορέσει να προετοιμαστεί για μία ανάκληση θα πρέπει να 

οργανώσει τις κατωτέρω αναφερθείσες δραστηριότητες της.

Πολιτική και σχεόιασμός

Προτού καταστεί απαραίτητη η ανάκληση προϊόντων, οι μάνατζερ θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν την ετοιμότητα του συνόλου της εταιρίας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι 

υπάλληλοι γνωρίζουν την σχέση μεταξύ ανάκλησης και ασφάλειας ή ικανοποίησης 

καταναλωτών, καθώς και τις ευεργετικές επιδράσεις μιας επιτυχημένης διαδικασίας 

ανάκλησης σε μία εταιρία. Θα πρέπει επίσης να πολεμήσουν τα σημάδια της ύπαρξης μίας 

νοοτροπίας: "Σκοτώστε τον αγγελιοφόρο", που μπορεί να εμποδίσει να φτάσουν τα νέα για 

προβληματικά προϊόντα στους κατάλληλους ανθρώπους. Βέβαια θα πρέπει να αναγνωριστεί 

ότι η φιλοσοφία μιας εταιρίας δεν αλλάζει μέσα σε μια νύχτα, αλλά υπάρχουν βήματα τα 

οποία μπορεί να ακολουθήσει μια εταιρία που θα την οδηγήσουν στην κατάλληλη 

κατεύθυνση.

Αρχικά η όλη ευθύνη της διαδικασίας θα πρέπει να ανατεθεί σε ένα ανώτερο στέλεχος της 

επιχείρησης. Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας, την οργανωσιακή της δομή και τις
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συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να είναι ο CEO, ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης ή ο 

διευθυντής μάρκετινγκ. Ακολούθως θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα βιβλίο οδηγιών που θα 

περιλαμβάνει την πολιτική της εταιρίας και οδηγίες στην περίπτωση ανάκλησης ενός 

προϊόντος. Επίσης θα πρέπει να αναγνωριστούν τα στελέχη της εταιρίας τα οποία θα πρέπει 

να εμπλακούν σε μία διαδικασία ανάκλησης και να αποτελόσουν την ομάδα απόκρισης [80], 

Πρωταρχικό καθήκον της ομάδας είναι ο καθορισμός της σοβαρότητας της κατάστασης. Μία 

τέτοια εκτίμηση θα καθορίσει τη ταχύτητα και το τύπο της απόκρισης, γεγονός ιδιαίτερα 

χρήσιμο όταν υπάρχει κίνδυνος ασθένειας ή τραυματισμού καταναλωτών.

Ακολούθως, αποφασίζεται το επίπεδο της απόκρισης που απαιτείται. Η κατάσταση απαιτεί 

πλήρη μερική, επιλεκτική ή προαιρετική ανάκληση, επιδιόρθωση ή αλλαγή στην παραγωγή 

και διανομή του προϊόντος; Εάν πραγματοποιηθεί ανάκληση θα πρέπει να καθοριστεί η 

ανακοίνωση και ποιος και πως θα οργανώσει το πρόγραμμα ανάκτησης.

Η ομάδα θα πρέπει να έχει στο νου της ότι είναι κρίσιμο να ληφθεί απόφαση ανάκλησης στον 

κατάλληλο χρόνο. Μία βεβιασμένη ανάκληση πιθανόν να δώσει αξιοπιστία σε αβάσιμες 

κατηγορίες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Pepsi-Cola το 1993 που αντιμετώπιζε 

τον κίνδυνο ανάκλησης, λόγω εύρεσης συριγγών σε τενεκεδάκια του αναψυκτικού. Η εταιρία 

σε συνεργασία με τον FDA συγκέντρωσε στοιχεία που δεν επιβεβαίωναν τις φήμες. Συνεπώς 

η απόφαση της εταιρίας να μην προβεί εσπευσμένα σε ανάκληση ήταν σωστή. Επιπλέον 

χρειάζεται προσοχή ώστε ναι μεν να απομακρύνει ένα επικίνδυνο προϊόν, δίχως όμως να 

ανοίξει το δρόμο σε μία σειρά μηνύσεων από πλευράς των καταναλωτών.

Επιπλέον το πρόγραμμα ανάκτησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σωστά, ώστε να μην 

υπάρχουν καταναλωτές που δε θα προλάβουν να συμμετέχουν, ενώ με την ίδια προσοχή 

πρέπει να σχεδιαστεί και η επανεισαγωγή του προϊόντος στην αγορά. Ακολούθως θα πρέπει 

να αξιολογήσει τη διαδικασία και να ανταμείψει όσους βοήθησαν για την επιτυχία της [81].

Η μη-σωστή αντιμετώπιση του σταδίου πολιτικής και σχεδιασμού μπορεί να έχει 

καταστροφικές συνέπειες για μία εταιρία. Για παράδειγμα, η Audi Αμερικής αναγκάστηκε να 

απαντήσει σε αίτηση ανάκλησης του προϊόντος από το Κέντρο Ασφάλειας Αυτοκινήτου που 

ίδρυσε ο ακτιβιστής Ralph Nader, μετά από μία σειρά ατυχημάτων που οφειλόταν στο 

πρόβλημα επιτάχυνσης, τη στιγμή εκείνη δεν ήταν γνωστό αν το πρόβλημα οφειλόταν σε 

κάποιο τεχνικό σφάλμα ή σε αδυναμία των οδηγών να λειτουργήσουν κανονικά τα πηδάλια 

του γκαζιού και των φρένων (στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα τα πηδάλια βρισκόταν πιο κοντά απ' 

ότι στα αμερικάνικα).
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Η Audi άργησε να απαντήσει τρεις μήνες και ενώ ανακοίνωσε ότι θα αντικαταστήσει τα 

πηδάλια, εγκατέστη σε μία κλειδαριά στις ταχύτητες που απαιτούσε από τους οδηγούς να 

αφήσουν το φρένο και ακολούθως να αλλάξουν ταχύτητα. Το κόστος της ανάκλησης 

εκτιμήθηκε σε 25 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την υποτίμηση 

της μεταπωλητικής αξίας της Audi κατά 11,5% καμία πτώση των πωλήσεων σε όλα τα 

μοντέλα, ακόμη και στο Audi Quattro που δεν είχε αυτόματη επιτάχυνση.

Διορθωτικές κινήσεις της εταιρίας, όπως προγράμματα διασφάλισης μεταπωλητικής αξίας, 

διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων, αύξησαν τις πωλήσεις με σημαντικό όμως κόστος. 

Παρόλο όμως που η Οργάνωση Εθνικής Οδικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι τελικά το 

πρόβλημα οφειλόταν σε αδυναμία χειρισμού των οδηγών, δεν αναστράφηκε η διαδικασία και 

η Audi συνέχισε να κυμαίνεται μη-ικανοποιητικά.

Ανάπτυξη προϊόντος

Οταν οι εταιρίες λάβουν υπόψη τους την πιθανότητα ανάκλησης στα σχέδια διαχείρισης 

κρίσεων, είναι δυνατόν να αποφευχθούν καταστάσεις και η εταιρία να γλιτώσει πολλά έξοδα 

[82], Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εταιρίας Brown, όταν αναπτύσσοντας την 

καφετιέρα KF40 αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα χερούλι που να κολάται πάνω στην 

κανάτα και όχι να συγκρατείται με μεταλλικό έλασμα. Έρευνες πριν τη μαζική παραγωγή του 

προϊόντος έδειξαν ότι το χερούλι δεν άντεξε σε θέρμανση και παρατεταμένη χρήση, με 

αποτέλεσμα να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις και να αποφευχθεί τυχόν ανάκληση. 

Εκτός όμως από αυτόν τον τρόπο ελέγχου που εφάρμοσε η Brown και ονομάζεται β-testing 

υπάρχουν και οι γ- και δ- έλεγχοι. Ο δεύτερος αφορά την αξιολόγηση χρήσης και ασφάλειας 

του προϊόντος από άλλα ενδιαφερόμενο μέρη όπως διανομείς και ΜΜΕ, ενώ ο τρίτος 

περιλαμβάνει την περιοδική εθελοντική ανάκληση ενός τυχαίου δείγματος και την 

πραγματοποίηση αναλύσεων απόδοσης,

Συνεπώς η ομάδα σχεδιασμού θα πρέπει να συνεργάζεται με την ομάδα διαχείρισης της 

ανάκλησης.
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Επικοινωνία

Η επιτυχία μίας ανάκλησης εξαρτάται τόσο από την εξωτερική όσο και από την εσωτερική 

επικοινωνία. Στην περίπτωση της Perrier, ενώ η εταιρία διέταξε γρήγορη ανάκληση, η κακή 

επικοινωνία κατέστρεψε την εικόνα της. Οι εξηγήσεις για την πηγή του βενζολίου διέφεραν 

και προκαλούσαν σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό. Η εταιρία θα πρέπει στην περίπτωση 

ανάκλησης να αναγνωρίζει σημαντικά άτομα για τη διαδικασία ανάκλησης πχ. διανομείς, 

υπαλλήλους και κέντρα εξυπηρέτησης και να τους κρατά ενήμερους για τη διαδικασία. 

Επιπλέον θα πρέπει να αναπτύξει κανάλια επικοινωνίας με ενδιάμεσους και τελικούς χρήστες 

και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που θα της επιτρέψει να προειδοποιηθεί για θέματα 

ασφάλειας. Τέλος θα πρέπει να ενσωματώσει στο σχέδιο επικοινωνίας για τη διαχείριση 

κρίσεων και την περίπτωση της ανάκλησης.

Logistics και πληροφοριακά συστήματα

Αποτελούν τη φυσική ραχοκοκαλιά μιας ομαλής διαδικασίας ανάκλησης. Βοηθούν στην 

ανίχνευση των προϊόντων και της συνέχισης της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης. Θα 

πρέπει όμως να υπάρχει σύστημα αξιολόγησης και εμπλουτισμού των διαδικασιών, 

προκειμένου να διευκολυνθούν μελλοντικές αποφάσεις ανακλήσεων [83],

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων Κατά Τη Διάρκεια Της Ανάκλησης

υγκεκριμένες στρατηγικές επιτρέπουν στην εταιρία να εφαρμόσει πιο αποτελεσματικά

τη διαδικασία ανάκλησης ενός προϊόντος. Σε αυτές περιλαμβάνονται μία διεξοδική 

ανάλυση της ασφάλειας του προϊόντος, μία εκτίμηση του κόστους που συνεπάγεται η 

διαδικασία ανάκλησης, η ενημέρωση των ενδιαμέσων και των τελικών χρηστών, η ανάκτηση 

των προϊόντων και η διασφάλιση ότι τα προϊόντα θα επιδιορθωθούν ή θα αντικατασταθούν σε 

ένα εύλογο χρονικό διάστημα [49],
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Αιεξοδική ανάλυση της ασφούχιας του προϊόντος

Με τη διαδικασία αυτή γίνεται προσπάθεια κατηγοριοποίησης του παρόντος επιπέδου 

κινδύνου και καθορίζεται η ταχύτητα απόκρισης στη δεδομένη κατάσταση. Τόσο ο 

Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής (FDA) όσο και η Υπηρεσία Στρατού και 

Αεροπορίας της Αμερικής (AAFES) έχουν καθορίσει επίπεδα ανακλήσεων ανάλογα με τον 

κίνδυνο που τα εν λόγω προϊόντα εμπερικλείουν για τους καταναλωτές ή το επίπεδο 

ποιότητας που διαθέτουν. Αυτές οι κατηγοριοποιήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις 

εταιρίες για τον καθορισμό του επιπέδου επικινδυνότητας των προϊόντων της.

Το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός της ταχύτητας ανάκλησης. Η εταιρία είναι δυνατόν να 

επιλέξει μία κατεπείγουσα διαδικασία ή να επιλέξει μία τακτική αναμονής ("wait and see" 

approach), παρακολουθώντας παράλληλα στενά την κατάσταση προκειμένου να δράσει τη 

στιγμή που θα επιλέξει. Ακολούθως η εταιρία θα πρέπει να καθορίσει την σωστή απάντηση 

που μπορεί να είναι είτε μία ολική ή μερική ανάκληση ή η τοποθέτηση προειδοποίησης στο 

προϊόν ή τέλος η αναθεώρηση των οδηγιών χρήσης προκειμένου να επισημανθούν τυχόν 

κίνδυνοι.

Εκτίμηση του κόστους που συνεπάγεται η διαδικασία ανάκλησης

Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένας προϋπολογισμός που να καλύπτει το κόστος 

επικοινωνίας του μηνύματος ανάκλησης, επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του προϊόντος, 

διανομής και χειρισμού των ανακτηθέντων και επαναφοράς της εικόνας της εταιρίας [84],

Το μέγεθος του συγκεκριμένου προϋπολογισμού θα πρέπει να καθορίζεται βάσει παραγόντων 

όπως του αριθμού των προς ανάκληση προϊόντων, την τιμή του προϊόντος (σε περίπτωση 

αποζημίωσης των χρημάτων του καταναλωτή), το εργατικό κόστος, το κόστος πρώτων υλών, 

τη γεωγραφική κατανομή, καθώς και το βαθμό ανάκλησης. Μέρος των απαιτούμενων 

χρημάτων θα καλυφτεί από τους προμηθευτές οι οποίοι ευθύνονται για το πρόβλημα, αλλά 

και από την ασφάλεια που καλύπτει την ανάκληση (δεν καλύπτεται το κόστος επιστροφής 

των χρημάτων των καταναλωτών).
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Ενημέρωση ενδιαμέσων και τελικών χρηστών

Η εταιρία θα πρέπει να ενημερώσει τους διανομείς της, τα κέντρα εξυπηρέτησης και τους 

τελικούς χρήστες για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Οι ανωτέρω αναγραφόμενοι θα 

πρέπει να ενημερωθούν για τα εμπλεκόμενα προϊόντα και τον αριθμό τους, τη φύση του 

προβλήματος, το βαθμό επικινδυνότητας καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με την εταιρία 

αναφορικά με τη διαδικασία ανάκλησης [85],

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού της άχρηστης αλληλογραφίας (junk mail) που λαμβάνουν 

πολλοί καταναλωτές και εταιρίες, η εταιρία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία 

με την επισήμανση στον φάκελο: "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ". Τα τηλεγραφήματα είναι επίσης ένα αποτελεσματικό μέσο για την 

κοινοποίηση ανακλήσεων. Η εταιρία θα πρέπει επίσης να σκεφτεί σοβαρά την εγκατάσταση 

μιας ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας και μιας σελίδας στο διαδίκτυο (που να 

περιέχει ένα τμήμα με συχνές ερωτήσεις προς απάντηση) καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάκλησης. Αυτές οι πρόσθετες γραμμές επικοινωνίας όχι μόνο απευθύνουν τα 

ερωτήματα στα κατάλληλα τμήματα της εταιρίας, αλλά αποφορτίζουν και τα συνήθη κανάλια 

επικοινωνίας της εταιρίας.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης επιβλαβών 

προϊόντων είναι ότι η συνήθης εστίαση της διαφήμισης από την εταιρία αλλάζει δραματικά. 

Στην περίπτωση της κρίσης η προσοχή εστιάζεται στο ελάττωμα που παρουσιάστηκε παρά 

στη γενική αξία του προϊόντος. Οι στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται από την 

εταιρία για να βελτιώσουν το διαφορικό της πλεονέκτημα δίνουν τη θέση τους σε αμυντικές 

στάσεις. Η εταιρία θα πρέπει να προσπαθήσει να ερμηνεύσει το ελάττωμα κατά τρόπο 

πιστευτό στο ευρύ κοινό. Μία αμυντική στρατηγική των κατασκευαστών είναι να 

ισχυριστούν ότι το στοιχείο που προκάλεσε το πρόβλημα χρησιμοποιείται ευρέως στη 

βιομηχανία. Οι συνέπειες αυτής της δράσης είναι οι ακόλουθες [86]:

με τη χρήση αυτού του στοιχείου που συμμορφώνεται με τους κανόνες της 

βιομηχανίας, η εταιρία έπραξε ότι πιο λογικό για να εξασφαλίσει στους 

καταναλωτές υψηλό βαθμό χρηστικότητας και ασφάλεια

με τη χρήση του κοινά αποδεκτού στοιχείου το βάρος πέφτει σε κοινό προμηθευτή 

της βιομηχανίας
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lJr οι ανταγωνιστές δε θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την κρίση, καθώς είναι 

πιθανόν και οι ίδιοι να χρησιμοποιούν τον ίδιο προμηθευτή ή το ίδιο προϊόν 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της J&J που αντιμετώπισε κρίση αναφορικά με το προϊόν 

της, Tylenol. Κανένας από τους ανταγωνιστές της (Brystol Meyers, κατασκευάστρια του 

Nuprin και American Home Products, κατασκευάστρια του Advil) δεν προσπάθησε να 

εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Και τα τρία προϊόντα περιείχαν ακεταμινοφαινόνη που θα 

μπορούσε να νοθευτεί σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας παραγωγής και διανομής. 

Βέβαια αυτή η στρατηγική εμπερικλείει· τον κίνδυνο ενός συνεκδοχικού φαινομένου, ότι 

εφόσον το προϊόν πληρεί μόνο τα στάνταρ που τίθενται από τη βιομηχανία, δε διαφέρει από 

τις άλλες μάρκες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις πωλήσεις. Η κατάσταση αυτή είναι 

δυνατόν βέβαια να αντιμετωπιστεί με κατάλληλη διαφήμιση και μάρκετινγκ.

Ανάκτηση προϊόντων

Η ανάκτηση προϊόντων περιλαμβάνει διάφορους βαθμούς δυσκολίας, όπως φαίνεται 

χαρακτηριστικά στο Έκθεμα 44. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Mattel [87] που 

κατέστη ικανή να ανακτήσει το 100% των ελαττωματικών λαχανόπαιδων της (Cabbage Patch 

Snack-time Kids) από καταστήματα παιχνιδιών στη Βόρεια Αμερική λίγες μέρες μετά την 

ανακοίνωση της ανάκλησης, ενώ δε κατόρθωσε να ανακτήσει σημαντικό ποσοστό κούκλων 

που αγοράστηκαν από καταναλωτές, παρά την πλήρη επιστροφή χρημάτων που προσέφερε. 

Οι εταιρίες είναι δυνατόν να διευκολύνουν τη διαδικασία ανάκτησης προσφέροντας στους 

καταναλωτές κιβώτια με πληρωμένα ταχυδρομικά τέλη, υλικό συσκευασίας, ανταλλαγή των 

ελαττωματικών με επισκευασμένα προϊόντα ή και χρηματικά κίνητρα (εκτεταμένη εγγύηση ή 

δωρεάν τεμάχιο) και πρόσθετες ώρες εξυπηρέτησης.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι εταιρίες Saturn, Chrysler και Lexus ακολούθησαν 

διαφορετικές τακτικές ανάκλησης [88], Οι αντιπρόσωποι της Saturn, αποπληρωμένοι από 

την GM, προέβησαν σε μια πιο ευχάριστη για τους καταναλωτές διαδικασία, προσφέροντας 

αναψυκτικά, εισιτήρια σε γήπεδα και θέατρα, δωρεάν πλύσιμο [89], Η Chrysler δοκίμασε 

τρεις διαφορετικές στρατηγικές στην περίπτωση της ανάκλησης του προϊόντος Dodge Ram 

που περιλάμβαναν: τη μεταφορά του φορτηγού στον αντιπρόσωπο από τον καταναλωτή, την 

προσφορά δωρεάν πλυσίματος και ενός δανεικού φορτηγού για την εξυπηρέτηση τους ή την
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περισυλλογή του φορτηγού από κάποιον εργαζόμενο στην αντιπροσωπεία και την επιστροφή 

του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Έκθεμα 44: Κατάταξη δυσκολίας ανάκτησης προϊόντων

Σχετικά εύκολη ανάκτηση προϊόντων

• Work-in-progress (W1P) απόθεμα στον παραγωγό

• Αποθέματα τελικών προϊόντων στον παραγωγό

• Αποθέματα τελικών προϊόντων σε μεταφορά προς το χονδρέμπορο

• Αποθέματα στις αποθήκες των χονδρεμπόρων

• Αποθέματα στις αποθήκες των λιανέμπορων

• Προϊόντα που πωλούνται με απευθείας διανομή από τον παραγωγό 

Σχετικά δύσκολη ανάκτηση προϊόντων

• Προϊόντα που πωλήθηκαν τον τελευταίο χρόνο σε καταναλωτές που είναι 

εγγεγραμμένοι σε λίστες των παραγωγών

Δύσκολη ανάκτηση προϊόντων

• Προϊόντα που πωλήθηκαν τον τελευταίο χρόνο σε καταναλωτές που δεν είναι 

εγγεγραμμένοι σε λίστες των παραγωγών

• Προϊόντα που πωλήθηκαν πριν πέντε χρόνια σε καταναλωτές που είναι 

εγγεγραμμένοι σε λίστες των παραγωγών

• Προϊόντα που αποστάλεισαν σε άλλους χονδρέμπορους και λιανέμπορους από τους 

αρχικούς παραλήπτες τους

• Προϊόντα που μεταπωλήθηκαν σε άλλους καταναλωτές

• Προϊόντα που εξήχθηκαν σε ξένες χώρες

Πηγή: Berman (1999), σελ. 74
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Η Lexus τέλος ακολούθησε μία διαφορετική διαδικασία. Εν αντιθέσει με τις άλλες εταιρίες 

όπου οι ίδιοι οι καταναλωτές έρχονταν σε επαφή με την εταιρία αναφορικά με την ανάκληση, 

η Lexus επικοινώνησε προφορικά με τους καταναλωτές της σχετικά με την ανάκληση του 

μοντέλου της LS400 την ίδια μέρα της ανακοίνωσης της ανάκλησης. Μετά τις απαραίτητες 

επισκευές, τα αυτοκίνητα πλύθηκαν, το ρεζερβουάρ τους γέμισε με βενζίνη και 

επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Στην περίπτωση μάλιστα που το σπίτι του ιδιοκτήτη 

απείχε πάνω από 100 μίλια από τον αντιπρόσωπο η εταιρία παρείχε τη δυνατότητα της κατ’ 

οίκον επισκευής.

Διασφάλιση επιδιόρθίοσης ή αντικατάστασης σε εύλογο χρονικό διάστημα

Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να καθορίσουν σαφείς διαδικασίες για την επισκευή ή αντικατάσταση 

των προϊόντων. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από το μέγεθος και το βάρος 

του προϊόντος, την πολυπλοκότητα της απαιτούμενης επιδιόρθωσης και το βαθμό στον οποίο 

το προϊόν έχει αρθρωτή κατασκευή. Ανεξάρτητα όμως από τη διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί είναι βέβαιο ότι ο παραγωγός θα χρειαστεί να αυξήσει το προσωπικό του 

προκειμένου να ανταποκριθεί στο φόρτο εργασίας, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί είτε με 

την αύξηση του εργατικού δυναμικού του, είτε με υπεργολαβία είτε τέλος μεταφέροντας 

εργαζόμενους στο τμήμα το οποίο έχει περισσότερο επιβαρυνθεί από τη διαδικασία.

Μόλις μια εταιρία αποφασίσει να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος που θα 

αντικαταστήσει το ανακληθέν, θα πρέπει να βρει το βέλτιστο αριθμό των πειραμάτων για την 

ανάπτυξη προϊόντων αντικατάστασης [78],

Εάν:

η: ο συνολικός αριθμός των πειραμάτων

Ε. το μέσο κόστος ανά πείραμα

Μ: οι συνολικές πωλήσεις της προϊοντικής κατηγορίας στην οποία ανήκει το

ανακληθέν προϊόν

R: το μέγιστο μερίδιο αγοράς που μπορεί να αποκτηθεί από το προϊόν

αντικατάστασης

Κ: ο παράγοντας έκπτωσης που αντιπροσωπεύει τον συντελεστή παρούσας αξίας των

μελλοντικών χρηματορροών του προϊόντος αντικατάστασης και ορίζεται ως: Κ=1/ 

(1+ΐ) όπου ϊ το ποσοστό έκπτωσης.
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Η αντικειμενική συνάρτηση για την εύρεση του βέλτιστου αριθμού πειραμάτων είναι, max 

[KRn/(n+l)-nE] και η λύση της: 

n*=(MKR/E)1 /2-1

Προκειμένου να είναι σε θέση η επιχείρηση να παρακολουθήσει τη διαδικασία ανάκλησης, 

ορίζεται ο παράγοντας απόδοσης σε χρόνο t, ως:

PIt=(A-Spos,)/(T,- Spos,)

όπου:

Α: το πραγματικό μερίδιο αγοράς σε χρόνο t

Tt: το στοχούμενο μερίδιο αγοράς σε χρόνο t

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων Μετά Την Ανάκληση

Ο
ι υπεύθυνοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η διαδικασία ανάκλησης δεν τελειώνει με 

την επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει 

προσπάθεια αποκατάστασης του ονόματος της εταιρίας και παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας της ανάκλησης [49],

Αποκατάσταση της φήμης της εταιρίας

Οι εταιρίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν την αποκατάσταση του ονόματος τους 

διασφαλίζοντας ότι μία ανάκληση της ίδιας μορφής δε θα λάβει ξανά χώρα και 

διαφοροποιώντας τα νέα προϊόντα της από τα ανακληθέντα (με διαφορετικές συσκευασίες, 

αριθμούς σειράς, διαφορετικό στυλ). Μία τακτική διασφάλισης της μη-επανεμφάνισης ενός 

παρόμοιου προβλήματος ασφάλειας περιλαμβάνει τη χρήση πολλαπλών διορθωτικών 

στρατηγικών που παρέχουν στην εταιρία υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι δε θα 

επαναπραγματοποιηθεί ανάκληση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της εταιρίας Schwan 

που μετά την ανακάλυψη ότι υπολείμματα ωμού αυγού στα μεταφορικά φορτηγά ευθύνονταν 

για τη μόλυνση με σαλμονέλα, άρχισε να παστεριώνει όλα τα μίγματα παγωτού που διαθέτει, 

να συνεργάζεται με μεταφορικές εταιρίες που απασχολούνται αποκλειστικά με τη Schwan, 

σφραγίζοντας κάθε φορτηγό για να εξασφαλίσει ότι δε χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς 

και να εξετάζει το μίγμα για τυχόν μόλυνση με σαλμονέλα κατά την άφιξη του στο 

εργοστάσιο.
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Παρακολούθηση της αποτε/χσμαπκότητας της ανάκλησης

Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάκλησης είναι δυνατόν να διαπιστωθεί 

εξετάζοντας το ρυθμό ολοκλήρωσης και την ικανοποίηση των καταναλωτών. Ο ρυθμός 

ολοκλήρωσης ορίζεται ως το ποσοστό των εν χρήση προϊόντων τα οποία έχουν ανακτηθεί 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στην πράξη βέβαια μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 2- 

50% των προϊόντων που έχουν περάσει στα χέρια των καταναλωτών ανακτώνται από την 

εταιρία. Για το λόγο αυτό έχει επικρατήσει να μη λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός ρυθμός 

ολοκλήρωσης, αλλά να τίθενται διαφορετικοί στόχοι ολοκλήρωσης ανάλογα με τη θέση του 

προϊόντος στο κανάλι διανομής. Για παράδειγμα στην περίπτωση προϊόντων που βρίσκονται 

στην αποθήκη του διανομέα ένας ρυθμός ολοκλήρωσης της ανάκλησης της τάξης του 98% 

μπορεί να κριθεί ικανοποιητικός, ενώ ένα προϊόν που έχει πωληθεί στους καταναλωτές σε 

περίοδο τριών χρόνων μπορεί να έχει ως στόχο μια 20% ολοκλήρωση της ανάκλησης. Ο δε 

τελευταίος στόχος σύμφωνα με έρευνα των Hoffer, Pruit και Reilly [90] εξαρτάται από την 

ηλικία του υπό ανάκληση προϊόντος καθώς και το βαθμό επικινδυνότητας τον οποίο 

αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές. Η δε ικανοποίηση των πελατών είναι δυνατόν να 

αξιολογηθεί εξετάζοντας παραμέτρους όπως το χρόνο αναμονής στις διατιθέμενες 

τηλεφωνικές γραμμές, το χρόνο αντικατάστασης του προϊόντος, την ικανοποίηση από τη 

διαδικασία ή από το επιδιορθωμένο ή αντικατεστημένο προϊόν. Οι εταιρίες επίσης 

προβαίνουν συχνά σε έρευνες ανάκλησης που αξιολογούν τη διαδικασία, την οργάνωση της 

εταιρίας και παρέχουν ένα πλαίσιο για την εκτίμηση της ετοιμότητας της εταιρίας σε 

περίπτωση ανάκλησης. Οι έρευνες αυτές περιλαμβάνουν μία σειρά ερωτήσεων αναφορικά με 

τη διαδικασία. Διεξάγονται από το συντονιστή της ανάκλησης ή την εμπλεκόμενη ομάδα ή 

για λόγους αντικειμενικότητας από κάποιον εξωτερικό σύμβουλο. Το Έκθεμα 45 παρουσιάζει 

μία έρευνα αυτής της μορφής.

Επικοινωνία

Οι εταιρίες με το πέρας της ανάκλησης θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία και να 

ενημερώσουν για την επιτυχία της προσπάθειας. Η ανάκληση το 1988 της Black & Decker 

Corporation παρέχει ένα καλό παράδειγμα επικοινωνιακής προσπάθειας. Το πρόβλημα ήρθε 

στο φως όταν κάποιος κάλεσε στο δωρεάν τηλέφωνο για service και παραπονέθηκε για μια
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φωτιά του μοντέλου. Εκείνη τη στιγμή περισσότερα από 25.000 άτομα είχαν αγοράσει το 

συγκεκριμένο μοντέλο. Έλεγχος στην εταιρία έδειξε ότι το μοντέλο ήταν ελαττωματικό, 

γεγονός που ώθησε την εταιρία να πραγματοποιήσει πλήρη ανάκληση. Η 1η προσπάθεια 

επικοινωνίας περιλάμβανε υπομνήματα σε λιανέμπορους, διανομείς, αντιπροσώπους 

πωλήσεων και υπαλλήλους. Επιπλέον ανακοίνωσε το 800-νούμερο για να βοηθήσει τους 

καταναλωτές να επικοινωνήσουν με την εταιρία. Παράλληλα έστειλε γράμματα στους 

καταναλωτές που είχαν εγγραφεί στα μητρώα των ιδιοκτητών και εξέδωσαν δελτία τύπου. 

Παρά την συντονισμένη προσπάθεια, το ποσοστό επιστροφής του προϊόντος δεν ξεπερνούσε 

το 10%. Για το λόγο αυτό η εταιρία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μεθόδους άμεσου 

μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησε λίστες πελατών άλλων μοντέλων τους, λίστες 

ατόμων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό Good Housekeeping, που πρόσφερε την καφετιέρα 

τους ως δώρο. Με τις δράσεις αυτές ο ρυθμός επιστροφής αυξήθηκε κατά 64%. Ακολούθως η 

εταιρία εντατικοποίησε τις προσπάθειες της σε περιοχές που παρουσίαζαν χαμηλό ρυθμό 

επιστροφής των προϊόντων της, ώστε τελικά να φτάσει σε ρυθμό επιστροφής 92%.
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Έκθεμα 45: Έντυπο έρευνας αξιολόγησης ανάκλησης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Απαντήστε με ναι ή όχι στα ακόλουθα ερωτήματα:

Δραστηριότητες σχεδιασμού πριν την ανακοίνωση της ανάκλησης

Ο Διαθέτει η εταιρία επιτροπή ανάκλησης προϊόντων;

Ο Είναι κατάλληλα τα μέλη της επιτροπής,

Ο Έχει οριστεί κάποιος συντονιστής της διαδικασίας;

Ο Διαθέτει η εταιρία αναλυτικό σχέδιο ανάκλησης;

Ο Έχει αναπτυχθεί διαφορετικό σχέδιο για κάθε ευαίσθητη περιοχή;

Ο Η εταιρία αξιολογεί το σχεδίασμά και την επιλογή των υλικών του προϊόντος 

από πλευράς ασφάλειας;

Ο Υπόκεινται τα προϊόντα σε ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα πριν την 

ολοκλήρωση της κατασκευής τους;

Ο Διαθέτει η εταιρία διαδικασίες ελέγχου προκειμένου να διαπιστώσει κρίσιμα 

σημεία ελέγχου στα οποία είναι δυνατόν να εκδηλωθούν βιολογικά ή χημικά 

ατυχήματα;

Ο Έχει αναπτύξει η εταιρία κανάλια επικοινωνία με τους ενδιάμεσους, τελικούς 

χρήστες και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών προκειμένου να προειδοποιηθεί 

για θέματα ασφάλειας;

Ο Η εταιρία χρησιμοποιεί σύστημα ανίχνευσης παρτίδων,

Ο Οι αριθμοί σειράς και οι ημερομηνίες είναι εμφανής προκειμένου να 

διαπιστώσουν οι καταναλωτές αν τα προϊόντα που διαθέτουν υπόκεινται σε 

ανάκληση;

Ο Διαθέτει η εταιρία μία αποτελεσματική βάση καταναλωτών; * •

Δραστηριότητες σχεδιασμού κατά τη διαδικασία ανάκλησης

Ο Η εταιρία χρησιμοποιεί ένα συστηματικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της 

επικινδυνότητας ενός προϊόντος;

Ο Οι διαδικασίες ανάκλησης κοινοποιούνται αποτελεσματικά στους

• διανομείς;
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• αντιπροσώπους;

• προσωπικό κέντρου εξυπηρέτησης;

• πωλητές;

• δικαστικές αρχές;

Ο Οι ενδιάμεσοι παρακολουθούνται αναφορικά με την απόσυρση από τα ράφια 

των προς ανάκληση προϊόντων;

Ο Η εταιρία διαθέτει προϋπολογισμό για την περίπτωση ανάκλησης;

3 Οι διαδικασίες ελέγχου προϊόντων είναι αποτελεσματικές;

Ο Είναι δυνατόν να αυξηθεί το προσωπικό στο τμήμα εξυπηρέτησης και 

επιδιόρθωσης προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η διαδικασία 

ανάκλησης;

Ο Πόσο εύκολο είναι η διαδικασία επιστροφής του προϊόντος για τους 

καταναλωτές;

Δραστηριότητες σχεδιασμού μετά τη διαδικασία ανάκλησης

Ο Η εταιρία αναζητά τρόπους για την μείωση πιθανοτήτων πραγματοποίησης 

νέας ανάκλησης;

Ο Έχει η εταιρία σαφώς διαφοροποιήσει νέα και επιδιορθωμένα από τα 

ανακληθέντα προϊόντα;

Ο Έχει η εταιρία χρησιμοποιήσει νέο αριθμό σειράς για τα επιδιορθωμένα 

προϊόντα;

3 Έχει η εταιρία ορίσει σαφή στόχους για το ρυθμό ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας ανάκλησης;

Ο Η εταιρία χρησιμοποιεί μέτρα αξιολόγησης της ικανοποίησης του καταναλωτή 

από τη διαδικασία ανάκλησης;

3 Η εταιρία έχει χρησιμοποιήσει το έντυπο αξιολόγησης της διαδικασίας 

ανάκλησης;

Πηγή: Berman (1999), σελ. 76
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Στρατηγική Ανάκλησης

r Ί ο γεγονός ότι ορισμένες εταιρίες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν μία 

-Α- ανάκληση οφείλεται είτε σε αδυναμία κατανόησης της μεγάλης επίδρασης μίας 

ανάκλησης στη φήμη της εταιρίας είτε σε λόγους οικονομίας χρόνου. Το τελευταίο 

περιλαμβάνει την αδυναμία των μάνατζερ να ασχοληθούν με το ενδεχόμενο μίας πιθανής 

ανάκτησης ενός προϊόντος εάν κάτι πάει στραβά καθ’ όλη τη διάρκεια της φρενίτιδας που 

επικρατεί κατά την περίοδο λανσαρίσματος ενός νέου προϊόντος [91].

Αλλά ακόμα και οι μάνατζερ που πιστεύουν ότι οι εταιρίες τους είναι προετοιμασμένες για 

μία ενδεχόμενη ανάκληση κατανοούν τι πρέπει να περιλαμβάνει μία επιτυχής διαχείριση 

ανάκλησης. Αυτό που χρειάζεται είναι μία στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη τις πιθανές 

επιπτώσεις μίας ανάκλησης σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. Η στρατηγική επιπλέον 

θα πρέπει να ασχολείται με όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάκλησης. Για το λόγο αυτό, 

όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Έκθεμα 46 διερευνώνται οι ακόλουθες λειτουργικές 

περιοχές της εταιρίας: πολιτική και σχεδιασμός, ανάπτυξη προϊόντος, επικοινωνία, 

πληροφοριακά συστήματα και logistics και για τις τρεις φάσεις της ανάκλησης (ανακάλυψη 

του προβλήματος, διαδικασία ανάκλησης και παρακολούθηση των επακόλουθων αυτής).
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Κόστος Ανάκλησης

r

ο κόστος μιας ανάκλησης συνήθως περιλαμβάνει [92]:

• απώλεια της αξίας της μετοχής στη Χρηματιστηριακή αγορά

• κόστος ανάκτησης και επανεπεξεργασίας μολυσμένων τροφών

• κόστος νομικής κάλυψης της εταιρίας

• αρνητική δημοσιότητα

Το πιο συνηθισμένο μέτρο της οικονομικής επίδρασης μιας ανάκλησης είναι η επίπτωση στην 

τιμή της μετοχής. Ένας σημαντικός αριθμός μελετών διερευνά αυτή την επίδραση στην 

αυτοκινητοβιομηχανία [93], στα φαρμακευτικά προϊόντα [94] και στα καταναλωτικά 

προϊόντα [95],

Πολλές εταιρίες βέβαια είναι ασφαλισμένες σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντων, ιδιαίτερα 

αναφορικά με το νομικό κόστος και το κόστος καταστροφών. Στην περίπτωση αυτή, το 

οικονομικό κίνητρο των εταιριών για την παραγωγή ασφαλών τροφών περιορίζεται στην αξία 

της απώλειας κεφαλαίου της μάρκας (brand capital loss).

Η ανάκληση προϊόντων έχει αρνητική επίδραση στις τιμές των μετοχών της εταιρίας, κυρίως 

στην περίπτωση μικρών σε μέγεθος επιχειρήσεων. Προκειμένου να μπορέσουν να αντέξουν 

στην πίεση οι επιχειρήσεις θα πρέπει οι μάνατζερ να δράσουν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

πείσουν τους επενδυτές ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης στην εταιρία θα είναι 

αμελητέες. Οι σωστές αυτές κινήσεις περιλαμβάνουν [96]:

Ο σχέδια HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Ο επένδυση στις κατάλληλες τεχνολογίες 

Ο ανεπίσημη επικοινωνία με τους αναλυτές του κλάδου 

Επιπλέον οι διαρροές πληροφοριών με έναν ελεγχόμενο και αργό ρυθμό είναι δυνατόν να 

εξομαλύνουν την αντίδραση σε μία δεδομένη περίοδο.

Το κόστος ανάκλησης ενός προϊόντος μπορεί να διακριθεί σε άμεσο ή έμμεσο. Στα άμεσα 

κόστη όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στο Έκθεμα 47 περιλαμβάνονται το κόστος 

επικοινωνίας με ενδιάμεσους και τελικούς χρήστες, το κόστος ανάκτησης, αντικατάστασης ή 

επιδιόρθωσης, η απώλεια κερδών κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της περιόδου 

ανάκλησης. Τα συγκεκριμένα κόστη μπορεί να είναι πολύ σημαντικά ή καταστροφικά για μια 

εταιρία. Οι Toy και Driscoll εκτιμούν ότι το συνολικό άμεσο κόστος της παγκόσμιας 

ανάκλησης του Perrier το 1990, που προήλθε από την ανακάλυψη ιχνών βενζολίου στο
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εμφιαλωμένο νερό, ανήλθε σε $30 εκατομ. μετά τους φόρους. Στο ποσό αυτό δεν 

περιλαμβάνονται οι απώλειες πωλήσεων εξαιτίας της φθοράς της εικόνας του προϊόντος. Το 

πρόγραμμα της ανάκλησης του Pentium της Intel είχε ως αποτέλεσμα η εταιρία να 

επιφορτιστεί με ένα κόστος $475 εκατομ [97],

Έκθεμα 47: Παραδείγματα άμεσου και έμμεσου κόστους ανάκλησης προϊόντος

Άμεσα κόστη

• Κόστος έρευνας (επίσκεψη στο εργοστάσιο, συνεντεύξεις υπαλλήλων, τεστ 
προϊόντων και μηχανημάτων)

• Κόστος επικοινωνίας με ενδιαμέσους, βιομηχανικούς καταναλωτές και τελικούς 
χρήστες για την ενημέρωση τους αναφορικά με την ανάκληση

• Επιπλέον κίνητρα στους τελικούς χρήστες, όπως πρόσθετη κάλυψη εγγύησης για 
την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην ανάκληση

• Κόστος διανομής για ανάκτηση και επιστροφή του προϊόντος

• Κόστος επανασχεδιασμού και συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ασφαλείας

• Κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης

• Εργατικό κόστος για την προσθήκη ενός νέου τμήματος σε ένα εξάρτημα ή σε ένα 
καταναλωτικό προϊόν

• Κόστος αποπληρωμής τελικών χρηστών σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η 
επιδιόρθωση

• Κόστος διανομής του προϊόντος

• Διεκδικήσεις προσωπικών ατυχημάτων που σχετίζονται με το προϊόν

• Κόστος καταστροφής των ανακληθέντων

• Απώλεια κερδών εξαιτίας μειωμένων πωλήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου 
ανάκλησης

• Απώλεια κερδών εξαιτίας μειωμένων πωλήσεων μετά την περίοδο ανάκλησης, 
εξαιτίας της αρνητικής δημοσιότητας και της αύξησης του μεριδίου αγοράς 
ανταγωνιστικών προϊόντων

• Πληρωμή προστίμων

• Επικοινωνιακό κόστος για την αποκατάσταση του ονόματος της εταιρίας ή της 
μάρκας

• Ειδικές προωθητικές ενέργειες για την αποκατάσταση του ονόματος της μάρκας 
μετά την ανάκληση

Έμμεσο κόστος

• Απώλεια ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας μετά την ανάκληση του 
προϊόντος

Πηγή: Berman (1999), σελ. 70
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Ένα έμμεσο κόστος που σχετίζεται με την ανάκληση των προϊόντων είναι η μείωση της 

αγοραστικής αξίας της εταιρίας που αντικατοπτρίζεται στην μειωμένη αξία των μετοχών της 

μετά την ανακοίνωση της ανάκλησης. Σε μία πρόσφατη έρευνα του Koretz στην οποία 

εξέτασε την επίδραση 573 ανακλήσεων μεταξύ των εταιριών Honda, Chrysler, Ford, General 

Motors, Nissan και Toyota μεταξύ των ετών 1973 και 1992. Η απώλεια της αξίας της μετοχής 

της εταιρίας σύμφωνα με την έρευνα κυμαίνεται από $14,7 εκατομμύρια στην περίπτωση της 

General Motors σε $47,54 εκατομμύρια στην περίπτωση της Chrysler στην Αμερικάνικη 

αγορά και από $5 εκατομμύρια στην περίπτωση της Nissan σε $250 εκατομμύρια στην 

περίπτωση της Toyota.

Παράγοντες Που Επηρεάζουν Την Ανάκληση

ά τη διάρκεια μιας κρίσης επιβλαβούς προϊόντος, η αγορά λαμβάνει αρνητικές

συνδέεται με γεγονότα και πληροφορίες, η στάση των καταναλωτών θα επηρεάσει αρνητικά 

την κρίση. Συνεπώς η εταιρία θα πρέπει με την παροχή πληροφοριών να αλλάξει τη στάση 

και τις αντιλήψεις των καταναλωτών και να τις επαναφέρει στα προ-κρίσης επίπεδα.

Τρεις είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία με την οποία μία επιχείρηση 

αντιμετωπίζει μία κρίση, οι οποίοι είναι [99]:

Ο η εικόνα και η φήμη της εταιρίας

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι επιπτώσεις μιας κρίσης σε μία πολύ γνωστή επιχείρηση με θετική 

εικόνα προς το κοινό μπορεί να είναι ασήμαντες, σε αντίθεση με τις καταστροφικές συνέπειες 

σε μικρές και άγνωστες επιχειρήσεις. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι η εμπλοκή μιας 

επιχείρησης σε προηγούμενες ανακλήσεις προϊόντων είναι δυνατόν να αυξήσει τις αρνητικές 

συνέπειες της κρίσης που πλήττει τώρα την επιχείρηση.

Ο εξωτερικές επιδράσεις

Εξωτερικές ομάδες όπως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κυβερνητικοί παράγοντες (όπως 

το ΙΝΚΑ) είναι δυνατόν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές

.ηροφορίες για την εταιρία και το προϊόν [98], Η εταιρία υποθέτει ότι καθώς η κρίση
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αντιλαμβάνονται μία εταιρία, παρέχοντας ευνοϊκές κοινωνικές πληροφορίες για τον τρόπο 

που οι εταιρίες αντιμετωπίζουν μία κρίση. Η πιο θετική εντύπωση έχει αποδειχτεί ότι 

διαμορφώνεται όταν οι επιπτώσεις της κρίσης δεν είναι τόσο σημαντικές και οι εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες κρίσεις και ανακλήσεις 

προϊόντων.

Ο η απόκριση της επιχείρησης

Από τις αρχικές μελέτες διαχείρισης κρίσεων, ο χρόνος απόκρισης μιας εταιρίας 

αναγνωρίστηκε ως καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας αντιμετώπισης μιας κρίσης. 

Έρευνα του Mowen έδειξε ότι μία επιχείρηση θεωρείται πιο υπεύθυνη όταν ενεργεί για τη 

διευθέτηση της κρίσης πριν παρέμβει κάποια κυβερνητική αρχή. Συγκεκριμένα 

αναγνωρίζεται μία διαβάθμιση στην απόκριση μιας επιχείρησης από πλήρη άρνηση, 

απρόθυμη ανάκληση προϊόντων, εθελοντική ανάκληση προϊόντων ως και υπερπροσπάθεια 

που περιλαμβάνει πλήρη διευκόλυνση και ενημέρωση των καταναλωτών.

Η επιχείρηση ελέγχει άμεσα τη φήμη της και την απόκριση της σε κρίσεις, ενώ μπορεί σε 

μικρό βαθμό να ελέγξει έμμεσα τις εξωτερικές ομάδες. Επομένως είναι πολύ σημαντικό για 

μία εταιρία να αφιερώσει μεγάλο μέρος των πόρων της στη βελτίωση της εικόνας της, 

επιδεικνύοντας κοινωνική υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και ενδιαφέρον για την ασφάλεια του 

καταναλωτή. Επιπλέον οι εταιρίες που θα εμπλακούν σε μία κρίση είναι πολύ σημαντικό να 

μην καταφύγουν σε μία προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας. Εταιρίες που διαθέτουν καλή 

φήμη θα πρέπει σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος να προβούν σε εθελοντική 

ανάκληση, ενώ εταιρίες με κακή φήμη θα πρέπει να καταβάλουν υπερπροσπάθεια 

προκειμένου να βελτιώσουν τη στάση των καταναλωτών απέναντι τους.

Η εταιρία δεν πρέπει να αγνοήσει τον κίνδυνο (unconficted inertia), αλλά ούτε να επιλέξει 

την πιο εύκολα εφαρμοζόμενη λύση και να εμμένει σε αυτήν (unconflicted change) ή πάνω 

στον πανικό, το άγχος, την ενοχή και την πίεση του χρόνου να υπερβάλει υιοθετώντας 

γρήγορες λύσεις και εγκαταλείποντας τις όταν διακρίνει κάποιες πιθανώς πιο 

αποτελεσματικές στρατηγικές (hyper vigilance) [40],

Στο Έκθεμα 48 [98] παρουσιάζεται μία σχηματική αναπαράσταση της σχέσης των τριών 

παραγόντων που απασχολούν τους μάνατζερ σε περίπτωση κρίσεων.
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Έκθεμα 48: Σχέση τριών παραγόντων που απασχολούν τους μάνατζερ σε περίπτωση 

κρίσεων

Πηγή: Siomkos & Kurzbard (1994), σελ. 32

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από μεγάλο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής ακτής και στην 

οποία συμμετείχαν 384 καταναλωτές, διαπιστώθηκε ότι ο αντιληπτός κίνδυνος για τους 

καταναλωτές είναι μικρότερος για εταιρίες με καλή φήμη, καθώς και για εταιρίες που έχουν 

δεχτεί θετικές κρίσεις από εξωτερικούς παράγοντες για την απόκριση τους σε κρίση. 

Επιπλέον οι μελλοντικές αγορές είναι δυνατόν να επηρεαστούν ελάχιστα σε περίπτωση 

εθελοντικής ανάκλησης προϊόντων ή υπερπροσπάθειας της εταιρίας. Στο Έκθεμα 49 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήματα της έρευνας [100],
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Έκθεμα 49: Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας του αντιληπτού κινδύνου 

κρίσεων για τους καταναλωτές

Παράγοντας Επίπεδο Αντιληπτός κίνδυνος 

για καταναλωτή

Αρνητική επίδραση 

σε μελλοντικές 

πωλήσεις

Κατάλληλη

απόκριση

εταιρίας

Φήμη

εταιρίας

Καλή Μικρός Οχι Εθελούσια

ανάκληση

προϊόντων

Κακή Μεγάλος Ναι Υπερπροσπάθεια

Εξωτερικές

επιδράσεις

Θετικές Μικρός Οχι Εθελούσια

ανάκληση

προϊόντων

Αρνητικές Μεγάλος Ναι Εθελούσια 

ανάκληση 

προϊόντων ή 

υπερπροσπάθεια

Πηγή: Siomkos & Kurzbard (1994), σελ. 37

Τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα τη έρευνας συνοπτικά είναι:

Ο Σε μία κρίση επιβλαβών προϊόντων μια καλής φήμης εταιρία θα θεωρηθεί 

λιγότερο υπεύθυνη για το ελάττωμα και τα προερχόμενα από αυτό γεγονότα, σε 

σχέση με μίας κακής φήμης εταιρία. Επιπροσθέτως οι καταναλωτέ ςστην πρώτη 

περίπτωση είναι δυνατόν να αποδόσουν το σφάλμα σε άλλους παράγοντες που 

δεν ελέγχονται από την εταιρία.

Ο Εάν οι εξωτερικές επιδράσεις είναι θετικές, οι καταναλωτές θα θεωρήσουν ότι η 

εταιρία φέρει λιγότερες ευθύνες

Ο Για τον ίδιο βαθμό έκτασης της κρίσης και ίδιες εξωτερικές αντιλήψεις, εάν η 

εταιρία ακολουθήσει εθελούσια ανάκληση θα θεωρηθεί λιγότερο υπεύθυνη.

Ο Εάν μία εταιρία δεχτεί θετικά εξωτερικά σχόλια και δεν προβεί σε εθελούσια 

ανάκληση θα θεωρηθεί ότι φέρει ευθύνες, ενώ σε περίπτωση αρνητικών
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Ελαττωματικά προϊόντα και ανάκληση προϊόντων

εξωτερικών σχολίων θα πρέπει να καταβάλει υπερπροσπάθεια για να μετριάσει 

την αντίδραση των καταναλωτών.

Στο Έκθεμα 50 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ απόκρισης της εταιρίας και εξωτερικών 

επιδράσεων.

Έκθεμα 50: Σχέση μεταξύ απόκρισης της εταιρίας και εξωτερικών επιδράσεων
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Β Θετικές εξωτερικές επιδράσεις
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1: Άρνηση
2: Μη-εθελούσια ανάκληση

2 3

Απόκριση εταιρίας

3: Εθελούσια ανάκληση 
4: Υπερπροσπάθεια

Πηγή: Siomkos (1999), σελ. 23

Θα περίμενε κανείς ότι πιο λογικό θα ήταν η εταιρία να καταφύγει σε εθελούσια ανάκληση 

προϊόντων ή υπερπροσπάθεια για να εξοικονομήσει την εύνοια του κοινού. Μια ποιο σε 

βάθος ανάλυση βέβαια φανερώνει ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες μπορεί να εντείνουν τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει το προϊόν. Προκειμένου να εξασφαλίσουν λοιπόν ότι η κρίση δε 

θα επεκταθεί πέραν των φυσικών της ορίων, οι μάνατζερ θα πρέπει να προσαρμόσουν τις 

αποκρίσεις τους στις αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις, καθώς η υπερπροσπάθεια μπορεί να 

πλήξει περισσότερο από μία ανεπαρκή απόκριση αν δεν γίνει κατάλληλα αντιληπτή 

κατάλληλα από το ευρύ κοινό [101],
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ομάδα διαχείρισης κρίσεων

Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

^7/" άθε οργάνωση θα πρέπει να δημιουργήσει μία ομάδα διαχείρισης κρίσεων προτού να 

παρουσιαστεί η ανάγκη ύπαρξης της. Ποια όμως θα πρέπει να είναι η μορφή αυτής 

της ομάδας; Οι περισσότερες γνώμες των ειδικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων συγκλίνουν 

στο γεγονός ότι το ιδανικό είναι να υπάρχει μία μικρή και δυναμική ομάδα που καθιστά 

εύκολη την επικοινωνία, και επιτρέπει την εστίαση σε συγκεκριμένη ατζέντα. Η σύσταση 

βέβαια της ομάδας δεν είναι σταθερή. Παράγοντες που την καθορίζουν είναι το μέγεθος της 

εταιρίας, αν η εταιρία δράστη ριοποιείται μόνο στην εγχώρια αγορά ή και στο εξωτερικό, ο 

τρόπος διοίκησης της καθώς και το αν απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών ή 

διανομέων για το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της .

Γενικά μία ομάδα διαχείρισης κρίσεων είναι δυνατόν να αποτελείται από [102]:

S Δικηγόρο

Στην περίπτωση κρίσεων η συμμετοχή ενός ατόμου με νομικές γνώσεις είναι 

απαραίτητη. Ανεξάρτητα αν το συγκεκριμένο άτομο ανήκει στο εργατικό δυναμικό της 

εταιρίας ή αποτελεί εξωτερικό ωρομίσθιο σύμβουλο θα πρέπει πάντοτε να επιθεωρεί το 

καταρτιζόμενο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων. Ένας δικηγόρος μπορεί να βοηθήσει τη 

διοίκηση στον καθορισμό των δηλώσεων που πρέπει να πραγματοποιήσει, καθώς είναι 

δυνατόν μία δήλωση να θεωρηθεί ως παραδοχή ενοχής ή ειλικρινής χειρονομία καλής
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πίστης και η αποκάλυψη πολλών λεπτομερειών είναι δυνατόν να περιπλέξει τα 

γεγονότα στο μέλλον.

ν'" Συντονιστή δημοσίων σχέσεων

Στην περίπτωση κρίσεων απαραίτητη είναι η ύπαρξη στην ομάδα ενός ή περισσοτέρων 

ειδικών σε θέματα επικοινωνίας. Καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν ασχοληθεί με 

σχέσεις με τα μέσα μαζικής ενημερώσεις αντιλαμβάνονται πολύ καλά τις ανάγκες των 

δημοσιογράφων όταν καλύπτουν μία κρίση ή μία καταστροφή. Ουσιαστικά 

ασχολούνται με όλα τα θέματα που αφορούν δελτία τύπου και συνεντεύξεις τύπου και 

πιθανόν να κληθούν να προετοιμάσουν τους μάνατζερ που θα απευθυνθούν στον τύπο, 

στο κοινό και στους νομοθέτες. Επιπλέον μπορεί να κληθούν να διερευνήσουν πως το 

καταναλωτικό κοινό αντιλαμβάνεται την κρίση αλλά και τα μέτρα που λαμβάνει η 

επιχείρηση για την αντιμετώπιση της.

•S Ειδικούς σε τεχνικά θέματα

Κάθε ομάδα διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να διαθέτει στο δυναμικό της μάνατζερ με 

ανώτερες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, προκειμένου να μη βρεθεί στη δυσάρεστη 

θέση σε περίπτωση κρίσης να πρέπει να απευθυνθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες για 

θέματα που θα πρέπει να διαχειρίζεται στο εσωτερικό της.

^ Χρήματα-οικονομικό υπεύθυνο

Παρόλο που ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντοτε ο πιο σημαντικός σε μία κρίση, 

δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μία σοβαρή κρίση μπορεί να προκαλέσει την οικονομική 

καταστροφή μιας εταιρίας. Για το λόγο αυτό εργαζόμενοι από το λογιστικό ή χρήματα- 

οικονομικό τμήμα της επιχείρησης θα πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία 

διαχείρισης των κρίσεων. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να γνωρίζουν το ενεργητικό και 

παθητικό της εταιρίας, μετοχές σε δημόσια εγγραφή, ομόλογα και άλλα υπάρχοντα, 

καθώς και την ασφαλιστική πολιτική της εταιρίας. Η εταιρία θα ζητήσει από τα 

συγκεκριμένα άτομα στα αρχικά στάδια της κατάρτισης του σχεδίου διαχείρισης
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κρίσεων να εντοπίσουν τις πιστωτικές πηγές από τις οποίες θα αντλήσουν κεφάλαια 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κρίση.

S Μάνατζερ τηλεπικοινωνιών

Κάθε εταιρία που έχει αντιμετωπίσει μία μεγάλη κρίση θα επιβεβαιώσει το γεγονός ότι 

οι τηλεπικοινωνίες ήταν ο τομέας ο οποίος ήταν λιγότερο προετοιμασμένοι να 

αντιμετωπίσουν. Οταν η Johnson & Johnson προέβη σε ανάκληση 22 εκατομμυρίων 

φιαλών Tylenol το 1982, έλαβε χιλιάδες τηλεφωνήματα ενδιαφερομένων καταναλωτών. 

Επιπλέον τηλεφωνικές γραμμές, μηχανές φαξ, συστήματα e-mail και άλλα εξαρτήματα 

της σύγχρονης τεχνολογίας είναι απαραίτητα για την επιβίωση από την κρίση. Ο 

υπεύθυνος τηλεπικοινωνιών θα βοηθήσει τη διοίκηση να αποφασίσει για τη διάταξη του 

κέντρου αντιμετώπιση κρίσεων, καθώς και την απαραίτητη τηλεπικοινωνιακή 

τεχνολογία. Σε συνδυασμό μάλιστα με τον υπεύθυνο ασφαλείας, ο υπεύθυνος 

τηλεπικοινωνιών μπορεί να παρεμποδίσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητα 

δεδομένα της εταιρίας.

S Υπειίθννος νομικών θεμάτων

Το άτομο αυτό θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις κυβερνητικές και νομοθετικές απαιτήσεις 

αναφορικά με καταστροφές και ατυχήματα. Ο συγκεκριμένος μάνατζερ θα πρέπει θα 

πρέπει να ελέγξει προσεκτικά το σχέδιο διαχείρισης κρίσεων προκειμένου να βεβαιωθεί 

ότι έχει δημιουργηθεί το σωστό πρωτόκολλο αναφορικά με το ποιος θα πρέπει να κάνει 

τις τηλεφωνικές κλήσεις και να αρχειοθετήσει αναφορές και δηλώσεις. Θα πρέπει 

επίσης να αναλάβει και την παρακολούθηση της επικοινωνίας με τους νομοθέτες.

'λ CEO ή αντιπρόσωπος

Ο CEO θα πρέπει να αναμειγνύεται ενεργά στην ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης 

κρίσεων. Καθώς αναγνωρίζει τους διαφορετικούς ρόλους των εργαζομένων, μετόχων, 

καταναλωτών και πωλητών το άτομο αυτό διαθέτει μία βαθιά κατανόηση για το τι 

μπορεί να γίνει σε περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης.
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Οργάνωση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

f/^V σον αφορά τον τρόπο οργάνωσης της ομάδας θα πρέπει να αναφερθεί ότι συνήθως 

υπάρχει μία κεντρική διοίκηση για τη λήψη των αποφάσεων που επιτρέπει 

ακολούθως τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων για την καλύτερη παρακολούθηση της 

διαδικασίας. Συγκεκριμένα διαθέτει συστήματα συλλογής, αξιολόγησης και μετάδοσης των 

πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. 

Αναλυτικότερα, η ομάδα θα πρέπει να διαθέτει άτομα που θα δρουν ως σύνδεσμοι για την 

ικανοποίηση των αναγκών της από άλλα τμήματα της επιχείρησης. Αυτό της επιτρέπει να 

διαθέτει συνέχιση πληροφόρηση για στοιχεία που θα χρειαστεί από το εσωτερικό της 

επιχείρησης, χωρίς να παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση των υπολοίπων λειτουργιών τη 

επιχείρησης. Εκτός όμως από την εσωτερική πληροφόρηση καθίσταται απαραίτητη και η 

συλλογή δεδομένων από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και η επεξεργασία αυτών, 

προκειμένου η ομάδα να μην χαθεί στον οχετό των πληροφοριών και να συνεχίζει 

απρόσκοπτα το έργο της. Επιπλέον υπάρχει και η υπο-ομάδα που αναλαμβάνει την εφαρμογή 

των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το σύνολο. Κατά αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή 

η διαχείριση πολλαπλών κρίσεων δίχως να διακόπτεται η λοιπή λειτουργία της επιχείρησης 

και με τη δυνατότητα να παρακολουθείται η απόκριση του εξωτερικού περιβάλλοντος στους 

τρόπους δράσης της.

Κύριες Δραστηριότητες Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

ατζέντα της ομάδας διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να ακολουθεί τον παρακάτω 

αναγραφόμενο κύκλο δράσης [103]:

αναφορά για τις δράσεις που είχαν προγραμματιστεί την προηγούμενη περίοδο, 

αξιολόγηση και ανάλυση της κατάστασης.

ορισμός αποφάσεων που απαιτούνται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 

καταμερισμός λειτουργικών και επικοινωνιακών καθηκόντων και δράσεων που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι την επόμενη συνάντηση, 

καταμερισμός και ενημέρωση καθηκόντων ανώτερης διοίκησης.
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^ ενημέρωση και καθοδήγηση των ομάδων υποστήριξης για λειτουργίες όπως 

ανάκληση προϊόντων, επικοινωνία, εξασφάλιση ποιότητας και ενημέρωση 

καταναλωτών.

Μετά τη σύσταση της η ομάδα θα πρέπει να εμπλακεί στις ακόλουθες δραστηριότητες, 

προκειμένου να είναι σε θέση να συντάξει το σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, αλλά και να 

οργανωθεί κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να τις αντιμετωπίσει.

Ανεύρεση στοιχείων

Στην φάση της ανεύρεσης στοιχείων η ομάδα διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να διαθέτει 

ακριβείς πληροφορίες. Στην ιδανική περίπτωση θα μεσολαβήσουν πολλές συγκεντρώσεις 

πριν την προετοιμασία του σχεδίου διαχείρισης κρίσεων. Τα δεδομένα που χρειάζονται οι 

μάνατζερ προκειμένου να προετοιμάσουν μία συνέντευξη τύπου περιλαμβάνουν:

• Τον αριθμό των εργαζομένων της εταιρίας, τον μισθό και τα ποσά που ξοδεύουν 

τοπικά.

• Την πολλαπλασιαστική επίδραση της αγοραστικής δύναμης της εταιρίας στην 

οικονομία της περιοχής.

• Το φιλανθρωπικό έργο της εταιρίας.

• Μια λίστα όλων των τοποθεσιών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία, τα 

ονόματα των υπευθύνων, η αξία των εγκαταστάσεων από ασφαλιστικής άποψης.

• Φόρους που πληρώνει στην τοπική κοινότητα.

• Μία λίστα βραβείων που η εταιρία έχει κερδίσει από εμπορικούς συλλόγου, από την 

κοινότητα και άλλες ομάδες.

• Μία λίστα τοπικών και εθνικών νόμων με τους οποίους η εταιρία θα πρέπει να 

συμμορφωθεί.

• Το προφίλ των προϊόντων που παρασκευάζει ή διανέμει η εταιρία, τον τύπο των 

εξαρτημάτων και τις ημερομηνίες των πιο πρόσφατων κρατικών επιθεωρήσεων.

• Το ιστορικό της εταιρίας καθώς και τα μελλοντικά της σχέδια.

Μετά τη συγκέντρωση των ανωτέρω στοιχείων, η ομάδα διαχείρισης κρίσεων προχωρά στη 

δεύτερη φάση της διαδικασίας.
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Ανάπτυξη σεναρίων και εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή των ανωτέρω στοιχείων, η ομάδα καλείται να καθορίσει τις πιθανές κρίσεις 

που είναι δυνατόν να εκδηλωθούν. Αν οργανωθεί σωστά η ανάπτυξη σεναρίων αποτελεί μία 

πολύ καλή εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους συμμετέχοντες. Στην ιδανική περίπτωση 

ένα μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως πρόεδρος και οργανώνει την 

συζήτηση γύρω από ερωτήσεις της μορφής: "Τι θα γίνει εάν;".

Κάθε ομάδα με τη συγκρότηση της πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα. Να μάθει να ενεργεί ως 

ομάδα. Τα μέλη της να μάθουν τα καθήκοντα τους, που είναι συνήθως πρόσθετα στα συνήθη 

καθήκοντα τους, και άρα συνεπάγονται πρόσθετη απασχόληση και κόπωση. Να δοκιμάσουν 

την ικανότητα τους και να ελέγξουν την καταλληλότητα τους. Να αποκτήσουν συναίσθηση 

των ειδικών υποχρεώσεων τους.

Η εκπαίδευση των ομάδων διαχείρισης κρίσεων έχει δύο σκέλη. Τη θεωρητική εκπαίδευση 

και την πρακτική άσκηση.

Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικές διδασκαλίες γενικού και ειδικού 

ενδιαφέροντος, παρουσιάσεις των διαφόρων μορφών κρίσεων και των δυνητικών 

αποτελεσμάτων τους, διδασκαλία και εκμάθηση σχεδίων και χειρισμού τους.

Η πρακτική άσκηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος εκπαίδευσης των ομάδων 

διαχείρισης κρίσεων. Πραγματοποιείται με προσομοιώσεις, δηλαδή τεχνητές καταστάσεις 

που έχουν τα χαρακτηριστικά πραγματικών καταστάσεων, εξελίσσονται κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες και ακολουθούν τους ίδιους κανόνες.

Προσομοίωση:

Οι γενικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθεί η προσομοίωση είναι [105, 106]:

• Ο συντονιστής δεν πρέπει να αποκαλύψει εκ των προτέρων τον τύπο της κρίσης με 

τον θ7ΐοίο θα ασχοληθούν

• Ο συντονιστής θα πρέπει να συμπεριφέρεται σοβαρά, καθώς η όλη διαδικασία δεν 

αποσκοπεί στη διασκέδαση των συμμετεχόντων, αλλά στην α7ΐόκριση τους σε 

κάποιο κίνδυνο που τυχόν να αντιμετωπίσει η εταιρία

• Ο συντονιστής θα πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα, ώστε η ψεύτικη κρίση να έχει όλα 

τα χαρακτηριστικά και τις ενδείξεις της αντίστοιχης αληθινής. Θα πρέπει να
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ενεργοποιεί τα συναισθήματα που γεννούνται σε μία κρίσης, καθιστώντας τις 

συνέπειες όσο πιο πραγματικές γίνεται. Για αυτό το λόγο είναι πιθανόν να 

επιστρατεύσει τηλεφωνήματα, φαξ, διαδηλωτές έξω από το παράθυρο, νομικούς 

προκειμένου να δραματοποιήσει την κατάσταση.

• Να περιλαμβάνει επαρκείς συνθήκες αβεβαιότητας και χάους, καταστάσεων 

εμφανών σε κρίσεις.

• Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών αποκρίσεων και πολλαπλών 

επακόλουθων.

• Θα πρέπει να εισάγει νέες πληροφορίες, εκπλήξεις και να αλλάζει την τροπή των 

γεγονότων, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην πράξη.

• Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι οι δηλώσεις, αντιδράσεις και 

προτάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και 

για λόγους συζήτησης μόνο.

• Δε θα πρέπει να αφεθούν κάποιοι άνθρωποι να κυριαρχήσουν τη συζήτηση. Τα 

άτομα που κυρίως προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες είναι υπάλληλοι που βλέπουν 

τη συγκεκριμένη διαδικασία ως ένα πολύ καλό τρόπο να προβάλουν τα ταλέντα 

τους προκειμένου να ανέρθουν στην ιεραρχία και θα πρέπει να επαναφέρονται 

στην τάξη.

• Τα μέλη της ομάδας ανεξάρτητα από το χαρακτήρα τους θα πρέπει να συμμετέχουν 

ενεργά στη διαδικασία, καθώς ο ρόλος τους είναι να βοηθήσουν την εταιρία να 

προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες κρίσεις.

• Θέματα αναφορικά με τον προϋπολογισμό θα πρέπει να θίγονται προκειμένου να 

υπάρχουν κοινές αποφάσεις για την αγορά εξαρτημάτων που πιθανόν να 

απαιτηθούν για την αντιμετώπισης μιας κρίσης.

• Μετά τη λήξη της διαδικασίας θα πρέπει να λαμβάνει χώρα αξιολόγηση του 

ατόμου που δρα ως συντονιστής προκειμένου να μπορέσει να βελτιώσει την 

απόδοση του.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο χρόνος στον οποίο γίνεται η ψεύτικη κρίση που θα πρέπει να είναι ο 

πιο ακατάλληλος και ο πιο απρόβλεπτος, όπως τα Σαββατοκύριακα, την περίοδο θερινών 

διακοπών, τις πρώτες ώρες μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας.
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Μετά από κάθε προσομοίωση κρίσης, επακολουθεί η αξιολόγηση όλων των ενεργειών και 

λαμβάνονται διορθωτικά και πρόσθετα μέτρα. Γίνεται ο απολογισμός και τότε μόνο τελειώνει 

η δοκιμή. Κατά γενικό κανόνα, αν κάτι δεν πήγε καλά στη δοκιμή, στην πραγματικότητα θα 

ποιεί χειρότερα.

Προκειμένου να διεξαχθεί επιτυχώς μία προσομοίωση κρίσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

μία συμπεριφορική ανάλυση της (Behavioral Crisis Analysis) [107], Συγκεκριμένα πρόκειται 

για μία διαδικασία συλλογής πληροφοριών αναφορικά με τις δραστηριότητες ενός 

αποτελεσματικού ηγέτη κρίσεων, τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτει και το περιβάλλον 

στο 07toio πρέπει να δρα.

Η ανάλυση των καθηκόντων ανιχνεύει τις κύριες δραστηριότητες και συμπεριφορές 7ΐου 

απαιτούνται σε μία συγκεκριμένη κρίση και βοηθά στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την 

εκτέλεση τους. Για το λόγο αυτό καθορίζονται ομάδες δραστηριοτήτων κρίσεων 7ΐου 

περιλαμβάνουν:

'ύ ως προς την αξιολόγηση της κρίσης

■ αναγνώριση της κρίσης

■ καθορισμός της σοβαρότητας της

■ καθορισμός υπευθύνων διαχείρισης

ως προς τη συγκέντρωση και καθοδήγηση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων

■ επιλογή έμπειρου προσωπικού

■ καθορισμός αρμοδιοτήτων

■ διευκόλυνση αλληλεπίδρασης μελών / συντονισμός προσπάθειας

■ διασπορά πληροφοριών στο αρμόδιο προσωτηκό 

:ri' ως προς τις σχέσεις με ΜΜΕ

■ διορισμός εκπροσώπου

■ επιλογή πληροφοριών προς ανακοίνωση

■ ανάπτυξη στρατηγικής

■ περιοδική αναθεώρηση αυτής

Καλές 7τηγές πληροφοριών αποτελούν οι προηγούμενες αναφορές κρίσεων, προγράμματα 

εκπαίδευσης για διαχείριση κρίσεων, δεδομένα της βιομηχανίας και της ίδιας της εταιρίας, 

καθώς και συνεντεύξεις με κατάλληλες ομάδες (focus groups). Έχοντας συγκεντρώσει τη 

λίστα των αρμοδιοτήτων των επιτυχημένων ηγετών διαχείρισης κρίσεων, δημιουργούνται 

πάνελ συζητήσεων για τον καθορισμό των ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει, καθώς και το
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πόσες από αυτές είναι έμφυτες ή είναι δυνατόν να αποκτηθούν με εκπαίδευση. Οι πιο 

κρίσιμες δραστηριότητες ταξινομούνται ως προς τη συχνότητα και τη σημαντικότητα τους 

και ακολουθεί η προσομοίωση της κρίσης.

Role-play (Εναλλαγή ρόλων)

Κατά τη συναντήσεις ο πρόεδρος με τους συμμετέχοντες είναι δυνατόν να λειτουργούν ως 

"δικαστές και ένορκοι" (role play) με τον πρώτο να κάνει ερωτήσεις που πιθανόν να θίγουν, 

να προκαλούν ή αν μη τι άλλο να ανησυχούν τους συμμετέχοντες. Αυτού του τύπου οι 

συναντήσεις έχουν ως στόχο να τους κάνουν να συνειδητοποιήσουν τις καταστροφικές 

συνέπειες που είναι δυνατόν να έχει μία κρίση.

Η εκπαίδευση είναι αποτελεσματική αν στις συναντήσεις ανάληψης ρόλων κάθε μέλος της 

ομάδας διαχείρισης κρίσεων αναλαμβάνει μία θέση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτήν 

που παραδοσιακά κατέχει στην εταιρία. Αυτή η εναλλαγή ρόλων επιτρέπει στους 

συμμετέχοντες να εκτεθούν σε νέες σκέψεις και ιδέες τις οποίες υπό λογικές συνθήκες δεν θα 

καλούνταν να μελετήσουν.

Ενώ η εναλλαγή ρόλων σε μία συγκεκριμένη κρίση λαμβάνει χώρα, με τον πρόεδρο να 

εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλης της ομάδας, κάποιος κρατάει σημειώσεις αναφορικά με τις 

δηλώσεις, τις αντιδράσεις, τις προτάσεις των διαφόρων μελών προκειμένου αργότερα να 

μελετηθούν διεξοδικά και να ενσωματωθούν στο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων.

Μία βδομάδα μετά την πρώτη συνάντηση ακολουθεί νέα συγκέντρωση της ομάδας. Τη φορά 

αυτή όμως τα μέλη πηγαίνουν προετοιμασμένα, έχοντας εξετάσει τις σημειώσεις της 

προηγούμενης συνάντησης, οπότε και πραγματοποιούν αξιολόγηση της κρίσης. 

Συγκεκριμένα εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα:

• Αποκρίθηκαν εγκαίρως στην κρίση ή ασχολήθηκαν με άσχετα προβλήματα και 

ερωτήσεις;

• Ποιοι πόροι χρησιμοποιήθηκαν επαρκώς και ποια ήταν η απόδοση των 

εμπλεκομένων ατόμων;

• Ποιος ήταν ο πιο αποτελεσματικός μάνατζερ; Σε περίπτωση πραγματικής κρίσης 

πιστεύεται ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί και αν ναι τι πόρους και εργαλεία θα 

χρειαστεί για να φέρει εις πέρας το έργο στο μέλλον;

• Σε ποια σημεία πέτυχαν ή απέτυχαν; Τι δε μπόρεσαν να προβλέψουν;
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Παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση

Η διαδικασία μάθησης σε θέματα κρίσεων σε μία εταιρία εξαρτάται από την κουλτούρα της 

(βλέπε Έκθεμα 51). Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης, της επιχείρησης και του 

πολιτικού σκηνικού είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη μάθηση κατά πολλούς τρόπους. Δύο 

είναι οι πιο σημαντικοί: η αμυντικότητα και ο καιροσκοπισμός [108],

Έκθεμα 51: Θετικές και αρνητικές επιδράσεις παραγόντων μάθησης

Παράγοντες μάθησης Πιθανές θετικές επιδράσεις Πιθανές αρνητικές επιδράσεις

Οξυμένη υπευθυνότητα 
και προσοχή

■ άγρυπνη λήψη αποφάσεων 
και αξιολόγηση μετά την 
κρίση

■ παράθυρα ανοικτής επικοι
νωνίας

* Αμυντικότητα
■ Εκλογίκευση
■ Απόδοση ευθυνών
■ Βιαστικές αναθεωρήσεις

Ιδια εμπειρία ■ υποκίνηση αναμόρφωσης
■ συγκλίνουσα εξήγηση

■ Υποκειμενική εξήγηση
■ Αποκλίνουσα εξήγηση

Εμπειρία από
προσομοίωση

■ Πιο φτηνό από δοκιμή και 
σφάλμα

■ Υποκίνηση μεταμόρφωσης

■ Ελλείπεις πληροφορίες
■ Αμφιβολία

Ιστορική αναλογία ■ Βοηθά στην απόκτηση
εμπειριών πέρα από τις 
δοθείσες πληροφορίες

■ Ευριστική αξία

■ Κίνδυνος υιοθέτησης λάθους 
αναλογίας

■ Κίνδυνος υπεργενίκευσης
■ Κίνδυνος εμμονών

Συνεργασία ■ Βοηθά στο συνδυασμό 
δημιουργίας και αναμόρ
φωσης

■ Κίνδυνος εκτεταμένης υπα- 
κοής (group thinking)

Σύγκρουση ■ Σε ορισμένα επίπεδα προωθεί 
τη διαλεκτική μάθηση μέσω 
κρίσιμης αξιολόγησης εμπει
ριών

Σε υψηλά επίπεδα δημιουργεί:
■ Εμπόλεμο κλίμα
■ Παράλυση
■ Συμβιβασμό
■ Έλλειψη ομοφωνίας για δράση

Η αμυντικότητα αναφέρεται στη τάση απόκρυψης ή αποφυγή πληροφοριών που 

αποδεικνύουν αποτυχία στην απόδοση ή κακή προσαρμογή. Σε ατομικό επίπεδο αυτό 

εκδηλώνεται σε όρους όπως άμυνα του εγώ και διατήρησης της εικόνας. Σε οργανωσιακό
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επίπεδο γραφειοκρατικές και πολιτικές κινήσεις προσπαθούν να καλύψουν αποτυχίες για να 

προστατέψουν την εικόνα της επιχείρησης.

Ο καιροσκοπισμός αναφέρεται στην προσπάθεια συγκεκριμένων ατόμων να υπερβάλουν στο 

ρόλο τους στην αντιμετώπιση των κρίσεων και στο μέγεθος της επιτυχίας.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην περίπτωση μάθησης από εμπειρία ή ανάλογες καταστάσεις. 

Η μάθηση κατ’ αναλογία από συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι πιο δύσκολη απ’ ότι φαίνεται, 

καθώς όλες οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες και τα γεγονότα να 

παρερμηνευτούν. Επιπλέον η επιτυχία των άλλων μπορεί να μην οφείλεται σε καλή 

προετοιμασία, αλλά σε ευνοϊκές συνθήκες.

Επικοινωνία του μηνύματος

Μετά την σχεδίαση, την πραγματοποίηση και αξιολόγηση σεναρίων, το τμήμα δημοσίων 

σχέσεων θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσεων που να παρουσιάζει κάθε μεγάλη 

κρίση που διερεύνησε η εταιρία και συγκεκριμένα εξετάζει/ ασχοληθεί με τα ακόλουθα 

θέματα [109]:

• Βάσει της εμπειρίας της ομάδας ποιο είναι το κατάλληλο πρόσωπο να 

εκπροσωπήσει την εταιρία στην κρίση; Θα πρέπει το πρόσωπο αυτό να σταλεί για 

εκπαίδευση σε έναν επαγγελματία σύμβουλο σε θέματα ΜΜΕ, προκειμένου να 

εκπαιδευτεί σε θέματα ΜΜΕ; Θα πρέπει να παρακολουθήσει μαθήματα διοικητικής 

επικοινωνίας σε κάποιο πανεπιστήμιο;

• Αν θα πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο διαχείρισης κρίσεων, υπάρχουν εξαρτήματα 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή θα πρέπει να δανείζονται από άλλα τμήματα; Τι 

εξοπλισμός απαιτείται;

• Θα πρέπει οι ειδικοί επικοινωνίας να παρουσιάσουν στην ομάδα διαχείρισης 

κρίσεων όλα τα δυνατά μέσα επικοινωνίας και να τους ενημερώσουν για το τι άλλα 

στοιχεία πρέπει να έχουν στη διάθεση τους σε περίπτωση κρίσεων.

• Θα πρέπει οι ειδικοί επικοινωνίας να ενημερώσουν την ομάδα τι αναμένεται να 

καλύψουν τα ΜΜΕ και να εξηγήσουν πως το τμήμα τους παρακολουθεί τα 

αναγραφόμενα στα ΜΜΕ και πως τα αξιολογεί.
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• Θα πρέπει οι ειδικοί επικοινωνίας να παρουσιάσουν ένα διάγραμμα της ιεραρχίας σε 

περίπτωση κρίσεων, ώστε να είναι ξεκαθαρισμένες οι αρμοδιότητες του κάθε 

μέλους.

• Θα πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο επικοινωνίας που να ενημερώνει τους 

υπαλλήλους για τα γεγονότα πριν από τα ΜΜΕ, ώστε να μην διαταραχθεί το 

ομαδικό πνεύμα και η εμπιστοσύνη στην εταιρία.

• Θα πρέπει να συζητηθεί ο τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών.

Hotlines και υπηρεσίες πληροφοριών

Η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας συστήματος πληροφοριών και γραμμών 

επικοινωνίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά η διαδικασία αυτή 

φανερώνει τη φροντίδα και την ανησυχία της επιχείρησης προκειμένου να απαντήσει στα 

ερωτήματα που θα εγερθούν από το κοινό.

Ο προγραμματισμός εξασφαλίζει ότι [110]:

• υπάρχει επάρκεια τηλεφωνικών γραμμών και προσωπικού.

• υπάρχουν πλήρως ενημερωμένοι και ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές για να 

αντιμετωπίσουν τη συρροή των τηλεφωνημάτων. Δεν πρόκειται δηλαδή για εργασία 

που μπορεί να επιτελέσει κάποια απροετοίμαστη γραμματέας ή τηλεφωνήτρια, 

καθώς αυτοί που τηλεφωνούν είναι δυνατόν να είναι εκνευρισμένος φοβισμένος 

ακόμα και επιθετικοί.

Παρακολούθηση της κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν πως μεταφράζονται τα μηνύματα τους και να είναι 

έτοιμες να αντιμετωπίσουν και να αντιδράσουν σε αναδυόμενες περιοχές ανησυχίας. Αυτό 

όμως απαιτεί συνεχή ενημέρωση αναφορικά με το τι λέγεται ή τι γράφεται στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει αν είναι ημερήσια και να καλύπτει:

• τα κύρια θέματα που προβάλλονται στα ΜΜΕ.

• προβλέψεις για το πως θα κινηθεί η κάλυψη του γεγονότος από τα ΜΜΕ.
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• εκτίμηση της επιτυχίας της επικοινωνιακής προσπάθειας της εταιρίας και πιο 

συγκεκριμένα εάν τα μηνύματα-κλειδιά εντοπίζονται και προβάλλονται από τα 

ΜΜΕ.

• συστάσεις για την στρατηγική μέσων που θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη περίοδο. 

Ετηλογή υπευθύνου ετηκοινωνίας, back up

Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο: "τα σκυλιά γαβγίζουν σε άτομα που δε γνωρίζουν". Συνεπώς 

είναι υποχρέωση της εταιρίας που δέχεται επίθεση να εξασφαλίσει ότι είναι γνωστή στο 

κοινό. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ένας καλός υπεύθυνος επικοινωνίας.

Μια κρίση χρειάζεται ένα πρόσωπο. Τα ΜΜΕ και το κοινό της επιθυμούν να συσχετίσουν 

ένα πρόσωπο ή μία προσωπικότητα με την επιχείρηση. Μία εταιρία που δεν έχει συνδεθεί με 

κάποιο πρόσωπο είναι μία "απρόσωπη" εταιρία, δηλαδή μια εταιρία αμυνόμενη, 

μυστικοπαθής, φοβισμένη, υπεροπτική, που δε νοιάζεται.

Οι δραστηριότητες του υπεύθυνου επικοινωνίας περιλαμβάνουν:

• τακτικές συναντήσεις με τα ΜΜΕ

• χτίσιμο προσωπικής σχέσης εμπιστοσύνης με τα ΜΜΕ

• προστασία και ενίσχυση της αξιοπιστίας της επιχείρησης

• παροχή ακριβών και άμεσων σχολίων στις εξελίξεις

• αποφυγή εικασιών και χτίσιμο μηνύματος βάσει των διαθέσιμων στοιχείων

• να είναι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή

• να είναι ανοικτός, επαγγελματίας και ανθρώπινος

• να συμμετέχει στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων

• να είναι ο κύριος εκπρόσωπος όλων των δημοσίων ανακοινώσεων της επιχείρησης, 

προκειμένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος αντικρουόμενών πηγών πληροφόρησης

Αρχική δήλωση (Inirial Holding Statement)

Πρόκειται για το πιο σημαντικό μήνυμα, καθώς θα επηρεάσει βαθιά τον τόνο που θα 

κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι αντιπαραγωγικό να αυξήσεις τις απαιτήσεις 

των ΜΜΕ και ακολούθως να τους δώσεις πολύ λίγα στοιχεία που ήδη θα τα έχουν μάθει από
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άλλες πηγές. Την ίδια στιγμή η εταιρία θα πρέπει να εξηγήσει, το λόγο για τον οποίο δε 

μπορεί να πει περισσότερα και να υποδείξει πότε θα είναι έτοιμη να ενημερώσει κοινό και 

ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα η αρχική δήλωση θα πρέπει [111]:

• να εξηγεί τι έχει συμβεί: πλήρως, παρέχοντας όσες πληροφορίες μπορεί, δίχως να 

επιρρίπτει ευθύνες σε άλλους.

• να περιγράφει τις κινήσεις που θα κάνει η εταιρία.

• να δείξει ότι η εταιρία νοιάζεται για τη τραγωδία και ότι λυπάται για τα άτομα που 

επλήγησαν.

Στην περίπτωση που προσφερθεί συγνώμη από πλευράς της εταιρίας θα πρέπει:

• να είναι καθαρή, εκφραστική και όχι φειδωλή

• να είναι άμεση

• να είναι δημόσια

Το μήνυμα της επιχείρησης στο ακροατήριο της θα πρέπει να δηλώνει:

• ότι είναι αξιόπιστη και ενημερώνει συνεχώς το ακροατήριο της ακόμα και αν η 

κατάσταση παραμένει αμετάβλητη

• ότι είναι προετοιμασμένη

• ότι δραστηριοποιείται για την επίλυση του προβλήματος

• ότι είναι ανοικτόμυαλη και δίκαιη

• ότι νοιάζεται

Κοινό

Μόλις ξεσπάσει η κρίση, η επιχείρηση θα πρέπει να οργανώσει ένα πρόγραμμα 

ολοκληρωμένης επικοινωνίας, προκειμένου να καταστήσει σαφείς τις αρχές και ανησυχίες 

της επιχείρησης σε ένα ευρύ κοινό. Σε έκτακτες περιπτώσεις το κοινό είναι δυνατόν να 

χωριστεί σε ομάδες που περιλαμβάνουν: 

τα ΜΜΕ

την οικογένεια της εταιρίας

1. τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους, γιατί θα προσεγγιστούν από τα 

ΜΜΕ
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2. τους επιβλέποντες και μάνατζερ της μεσαίας κλίμακας, γιατί θα πρέπει να 

είναι ικανοί να απαντήσουν στους φόβους και τα ερωτήματα των υπαλλήλων

3. τη διοίκηση παραγωγής

4. τους εθνικούς μάνατζερ

5. τα κεντρικά γραφεία

6. τους πωλητές που αντικρίζουν καθημερινά τους πελάτες

7. τα σωματεία των εργαζομένων

8. το προσωπικό ασφαλείας και υποδοχής που θα δεχτεί τα πρώτα τηλεφωνήματα 

την επιχειρηματική κοινότητα

1. τους τελικούς χρήστες/καταναλωτές

2. τους επιχειρηματικούς συνέταιρους

3. τους επενδυτές

4. τους προμηθευτές

5. τους διανομείς

6. όλους τους αναλυτές του τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, οι οποίοι 

θα ήταν δυνατόν να ερωτηθούν (βιομηχανικοί σύλλογος οικονομικοί 

αναλυτές)

^ τον κύκλο επιρροής

1. νομοθετικές αρχές

2. τοπικοί άρχοντες/υπεύθυνοι

3. κάτοικοι

4. πολιτικοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

5. κυβερνήσεις

6. υπουργοί

7. ειδικοί των οποίων η άποψη θα ζητηθεί 

^ τους νομικούς εκπροσώπους της εταιρίας

Όταν εκδηλωθεί η κρίση καθίσταται απαραίτητη η άμεση επικοινωνία με το προσωπικό, για 

το χτίσιμο εσωτερικής εμπιστοσύνης και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου μηνύματος προς το 

εξωτερικό. Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων πρέπει να ενημερώσει τους εργαζόμενους πριν τα 

ΜΜΕ, παρέχοντας πληροφορίες για τα γεγονότα, μία αξιολόγηση των άμεσων επιδράσεων 

στους εργαζομένους και την πορεία δράσης της εταιρίας. Η προσέγγιση τους πρέπει να είναι
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άμεση και προσωπική. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Bowarer South, που μετά από 

ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα που οφειλόταν στην κακή ορατότητα, λόγω εκπομπών 

αερίων από το εργοστάσιο της εταιρίας. Η εταιρία επικοινώνησε με το προσωπικό με πέντε 

διαφορετικές επιστολές που συνέταξαν δεκατρείς διαφορετικοί δικηγόροι [112].

Το πιο σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία διαδραματίζουν οι πωλητές, καθώς καταπολεμούν 

τις φήμες και προσφέρουν ανατροφοδότηση στην εταιρία από την αγορά.

Οι επιχειρήσεις αντιδρούν σε κρίσεις επιβλαβών προϊόντων, καθώς οι αρνητικές πληροφορίες 

αναφορικά με την εταιρία και το προϊόν που διαχέονται στην αγορά επηρεάζουν την απόδοση 

της [99], Η εταιρία γνωστοποιεί στους καταναλωτές την αντίδραση της που όμως θα πρέπει 

να κυμαίνεται εντός συγκεκριμένων πλαισίων που τίθενται από το περιβάλλον. Το 

νομοθετικό σύστημα σε συνδυασμό με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας επηρεάζουν τις πράξεις 

αλλά και την επικοινωνιακή πολιτική μιας εταιρίας σε κρίση. Οι κυβερνητικοί οργανισμοί 

θέτουν τα πρότυπα της απόδοσης των προϊόντων και τις υποχρεώσεις της εταιρίας, ενώ τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας καλύπτουν λεπτομερώς όλα τις πλευρές της κρίσης. 

Επιπροσθέτως, η αξιολόγηση από τους καταναλωτές των αντιδράσεων της εταιρίας για την 

αντιμετώπιση της κρίσης, επηρεάζεται από τη σύγκριση της δράσης της με αυτή άλλων 

εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο και αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα. 

Η επιχείρηση επικοινωνεί την κρίση και τα μέτρα αντιμετώπισης της στους καταναλωτές σε 

μία προσπάθεια να αλλάξει το εις βάρος της αρνητικό κλίμα.

Διεθνής Συντονισμός Κρίσης

αθώς όλο και περισσότερες εταιρίες είναι πολυεθνικές ή δραστηριοποιούνται σε

πολλές περιοχές, η διαχείριση της κρίσης θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα σε πολλές

χώρες ή γεωγραφικές περιοχές. Παρόλο που οι λύσεις ποικίλουν, οι ακόλουθες αρχές θα 

πρέπει να εφαρμόζονται όταν σχεδιάζονται και εκτελούνται προγράμματα διαχείρισης 

κρίσεων σε πολλές χώρες ή γεωγραφικές περιοχές [113], •

• Η κυρίαρχη ζώνη θα πρέπει να είναι εκεί που λαμβάνονται κυρίως οι αποφάσεις, 

συνήθως εκεί που εδράζεται η κύρια ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Εάν η εταιρία είναι 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, η ομάδα θα πρέπει να προσαρμοστεί με κανονισμούς 

και χρονικούς περιορισμούς των πιο σημαντικών χρηματιστηρίων.
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• Θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες ώστε οι μάνατζερ σε όλες τις αγορές να 

πληροφορούνται εσωτερικά τις εξελίξεις, πριν αυτές γίνουν γνωστές στα ΜΜΕ και το 

ευρύ κοινό.

• Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός της παρακολούθησης της κατάστασης, της 

συλλογής πληροφοριών και της ανάλυσης αυτών, προκειμένου να λαμβάνονται 

αποφάσεις βάσει όλων των δεδομένων και στο σωστό χρόνο. Για το σκοπό αυτό θα 

πρέπει να συσταθεί μία κεντρική ομάδα διαχείρισης κρίσεων που θα λαμβάνει και θα 

επεξεργάζεται τα δεδομένα που θα τις παρέχουν οι περιφερειακές ομάδες που θα 

εδράζονται στις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

• Θα πρέπει η ομάδα διαχείρισης κρίσεων να είναι διαθέσιμη σε 24-ωρη βάση.

Χαρακτηριστικά Καλής Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

ια να επιλεγούν τα άτομα που θα καταρτίσουν τις ομάδες διαχείρισης κρίσεων πα 

πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται ομαδικά. Να έχουν ομαδικό 

πνεύμα, δηλαδή να είναι πειθαρχικοί, πρόθυμος συνεπείς και να ακολουθούν τον 

αρχηγό της ομάδας, το διαχειριστή της κρίσης.

• Πρέπει να έχουν αντοχή να ανταποκριθούν στις πιεστικές ανάγκες των κρίσεων.

• Πρέπει να είναι επαγγελματίες. Να γνωρίζουν τα πράγματα και να είναι σχετικοί με 

τα φαινόμενα που προκαλούν τις κρίσεις. Να ταιριάζουν με τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις τους και να έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για να εκτελέσουν σωστά τα καθήκοντα τους και να ανταποκριθούν 

στις υποχρεώσεις.

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 144



Ομάδα διαχείρισης κρίσεων

Χαρακτηριστικά Καλού Διαχειριστή Κρίσεων

Υ
πάρχουν μερικά έμφυτα ή επίκτητα χαρακτηριστικά τα οποί χαρακτηρίζουν ένα καλό 

λήπτη αποφάσεων και είναι:

• Η δημιουργική σκέψη στη λήψη αποφάσεων. Βοηθά το λήπτη αποφάσεων να 

"γεννά" ιδέες, να ανακαλύπτει εναλλακτικές λύσεις, να εντοπίζει την καλύτερη και 

να παίρνει την ορθότερη απόφαση.

• Ο επαγγελματισμός στη λήψη αποφάσεων. Το χαρακτηριστικό αυτό περιλαμβάνει 

τη γνώση καθηκόντων και υποχρεώσεων, καθώς και του επαγγελματικού 

περιβάλλοντος και την κατοχή γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών.

• Το θυμικό του λήπτη αποφάσεων. Αφορά τον έλεγχο των συναισθημάτων και τη 

λήψη αποφάσεων ορθολογικά, παραγκωνίζοντας προσωπικές προτιμήσεις, φοβίες, 

εγωισμό, φιλοδοξίες, επίδραση προσώπων με τα οποία συνδέονται 

συναισθη ματικά.

• Η αυξημένη ικανότητα προσαρμογής.

• Τα ηγετικά προσόντα.

• Η αυξημένη αποφασιστικότητα.

• Η ανάληψη ευθυνών. Γιατί οι αποφάσεις και οι ενέργειες των διαχειριστών 

κρίσεων δεν είναι δυνατό να είναι πάντοτε σωστές. Κάτω από αντίξοες συνθήκες 

γίνονται και λάθη. Αν οι διαχειριστές διστάζουν να αποφασίσουν και να 

ενεργήσουν για να αποφύγουν τα πιθανά λάθη, τότε δεν είναι καλοί διαχειριστές.

• Η αυξημένη αντιληπτική ικανότητα, που του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται την 

πραγματικότητα και να παρακολουθεί το "γίγνεσθαι" του περιβάλλοντος του.

• Ο καλός χειρισμός ανθρώπινος και δημοσίων σχέσεων και η καλή επικοινωνία.

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Και Στρατηγική

ί* δημιουργία στρατηγικής ξεκινά με την αποστολή και τον καθαρισμό των βασικών 

J L ευκαιριών, απειλών, δυνάμεων και αδυναμιών της επιχείρησης (βλέπε Έκθεμα 52). 

Εκτός όμως από την εστίαση στις θετικές πλευρές της παραγωγής ενός προϊόντος ή της
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παροχής μιας υπηρεσίας, η πραγματοποίηση ερευνών κρίσεων (crisis audits) αποκαλύπτει τα 

τρωτά σημεία της επιχείρησης και την επιρρέπεια της σε κρίση [114],

Η έρευνα αυτή θα αποκαλύψει απειλητικά γεγονότα και τον αριθμό εσωτερικών αδυναμιών 

που θα επηρεάσουν αρνητικά πελάτες/ υπαλλήλους και περιβάλλον. Τα στοιχεία αυτά 

συνδυάζονται με τα στοιχεία της SWOT ανάλυσης προκειμένου να προκόψουν κατάλληλες 

στρατηγικές. Προηγουμένως βέβαια έχει αναθεωρηθεί η αποστολή της επιχείρησης 

προκειμένου να περιλαμβάνει το όραμα της επιχείρησης από μέσα προς τα έξω και 

αντιστρόφως, καθώς και τους στόχους ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας σε συνδυασμό 

με τα οικονομικά κριτήρια.

Η ακόλουθη φάση είναι η εφαρμογή της στρατηγικής που ξεκινά με την σύνδεση των 

πολιτικών της εταιρίας τους με τους ετήσιους και μακροπρόθεσμους στόχους. Στη φάση αυτή 

συντάσσονται σχέδια κρίσεων. Ακολουθεί η ομάδα διαχείρισης κρίσεων, μια λεπτομερής 

στρατηγική επικοινωνίας με τα μέσα και η έγκριση και αφοσίωση της ανώτερης διοίκησης 

και του συμβουλίου (Board of directors).

Η τελευταία φάση είναι η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας με ανατροφοδοτικούς και 

ελέγχους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων

Ου μετανοείν αλλά προνοείν χρή τον άνόρα τον σοφόν

(Επίμαρχος-Α ποσπάσματα) 

Προβουλεύεσθαι κρείσσον προ των πράξεων ή μετανοείν 

(Δημόκριτος-Ανθολόγιο Στοβαίου) 

Άναβε το λυχνάρι σου προτού να σ ’ εύρει η νύχτα

(Παροιμία)

Περιεχόμενο Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων

Ερευνητές αναφέρουν ότι πολλές διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων είναι 

αναποτελεσματικές γιατί αποτυγχάνουν να διευκρινίσουν ποια θα πρέπει να είναι η απόκριση 

στις τέσσερις περιοχές ενδιαφέροντος, γνωστές και ως τέσσερις μεταβλητές της διαχείρισης 

κρίσεων [35]:

Τύποι κρίσεων: η μεταβλητή αυτή αναφέρεται στο σκοπό του σχεδίου 

αντιμετώπισης κρίσεων και απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα: Για ποιους τύπους 

κρίσεων πρέπει να είναι προετοιμασμένη η επιχείρηση; Ποιοι τύποι μπορούν να 

αγνοηθούν με ασφάλεια; Ποια είναι τα κριτήρια ή η λογική κατάταξης των 

κρίσεων στις δύο ανωτέρω αναφερθείσες κατηγορίες;

-- Φάσεις: αυτός ο παράγοντας εστιάζει στις δραστηριότητες και τα διοικητικά 

θέματα που περιλαμβάνονται σε κάθε φάση μιας κρίσης.



Σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων

Συστήματα: η συγκεκριμένη μεταβλητή διερευνά τις αιτίες της κρίσης. 

Συγκεκριμένα είναι δυνατόν να διακριθούν τέσσερις υπο-μεταβλητές που έχουν 

σημαντική επίδραση στην εκδήλωση μιας κρίσης, και είναι: τεχνολογικοί 

παράγοντες, οργανωσιακή υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, οργανωσιακή 

κουλτούρα και συναισθηματικοί παράγοντες.

Εμπλεκόμενα μέρη: αναφέρονται στα άτομα που επηρεάζουν και επηρεάζονται από 

την κρίση.

Στο Έκθεμα 53 απεικονίζονται οι αλληλεπιδράσεις των ανωτέρω αναφερόμενων μεταβλητών. 

Στο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων θα πρέπει να διερευνάται το πως οι ανωτέρω παράγοντες 

επιδρούν στο συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης κρίσεων.

Χαρακτηριστικά Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων

f/Λ σον αφορά τα χαρακτηριστικά ενός καλού σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων, αυτά 

είναι:

Ο Να είναι απλό, κατανοητό, εύκολο στο χειρισμό του.

Ο Να περιορίζεται στα ουσιώδη και να παραλείπει επουσιώδεις λεπτομέρειες.

Ο Να είναι εύκαμπτο και να προσαρμόζεται στις ταχύτητα μεταβαλλόμενες

συνθήκες.

Ο Να είναι συντονισμένο, ώστε να μην παρουσιάζονται επαναλήψεις και

επικαλύψεις.

Ο Να εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση της 

κρίσης.

Ο Να αποκεντρώνει τις εξουσίες και τις ευθύνες και να τις κατανέμει.

3 Να παρέχει τη δυνατότητα συνολικής παρακολούθησης της κρίσης και τη 

δυνατότητα ελέγχου και συντονισμού των μέτρων.

Ο Να προβλέπει τη χρησιμοποίηση όλων των προσώπων και μέσων που είναι 

διαθέσιμα και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να προβλέπει εξωτερική βοήθεια.

Ο Να συνοδεύεται από ένα καλό σχέδιο επικοινωνίας και από άλλα επιβοηθητικά 

σχέδια.
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Έκθεμα 53: Σχέση μεταβλητών του σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων

ί

Τύποι κρίσεων

• Εξωτερική οικονομική επίθεση

• Εξωτερική επίθεση σε θέματα απορρήτων 
πληροφοριών (π.χ. φήμες, κλοπή πληροφο
ριών)

• Βλάβες

• Ψυχοπαθολογικές

• Θέματα ανθρώπινων πόρων 
Δραστηριότητες αποτροπής κρίσεων

• Στρατηγικές δραστηριότητες

• Τεχνικές και οργανωσιακές δραστηριότητες

• Δραστηριότητες αξιολόγησης και διάγνωσης

• Επικοινωνιακές δραστηριότητες

• Δραστηριότητες ψυχολογίας και κουλτού
ρας

A J L

Εμπλεκόμενα σε κρίσεις άτομα

• Μεμονωμένα άτομα

• Οργανωμένες ομάδες

• Ιδρύματα

• Αστυνομικές αρχές

• ΜΜΕ

I__ _______________________ I_______________________I
Τεχνολογία

Οργανωσιακή υποδομή

Ανθρώπινος παράγοντας

Οργανωσιακή κουλτούρα

Συναίσθημα

Συστήματα κρίσεων

Πηγή: Pheng, Ho και Ann (1999), σελ. 234
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Δομή Τυπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων

α περισσότερα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων δομούνται από τα παρακάτω πέντε 

κύρια μέρη [115, 116]:

• Το μέρος της περιγραφής της κατάστασης 

Στο μέρος αυτό περιγράφονται:

I. Η ίδια η κρίση. Δηλαδή το είδος, το μέγεθος, η σφοδρότητα, η διάρκεια, η 

πιθανότητα, ο βαθμός προειδοποίησης, το γενεσιουργό αίτιο και τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά της κρίσης που αναμένεται να εκδηλωθεί.

II. Η κατάσταση που θα δημιουργήσει η κρίση. Δηλαδή τα κύρια και δευτερογενή 

δυσμενή αποτελέσματα του γενεσιουργού αιτίου, οι συνέπειες τους, οι τυχόν 

παρενέργειες και όλα τα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόμενο του σχεδίου.

III. Η κατάσταση του δυνητικού υποκειμένου της κρίσης και το οποίο πρέπει να 

αντιμετωπίσει. Δηλαδή ποια μέσα και ποια πρόσωπα διαθέτει και γενικά ποιους 

πόρους μπορεί να αντιπαρατάξει η επιχείρηση για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 

την κρίση.

Κατά τη διάρκεια κατάρτισης ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση 

των προβλημάτων προκειμένου να δοθεί έμφαση στα πιο σοβαρά και επείγοντα.

Η ιεράρχηση γίνεται με βάση τρία χαρακτηριστικά [117]: το χρονικό περιορισμό, τη 

σοβαρότητα/ ποιότητα του προβλήματος και την αποδοχή της απόφασης από τα εμπλεκόμενα 

μέρη. Στο Έκθεμα 54 παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση που προτείνετας ενώ στο Έκθεμα 

55 περιγράφονται οι αποφάσεις των μάνατζερ.

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 151



Σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων

Έκθεμα 54: Ιεράρχηση προβλημάτων

πρώτο πλάνο: 
επείγοντα προβλήματα 

μεγιστοποίηση 
μελλοντικής επιλογής

φοντο:
λιγότερο επείγοντα 

προβλήματα 
συνήθως κανόνες 
λήψης απόφασης

ανω μισό:
υψηλή ανάγκη για 

απόδοση 
συμβουλή

κάτω μισό:
χαμηλή ανάγκη για 

απόδοση 
δράση

αριστερό μέρος:
αποδεκτή χαμηλής ποιότητας 

απόφαση
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

δεξί μέρος: 
απαιτούνται υψηλής ποιότητας λ ύσεις 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με 
προσοχή

Πηγή: Cosgrave (1996), σελ. 34

Έκθεμα 55: Χαρακτηριστικά προβλήματα και χαρακτηριστικές αποφάσεις των μάνατζερ

Χαρακτηριστικά προβλήματα Χαρακτηριστική απάντηση

Χαμηλή ποιότητα μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υφισταμένους

Υψηλή ποιότητα μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υφισταμένους, 
καθώς απαιτούν συλλογή πληροφοριών

Επείγον μεγιστοποίηση μελλοντικών επιλογής, 
επιλέγοντας λύσεις που περιορίζει τη 
μελλοντική δράση

Μη-επείγον εφαρμογή συνήθων κανόνων λήψης απόφασης, 
εκτός αν υπάρχει περιορισμός

Υψηλή ανάγκη αποδοχής από εμπλεκόμε
να μέρη

παροχή συμβουλών

Χαμηλή ανάγκη αποδοχής από εμπλεκόμε
να μέρη

λήψη απόφασης, εκτός αν είναι επιθυμητή η 
βελτίωση της ποιότητας της απόφασης ή των 
σχέσεων

Πηγή: Cosgrave (1996), σελ. 34
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• Το μέρος της αποστολής

Στο μέρος αυτό περιγράφεται η βούληση, η απόφαση και η εντολή της διοίκησης, να 

αντιμετωπιστεί η κρίση. Η εντολή αυτή περικλείει και την εντολή σχεδίασης και εφαρμογής 

των μέτρων που περιλαμβάνει αυτή. Καθορίζεται ακολούθως η αποστολή όλων των 

εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση της κρίσης, δηλαδή του διαχειριστή, της ομάδας 

διαχείρισης κρίσης, των συντονιστικών οργάνων.

Η εισαγωγή δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο σελίδες. Σε αυτήν ο CEO ή ο γενικός διευθυντής 

μιας επιχείρησης εξηγεί γιατί είναι απαραίτητη η αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων. 

Από τους μάνατζερ και τους υπεύθυνους στους οποίους αποστέλλεται το σχέδιο διαχείρισης 

κρίσεων ζητάτε συνήθως να υπογράψουν μία δήλωση ότι έχουν παραλάβει και διαβάσει το 

σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, ώστε να καταλάβουν και να του δώσουν την πρέπουσα σημασία. 

Καλό είναι στο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων να υπάρχουν λευκές σελίδες που να 

καταγράφεται η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων κατά τη διάρκεια των κρίσεων, ώστε να 

μπορούν αργότερα να ανατρέξουν σε αυτές για την καταγραφή των γεγονότων σε περίπτωση 

ασφαλιστικών ή νομικών αξιώσεων. Επίσης θα πρέπει να καταγράφονται ποια στοιχεία της 

εταιρίας επ’ ουδενοί δεν πρέπει να διαρρεύσουν (π.χ. εκτίμηση ζημιών, συστατικά 

προϊόντων) ή για ποια στοιχεία θα ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη μετά το τέλος της 

κρίσης από το διαχειριστή κρίσεων.

• Το μέρος της εκτέλεσης του σχεδίου

Στο μέρος αυτό περιγράφεται πως θα υλοποιηθεί η αντιμετώπιση της κρίσης και 

συγκεκριμένα [118, 20]:

Ποιος ή ποιοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του, ομάδες καθώς και τα 

τηλέφωνα τους σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Αν οι υπεύθυνοι είναι πολλοί, 

πως συγκροτούνται και ποιος είναι ο επικεφαλής του.

® Ποια καθήκοντα έχουν οι υπεύθυνοι εφαρμογής του μέτρου και με ποιο τρόπο θα 

τα εκτελεσουν.

Γί?= Ποια μέσα κύρια ή υποκατάστατα θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της 

κατάστασης.

cir Πότε θα ενεργήσουν τα άτομα και πότε θα χρησιμοποιηθούν τα μέσα.
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Για τους υπεύθυνους εφαρμογής του μέτρου ορίζονται και οι αναπληρωτές τους, 

εάν δε το μέτρο είναι κρίσιμο ορίζονται και οι αναπληρωτές των αναπληρωτών. 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των εργαζομένων.

Ποιοι θα είναι υπεύθυνοι επικοινωνίας με τα ΜΜΕ. Είναι σημαντικό η εταιρία να 

εκπροσωπείται από λίγα άτομα ώστε να παρέχεται ένα ενιαίο μήνυμα στον τύπο 

και να μη δημιουργείται χαοτική κατάσταση που να χαλά την εικόνα της εταιρίας 

Σε ποιο σημείο θα πρέπει να ενημερωθούν οι δικηγόροι της επιχείρησης.

Ποιες τοπικές ή άλλες αρχές της Πολιτείας πρέπει να ενημερωθούν και ποιος θα 

αναλάβει την ενημέρωση αυτή.

Ποιος θα ενημερώσει το τηλεφωνικό κέντρο και τι απαντήσεις θα πρέπει να 

δώσουν αν ερωτηθούν.

Ποια μέτρα συντονισμού και ελέγχου πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να μην 

παρατηρούνται καθυστερήσεις, επικαλύψεις και επαναλήψεις ενεργειών και να 

εξασφαλίζεται η παράλληλη δραστηριοποίηση όλων των παραγόντων, για 

εξοικονόμηση χρόνου, μέσων και προσπαθειών [119],

Ποιες οι πιθανότητες δευτερογενών κρίσεων. Αυτή η περίπτωση μπορεί να αφορά 

παραδείγματος χάριν μία δεύτερη εστία φωτιάς ή συνέντευξη τύπου ανταγωνιστών 

όπου να παρουσιάζουν πρόσθετες αποδείξεις και κατηγορηματικά στοιχεία.

Πως θα ενημερωθούν οι συγγενείς τυχόν θυμάτων, αν υπάρχουν.

Αν θα πρέπει να διακοπεί η διαφημιστική καμπάνια της εταιρίας.

Ποιοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να προσεγγιστούν από κάποιον εκπρόσωπο 

της εταιρίας.

Αν θα υπάρχει κέντρο διαχείρισης κρίσεων.

Ποιοι και πως θα εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς.

• Το μέρος της υποστήριξης

Στο μέρος αυτό περιγράφεται πως θα υποστηριχτεί η όλη προσπάθεια αντιμετώπισης της 

κρίσης από τα διάφορα τμήματα του συνόλου και το προσωπικό, τους συνεργάτες, τους 

διάφορους φορείς και εξωτερικές πηγές [120],

Συγκεκριμένα περιγράφονται λεπτομερώς όλα τα διατιθέμενα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν 

στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων. Τα μέσα αυτά που στο σύνολο τους
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αναφέρονται ως πόρος περιλαμβάνουν το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και 

εγκαταστάσεις και τους πόρους ή ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί η κρίση. 

Συνήθως αυτά τα στοιχεία αναγράφονται σε ιδιαίτερες καταστάσεις, που ενημερώνοντας 

συμπληρώνονται και αναθεωρούνται συνεχώς και συνοδεύουν κάθε σχέδιο, ως παράρτημα ή 

προσθήκη του.

Συγκεκριμένα καταρτίζονται οι ακόλουθες καταστάσεις:

® ’ Καταστάσεις προσωπικού

Περιλαμβάνουν καταστάσεις ονομάτων, διευθύνσεων και αριθμών τηλεφώνων του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί με την αντιμετώπιση της κρίσης ή θα πληγεί από 

την κρίση

® Καταστάσεις εξοπλισμού

Περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό που ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος και την 

έκταση της κρίσης, θα απαιτηθεί για την αντιμετώπιση της 

cjr Καταστάσεις υπηρεσιών και εγκαταστάσεων

Αφορά εγκαταστάσεις που είτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία 

αντιμετώπισης κρίσεων, είτε λόγω της φύσης τους χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, 

είτε γιατί είναι νευραλγικές και πρέπει να διατηρηθούν αλώβητες. 

y Οικονομικοί πόροι και ρυθμίσεις

Αναγράφονται οι οικονομικοί πόροι ή οι οικονομικές ρυθμίσεις που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των αναγκών που θα δημιουργήσει η κρίση. •

• Το μέρος των επικοινωνιών

Στο μέρος αυτό περιγράφεται καθετί σχετικό με τη χρησιμοποίηση, οργάνωση, διαχείριση και 

λειτουργία των μέσων επικοινωνιών. Συνήθως βέβαια αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε 

ένα ιδιαίτερο σχέδιο, το λεγόμενο σχέδιο επικοινωνιών το οποίο αποτελεί παράρτημα του 

Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων, το οποίο θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο.

Στον καθορισμό των σχέσεων με τα ΜΜΕ θα πρέπει να καθορίζονται με ακρίβεια που θα 

προωθούνται τα τηλέφωνα. Η εταιρία θα πρέπει να πληρώνει τις υπηρεσίες μιας εταιρίας 

συλλογής όλων των στοιχείων που έχουν αναφερθεί για το όνομα της στα ΜΜΕ (clipping 

service) και θα πρέπει να απαντά εγκαίρως στους δημοσιογράφους και όχι να τους αφήνει να 

κάνουν υποθέσεις ή ακόμη χειρότερα να τυπώνουν στοιχεία τρίτων που μπορεί να είναι πέρα 

για περά αναξιόπιστα και κακόβουλα. Θα πρέπει επιπλέον να προβλέπεται η συνεργασία με
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το νομικό τμήμα της εταιρίας για την αποφυγή σχολίων ή απαντήσεων που θα επιφέρουν 

νομικές κυρώσεις στην εταιρία. Συνεπώς σε ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να 

μελετώνται και οι νομικές και οι οικονομικές επιπτώσεις μιας πιθανής κρίσης. Να 

διερευνώνται δηλαδή θέματα της μορφής, αν θα πρέπει να πάψει η εταιρία να 

διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, αν είναι εισηγμένη, πως θα πρέπει να προσεγγίσει τους 

επενδυτές και άλλα θέματα παρόμοιας φύσης.

Τέλος θα πρέπει να επισυνάπτεται μία διαδικασία αξιολόγησης του σχεδίου διαχείρισης 

κρίσεων, η οποία θα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματος προκειμένου να 

βελτιώνεται συνεχώς το σχέδιο διαχείρισης κρίσεων και η εταιρία να είναι όλο και καλύτερα 

προετοιμασμένη για ενδεχόμενες κρίσεις.

Στα Εκθέματα 56 και 57 παρουσιάζονται ένα δείγμα εξώφυλλου καθώς και τα περιεχόμενα 

ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων. Τα σχέδια διαχείρισης κρίσεων είναι εμπιστευτικά και ο 

αριθμός των αντιγράφων τους περιορισμένος και ελεγχόμενος.
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Έκθεμα 56: Δείγμα εξώφυλλου σχεδίου διαχείρισης κρίσεων

ΕΜΠΙΣΤΕ ΥΤΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στην περίπτωση σοβαρού κινδύνου το σχέδιο μπορεί να 

ενεργοποιηθεί καλώντας στο νούμερο........

Αυτό το έγγραφο περιέχει εμπιστευτικό υλικό. Οποιαδήποτε 

κατάχρηση ή δημόσια αποκάλυψη θα διωχθεί σθεναρά

Αριθμός αντιγράφου______ από_____ Ημερομηνία έκδοσης:

V---------

Ε
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Σ
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Ω
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Πηγή: Barton (1993), σελ. 198
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Έκθεμα 57: Δείγμα περιεχομένων σχεδίου διαχείρισης κρίσεων

1. Εισαγωγή ή γράμμα CEO 1

2. Δελτία αναγνώρισης CMP
Λ

2

3. Αρχηγοί ομάδων διαχείρισης κρίσεων (και τηλέφωνα αυτών) 3

4. Φύλλο επικοινωνίας με ομάδα διαχείριση κρίσεων και συμβούλους
\

4

5. Αξιολόγηση ρίσκου: λίστα πιθανών καταστροφών 5

6. Τμήμα εγγράφων 6

7. Πληροφορίες ιδιοκτησίας 7

8. Βήματα δράσης: ποιος θα κάνει τι και πότε 8

9. Δευτερογενείς επαφές και πόροι
—\
9

10. Σχέσεις με ΜΜΕ 10
)

11. Οι κονομικές και νομικές θεωρήσεις
—\
11

J

12. Κέντρο κρίσεων: τοποθεσία και προμήθειες 12
>

13. Αξιολόγηση μετά την κρίση
S

13
J

Πηγή: Barton (1993), σελ. 199
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Μέτρα Δράσης Σε Περίπτωση Απουσίας Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων

λ ~Μ ι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση αν εκδηλωθεί μια κρίση και το σχέδιο δεν είναι 

JL έτοιμο; Μέχρι να οργανωθεί η ομάδα και να επιλεγεί κάποιος τρόπος δράσης θα 

πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

• Πρώτα πρέπει να γίνει ανάκτηση του ελέγχου. Το πιο σημαντικό είναι να μιλά ένα 

άτομο στον τύπο, κατά προτίμηση από την ανώτερη διοίκηση που να κάνει τις 

ανακοινώσεις στον τύπο, αποκλείοντας άλλες εσωτερικές πηγές πληροφόρησης 

των δημοσιογράφων.

• Πρέπει να προετοιμαστεί μια δήλωση. Στην αρχή της κρίσης είναι καλύτερο να 

ειπωθεί η αλήθεια δίχως πολύ επεξεργασία. Θα πρέπει να συνταχθεί μια απλή και 

σύντομη δήλωση που να απαντά στα βασικά ερωτήματα. Η δήλωση αυτή πρέπει να 

είναι γραπτή και να απομνημονευτεί από αυτόν που θα την εκφωνήσει.

• Ο εκπρόσωπος της εταιρίας θα πρέπει να εμμείνει στην αρχική δήλωση παρά την 

προσπάθεια των δημοσιογράφων να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες.

• Ποτέ η επίσημη θέση της εταιρίας δεν πρέπει να είναι:«Ουδέν σχόλιον». Σε 

περίπτωση που οι αιτίες δεν είναι γνωστές είναι καλύτερο να ειπωθεί ότι 

αναζητώνται οι απαντήσεις που θα κοινοποιηθούν αμέσως.

• Η εταιρία θα πρέπει να αποκαλύψει το πλήρες μέγεθος της κρίσης. Κατά αυτόν τον 

τρόπο θα υπάρχουν ορισμένα μόνο πρωτοσέλιδα στον τύπο και δε θα διαιωνίζεται 

η κατάσταση με κάθε νέο στοιχείο.

• Ο εκπρόσωπος της εταιρίας δεν πρέπει να προβεί ποτέ σε ανεπίσημες (off the 

record) αποκαλύψεις. Επιπλέον θα πρέπει να αποφύγει αστεία και ειρωνικά σχόλια, 

καθώς είναι δυνατόν να παρεξηγηθούν εύκολα.

• Ο εκπρόσωπος της εταιρίας θα πρέπει να είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24-ωρο 

μέχρι το θέμα να μην απασχολεί πλέον τον τύπο

• Ο εκπρόσωπος της εταιρίας θα πρέπει να μην ξεχωρίζει τους δημοσιογράφους, 

δημιουργώντας αντιπάθειες και δίνοντας την αίσθηση ότι προσεγγίζει τους φιλικά 

προσκείμενους δημοσιογράφους, γιατί έχει κάτι να κρύψει.
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Έρευνες Ύπαρξης Σχεδίων Αντιμετώπισης Κρίσεων

/Τι ' ολλές μεγάλες εταιρίες διαθέτουν στρατηγικές πρόδρασης προκειμένου να 

J 1_ μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ενδεχόμενες κρίσεις, μετριάζοντας τις 

καταστροφικές συνέπειες. Σε έρευνα που διενεργήθηκε από τον Joseph Wisenbilt το 1989 

[49], από τις 166 εταιρίες που ρωτήθηκαν ένα ποσοστό 55 % αναφέρει ότι έχουν 

προετοιμάσει ένα σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων. Το ποσοστό διαφοροποιείται σημαντικά 

ανάλογα με το μέγεθος των πωλήσεων των εταιριών. Συγκεκριμένα εταιρίες με πωλήσεις της 

τάξης των $10 δισ. παρουσιάζουν ένα ποσοστό 92%, σε αντίθεση με το 35% ποσοστό των 

εταιριών με πωλήσεις μεταξύ $100 εκατομμυρίων και $1δισ. Οι λόγοι που οι συγκεκριμένες 

εταιρίες αποφάσισαν να καταρτίσουν ένα σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων περιλαμβάνουν:

Ο αναγνώριση της πιθανότητας εκδήλωσης μιας καταστροφής με τραυματισμούς 

ανθρώπων και καταστροφή περιουσιών (53%)

Ο πρότερες κρίσεις της εταιρίας απουσία σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων (13%)

Ο διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της 

κρίσης (12%)

Ο διασφάλιση ομοιόμορφης και συνεπούς απόκρισης της εταιρίας σε περίπτωση 

κρίσης (11%)

Ο αναγνώριση της σημασίας αντιμετώπισης των μέσων μαζικής επικοινωνίας κατά τη 

διάρκεια μιας κρίσης (10%)

Ορισμένες εταιρίες διαμορφώνουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης (contingency planning) από 

ανάγκη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των εταιριών Heinz, Kellogg και General Mils 

που καταστρώνουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης για να αντιμετωπίσουν τυχόν ελλείψεις σε 

σπόρους και τρόφιμα εξαιτίας ξηρασίας ή καταστροφών σε καλλιέργειες. Αλλες εταιρίες 

εμπλέκονται στη διαδικασία κατάστρωσης σχεδίων καθώς προσφέρει γνώσεις νέων μοντέλων 

σκέψης.

Το Έκθεμα 58 [121] παρουσιάζει ένα σχέδιο αμέσου δράσης για μια εταιρία σε περίοδο 

κρίσης.
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Έκθεμα 58: Σχέδιο αμέσου δράσης για μια εταιρία σε περίοδο κρίσης

Πηγή: Ramsay (1999), σελ. 142

Σε μία άλλη έρευνα διαχείρισης κρίσεων που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο 

George Washington και το Corporate Response Group Foundation για να εκτιμήσει την

ετοιμότητα στη διαχείριση κρίσεων των Fortune 1000 εταιριών στις ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι

το 71% των επιχειρήσεων διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Τα σχέδια αυτά

περιλαμβάνουν τις ακόλουθες λειτουργικές περιοχές [122] (βλέπε Έκθεμα 59):

V επικοινωνία στη διάρκεια κρίσεων

ασφάλεια

✓ συνέχεια λειτουργίας/ ανάκτηση από την καταστροφή

υγεία/ περιβάλλον/ ασφάλεια

διαχείριση ρίσκου/ απώλεια ελέγχου
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Έκθεμα 59: Περιοχές που καλύπτονται στα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων των εταιριών

Διαχείριση ρίσκου / απώλεια ελέγχου

Υγεία / Περιβάλλον / Ασφάλεια 
Συνέχιση λειτουργίας / Ανάκτηση από 

καταστροφή
Ασφάλεια

Επικοινωνία στη διάρκεια κρίσεων

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Αναφορικά με την επικοινωνιακή πολιτική της εταιρίας, έρευνα που διεξήγαγε η Western 

Union σε διευθυντές δημοσίων σχέσεων ή επικοινωνίας των κορυφαίων 1000 βιομηχανιών 

και 500 εταιριών παροχής υπηρεσιών του περιοδικού Fortune, έδειξε ότι μόνο το 53% των 

αμερικάνικων εταιριών διέθεταν σχέδιο επικοινωνίας που θα τις επέτρεπε να επικοινωνήσουν 

γρήγορα και αποτελεσματικά. Επιπλέον το 48% του συνόλου των εταιριών είχαν θέσει τα 

συγκεκριμένα σχέδια σε εφαρμογή. Οι εταιρίες μεγάλου ρίσκου είναι αυτές που διαθέτουν 

οπωσδήποτε σχέδια. Επιπλέον το 41% των εταιριών δήλωσαν ότι συνέταξαν ένα σχέδιο 

αντιμετώπισης κρίσεων βάσει πρότερων εμπειριών που υποδείκνυαν την ανάγκη δημιουργίας 

του. Επιπλέον ένα 23% των εταιριών ανέμενε να παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Η επικοινωνία στην περίοδο κρίσεων

Το Μοντέλο Επικοινωνίας

ύμφωνα με το πιο γνωστό μοντέλο επικοινωνίας, τα βασικά στοιχεία της είναι: ο 

πομπός, ο δέκτης, το μέσο μετάδοσης, το μήνυμα και η ανατροφοδότηση.

Ο πομπός

Κατά τη διάρκεια των κρίσεων υπάρχουν δύο πομποί που εκπέμπουν τα μηνύματα/ 

πληροφορίες.

Ο πρώτος είναι ο διαχειριστής των κρίσεων που εκπέμπει εντολές, αποφάσεις και υποδείξεις 

εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων. Είναι το κεντρικό πρόσωπο στο δίκτυο 

επικοινωνιών και δέχεται όλες τις πληροφορίες που αφορούν την κρίση, τις γνώμες 

συμβούλων, τις προτάσεις υφισταμένων και τις εντολές προϊσταμένων και αφού τις 

επεξεργαστεί και τις αξιολογήσει δίδει τις σχετικές εντολές. Είναι ο μόνος υπεύθυνος 

επικοινωνιών στο εσωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτυλίσσονται οι κρίσεις.

Όταν οι κρίσεις είναι μείζονος σημασίας και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού και 

των ΜΜΕ, δημιουργούνται ανάγκες επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον τις οποίες δε 

μπορεί να καλύψει ο διαχειριστής των κρίσεων.

Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ένας δεύτερος πομπός, ο υπεύθυνος επικοινωνιών, που 

εκπέμπει πληροφορίες που αφορούν την κρίση προς τους ενδιαφερομένους του εξωτερικού 

περιβάλλοντος.



Η επικοινωνία σε περίοδο κρίσεων

Ο δέκτης

Δέκτες στη διαδικασία επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της κρίσης υπάρχουν πολλοί και 

διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι αντιδράσεις τους καθορίζουν το 

αποτέλεσμα της κρίσης και την κλίμακα της προσπάθειας ανάκτησης. Οι δέκτες πρέπει να 

χωριστούν σε τμήματα και να ληφθεί ξεχωριστή μέριμνα για τις ανάγκες τους. Καθώς τα 

τμήματα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και με τα ΜΜΕ, είναι σημαντική η 

ταυτόχρονη επικοινωνία μαζί τους.

Εσωτερικοί δέκτες είναι τα πρόσωπα του εσωτερικού περιβάλλοντος, διοικητικά στελέχη και 

εργαζόμενος που δέχονται τα μηνύματα του διαχειριστή της κρίσης.

Εξωτερικοί δέκτες είναι οι με οποιονδήποτε τρόπο ενδιαφερόμενος θίγόμενοι ή 

εμπλεκόμενοι με την κρίση ή τις καταστάσεις που δημιουργεί, οι οποίοι και δέχονται τα 

μηνύματα του υπεύθυνου επικοινωνιών.

Το σχέδιο επικοινωνιών καθορίζει με αυστηρό τρόπο τους εξωτερικούς κυρίως δέκτες, καθώς 

και τη σειρά, το τρόπο και το χρόνο στον οποίο ενημερώνονται.

Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος επικοινωνιών, πρέπει να επικοινωνήσει κατά σειρά με τους 

παρακάτω [123]:

• Με τις κυβερνητικές, κοινωνικές και δικαστικές αρχές, αν το είδος και το μέγεθος 

της κρίσης το επιβάλει.

• Με τους δικηγόρους της επιχείρησης.

• Με τις οικογένειες των νεκρών, τραυματιών.

• Με τις ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν ασφαλίσει την επιχείρηση.

• Με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

• Με το κοινό αν η κρίση είναι γενικότερου ενδιαφέροντος ή πλήττει άμεσα ή 

έμμεσα το ευρύτερο κοινωνικό ή φυσικό περιβάλλον.

• Με τους μετόχους, επενδυτές, πελάτες, συνεργάτες και αντιπροσώπους της 

επιχείρησης.

• Με τα ΜΜΕ
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Όλοι οι ανωτέρω ειδοποιούνται τηλεφωνικά εκτός από:

Τις οικογένειες των πιθανών θυμάτων, οι οποίες πληροφορούνται για τη τύχη των 

δικών τους με προσωπική επίσκεψη στην οικία τους, υψηλόβαθμου στελέχους της 

επιχείρησης.

cjr Τους μετόχους τη επιχείρησης, που ενημερώνονται με επίσημη επιστολή ή μέσω 

σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

fir Οι πελάτες της επιχείρησης, οι οποίοι ενημερώνονται με επιστολή ή μέσω του 

τύπου όπου δημοσιεύεται η επίσημη άποψη της επιχείρησης.

Μέσο μετάδοσης πληροφοριών

Κάθε οργανωμένο σύνολο διαθέτει όλα τα μέσα επικοινωνίας και μπορεί να αναπτύξει όλα τα 

δίκτυα που οι δυνατότητα της σύγχρονης επικοινωνίας επιτρέπουν. Τα μέσα αυτά είναι: το 

τηλέφωνο, οι τηλετυπικές μηχανές, ο ασύρματος, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο Η/Υ, οι 

επικοινωνιακοί δορυφόρος τα εικονοσκόπια, το ταχυδρομείο, ο γραπτός και προφορικός 

λόγος.

Το μήνυμα

Ανεξάρτητα από τον αριθμό και τη θέση των πομπών και των δεκτών κατά τη διάρκεια μιας 

κρίσης, τα μηνύματα έχουν ιδιαίτερη σημασία και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι 

δυνατό να παραμορφωθούν, να διαστρεβλωθούν και να παρερμηνευτούν από τους 

επικοινωνιακούς θορύβους και τα επικοινωνιακά εμπόδια που προκαλεί η κρίση.

Οι θόρυβοι και τα εμπόδια είναι:

S Η επικοινωνιακή ανεπάρκεια που δημιουργείτας λόγω μεγάλης αύξησης του 

όγκου των πληροφοριών.

S Η μεγάλη ταχύτητα ανταλλαγής των πληροφοριών, που δεν επιτρέπει τον έλεγχο 

και τη διασταύρωση τους για να διαπιστωθεί η αλήθεια τους.

^ Η εμπλοκή μεγάλου αριθμού προσώπων στην επικοινωνιακή διαδικασία, μερικά 

από τα οποία είναι δυνατό να μην ακολουθούν τους κανόνες επικοινωνιών και 

την επικοινωνιακή δεοντολογία.
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■S Η δημιουργία παραπληροφορικών κέντρων και η ελεύθερη δράση διαφόρων 

πομποδεκτών.

S Οι αυξημένοι θόρυβοι μετάδοσης και τα ψυχολογικά και περιβαλλοντικά εμπόδια 

της επικοινωνίας που οι συνθήκες της κρίσης δημιουργούν.

Για τον περιορισμό αυτών των θορύβων και την εξάλειψη των εμποδίων το σχέδιο 

επικοινωνιών προβλέπει τη διαδικασία εξασφάλισης και κυρίως τη διαδικασία οριοθέτησης, η 

οποία καθορίζει και τον όγκο των μηνυμάτων, την ποιότητα τους και τον τρόπο διαχείρισης 

τους.

Η ανατροφοδότηση

Κατά την περίοδο των κρίσεων, η ανταπόκριση των δεκτών, εσωτερικών ή εξωτερικών στα 

μηνύματα των πολιτών πρέπει να είναι άμεση ή τουλάχιστον να ακολουθεί τη ταχύτητα 

εκπομπής.

Ο διαχειριστής της κρίσης μόνο με την ανατροφοδότηση πληροφορείται για την εξέλιξη της 

κρίσης, τις παρενέργειες της, τη δημιουργία δευτερογενών κρίσεων, όπως και τα 

αποτελέσματα των μέτρων αντιμετώπισης της, την απόδοση του σχεδίου αντιμετώπισης 

κρίσεων, την αποτελεσματικότητα του σχεδίου επικοινωνιών, τις δημισυργούμενες πρόσθετες 

και απρόβλεπτες ανάγκες και το συντονισμό όλης της προσπάθειας χειρισμού της κρίσης.

Ο διαχειριστής των κρίσεων πρέπει να γνωρίζει τη γνώμη, τις απόψεις, τις απορίες, τις 

ερωτήσεις και τις απαιτήσεις της ομάδας διαχείρισης κρίσεων και των χειριστών των μέσων, 

που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Όσον αφορά τον υπεύθυνο επικοινωνιών, πρέπει να δέχεται αμέσως τη γνώμη των 

εξωτερικών δεκτών και να προκαλεί ίσως την έκφραση της.

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της επικοινωνίας πρέπει να κλείνει με την 

αναπληροφόρηση. Επικοινωνία σημαίνει συνεννόηση και συνεννόηση σημαίνει αμφίδρομη 

επικοινωνία, που επιτυγχάνεται μόνο με ανατροφοδότηση.
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Χαρακτηριστικά Σχεδίου Επικοινωνίας

Ο
 κανόνας των 5Cs’ προβλέπει ότι η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία - γραπτή, 

προφορική ή οπτική- θα πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια: φροντίδα, αφοσίωση, 

συνέπεια, συνοχή και διαύγεια (care, commitment, consistency and coherence, clarity). 

Φροντίδα: ο τόνος της επικοινωνίας θα πρέπει να φανερώνει ότι η εταιρία

νοιάζεται για το πρόβλημα και ιδιαίτερα για τα άτομα που έχουν 

επηρεαστεί από αυτό

Αφοσίωση: θα πρέπει οι πράξεις και οι δηλώσεις της επιχείρησης να αποδεικνύουν

ότι η διοίκηση της επιχείρησης είναι διατεθειμένη να λύσει το 

πρόβλημα, να βρει την αιτία και να περιορίσει τις πιθανότητες 

εμφάνισης της.

Συνέπεια και συνοχή: θα πρέπει όλοι οι εκπρόσωποι και οι γραπτές αναφορές να έχουν κοινή 

γραμμή, προκειμένου να μην υπάρχει η υποψία ψεύδους ή 

παραποίησης της αλήθειας

Διαύγεια: θα πρέπει η κατάσταση να περιγράφεται με τρόπο κατανοητό και

αντιληπτό από όλους

Ο κανόνας των τριών Ts’ αξιώνει από τη διοίκηση της επιχείρησης να πει όλη την αλήθεια 

δίχως να αποκρύψει οτιδήποτε προκειμένου να αποφύγει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του 

ψεύδους.

Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Σχεδίου Επικοινωνίας

(Τ7* αθώς η επικοινωνία κατέχει κεντρικό ρόλο, παράλληλα με τις λειτουργίες της 

επιχείρησης, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια εκτάκτων αναγκών 

(contingency plans). Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

• συστήματα για τη διευθέτηση της ροής των πληροφοριών από και προς την 

επιχείρηση, προκειμένου οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να διαθέτουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες. Η ύπαρξη τέτοιων συστημάτων 

εξασφαλίζει επιπλέον ότι η εταιρία εμφανίζεται με μία κοινή γραμμή.
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• η ταχύτητα με την οποία εκδηλώνεται η κρίση απαιτεί ένα σύστημα επικοινωνίας 

που να μπορεί να αντιδράσει και να αποκριθεί με την ίδια ταχύτητα προκειμένσυ 

να αντιμετωπίσει τις ανάγκες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό 

ακροατήριο.

• οι φήμες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πρέπει να 

παρακολουθούνται ώστε να καταστεί βέβαιο ότι να ελέγξει και να αντιμετωπίσει 

τις πληροφορίες προτού η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο.

• η εταιρία θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευμένο και ενημερωμένο υπεύθυνο 

επικοινωνίας, ο οποίος να δουλεύει βάσει οργανωμένου σχεδίου, λαμβάνοντας 

υπόψη την αντίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε περίπτωση κρίσης

Συγκεκριμένα ένα σχέδιο επικοινωνίας σε περιόδους κρίσεων θα πρέπει να προβλέπει:

-'· διαδικασίες και συστήματα που ενσωματώνουν τις λειτουργίες και την 

επικοινωνία κάτω από μία ομάδα διαχείρισης κρίσεων.

δημιουργία ενός προγράμματος επικοινωνίας εντός των πλαισίων λειτουργίας της 

επιχείρησης.

4~· σύσταση και εκπαίδευση μιας ομάδας ατόμων με εμπειρία και γνώσεις 

προκειμένου να καλύψουν τις επιχειρησιακές, λειτουργικές, οικονομικές, τεχνικές 

και επιστημονικές πλευρές της κρίσης.

έκθεση των ομάδων διαχείρισης κρίσεων σε διαδικασίες και συστήματα μιας 

σειράς ρεαλιστικών και απαιτητικών σεναρίων προκειμένου να δοκιμαστούν και 

να ελεγχθούν.

^ σε συνδυασμό με εκθέσεις ρίσκου και απειλών, σύσταση ενός προγράμματος 

ενημέρωσης και επανεξέτασης σχεδίων, διαδικασιών και συστημάτων.

Τα προγράμματα επικοινωνίας στην περίπτωση κρίσεων δηλαδή, θα πρέπει να ακολουθούν 

τη μορφή RACE που ουσιαστικά περιλαμβάνει έρευνα (research), δράση (action), 

επικοινωνία (communication) και αξιολόγηση (evaluation). Δηλαδή η εταιρία θα πρέπει να 

διερευνήσει το συμβάν και ν αποφασίσει πορεία δράσης, ενημερώνοντας πάντα το 

καταναλωτικό κοινό και αξιολογώντας την επικοινωνιακή πολιτική, ώστε να την 

αναθεωρήσει αν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί [124],
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Δομή Τυπικού Σχεδίου Επικοινωνιών

/ί 9 ο σχέδιο επικοινωνιών αποτελεί παράρτημα του Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης 

JL κρίσεων και καταρτίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία κατάρτισης του. Συγκεκριμένα 

αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη [125]:

Ο Το μέρος της περιγραφής της κατάστασης 

Στο μέρος αυτό περιγράφονται:

I. Όλες οι γενικές και ειδικές επικοινωνιακές ανάγκες που θα δημιουργήσει η 

κρίση και οι πιθανές δευτερογενείς κρίσεις. Ποσά μέσα επικοινωνιών και 

πόσο προσωπικό χρειάζονται, πόσα δίκτυα επικοινωνιών θα αναπτυχθούν, 

ποια είδη επικοινωνιών χρειάζονται κατά προτεραιότητα, πόσα και ποια 

προβλήματα επικοινωνιών είναι πιθανόν να δημιουργηθούν.

II. Όλες οι διατιθέμενες επικοινωνιακές δυνατότητες του συνόλου σε 

αντιστοιχία με τις παραπάνω ανάγκες και η επισήμανση των ελλείψεων.

III. Όλες οι επικοινωνιακές διευκολύνσεις και η επικοινωνιακή βοήθεια που 

μπορούν να ζητηθούν από εξωτερικές πηγές.

Ο Το μέρος της αποστολής

Στο μέρος αυτό περιγράφονται η γενική αποστολή του τμήματος Επικοινωνιών του 

συνόλου και οι ειδικότερες αποστολές των διαφόρων οργάνων επικοινωνιών κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, για την ικανοποίηση των επικοινωνιακών αναγκών.

Ο Το μέρος της εκτέλεσης του σχεδίου

Στο μέρος αυτό περιγράφονται:

• Οι τρόποι επικοινωνίας.

• Το προσωπικό που απαιτείται για να λειτουργήσουν ικανοποιητικά τα 

σχέδια επικοινωνιών.
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• Τα μέτρα οριοθέτησης των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της κρίσης.

• Ποιος θα είναι υπεύθυνος επικοινωνιών, ποιο προσωπικό θα διατεθεί σε 

θέσεις κλειδιά, ποια τα καθήκοντα τους και ποιοι οι αναπληρωτές τους.

• Τα πρόσθετα μέτρα εξασφάλισης των επικοινωνιών.

• Οι διάφορες προτεραιότητες στη χρήση των δικτύων και οι διαβαθμίσεις 

ασφαλείας.

Ο Το μέρος της υποστήριξης

Στο μέρος αυτό περιγράφεται πως θα υποστηριχτεί το σχέδιο επικοινωνιών και ποια 

διοικητική μέριμνα απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων. Περιγράφονται επίσης οι 

πιθανές διασυνδέσεις με τοπικά δίκτυα, η ανάπτυξη παράλληλων δικτύων και η 

χρησιμοποίηση εξωτερικών δικτύων.

Ο Το μέρος των επικοινωνιών

Στο μέρος αυτό περιγράφονται οι τεχνικές οδηγίες επικοινωνιών που ισχύουν για όλο 

το σύνολο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διατιθέμενων μέσων, τα τεχνικά εγχειρίδια 

που πιθανώς θα χρησιμοποιηθούν, η διαδικασία αποκατάστασης βλαβών, οι θέσεις των 

υπευθύνων των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της κρίσης και άλλες λεπτομέρειες που 

αφορούν τη διαδικασία επικοινωνιών.

Αντιμετώπιση ΜΜΕ

ε περίπτωση που κανείς στην εταιρία δεν είναι προετοιμασμένος για να

αντιμετωπίσει μια κρίση, η προσπάθεια ανεύρεσης μιας σειράς για την 

πραγματοποίηση κάποιων λειτουργιών, είναι δυνατόν να φαντάζει αδύνατη, καθώς όλα 

συμβαίνουν ταυτόχρονα - το περιστατικό που πυροδότηση την κρίση, η συλλογή 

πληροφοριών, η κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η κοινωνική κατακραυγή. Ο 

Larry Kamer, σύμβουλος σε θέματα κρίσεων στο San Fransisco χαρακτηριστικά αναφέρει 

ότι τρεις είναι οι αριθμοί που λειτουργούν ως "στόχοι" σε μία κρίση: οι 60, 3 και 1. Μέσα σε
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60 λεπτά από την εκδήλωση της κρίσης θα πρέπει να επιδιωχθεί επικοινωνία που να αναφέρει 

τι είναι γνωστό και τι μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισης της. Μέσα σε 3 ώρες θα 

πρέπει να συνταχθεί μια ομάδα που να διαχειρίζεται την επικοινωνία και με το τέλος της 1ης 

μέρας θα πρέπει να υπάρχει έτοιμο ένα βασικό σχέδιο επικοινωνίας.

Υπάρχουν οκτώ τακτικές αντιμετώπισης της πίεσης που ασκούν τα ΜΜΕ και περιλαμβάνουν 

[126]:

-*'■ Έλεγχο και περιορισμό του χώρου δράσης των ΜΜΕ και προστασία των 

θυμάτων και των άλλων εμπλεκόμενων μερών.

Αποφυγή ανεπίσημων δηλώσεων ή ενεδρών των δημοσιογράφων. Αυτό 

επιτυγχάνεται με ανεύρεση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας ή δημιουργίας 

ομάδας βοηθών που θα δρουν προστατευτικά. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό θα 

πρέπει να ετοιμαστούν τρεις δηλώσεις [127], Η πρώτη θα πρέπει να δηλώσει 

την ετοιμότητα για επικοινωνία και πιθανή αδυναμία αυτής («Δεν υπάρχουν 

όλα τα δεδομένα, θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας τι συνέβη σήμερα. Στο 

σημείο αυτό όμως θα πρέπει να είμαστε πιο σίγουρη για τα γεγονότα για να 

προβούμε σε περαιτέρω δηλώσεις»). Η δεύτερη δήλωση ακολουθεί μετά από 

επίμονες πιέσεις σε τεχνικά θέματα και αντικατοπτρίζει την ανησυχία των 

ατόμων που απειλούνται από την κρίση: «Και πάλι θα ήθελα να ήμουν σε θέση 

να συζητήσω τις αιτίες. Στο στάδιο όμως αυτό ανησυχούμε πιο πολύ για 

αυτούς που επηρεάστηκαν από την κρίση και στη λήψη αποφάσεων». Η τρίτη 

δήλωση πραγματοποιείται μετά από επίμονες ερωτήσεις, όταν δεν είναι δυνατό 

να αποφευχθούν οι ερωτηθέντες. Μπορεί να έχει τη μορφή: «Αυτό είναι ένα 

θέμα που χρίζει περισσότερης προσοχής από αυτή που μπορούμε να δώσουμε 

εδώ. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην επόμενη συνέντευξη τύπου».

Αυτό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επικοινωνιακή πολιτική της 

εταιρίας είναι ότι οι άνθρωποι τείνουν να θυμούνται περισσότερο την 

απάντηση παρά την ερώτηση. Αυτό επιτρέπει την αλλαγή της ερώτησης ή την 

εστίαση σε συγκεκριμένη απάντηση από πλευράς εκπροσώπου της εταιρίας, 

ώστε η συζήτηση να κατευθυνθεί στα σημεία που αυτός επιθυμεί να 

αναφερθεί..
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Υπάρχουν συγκεκριμένες φράσεις που χρησιμοποιούνται για να αντιστρέφουν 

μία ερώτηση, όπως [128]:

• Αυτή είναι μία ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά πριν απαντηθεί πιστεύω 

ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να ξέρουν ότι...

• Φυσικά αυτό αποτελεί ένα τρόπο θεώρησης, αλλά πιθανόν να 

βοηθούσε αν η κατάσταση εξεταζόταν ως...

• Συνήθως όταν γίνεται αυτή η ερώτηση οι άνθρωποι θέλουν να 

μάθουν...

Ακόμα όμως και αν οι άνθρωποι θυμούνται τις ερωτήσεις θα πρέπει να 

αποφεύγεται η απάντηση αρνητικών ερωτήσεων που συνήθως έχουν τη 

μορφή:

• Είναι αλήθεια ότι...;

• Αυτό που λέτε είναι ότι...;

• Πως απαντάτε στο...;

• Είστε ενή μεροι για...;

Εφόσον οι συγκεκριμένες ερωτήσεις δε μπορούν να αποφευχθούν θα πρέπει να 

καταβάλετε προσπάθεια να αναστραφούν. Και βέβαια στην απάντηση πάντα 

θα πρέπει να περιλαμβάνεται το κύριο μήνυμα που θέλει να περάσει η εταιρία. 

Στην περίπτωση προσωπικών συνεντεύξεων θα πρέπει να επιδεικνύεται 

υπομονή στην προσπάθεια των δημοσιογράφων να μπερδέψουν τον 

ερωτώμενο υποβάλλοντας πολυάριθμες ερωτήσεις [129], Συγκεκριμένα μία 

καλή απόκριση θα περιελάμβανε: «Υποβάλλατε πολλές ερωτήσεις στις οποίες 

ευχαρίστως θα απαντήσω ξεκινώντας από το βασικό σημείο το οποίο είναι...» 

Επιπλέον δε θα πρέπει να επιτρέπεται στους δημοσιογράφους να παραφράζουν 

ή να επαναδιατυπώνουν τις απαντήσεις του εκπροσώπου της εταιρίας. Σε 

απαντήσεις της μορφής «Αυτό που θα θέλατε να είτε είναι . » η απάντηση θα 

πρέπει να δοθεί είναι: «Δεν εννοούσα ούτε είπα αυτό που αναφέρατε, 

αντιθέτως είπα ότι...».
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Οι απαντήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τέσσερα στοιχεία [130]:

• ακριβή σκιαγράφηση του λόγου πραγματοποίησης της δήλωσης

• σχόλιο που θα δηλώνει ανθρώπινο ενδιαφέρον και κατανόηση της 

επίδρασης του γεγονότος

• μία δήλωση του ποιες είναι οι δράσεις της εταιρίας και ποιες θα είναι 

στο μέλλον

• μία δήλωση με το χρόνο και τον τόπο στον οποίο θα δοθούν 

περισσότερες πληροφορίες.

Να είναι ανοικτοί και τίμιοι με τα αδιάσειστα στοιχεία και όχι με τις 

υποθέσεις.

Να είναι ανοικτοί σε ερωτήσεις και να δείχνουν ενδιαφέρον.

Να μην κάνουν υποθέσεις όταν τους ζητηθεί, αλλά είτε να παρουσιάσουν άλλα 

πιθανά σενάρια, είτε να αναγνωρίσουν ότι αν υπήρχε χρόνος και οι 

απαραίτητοι πόροι θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουν την συγκεκριμένη 

υπόθεση.

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις - Περίπτωση εταβλαβών προϊόντων 173



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Ανάλυση περιπτώσεων

Perrier - Εταιρία Source Perrier

ία σημαντική περίπτωση εκδήλωσης επιχειρησιακής κρίσης εξαιτίας 

ελαττωματικού προϊόντος είναι η περίπτωση του μεταλλικού νερού Perrier. Πριν το

Φεβρουάριο του 1990 με έξυπνο μάρκετινγκ (με σλόγκαν όπως "the Earth’s first soft drink", 

"naturally sparkling"Kai "It’s Perfect. It’s Perrier"), το χωρίς θερμίδες και γεύση αεριούχο 

ποτό Perrier εδραιώθηκε ως το ποτό των γιάπηδων, το προϊόν που έφερνε στο νου την 

πολυτελή εικόνα ενός γεύματος στη La Coupole ή ενός δείπνου στου Maxim’s.

Στις 5 Φεβρουάριου αυτή η εικόνα ξαφνικά κατέρρευσε όταν εντοπίστηκαν προσμίξεις σε 

ορισμένες φιάλες στην Αμερική. Αυτό που ακολούθησε αποτελεί μάθημα για όλες τις 

εταιρίες σε κρίση. Το προϊόν απομακρύνθηκε από τα ράφια και το μενού των εστιατορίων, 

καθώς οι καταναλωτές έχασαν την εμπιστοσύνη τους και οι αναλυτές προσπαθούσαν να 

εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς που επήλθε στη μάρκα. Ο τρόπος αντιμετώπισης της 

καταστροφής κυμάνθηκε από άρνηση της επικοινωνίας κρύβοντας το κεφάλι στην άμμο, 

μέχρι σε ανακοινώσεις και κρίσεις κακίας. Ένας αναλυτής από το Παρίσι ονόμασε τη 

διαδικασία: "προσέγγιση του ανθρώπου των σπηλαίων στις ανθρώπινες σχέσεις" [131],

Ιστορική αναδρομή της κρίσης

Η κρίση του Perrier ξέσπασε το 1990 όταν εργαζόμενος σε εργαστήριο της Β. Καρολίνα 

βρήκε ακαθαρσίες στο νερό που υποτίθεται ότι ήταν καθαρό. Στο εργαστήριο αυτό 

χρησιμοποιούσαν το Perrier για τη διάλυση επιβλαβών χημικών (ήταν ευκολότερο να
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χρησιμοποιούν το Perrier από το να παρασκευάζουν οι ίδιοι καθαρό νερό). Τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων που διεξήγαγαν τους οδήγησαν να κάνουν ελέγχους και σε άλλα μπουκάλια 

Perrier. Συγκεκριμένα οι έρευνες έδειξαν ίχνη βενζολίου που κυμαίνονταν από 

συγκεντρώσεις 12.3 έως και 19.9 ppb (μέρη στο δισεκατομμύριο), πολύ πάνω από το όριο 

των 5 ppb που είχε τεθεί από τον FDA [132], με αποτέλεσμα ο τελευταίος να ενημερώσει την 

Perrier ότι θα έπρεπε να προβεί σε διορθωτικές δράσεις.

Καθώς η καθαρότητα αποτελεί βασικό σημείο της εικόνας του Perrier, η εταιρία σύντομα 

αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κατά το τέλος της εβδομάδας ανακοίνωσε την 

ανάκληση 72 εκατομμυρίων φιαλών από την αμερικάνικη αγορά. Παρόλο που ένα μικρό 

μέρος του αποθέματος είχε μολυνθεί και δεν υπήρχε εμφανής κίνδυνος για την υγεία, ο 

πρόεδρος της Perrier, Gustave Leven, θεώρησε ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος ανάκτησης της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη μάρκα. Η ανησυχία αυτή ήταν κατανοητή, καθώς η 

αγορά της Αμερικής, στην οποία η εταιρία χάρη στη φήμη της κατόρθωσε να κερδίσει το 

85%, αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά μετά τη γαλλική.

Την επόμενη μέρα, μετά τη διακοπή της παραγωγής για τον εντοπισμό του προβλήματος, η 

εταιρία επέκτεινε την ανάκληση στον Καναδά, με την υπόνοια ότι η γραμμή της Αμερικής 

είχε μολυνθεί από την προσπάθεια ενός εργάτη να καθαρίσει τα μηχανήματα, 

χρησιμοποιώντας διαλύτη που περιείχε βενζόλιο. Η μυστικότητα όμως της επιχείρησης 

πυροδότησε φήμες, και αναφορές βγήκαν στο φως που μιλούσαν για βιομηχανικό σαμποτάζ 

ή μόλυνση της γραμμής από τρομοκράτες, στην προσπάθεια τους να χτυπήσουν τον 

αμερικάνικο ιμπεριαλισμό.

Μέχρι τις 14 Φεβρουάριου η κρίση είχε γίνει χιονοστιβάδα: Ιάπωνες, Ολλανδοί και Δανοί 

προμηθευτές είχαν προβεί ανεξάρτητα σε ανάκληση του προϊόντος. Στο Χρηματιστήριο του 

Παρισιού, επενδυτές πανικοβλημένος πουλούσαν τις μετοχές τους με αποτέλεσμα η τιμή της 

μετοχής να πέσει κατά 15% μέσα σε 3 μέρες.

Αργά το βράδυ, στις 14 Φεβρουάριου, οι υπεύθυνοι της εταιρίας προσπάθησαν να 

ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης. Ο πρόεδρος της εταιρίας, ο αντιπρόεδρος και ο 

γενικός διευθυντής αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν το διεθνή τύπο. Η δήλωση του διευθυντή 

ήταν η ακόλουθη:

«Καθώς ξέρετε και από τη διαφήμιση στη Γαλλία, η Perrier είναι τρελή. Όσο όμως 

τρελό και ανά φαίνεται αποφασίσαμε να προβούμε σε ανάκληση των φιαλών Perrier
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από όλες τις αγορές. Η εταιρία χτίστηκε εδώ και χρόνια βασισμένη στην ιδέα της 

τελειότητας και συνεπώς δεν υπάρχει χώρος για ημίμετρα».

Παρά όμως αυτή την προσπάθεια να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο, οι υπεύθυνοι απέφυγαν 

να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να φωνάζουν να τους 

δώσουν γεγονότα. Η στάση των δημοσιογράφων ανάγκασε τον πρόεδρο της εταιρίας να 

αποκαλύψει ότι η εταιρία χρησιμοποίησε 200 εκατομμύρια φράγκα για να ανακαλέσει 160 

εκατομμύρια φιάλες, με πόρους που προήλθαν από τα καθαρά έσοδα του 1989 (βλέπε 

Έκθεμα 60).

Η έρευνα τελικά έδειξε ότι η μόλυνση προήλθε από ένα βουλωμένο φίλτρο που χρησίμευε 

για τον καθαρισμό φυσικών αερίων από το νερό, ενώ η πηγή ήταν καθαρή. Η παραγωγή που 

είχε μειωθεί στο 60% λόγω εποχιακής ζήτησης, επανήλθε σε ένα 24-ωρο, 6-μερο πρόγραμμα, 

προκειμένου να γεμίσουν τα ράφια το συντομότερο δυνατό. Αυτή η στάση έγινε δεκτή με 

ενθουσιασμό στο Παρίσι, αν και η εταιρία δέχτηκε αρκετά σκληρή κριτική κατά τη διάρκεια 

της κρίσης για τη μυστικοπάθεια της και την ενημέρωση μέσω καθημερινών σχεδόν άρθρων 

που αναιρούσαν τα προηγούμενα και όχι μέσω του τμήματος δημοσίων σχέσεων της εταιρίας. 

Την ανακοίνωση της ανάκλησης ακολούθησε ένα άλλο πρόβλημα. Η γνωστοποίηση ότι η 

Perrier εισήγαγε μηχανικά το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ η ίδια διατεινόταν ότι ήταν φυσικό 

ανθρακούχο, προκάλεσε μία σειρά μηνύσεων ψευδούς διαφήμισης [133], Μάλιστα μία 

μηνύτρια ισχυριζόταν ότι αντιμετώπισε αδίκως οικονομικές δυσκολίες λόγω της ψευδούς 

διαφήμισης του Perrier, καθώς αν ήξερε ότι δεν ήταν φυσικό μεταλλικό θα κατέφευγε στην 

αγορά ενός πιο φτηνού εμφιαλωμένου νερού. Οι αντιδράσεις του καταναλωτικού κοινού 

προκάλεσαν την παρέμβαση του FDA που ζήτησε από την εταιρία να αποσύρει τη φράση 

"φυσικό μεταλλικό" από την συσκευασία της. Η εταιρία συμμορφώθηκε, αν και με 

ανακοίνωση του προέδρου του γκρουπ Perrier της Αμερικής, R.V. Davis, δήλωσε ότι [134]:

«Πιστεύουμε ότι ο FDA προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντα των 

καταναλωτών. Παρόλο που δεν συμφωνούμε και ενώ πιστεύουμε ότι η 

ετικέτα του προϊόντος μας το περιγράφει επαρκώς και επακριβώς 

συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις του, προκειμένου να επιστρέψουμε 

γρήγορα το προϊόν μας στους καταναλαπές του».
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Έκθεμα 60: Συνοπτική παρουσίαση κρίσης Perrier

Perrier

Πρώτη
ανακάλυψη

9 Φεβρουάριου 1990

Τόπος
ανακάλυψης

Αρχικά ΗΠΑ και στη συνέχεια Ολλανδία και Δανία

Ανακαλύφτηκε
από:

Εργαστήριο επαρχίας Νότιας Καρολίνας

Ημερομηνίες
ανάκλησης

1. 9 Φεβρουάριου (Νότια Αμερική)

2. 14 Φεβρουάριου (παγκοσμίως)

Ημερομηνίες
επανακυκλοφορίας

Μέσα Ιουλίου

Αιτία μόλυνσης Αδυναμία φιλτραρίσματος βενζολίου.

Αρχική απόκριση 
μάνατζμεντ

1. Συνεντεύξεις τύπου με αντικρουόμενες εξηγήσεις από τους 
διάφορους υπευθύνους.

Άλλες διορθωτικές 
ενέργειες

1. Αποστολή από τον CEO γραμμάτων σε 550 λιανικές εταιρίες για 
χτίσιμο πωλήσεων.

2. Ενισχυτικές προωθητικές δαπάνες (από $6Μ σε $25Μ).

3. Προϊόντικές εκπτώσεις.

4. Πρόσθετο προσωπικό πωλήσεων για να υποβοηθήσει τη διανομή.

5. Εγκατάλειψη επιγραφής "φυσικό ανθρακούχο" (απαίτηση του 
FDA).

Δράση
ανταγωνιστών

To Evian αντικατέστησε το Perrier ως κορυφαία σε πωλήσεις μάρκα 
μέχρι το τέλος του 1990.

Υπολογισμένες
απώλειες

1. Πτώση μεριδίου αγοράς από 44.8% σε 20.7%.

2. Κόστος ανάκλησης προϊόντων $30Μ.

3. Ολικό κόστος S50-75M.

Επικοινωνιακή πολιτική

Η Perrier-North America, η Perrier-France και η Perrier-UK, κατά την εκδήλωση της κρίσης, 

λειτούργησαν ανεξάρτητα και με διαφορετικές στρατηγικές. Η πρώτη προέβη σε άμεση 

ανάκληση 70 εκατομμυρίων φιάλων και ανακοίνωσε ότι μόνο το φορτίο που είχε σταλεί στη 

Βόρεια Αμερική παρουσίασε πρόβλημα, η δεύτερη προέβη σε ανάκληση δύο μέρες μετά, ενώ 

ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα εντοπιζόταν μόνο στη γραμμή παραγωγής της Βόρειας 

Αμερικής, ενώ η τρίτη αρχικά ανακοίνωσε ότι δεν γνώριζε την αιτία της μόλυνσης και
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αργότερα ανακάλεσε 40 εκατομμύρια φιάλες, ενώ ενημέρωσε το κοινό με ολοσέλιδες 

ανακοινώσεις στο τύπο. Αυτός ο τρόπος δράσης της Perrier-UK ήταν και ενδεδειγμένος, 

καθώς χωρίς να υποβαθμίζει την σοβαρότητα της κατάστασης, καθησύχασε το καταναλωτικό 

κοινό, δίχως να ενημερώνει για την αίτια της κρίσης, δεδομένου ότι δεν τη γνώριζε 

επακριβώς [113].

Μετά την απομάκρυνση των επιβλαβών προϊόντων και τη συμμόρφωση με την υπόδειξη του 

FDA, η εταιρία είχε να αντιμετωπίσει δύο προβλήματα. Έπρεπε να πείσει τους καταναλωτές 

ότι το προϊόν της είναι ασφαλές και ακολούθως να ξανακερδίσει τους καταναλωτές που 

ένιωθαν προδομένοι από τις διαφημίσεις της εταιρίας. Για το λανσάρισμα του νέου 

προϊόντος, η εταιρία συνεργάστηκε με το πρακτορείο διαφημίσεων και δημοσίων σχέσεων 

Burson-Marsteller, που είχε αναλάβει τη διαχείριση της κρίσης του Tylenol. Η εταιρία 

δαπάνησε 16 εκατομμύρια δολάρια σε διαφήμιση και 9 εκατομμύρια δολάρια στην 

προώθηση του προϊόντος, που ξεκίνησε μία εβδομάδα πριν την επανεισαγωγή του στην 

αγορά της Νέας Υόρκης. Δαπάνησε δηλαδή τέσσερις φορές περισσότερα από τα 6 

εκατομμύρια δολάρια που ξόδευε πριν την ανάκληση [135],

Συγκεκριμένα σχεδίασε μία καμπάνια, τη βελτίωσε και την παρουσίασε σε όλα τα δυνατά 

μέσα. Βομβάρδισε δηλαδή τα μέσα ΜΜΕ με μία καμπάνια που παρουσίαζε ότι η εταιρία δεν 

είχε κάνει τίποτε σκοπίμως, απλά συνέβη ένα λάθος που αντιμετωπίστηκε και δεν υπάρχει 

πλέον κανένα πρόβλημα.

Η προώθηση της περιελάμβανε σπονσοράρισμα αθλητικών γεγονότων, όπως αγώνες τένις, 

καθώς έδινε την εικόνα ότι αφού είναι καλό για τους αθλητές, είναι καλό και για κανονική 

κατανάλωση. Η έντυπη και ραδιοφωνική διαφήμιση σε ένα πρώτο στάδιο ενημέρωνε ότι το 

πρόβλημα έχει λυθεί και σε ένα δεύτερο εξηγούσε την έλλειψη του νερού στα ράφια και 

προετοίμαζε το καταναλωτικό κοινό για τις αρχικές ελλείψεις που θα παρουσιαζόταν κατά 

την επανεισαγωγή του προϊόντος στην αγορά [136],

Η διαφημιστική καμπάνια έτρεχε σε διαφορετικούς χρόνους σε κάθε γεωγραφική περιοχή, 

ξεκινώντας λίγες εβδομάδες πριν την επανεμφάνιση του προϊόντος στα ράφια. Στο πρώτο 

στάδιο η διαφήμιση ήταν απλή, ενώ στο δεύτερο στάδιο η εταιρία κατέφυγε στη χρήση του 

ανθρώπου της σπηλιάς, που παρουσιάστηκε το 1982 και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ήπιε 

το νερό και αναφώνησε: «C’ est magnifique!». Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε για να θυμίσει 

στους καταναλωτές συναισθήματα πριν την ανάκληση όταν το Perrier ήταν το πιο καθαρό 

νερό στον πλανήτη. Επιπλέον διέθετε χιούμορ [137] και έδινε την εικόνα στους καταναλωτές
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ότι το πρόβλημα δεν ήταν σοβαρό και η εταιρία προέβη σε ανάκληση για να διασφαλίσει ότι 

δε θα συμβεί κάτι σοβαρό [138],

Στην έντυπη διαφήμιση το στυλ ήταν ανεπίσημο, χρησιμοποιούσε απλές εκφράσεις και 

περιέγραφε την κατάσταση ως απλό ανθρώπινο σφάλμα. Παρουσίαζε δε τη λύση του 

συστήματος διπλού φιλτραρίσματος, δίχως πολλές λεπτομέρειες, ώστε να παρουσιάσει ότι 

απλά κάτι έγινε για να ικανοποιήσει το μέσο καταναλωτή, δίχως να δηλώνει ότι παρόμοιο 

πρόβλημα δε θα προκόψει. Μία από τις πολλές έντυπες διαφημίσεις που παρουσιάζουν την 

απόκριση του Perrier παρουσιάζεται στο Έκθεμα. 61. Επίσης στο Έκθεμα 62 παρουσιάζεται η 

ανακοίνωση στον τύπο που εξέδωσε εταιρία κατά τη διάρκεια της ανάκλησης του προϊόντος.

Έκθεμα 61: Έντυπη διαφήμισή που παρουσιάζει την απόκριση του Perrier στην κρίση
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Πηγή: Barton (1993), σελ. 89
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Έκθεμα 62: Η ανακοίνωση που εξέδωσε στον τύπο εταιρία κατά τη διάρκεια της ανάκλησης 

του προϊόντος
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Πηγή: Barton (1993), σελ. 130
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Πηγή: Barton (1993), σελ. 131

Στις συνεντεύξεις η Perrier χρησιμοποιούσε τον πρόεδρο της εταιρίας, R. V. Davis, καθώς ως 

πρόεδρος της εταιρίας γνώριζε, κατά τους καταναλωτές, καλύτερα το τι ακριβώς συνέβαινε 

στην εταιρία. Επιπλέον η εταιρία προσέφερε δωρεάη φιάλες του προϊόντος για να 

ευχαριστήσει τους καταναλωτές για την πιστότητα και την κατανόηση τους, ενώ ταυτόχρονα 

μείωσε τη τιμή της φιάλης στα σούπερ μάρκετ.

Στη συσκευασία δε του προϊόντος για να τονίσει ότι το πρόβλημα είχε λυθεί πρόσθεσε τις 

λέξεις "Νέα παραγωγή". Αυτή η νέα ετικέτα επιπλέον δήλωνε ότι η εταιρία είχε υιοθετήσει 

σύστημα διπλού φιλτραρίσματος, ενώ παράλληλα είχε ελέγξει τις πηγές της και δεν είχε 

διαπιστώσει κανένα πρόβλημα.

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις- Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 181



Ανάλυση περιπτώσεων

Ανάλυση

Η εταιρία Perrier ακολούθησε ένα τρόπο δράσης που πρέπει να ακολουθούν όλες οι εταιρίες 

όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα:

1. Διέγνωσε το πρόβλημα

2. Παραδέχτηκε το λάθος της

3. Προστάτεψε το καταναλωτικό κοινό από τυχόν κίνδυνο

4. Ανέπτυξε και ακολούθησε συγκεκριμένη στρατηγική

5. Κράτησε ενήμερους τους καταναλωτές για όλες τις εξελίξεις.

Αυτός ο τρόπος δράσης βοήθησε την εταιρία να ανακάμψει μετά την ανάκληση [139], Από 

40 % μερίδιο αγοράς έφτασε σε 0% μερίδιο αγοράς, αποσύροντας το προϊόν της για να 

ανακάμψει μέσα σε λίγους μήνες στο 20% της αγοράς, δίχως να συνυπολογίζονται οι 

παραλλαγές του προϊόντος με γευστικές τροποποιήσεις [140],

Οι στρατηγικές κινήσεις στις οποίες προέβη η επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τον 

κίνδυνο αλλοίωσης της αντιληπτικής εικόνας που είχαν σχηματίσει οι καταναλωτές για τη 

μάρκα και τη μείωση της πιστότητας καταναλωτών και διανομέων, περιλάμβαναν την άμεση 

ανάκληση του προϊόντος και την προβολή των θέσεων της στα ΜΜΕ. Η εντολή όμως του 

FDA να απομακρύνει τη φράση ‘φυσικό αφρώδες’ από την ετικέτα της φιάλης, δυσχέρανε 

την επανατοποθέτηση του προϊόντος και την επανάκτηση του μεριδίου της στην αγορά.

Στην εταιρία όμως ασκήθηκε και κριτική, καθώς είχε πολλούς εκπροσώπους να 

παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για τη φύση αλλά και την επίλυση της κρίσης. Επιπλέον 

δε θά έπρεπε να προβεί σε ανακοινώσεις πριν διευκρινήσει επακριβώς της αιτία του 

προβλήματος. Εάν είχε ακολουθηθεί το παράδειγμα της Perrier-UK η εταιρία θα είχε 

γλιτώσει την αμηχανία. Δε θα είχε αναγκαστεί να διαψεύσει τη δήλωση της ότι το πρόβλημα 

βρισκόταν στην εμφιάλωση, γεγονός που μείωσε την αξιοπιστία της [113],

Στη ανάκαμψη βέβαια της εταιρίας συντέλεσε το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές της από φόβο 

να μην εγκαταλείψουν οι καταναλωτές το εμφιαλωμένο νερό ως προϊοντική κατηγορία δεν 

άσκησαν δριμεία κριτική, αλλά ήταν διακριτικοί στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν 

μερίδιο αγοράς από τις χαμένες πωλήσεις του Perrier [141], Βέβαια η απουσία του προϊόντος 

για κάποιους μήνες στην αγορά έδωσε τη δυνατότητα στους καταναλωτές, αλλά και στα 

εστιατόρια (κατεξοχήν τόπος πώλησης του προϊόντος) να δοκιμάσουν και να αποδεχτούν 

ανταγωνιστικά προϊόντα, γεγονός που είχε μικρή επίπτωση στις πωλήσεις του προϊόντος 

μετά το επαναλανσάρισμα του [142],

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις- Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 182



Ανάλυση περιπτώσεων

Οι εναλλακτικές στρατηγικές που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Perrier ήταν 

περιορισμένες. Η μαζική απόσυρση του προϊόντος ήταν μία αρκετά βεβιασμένη στρατηγική 

κίνηση με σκοπό να δείξει την ευαισθητοποίηση της εταιρίας σε θέματα υγιεινής και 

ασφάλειας. Μία επιλεκτική ανάκληση προϊόντων ίσως ήταν η πιο ενδεδειγμένη κίνηση, 

καθώς δε θα προκαλούσε την έντονη προσοχή των ΜΜΕ και των ανταγωνιστών της. Η 

εταιρία θα έπρεπε να προβεί στη δημιουργία ομάδας διαχείρισης κρίσεων που θα 

αποτελούνταν από στελέχη τόσο της Perrier όσο και της μητρικής εταιρίας Source Perrier. Τα 

καθήκοντα της ομάδας θα έπρεπε να περιλαμβάνουν την εξεύρεση στρατηγικών ανάκτησης 

του χαμένου εδάφους στην αγορά, αλλά και την εξουσιοδότηση ενός εκπροσώπου τύπο που 

θα αποτελούσε τη μοναδική πηγή πληροφόρησης των ΜΜΕ, αποτρέποντας την πολυφωνία 

και τη μετάδοση αντιφατικών μηνυμάτων. Επιπλέον θα έπρεπε οι τρεις ομάδες διαχείρισης 

κρίσεων να συνεργάζονται στενά και οι τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον πρόεδρο 

της εταιρίας και να εφαρμόζονται στο σύνολο των θυγατρικών της. Το ιδανικό μάλιστα θα 

ήταν να δημιουργηθεί μία κεντρική ομάδα διαχείρισης κρίσεων που θα λαμβάνε όλα τα 

δεδομένα από τις περιφερειακές (satellite CMTs) και θα τα επεξεργαζόταν, προκειμένου να 

καθοριστεί ο τρόπος δράσης της εταιρίας [113],

Βάσει της αντιμετώπισης της Perrier προκύπτουν αρκετές προτάσεις που αν χρησιμοποιηθούν 

μπορεί να αποτρέψουν μια καταστροφή σε μια εταιρία που υποψιάζεται ότι θα αντιμετωπίσει 

ανάκληση προϊόντων [143],

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ελάττωση του ρίσκου 

Να χρησιμοποιείται διπλή ή τριπλή σφράγιση των προϊόντων. Επιπλέον στη 

συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται προειδοποιήσεις και πιθανοί κίνδυνοι σε 

πολλές γλώσσες και με σχηματικές αναπαραστάσεις για τους αναλφάβητους. 

Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται πολύ συχνά έλεγχοι.

Θα πρέπει στο γραπτό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων της εταιρίας να περιλαμβάνεται 

η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντων 

Θα πρέπει η εταιρία να είναι σε θέση να αποκτήσει ταχύτατα τηλεφωνικές 

γραμμές δωρεάν επικοινωνίας, καθώς και κείμενα με το τι θα λένε οι υπάλληλοι 

Θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης των ΜΜΕ που να περιλαμβάνει ποιος 

θα εκπροσωπήσει την εταιρία, που θα λάβουν χώρα οι συνεντεύξεις, τι υλικό για 

ΜΜΕ θα διανεμηθεί, ποιο διαφημιστικό πρακτορείο θα κληθεί για να
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πραγματοποιήσει διαφημιστικά ενημέρωσης του κοινού, πόσος χρόνος θα πρέπει 

να περάσει για να ετοιμαστεί το κατάλληλο μήνυμα

Σε περίπτωση που η εταιρία είναι πολυεθνική θα πρέπει να καταρτίζεται μία 

κεντρική ομάδα διαχείρισης κρίσεων που θα συντονίζει τις περιφερειακές, ώστε η 

εταιρία να ακολουθεί ενιαία πολιτική στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης ανθρώπινων πόρων, καθώς και 

μέριμνα για το τι θα γίνει με τους εργάτες, αν σταματήσει η παραγωγή.
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Χυμός Μήλου Beechnut - Εταιρία Beechnut

/τ ι * αράδειγμα προς αποφυγή αποτελεί ο τρόπος που η εταιρία BeechNut αντιμετώπισε 

L την κρίση εξαιτίας ελαττωματικού προϊόντος του χυμού μήλου που παρήγαγε 

(βλέπε Έκθεμα 63).

Ιστορική αναδρομή της κρίσης

Τα αρχικά προβλήματα της Beech-Nut ξεκίνησαν το 1977 όταν συνάψαν συμφωνία 

προμήθειας συμπυκνώματος μήλου με την Ineijuice Trading Inc., ένα προμηθευτή που οι 

τιμές του κυμαίνονταν 20% λιγότερο από αυτές της αγοράς [144], Σε μία βιομηχανία όπου 

όλοι οι παίκτες πληρώνουν τα ίδια ποσά για τις προμήθειες τους, η συμφωνία αυτή φάνταζε 

ως καλός τρόπος για την εξοικονόμηση χρημάτων. Όμως η συμφωνία φαινόταν πολύ καλή 

για να είναι αληθινή στο διευθυντή έρευνας και ανάπτυξης της Beech-Nut Nutrition Corp., 

Jerome LiCari. Ο τελευταίος διεξήγαγε ελέγχους, οι οποίοι έδειξαν ότι το συμπύκνωμα δεν 

ήταν 100% καθαρό, σημαντικό μειονέκτημα για μία εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο 

των παιδικών τροφών και της οποίας τα προϊόντα θεωρούνται από το καταναλωτικό κοινό 

υψηλής καθαρότητας.

Το 1981 ο LiCari έστειλε υπόμνημα στα ανώτερα στελέχη με το οποίο τους ενημέρωνε για τα 

ευρήματα του. Οταν καμία ενέργεια δεν έλαβε χώρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

ο LiCari παραιτήθηκε, ενώ με επιστολή του ενημέρωσε την FDA για την υπόθεση. Τα 

προβλήματα της εταιρίας θα είχαν εύκολα λυθεί αν έπαυε να προμηθεύεται το συμπύκνωμα 

από την Ineijuice Trading Inc. Η τιμή όμως στην οποία πρόσφερε η τελευταία τα προϊόντα 

της ήταν πολύ καλή για την οικονομικά πιεσμένη εταιρία, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της 

Hoyvard, σε μία εκδήλωση κοινωνικής ανευθυνότητας, να αποφασίσει τη συνέχιση της 

συνεργασίας των δύο εταιριών, μη πειθόμενος από τα στοιχεία που του παρουσίασε ο LiCari. 

Οταν το 1982, όταν ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ ζήτησε από την εταιρία να συμμετέχει σε μία 

κοινή μήνυση εταιριών κατά της Inteijuice, αυτή δεν έλαβε καμία δράση. Αντιθέτως συνέχισε 

να πουλά το προϊόν της μέχρι τον Οκτώβριο του 1982, τέσσερις μήνες μετά τη διακοπή του 

συμβολαίου της με την Inteijuice. Η εταιρία μάλιστα, παρεμποδίζοντας τις έρευνες του 

οργανισμού τροφίμων και φαρμάκων της Αμερικής, κατόρθωσε να αποφύγει την ανάκληση 

στην οποία της είχε ζητήσει να προβεί ο τελευταίος μετά τη μήνυση κατά της Inteijuice. Όταν 

ο FDA διαπίστωνε περιπτώσεις ύποπτων παρτίδων, η εταιρία κατέφευγε στην καταστροφή
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τους προτού να ληφθούν από τις αρχές πρόσθετες ενέργειες. Μάλιστα σε μία περίπτωση, η 

εταιρία προχώρησε μέχρι και στο να μεταφέρει κιβώτια προϊόντος κατά τη διάρκεια της 

νύχτας από τις αποθήκες της στη New York στο New Jersey για να αποφύγει κατάσχεση τους 

από τις αρχές. Ακολούθως προέβη στην πώληση τους με μεγάλη έκπτωση στην Καράίβική 

και στο Πόρτο-Ρίκο. Σε μία πολύ αποκαλυπτική αναφορά στη Nestle ο Hoyvald, αναφέρει 

[145]:

«Πιστεύω ότι τώρα μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας ότι η ανάκληση έχει 

ολοκληρωθεί. Εάν είχαμε προβεί σε ανάκληση τον Ιούνιο, όπως μας είχε διατάξει ο 

FDA, πάνω από 700.000 προϊόντα θα είχαν ονακληθεί ...λόγω όμως των πολλών 

καθυστερήσεων η ανάκληση αφορούσε τελικά 20.000 περιπτώσεις».

Η εταιρία συνέχισε να χρησιμοποιεί το κατώτερης ποιότητας υλικό και μετά την ανάκληση 

των χυμών μήλου της, στην παρασκευή χυμών από μίξεις φρούτων και δε σταμάτησε παρά το 

Μάρτιο του 1983, τρεις μήνες μετά τη μήνυση που κατέθεσε η ίδια κατά της Inteijuice.

Επικοινωνιακή πο/ατική

Η εταιρία δαπάνησε 15 εκατομμύρια δολάρια για τη διαφημιστική καμπάνια που ξεκίνησε το 

1988, δηλαδή 5 χρόνια μετά τη διακοπή της συνεργασίας της με την Ineijuice. Δηλαδή και 

πάλι η εταιρία δεν ενήργησε σωστά, καθώς η καμπάνια βελτίωσης της εικόνας της και 

ενημέρωσης του κοινού, θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει αμέσως μετά την εμφάνιση του θέματος 

στον τύπο. Συγκεκριμένα η διαφημιστική καμπάνια περιελάμβανε έντυπες διαφημίσεις και 

τηλεοπτικά σποτ που απευθύνονταν στις έξυπνες μητέρες που διαβάζουν ετικέτες, ώστε να 

γνωρίζουν τι ταΐζουν στα παιδιά τους. Στα τηλεοπτικά σποτ ως καθοδηγητής γνώμης 

χρησιμοποιήθηκε η Joan Lunden, συμπαρουσιάστρια της εκπομπής "Good Morning 

America", καθώς και εκπομπής οικογενειακής θεματολογίας στην καλωδιακή τηλεόραση, 

και μητέρα τριών παιδιών [146],
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Έκθεμα 63: Συνοπτική παρουσίαση κρίσης BeechNut

BeechNut

Πρώτη
ανακάλυψη

1981

Τόπος
ανακάλυψης

ΗΠΑ

Ανακαλύφτηκε
από:

Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης εταιρίας

Ημερομηνίες
ανάκλησης

Οκτώβριοβ του 1982

Ημερομηνίες
επανακυκλοφορίας

Μάρτιοβτου 1983

Αιτία κρίσης Το συμπύκνωμα μήλου που χρησιμοποιούσε στην παρασκευή των 
χυμών της δεν ήταν 100% καθαρό.

Αρχική απόκριση 
μάνατζμεντ

1. Προσπάθεια απόκρυψης του προβλήματος.

2. Μη-συνεργασία με ερευνητικές αρχές, που έφτανε έως την 
καταστροφή παρτίδων, προτού να ληφθούν από τις αρχές 
πρόσθετες ενέργειες.

3. Προώθηση και πώληση του προϊόντος με μεγάλη έκπτωση στην 
Καραϊβική και στο Πόρτο-Ρίκο.

4. Χρησιμοποίηση του κατώτερης ποιότητας υλικού στην 
παρασκευή χυμών από μίξεις φρούτων.

Διορθωτικές
ενέργειες

1. Ανάκληση προϊόντος πολύ μετά την εμφάνιση του προβλήματος.

2. Έντυπες διαφημίσεις και τηλεοπτικά σποτ.

Δράση
ανταγωνιστών

Κοινή μήνυση εταιριών κατά της Interjuice.

Υπολογισμένες
απώλειες

1. 25 εκατομμύρια δολλάρια σε πρόστιμα, αμοιβές για νομικές 
υπηρεσίες, συμβιβασμούς και απώλειες πωλήσεων.

2. Πτώση μεριδίου αγοράς από 20% σε 15%.

Ανάλυση

Σύμφωνα με τις αντιδράσεις του καταναλωτικού κοινού, το σκάνδαλο των χυμών μήλου ήταν 

ένας επιχειρησιακός εφιάλτης. Μεταξύ του 1986, οπότε και έγινε η μήνυση κατά των 

στελεχών της εταιρίας και του 1988, οπότε και οι Lavery και Hoyvald καταδικάστηκαν σε 

ένα χρόνο και μία μέρα φυλάκιση και καταβολή προστίμου 100,000 δολαρίων, το μερίδιο της 

εταιρίας έπεσε από 20% σε 15%.
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Η υπεράσπιση του Hoyvald είχε δύο άξονες, ο ένας ότι δεν υπήρχε ακριβής διαδικασία που 

να διαπιστώνει εάν το συμπύκνωμα δεν περιείχε τα κατάλληλα συστατικά και ο δεύτερος ότι 

ακολούθησε τις συμβουλές εξωτερικών συμβούλων της εταιρίας και συγκεκριμένα του 

δικηγόρου της Nestle, Τ. J. Ward. Δεν κατόρθωσε όμως να πείσει το καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρία έπραξε ότι ακριβώς δεν έπρεπε να πράξει: προσπάθησε να αποκρύψει το 

πρόβλημα, δυσχέρανε το έργο των ερευνητικών αρχών, συνέχισε να θέτει σε κίνδυνο και να 

εξαπατά τους καταναλωτές. Εάν η εταιρία είχε προβεί σε ανάκληση του προϊόντος της τότε, 

σύμφωνα και με τη γνώμη των αρχών, θα είχε επιτυχώς κατορθώσει να προβάλει τον εαυτό 

της ως θύμα ασυνείδητων προμηθευτών. Θα είχε κατορθώσει να βγει από όλη αυτή την 

ταλαιπωρία πληρώνοντας ένα μικρό πρόστιμο, παραδεχόμενη παράβαση του αστικού κώδικα 

[147], Αντιθέτως με τη στάση που ακολούθησε κατέληξε να πληρώσει 25 εκατομμύρια σε 

πρόστιμα, αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, συμβιβασμούς και απώλειες πωλήσεων. Το 

σπουδαιότερο βέβαια ήταν ότι έχασε τη φήμη που έχτιζε τόσα χρόνια. Αυτό που εξόργισε τις 

αρχές ήταν ότι η εταιρία καθυστέρησε ηθελημένα ώστε να πουλήσει όλο τον κατώτερης 

ποιότητας χυμό, κατέστρεψε τις προβληματικές παρτίδες, ενώ της είχε ζητηθεί να μην προβεί 

σε μία τέτοια ενέργεια, και γενικά δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμη [148],

Για τη διέξοδο από την κρίση όμως χρησιμοποίησε μία καλή διαφημιστική προσέγγιση. Στη 

διαφημιστική καμπάνια που περιγράφηκε, υπήρχε όπως και στις προηγούμενες η έμφαση 

στην ποιότητα, αλλά παρατηρήθηκε και μία αλλαγή στην αγορά-στόχο προς τις γυναίκες που 

γίνονται μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Joseph Gaeto, 

αντιπρόεδρος μάρκετινγκ της Beechnut [146]: «Η καμπάνια της εταιρίας τονίζει την ποιότητα 

και σχεδιάστηκε για να προσελκύσει μητέρες που κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. 

Αυτές οι μητέρες έχουν καλύτερη εκπαίδευση, πληροφόρηση και διαβάζουν τις ετικέτες». Η 

διαφήμιση με την Lunden να δηλώνει: «Διάβασα κάτι που με έπεισε ότι η Beech-Nut είναι η 

καλύτερη παιδική τροφή, τις ετικέτες» φανερώνει την προσπάθεια της εταιρίας να ξεπεράσει 

το σκάνδαλο. Προκαλώντας τους καταναλωτές να διαβάσουν τις ετικέτες, η εταιρία 

προσπάθησε να τους πείσει ότι δεν έχει τώρα πια τίποτε να κρύψει. Με τη διαφημιστική αυτή 

καμπάνια η εταιρία εστίασε στις ίδιες μητέρες που είχαν πειστεί από την προηγούμενη 

καμπάνια της και τώρα είχαν μεγαλώσει, μορφωθεί, πληροφορηθεί για τη διατροφή και τέλος 

βρίσκονταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση.

Στις αρχές του 1989 οι εταιρίες επεξεργασίας μήλων αντιμετώπισαν ένα ακόμη πρόβλημα, 

όταν αναφορές στον τύπο τις κατηγόρησαν για χρήση του καρκινογόνου συντηρητικού Alar.
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Στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ο διευθυντής της εταιρίας, Richard 

Theuer, προκάλεσε ανοικτά τις οργανώσεις καταναλωτών να ελέγξουν τα προϊόντα της 

εταιρίας και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα τους. Επρόκειτο για μία θεαματική αλλαγή 

από πλευράς της εταιρίας. Όταν δε οι έλεγχοι δεν έδειξαν κανένα πρόβλημα, ο Theuer 

παρουσιάστηκε στα τηλεοπτικά δίκτυα ως εκπρόσωπος όλων των εταιριών επεξεργασίας 

μήλων. Αυτή η αλλαγή στο τρόπο δράσης της εταιρίας σε συνδυασμό με τη διαφημιστική της 

καμπάνια απέφερε καρπούς, καθώς στις αρχές του 1991 το μερίδιο της εταιρίας στην αγορά 

είχε ανέλθει στο 18%.
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Ταμπόν Rely - Procter & Gamble

/ ία σημαντική περίπτωση εκδήλωσης επιχειρησιακής κρίσης εξαιτίας 

m/YL ελαττωματικού προϊόντος, που οφειλόταν σε σαμποτάζ, αποτελεί η περίπτωση των 

ταμπόν Rely (βλέπε Έκθεμα 64).

Ιστορική αναδρομή της κρίσης

Η Procter & Gamble μέσω του ταμπόν Rely συνδέθηκε ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση, με 

ένα αριθμό θανάτων που αποδόθηκαν σε μία ασθένεια γνωστή ως σύνδρομο τοξικού σοκ 

(Toxic Shock Syndrome, TSS). Τη στιγμή της κρίσης η εταιρία κατείχε το 18% της αγοράς 

και ήταν η 3η καλύτερη μάρκα ταμπόν σε πωλήσεις, μετά τις Tampax και Playtex.

Δεν είναι λίγες οι κρίσεις που ξεκινούν με ένα τηλεφώνημα. Στην περίπτωση της Procter & 

Gamble το τηλεφώνημα έγινε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Ποτών της Αμερικής, FDA 

στα μέσα του Σεπτεμβρίου του 1980, αν και είχε προηγηθεί ένα τηλεφώνημα από το Κέντρο 

Ελέγχου Λοιμώξεων της Ατλάντα (CDC) στις 13 Ιουνίου του ίδιου έτους, που ζητούσε από 

την εταιρία αλλά και από άλλους κατασκευαστές ταμπόν πληροφορίες για τη χρήση του 

προϊόντος.

Έξι ημέρες μετά το CDC ξαναεπικοινώνησε με τις κατασκευάστριες εταιρίες καλώντας τους 

σε δι-ήμερη συνάντηση τις 25-26 Ιουνίου. Τα ευρήματα της αρχικής έρευνας του CDC 

υποδείκνυαν ότι υπήρχε μία στατιστική σχέση μεταξύ της χρήσης ταμπόν και του TSS. Αυτή 

η σχέση δεν αφορούσε μία μόνο μάρκα ταμπόν, αλλά αναφερόταν γενικά στη χρήση του 

προϊόντος. Αντιθέτως έρευνες των υπουργείων υγείας σε Μινεσότα και Ατλάντα υποδείκνυαν 

άμεση σχέση του ταμπόν Rely με την εμφάνιση TSS.

Στο πρόδρομο στάδιο της κρίσης η εταιρία ξεκίνησε σιγά-σιγά να συλλέγει μόνη της 

πληροφορίες για τη χρήση του ταμπόν. Στην πραγματικότητα επαναλάμβανε έρευνες που είχε 

ήδη πραγματοποιήσει στο παρελθόν, ενώ η προσπάθεια της να εξετάσει τα στοιχεία που είχε 

συγκεντρώσει το CDC έπεσε στο κενό, καθώς το τελευταίο αρνήθηκε, βάσει δικαιωμάτων 

που του παρέχει ο νόμος. Οι πληροφορίες δε που η εταιρία κατάφερε να συγκεντρώσει από 

νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές δεν βοηθούσαν πολύ, με αποτέλεσμα να μην πείθεται για 

τη σχέση μεταξύ της χρήσης του προϊόντος και της εμφάνισης TSS. Αυτός ήταν και ο λόγος 

που οδήγησε την εταιρία το καλοκαίρι του 1980 να διεξάγει αναλύσεις στα εργαστήρια της 

στο βακτήριο του TSS. Τα ευρήματα της δεν συνέπιπταν με τα αντίστοιχα των δυο
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υπουργείων υγείας, καθώς συμπέρανε ότι το υπεραπορροφητικό υλικό του Rely δεν ευνοούσε 

την ανάπτυξη του βακτηρίου του TSS.

Παρόλο που η εταιρία πίστευε ότι το θέμα είχε λήξει, ανακοίνωση του CDC στις 15 

Σεπτεμβρίου τη φέρνει σε δύσκολη θέση, καθώς ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τη δεύτερη 

έρευνα που διεξήγαγε, από τις 42 γυναίκες που εμφάνισαν το σύνδρομο τοξικού σοκ το 71% 

είχε χρησιμοποιήσει το προϊόν της Procter & Gamble. Μετά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση η 

εταιρία βρέθηκε να αμύνεται συνεχώς, καθώς ο FDA ανακινούσε συνεχώς το θέμα στα ΜΜΕ 

προκειμένου να αναγκάσει την εταιρία να αποσύρει το προϊόν της από την αγορά [149], Αντί 

μάλιστα να το αρνηθεί, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του FDA, Wayne L. Pines, 

θριαμβολογούσε στους δημοσιογράφους της εφημερίδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Καθόλη τη διάρκεια των γεγονότων, εξασφαλίζαμε την ενημέρωση των ΜΜΕ 

ώστε να διατηρείται ζωντανή η ιστορία. Θέλαμε να κορρένονμαι την αγορά με 

πληροφορίες για το Rely. Επίτηδες καθυστερούσαμε την έκδοση δελτίων τύπου 

για να αυξήσουμε την επίδραση των ΜΜΕ. Επρόκειτο για συγχρονισμένη και 

σκόπιμη προσπάθεια διαρκούς πληροφόρησης του κοινού»

Παρόλο που η εταιρία δεν είχε δείξει σημάδια ότι δε θα συνεργαζόταν με τον FDA, οπότε και 

δεν της άρμοζε αυτή η επίθεση, πρέπει να σημειωθεί ότι η ευθύνεται καθώς σε όλη τη 

διάρκεια του πρόδρομου σταδίου της κρίσης (μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο), ενώ διεξήγαγε 

αναλύσεις για τη διακρίβωση της αλήθειας δεν κατέστρωσε κανένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης 

σε περίπτωση που αποδεικνυόταν ότι ευθυνόταν για το TSS.

Συνεπώς το τηλεφώνημα του FDA στις 15 Σεπτεμβρίου, με το οποίο ζητούσε να μιλήσει με 

τους Harness ή Butler ή Smale, διευθυντή, αντι-διευθυντή ή πρόεδρο αντίστοιχα της εταιρίας, 

έπιασε εντελώς απροετοίμαστη την εταιρία. Καθώς όλοι οι ανωτέρω απούσιαζαν το 

τηλεφώνημα προωθήθηκε στον Thomas Laco, αντιπρόεδρο της εταιρίας. Ο Laco εντόπισε 

τους ανωτέρω και τους ενημέρωσε για την συνάντηση που ζητούσε ο FDA.

Παρόλο που η εταιρία δεν έλαβε μέτρα στο πρόδρομο στάδιο, μόλις εκδηλώθηκε η κρίση 

κινήθηκε ταχύτατα για τη λήψη ορισμένων δύσκολων αποφάσεων.

Ο Harness αποφασισμένος να προστατέψει πάση θυσία τη μάρκα, όρισε αμέσως τον Laco ως 

αρχηγό της ομάδας διαχείρισης κρίσεων. Κατ' εντολή του Harness η ομάδα τέθηκε υπεύθυνη 

για τη διαχείριση της κρίσης, δίχως να διακόπτει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.
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εφάρμοσε δηλαδή τη μέθοδο της απομόνωσης της κρίσης [150], Συγκεκριμένα εκτός από την 

ομάδα των 13 που οργάνωση ο Laco, τον Harness που επέβλεπε όλη την κρίση και τον Butler 

που δρούσε ως αρχηγός επιτελείου για τον συντονισμό των κινήσεων και δράσεων της 

ομάδας διαχείρισης κρίσεων, η υπόλοιπη εταιρία, συμπεριλαμβανομένου του Smale, που 

ανέλαβε τη διοίκηση της, είχε αποκλειστεί από την Rely κρίση.

Η κρίση απαιτούσε τη λήψη άμεσων μέτρων καθώς με τον FDA να υπαινίσσεται ότι το Rely 

προκαλούσε σύνδρομο τοξικού σοκ και το CDC να υπαινίσσεται ότι το TSS είναι 

θανατηφόρο το κοινό άκουγε: "το Rely σκοτώνει!" [149].

Καθώς η εταιρία δεν μπόρεσε να βρει τα δεδομένα για να αποδείξει την αθωότητα της, τελικά 

αποφάσισε ότι το όνομα και η εμπιστοσύνη ήταν πιο σημαντικά από τη μάρκα και 

εγκατέλειψε την στρατηγική της αντιμαχόμενης αδράνειας (unconflicted inertia).

Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων αποφάσισε να στείλει τον Laco να συναντηθεί με μέλη του 

FDA και του CDC στα γραφεία του FDA στο Maryland. Ο σκοπός ήταν να ανταλλάξουν 

στοιχεία αν και η θέση του FDA ήταν απλή και ειλικρινής: «Εκτός και αν η εταιρία είχε 

κάποια δικαιολογία για τη διατήρηση του προϊόντος στην αγορά, το προϊόν θα έπρεπε να 

αποσυρθεί αμέσως».

Η θέση της P&G ήταν ότι: (α) η εκτεταμένη κάλυψη του TSS θέματος από τα ΜΜΕ πιθανώς 

να είχε επηρεάσει αρνητικά το CDC, (β) ορισμένες τεχνικές έρευνας ήταν αμφισβητήσιμες 

και (γ) μπορούσε να αντικρούσει ορισμένα δεδομένα.

Παρόλο που η εταιρία δεν είχε πολύ χρόνο να προετοιμαστεί, πρότεινε τη λύση της 

προειδοποιητικής σήμανσης στη συσκευασία του Rely. Το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν 

όμως ότι ο FDA έδωσε μόνο μία βδομάδα προθεσμία στην εταιρία για να μελετήσει τα 

στοιχεία του CDC και να ετοιμάσει την απάντηση της.

Αβέβαιη για το μέλλον του Rely, η εταιρία σταμάτησε την παραγωγή. Η P&G διέθετε εκείνη 

την στιγμή απόθεμα για ένα μήνα και καθώς το λιγότερο που θα απαιτούνταν ήταν η 

τοποθέτηση ειδικής προειδοποιητικής σήμανσης στο προϊόν, αποφάσισε να μην συνεχίσει την 

παραγωγή πακέτων δίχως σήμανση. Επιπλέον δεν ήθελε αυτή η σύνδεση της με ένα κακό 

προϊόν να δημιουργήσει προβλήματα στα άλλα προϊόντα της.

Το πρόβλημα όμως δεν ήταν η διακοπή της παραγωγής, αλλά το γεγονός ότι το έμαθε μία 

εφημερίδα του Saint Louis και το ανακοίνωσε στον κόσμο, δίνοντας την εικόνα ότι η P&G 

ήξερε και δεν το έλεγε, γεγονός που αύξησε την πίεση προς την εταιρία, και κλιμάκωσε την 

κρίση. Η εταιρία λειτουργώντας με το στυλ διοίκησης που εφάρμοζε πάντα, δηλαδή μόνο σε
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"need-to-know" βάση και μη διαθέτοντας έναν υπεύθυνο επικοινωνιών (PR) στις 

συνατνήσεις, δεν προετοιμάστηκε για την αντίδραση του κοινού.

Το πρόβλημα όμως χειροτέρεψε όταν έρευνα του οργανισμού υγείας της Utah ανέφερε ότι 

υπήρχε στατιστική σχέση μεταξύ TSS και Rely και όταν το διήμερο 19-22 Σεπτεμβρίου η 

επιστημονική ομάδα της P&G δεν ήταν σε θέση να της δώσει τα πολεμοφόδια που 

χρειαζόταν για να προστατέψει τη μάρκα. Τα στοιχεία κατά τους εξωτερικούς συμβούλους 

ήταν ατελέσφορα, δε μπορούσαν να αποδείξουν ότι το Rely, σε σύγκριση με άλλα ταμπόν, 

είχε αμεσότερη σχέση με την εκδήλωση του TSS.

Μέσα σε αυτές τις αβέβαιες συνθήκες και μην αντέχοντας το διασυρμό του ονόματος της, η 

P&G αποφάσισε να δράσει δυναμικά. Στις 22 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε την απόσυρση του 

Rely από την αγορά και την ανάκληση όλων των προϊόντων που βρισκόταν στα χέρια 

καταναλωτών και λιανέμπορων. Χαρακτηριστικά ο Harness αναφέρει για αυτή την απόφαση 

της εταιρίας:

«Αεν γνωρίζαμε αρκετά για το τοξικό σοκ προκειμένου να δράσουμε, αλλά 

γνωρίζαμε και αρκετά ώστε να μην δράσουμε. Σε μία τέτοια περίπτωση 

καταφεύγεις στην πιο συντηρητική πράξη. Στο τέλος τέλος ήταν μία πολύ απλή 

λύση, αλλά ήταν μία πολύ συναισθηματική λύση».

Η υπόλοιπη εβδομάδα κύλησε με διαπραγματεύσεις μεταξύ της P&G και του FDA. 

Συγκεκριμένα υπήρχαν διαφωνίες ως προς το τρόπο ονομασίας της όλης δράσης (ο FDA 

προτιμούσε τον όρο ανάκληση, ενώ η P&G τον όρο απόσυρση), υπογράφηκε ψήφισμα κατά 

το οποίο η εταιρία, μη παραδεχόμενη κάποιο λάθος από μέρους της θα αναλάμβανε να 

οργανώσει ένα μαζικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω διαφήμισης, για το τοξικό σοκ. Η όλη 

διαδικασία απόσυρσης δε κράτησε παρά μόνο δύο εβδομάδες.

Επικοινωνιακή πολιτική

Όσον αφορά την επικοινωνιακή της πολιτική θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρία δέχτηκε 

αρνητική κριτική, γιατί αρχικά δεν έδωσε σημασία στα τηλεφωνήματα γυναικών στη χωρίς 

χρέωση γραμμή παραπόνων που ένιωθαν άσχημα να μιλούν για ευαίσθητα γυναικεία θέματα 

σε άνδρες τηλεφωνητές (δεν υπήρχαν ξεχωριστές γραμμές για την περίπτωση του Rely, αλλά 

αντίθετα οι γραμμές εξυπηρετούσαν όλα τα προϊόντα της εταιρίας). Επιπλέον η εταιρία δεν
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παρείχε ιατρικές συμβουλές, αλλά παρέπεμπε τους καταναλωτές να μιλήσουν με τη 

γυναικολόγο ή το θεράπων ιατρό τους.

Η εταιρία προσπάθησε να διατηρήσει και μία καλή εσωτερική επικοινωνιακή πολιτική. Σε 

τακτά χρονικά διαστήματα με αναφορές ενημέρωνε τους υπαλλήλους της για τις εξελίξεις. 

Χαρακτηριστικά παρουσιάζεται το μήνυμα του Harness 48 ώρες μετά την ανακοίνωση 

απόσυρσης του προϊόντος. Το μήνυμα αυτό περιέχει δυο φράσεις κλειδιά υπόδειγμα για 

καθένα που ζητά την εμπιστοσύνη του κοινού:

«Το οικονομικό κόστος που θα επιβαρυνθεί η εταιρία για την εθελοντική απόσυρση 

του Rely μπορεί να αποβεί υψηλό, αλλά πιστεύουμε ότι η απόφαση μας είναι σωστή 

και βρίσκεται σε συμφωνία με τη θέση της εταιρίας ότι αυτή και μόνο αυτή είναι 

υπεύθυνη για την ασφάλεια των προϊόντων της. Η αμφισβήτηση αυτής της θέσης 

μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από τις 

οικονομικές απώλειες που θα προκύψουν λόγω της μάρκας του Rely»

Το δελτίο τύπου με το οποίο στις 22 Σεπτεμβρίου η Ρ &G ανακοίνωνε την απόσυρση του 

προϊόντος ανέφερε:

Ο πρόεδρος της εταιρίας Procter & Gamble, Edward. G. Harness, ανακοίνωσε 

σήμερα την αναστολή της πώλησης των ταμπόν Rely. «Αναλαμβάνουμε την 

πρωτοβουλία να απομακρύνουμε το Rely και την εταιρία από την ασάφεια που 

επικρατεί γύρω από μία νέα ασθένεια που ονομάζεται σύνδρομο τοξικού σοκ (TSS). 

Αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι δε γνωρίζουμε κανένα ελάττωμα στο προϊόν και 

παρά τις αποδείξεις ότι τυχόν απόσυρση του Rely από την αγορά δε θα εξαλείψει τις 

πιθανότητες εκδήλωσης του TSS. Παραδείγματος χάριν, η ασθένεια εμφανίστηκε στον 

Καναδοί, όπου το Rely δεν έχει εμπορευτεί ποτέ, ενώ παρουσιάστηκε και σε άλλες 

περιοχές της Αμερικής πολύ πριν την εισαγωγή του προϊόντος σε αυτές τις αγορές.»
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Έκθεμα 64: Συνοπτική παρουσίαση κρίσης Rely - Procter & Gamble

Rely - Procter & Gamble

Πρώτη
ανακάλυψη

Μέσα του Σεπτεμβρίου του 1980

Τόπος
ανακάλυψης

Ατλάντα και Μινεσότα

Ανακαλύφτηκε
από:

Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων της Ατλάντα (CDC)

Ημερομηνίες
ανάκλησης

22 Σεπτεμβρίου 1980

Ημερομηνίες
επανακυκλοφορίας

Δεν επανακυκλοφόρησε

Αιτία κρίσης Σύνδεση προϊόντος με ένα αριθμό θανάτων που αποδόθηκαν σε μία 
ασθένεια γνωστή ως σύνδρομο τοξικού σοκ (Toxic Shock Syndrome, 
TSS).

Αρχική απόκριση 
μάνατζμεντ

1. Διεξαγωγή ερευνών.

2. Συγκεντρώση στοιχείων από νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές

3. Προσπάθεια λήψης δεδομένων από CDC.

4. Σύσταση ομάδας διαχείρισης κρίσεων με συντονιστή τον 
αντιπρόεδρο της εταιρίας, Thomas Laco.

Διορθωτικές
ενέργειες

1. Διακοπή της παραγωγής του προϊόντος.

2. Συνεργασία με CDC και FDA.

3. Ανακοίνωση στις 22 Σεπτεμβρίου της απόσυρσης του Rely από 
την αγορά και της ανάκλησης όλων των προϊόντων που 
βρισκόταν στα χέρια καταναλωτών και λιανέμπορων.

4. Γραμμές επικοινωνίας με καταναλωτές, δελτία τύπου και 
εσωτερικά υπομνήματα.

5. Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσω διαφήμισης, για 
το τοξικό σοκ.

Δράση
ανταγωνιστών

Έρευνες για διαπίστωση σχέσης μεταξύ της χρήσης του προϊόντος 
και της εμφάνισης TSS.

Υπολογισμένες
απώλειες

1. Απώλειες λόγω οριστικής απόσυρσης προϊόντος από την αγορά.

2. Γρήγορη επάνοδος μεριδίου αγοράς στις λοιπές προϊοντικές 
κατηγορίες.
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Ανάλυση

Η εταιρία επιτυχώς εφάρμοσε τη μέθοδο της απομόνωσης της κρίσης, ώστε να συνεχίζεται 

απρόσκοπτα η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Στην προσπάθεια της όμως να προστατέψει 

το όνομα της, ενώ σωστά σταμάτησε την παραγωγή του προϊόντος, δεν το γνωστοποίησε 

στους καταναλωτές. Αν η εταιρία είχε προβλέψει την αρνητική δημοσιότητα εις βάρος της 

που θα δημιουργούσε η διακοπή της παραγωγής, θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα την 

κατάσταση, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία και ανακοινώνοντας τη διακοπή της παραγωγής 

για την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης.

Η απόσυρση του προϊόντος αποτελεί άλλη μία σωστή κίνηση της εταιρίας.Εξάλλου η Ρ & G 

είχε μόνο τις ακόλουθες επιλογές:

Ο Να καταγγείλει τα δεδομένα της κυβέρνησης ως αβάσιμα και να παρουσιάσει 

τη δική της έρευνα. Η λύση αυτή όμως θα είχε κορυφώσει την κρίση, θα 

υπήρχε υποψία για τις έρευνες της, θα είχε δημιουργηθεί αρνητική 

δημοσιότητα γύρω από το όνομα της με αρνητικά αποτελέσματα στην εικόνα 

της, στο όνομα και στο μερίδιο αγοράς της. Και το πιο σημαντικό θα είχε 

προκαλέσει μία επιβεβλημένη καταναγκαστική κυβερνητική ανάκληση.

Ο Να συνεχίσει με την προσθήκη ειδικής σήμανσης στη συσκευασία. Εάν όμως ο 

FDA δε συμφωνούσε με αυτό το μέτρο και συνέχιζε την αρνητική 

δημοσιότητα, τα αποτελέσματα θα ήταν τα ίδια με αυτά που περιγράφονται 

στην προηγούμενη λύση.

Ο Να αποσύρει προσωρινά το προϊόν από την αγορά, έως ότου προκόψουν 

περισσότερα στοιχεία για τις αιτίες του TSS. Η πρόταση όμως αυτή, 

απορρίφτηκε από την εταιρία, μετά τη δημοσιότητα που πήρε η διακοπή της 

παραγωγής του προϊόντος, καθώς πίστευε ότι δε θα γινόταν αποδεκτή από το 

κοινό. Εάν βρισκόταν μία θεραπεία για το TSS, η εταιρία θα μπορούσε να 

καταφύγει στην εισαγωγή ενός νέου ταμπόν στην αγορά, βάσει της 

εικοσιπεντάχρονης εμπειρίας της στην έρευνα και ανάπτυξη γυναικείων 

προϊόντων υγιεινής.

Ο Να αποσύρει τελείως το προϊόν από την αγορά.

Η λύση που επέλεξε ήταν και η καλύτερη, καθώς αν η εταιρία είχε αποφασίσει να αντισταθεί 

όπως η Ford [151] και Firestone [152], μπορεί να είχε υποφέρει από την ίδια αρνητική

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις- Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 196



Ανάλυση περιπτώσεων

προσοχή των καταναλωτών και ΜΜΕ και από στενή κυβερνητική επιτήρηση. Η στάση της 

αυτή μάλιστα μπορεί να οδηγούσε και σε μη-εθελούσια ανάκληση, κατά την οποία δε θα είχε 

δυνατότητα ελέγχου του μηνύματος προς τους καταναλωτές.

Πως όμως ανταποκρίθηκε το αμερικάνικο καταναλωτικό κοινό σε αυτή την απόσυρση; 

Σύμφωνα με δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο, αν και το κοινό 

αρχικά είχε αντιδράσει αρνητικά, γιατί πίστευε ότι η Ρ& G είχε καθυστερήσει να αποκριθεί, 

μετά όμως από ένα μήνα, και χάρη στη διαφημιστική καμπάνια έβλεπε με θετικό τρόπο τη 

γρήγορη επίλυση της κρίσης από πλευράς της εταιρίας.

Η εταιρία παρά μία έρευνα που έγινε στην ιατρική σχολή του Harvard, σύμφωνα με την 

οποία, υπεύθυνες για την ανάπτυξη του βακτηρίου που προκαλεί TSS ήταν δύο είδη 

συνθετικών ινών που χρησιμοποιούνταν σε ορισμένα ταμπόν, και ισχυριζόταν ότι η 

προσθήκη μαγνησίου θα έλυνε το πρόβλημα, δεν προχώρησε στην παραγωγή νέου προϊόντος, 

καθώς πιστεύει ότι από σεβασμό στον καταναλωτή θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρα πριν 

προβεί σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Αυτή η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την 

Tampax, κατά την εταιρία δεν εξασφαλίζει την υγεία του καταναλωτή.
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Tylenol - Εταιρία Johnson & Johnson

ι κρίσεις του Tylenol τα έτη 1982 και 1986 αποτελούν εφαρμογή του credo της

εταιρίας. Η εθελοντική προσπάθεια της εταιρίας να προστατέψει τη δημόσια υγεία, της 

κόστισε 100 εκατομμύρια δολάρια το 1982 και 140 εκατομμύρια δολάρια το 1986.

Η 1η κρίση ήταν η πιο σοβαρή. To Tylenol πωλούνταν για 30 χρόνια, αρχικά με συνταγές. Οι 

πωλήσεις είχαν ανέλθει στο 35% της αγοράς μέχρι το 1982. Το προϊόν ξεπερνούσε σε 

πουλήσεις και τα τέσσερα ανταγωνιστικά προϊόντα μαζί. Η κατάσταση όμως άλλαξε το 

Σεπτέμβρη του 1982. Μέχρι το 1985 η εταιρία έκανε μια θεαματική επάνοδο. Το Φεβρουάριο 

του 1986 σημειώθηκε ένας ακόμη θάνατος από δηλητηρίαση από ένα τριπλά σφραγισμένο 

φιαλίδιο. Το προϊόν επανήλθε τρία χρόνια μετά (βλέπε Έκθεμα 65).

Ιστορική αναδρομή της κρίσης

Στην περίπτωση της J & J και του προϊόντος Tylenol η κρίση ξεκίνησε όταν ο Jimmy Murray, 

εργαζόμενος του τμήματος δημοσίων σχέσεων, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από ένα 

δημοσιογράφο της Chicago Tribune. Ο δημοσιογράφος ρώτησε ορισμένες μάλλον βασικές 

ερωτήσεις για το Tylenol και την εταιρία και τη σχέση της με την εταιρία McNeil Consumer 

Products. Η όλη αυτή συζήτηση προκάλεσε την ανησυχία του εργαζομένου, που την ανέφερε 

στο διευθυντή δημοσίων σχέσεων της εταιρίας, Robert Kniffen. Ο δημοσιογράφος ρωτούσε 

στοιχεία τα οποία οποιοσδήποτε δημοσιογράφος που ασχολείται με το βιομηχανικό ρεπορτάζ 

θα έπρεπε να γνωρίζει, γεγονός που σήμαινε ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος δεν 

δραστηριοποιούταν σε αυτό το χώρο. Ο Kniffen σε μία προσπάθεια να εξακριβώσει τι 

συμβαίνει, τηλεφώνησε στο δημοσιογράφο απαιτώντας να μάθει τι συμβαίνει. Η απάντηση 

που του δόθηκε ήταν ότι διερευνούσε μία υποψία του ιατροδικαστή του Σικάγο ότι το 

Tylenol ευθυνόταν για έναν θάνατο, που παρουσιάστηκε στις 8 Φεβρουάριου του 1982.

Ο Kniffen ενημέρωσε τον προϊστάμενο του, αντιπρόεδρο δημοσίων σχέσεων της εταιρίας, 

Larry Foster, που με την σειρά του ενημέρωσε τους J.E. Burke και Dave Collins, CEO και 

αντιπρόεδρο της εταιρίας. Ο Collins, που μόλις πρόσφατα είχε αναλάβει τα καθήκοντα του 

στην εταιρία ένιωσε φόβο όταν άκουσε τα ονόματα "Johnson & Johnson" και "Tylenol", 

συνδεδεμένα με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη συνδέεται με λέξεις όπως "θάνατος" και 

"δηλητηριάσεις". Μη χάνοντας χρόνο ο Burke ζήτησε από τους Kniffen και Collins να
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μεταβούν με ελικόπτερο στις εγκαταστάσεις της McNeil στο Fort Washington και από τον 

Collins να αναλάβει δράση.

Η J& J δε διέθετε σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για τέτοιες περιπτώσεις, σε αντίθεση με σήμερα 

που κάθε στέλεχος της εταιρίας διαθέτει δύο αντίγραφα του σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων, 

ένα στο γραφείο και ένα στο σπίτι, σε περίπτωση που χρειαστεί. Επιπλέον από τη 

συγκεκριμένη κρίση απούσιαζε κάποιο πρόδρομο στάδιο, που θα επέτρεπε στην επιχείρηση 

να προετοιμαστεί κατάλληλα για την αντιμετώπιση τους.

Μέσα σε μιάμιση ώρα ο διευθυντής της εταιρίας:

Ο Όρισε ένα στέλεχος να αναλάβει δράση και να μάθει τι συμβαίνει (αναγνώριση 

και απομόνωση της κρίσης και ορισμός ομάδας διαχείρισης κρίσεων)

Ο Κανόνισε την επι τόπου μετάβαση του διαχειριστή κρίσεων (συγκέντρωση 

στοιχείων)

Ο Όρισε στη συνοδεία του έναν υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων (επικοινωνία κατά 

τη διάρκεια της κρίσης)

Ο Απαίτησε την ενημέρωση της διεύθυνσης (επικοινωνία κατά τη διάρκεια της 

κρίσης)

Ο Burke δε θα μπορούσε να επιλέξει καλύτερο διαχειριστή κρίσεων. Ο Collins γνώριζε το 

Σικάγο και από το ελικόπτερο τηλεφώνησε σε γνωστό του δικηγόρο και του ζήτησε να 

προσπαθήσει να συγκεντρώσει πληροφορίες από τον ιατροδικαστή, την αστυνομία ή 

οποιαδήποτε άλλη πηγή. Επιπλέον ως πρώην πρόεδρος της εταιρίας McNeil Pharmaceuticals, 

θυγατρικής της McNeil consumer, γνώριζε καλά τον πρόεδρο της, Joe Chiesa.

Ο Collins έθεσε μία σειρά από προτεραιότητες:

1. το σταμάτημα των φόνων

2. την εύρεση των αιτιών τους

3. την παροχή βοήθειας σε αυτούς που βρισκόταν σε δύσκολη θέση

Όσο όμως αυξανόταν ο αριθμός των θυμάτων (που τελικά ανήρθε σε επτά), ο φόβος και η 

αβεβαιότητα απλωνόταν στη χώρα, καθώς μία από τις πιο αξιόπιστες φαρμακοβιομηχανίες, 

της οποίας το αναλγητικό Tylenol καταλάμβανε το 35% του μεριδίου αγοράς και ξεπερνούσε 

σε πωλήσεις και τα τέσσερα κύρια ανταγωνιστικά του προϊόντα μαζί, συνδεόταν με περίεργες 

δηλητη ριάσεις [153],

Τι όμως έπρεπε να γίνει με τα αποθέματα; Η εταιρία είχε συνεργαστεί με την αστυνομία, 

προκειμένου να βρει κάποια αιτία για το σαμποτάζ. Στην αρχή η σκέψη ανέτρεξε σε κάποια
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δυσλειτουργία των μηχανημάτων ή σαμποτάζ από κάποιον εργαζόμενο ως πιθανά 

υπεύθυνους για τους φόνους. Από έρευνες τις αστυνομίας και του FBI όμως, διαπιστώθηκε 

ότι οι μολυσμένες με κυάνιο κάψουλες προέρχονταν από διαφορετικά εργοστάσια 

παραγωγής, που σε συνδυασμό με τις έρευνες που έγιναν στο εργοστάσιο υποδήλωναν ότι 

υπήρχε μικρή πιθανότητα η αλλοίωση να είχε γίνει από κάποιον εργαζόμενο. Το γεγονός ότι 

βρέθηκαν παρτίδες από το Τέξας και την Πενσυλβάνια αλλοιωμένες, οφειλόταν στον τρόπο 

λειτουργίας της εταιρίας διανομής. Συνεπώς η αλλοίωση οφειλόταν σε κάποιον ψυχοπαθή 

που γυρνώντας στα φαρμακεία του Σικάγο μόλυνε τα προϊόντα και τα επαναπουλούσε στα 

ίδια καταστήματα για να διατηρήσει τη τιμολογιακή διαφορά. Όταν έγινε γνωστό ότι η 

αλλοίωση του προϊόντος ήταν αποτέλεσμα εξωτερικής επίδρασης, το σταμάτημα των φόνων 

δεν ήταν μέσα στις δυνατότητες της εταιρίας. Υπεύθυνοι για αυτό ήταν το FBI και η 

αστυνομία του Σικάγο, αν και η εταιρία θα βοηθούσε με όποιο τρόπο μπορούσε στην εύρεση 

του υπευθύνου.

Μέχρι όμως αυτού του σημείου στις 2 Οκτωβρίου, πολύς χρόνος και ενέργεια είχε χαθεί, 

καθώς ο Collins προσπαθούσε να διαπιστώσει εάν οι εγκαταστάσεις ήταν ασφαλείς και αν οι 

εργαζόμενοι είχαν ανάμειξη, ο Foster συζητούσε με δημοσιογράφους για ποσότητες κυανίου 

που δεν είχαν σχέση με την κρίση και ο Kniffer ανίχνευε παρτίδες φαρμάκων. Δηλαδή η 

κρίση είχε απομονωθεί και με την ανακάλυψη της αιτίας αλλοίωσης, η κρίση εστιάστηκε στο 

ερώτημα: Μπορεί να σωθεί το Tylenol;

To FBI και η αστυνομία έκαναν εκκλήσεις στην εταιρία να μην αποσύρει το προϊόν, 

φοβούμενοι μη δοθεί στους τρομοκράτες η εικόνα ότι μπορούν να γονατίσουν εύκολα τις 

αμερικάνικες εταιρίες. Το αίτημα τους θα γινόταν δεκτό αν στις 5 Οκτωβρίου δεν συνέβαινε 

και άλλος θάνατος από αλλοίωση του προϊόντος με στρυχνίνη, προφανώς από κάποιον 

μιμητή.

Έχοντας ολοκληρώσει το στάδιο κορύφωσης της κρίσης η εταιρία εστίαζε στο πως μπορεί να 

σώσει το προϊόν απομακρύνοντας το, τροποποιώντας τη συσκευασία του και επανεισάγοντας 

το στην αγορά.

Η πρωτοποριακή, τριπλής ασφάλειας συσκευασία παρουσιάστηκε στο τύπο στις 11 

Νοεμβρίου σε μία τηλεδιάσκεψη που εξέπεμψαν με δορυφόρο ταυτόχρονα σε 29 ξενοδοχεία 

της χώρας, όπου είχαν συγκεντρωθεί δημοσιογράφοι.
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Επικοινωνιακή πο/ατική

Κατά τη διάρκεια της κρίσης στις εφημερίδες της Αμερικής εμφανίζοντας 80.000 άρθρα, 

μεταδίδονταν εκατοντάδες ώρες συζητήσεων σε τοπικά, εθνικά κανάλια και ραδιόφωνα και 

έγιναν πάνω από 2.000 τηλέφωνα στην εταιρία ζητώντας πληροφορίες.

Η καλή επικοινωνία που είχε χτίσει με τα ΜΜΕ η εταιρία τη βοήθησε να αντιμετωπίσει 

καλύτερα την κρίση. Οι δημοσιογράφοι έδειχναν να εμπιστεύονται τον Foster, ενώ δεν ήταν 

λίγες οι φορές που συνεργάζονταν και αντάλλασσαν στοιχεία στην προσπάθεια τους αν 

επιλύσουν την υπόθεση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός δημοσιογράφου που 

προκειμένου να διερευνήσει μία υπόθεση του αναφορικά με του που έλαβε χώρα το 

σαμποτάζ, ζήτησε από τον Foster να του ανιχνεύσει την πορεία ενός φορτίου. Σε μία άλλη 

περίπτωση οι δημοσιογράφοι ρωτούσαν να μάθουν αν στους χώρους παραγωγής του Tylenol 

υπήρχαν κυανιούχες ουσίες. Ο Foster μετά από έλεγχο το διέψευσε πλήρως, για να μάθει 

αργότερα χάρη σε ένα τηλεφώνημα δημοσιογράφου από το Associated Press ότι 

χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις της McNeil. Μιλώντας στους μάνατζερ της McNeil 

ανακάλυψε ότι κυανιούχες ουσίες όντως χρησιμοποιούνται στη διαπίστευση ποιότητας και 

δεν έρχονται έπ’ ουδενοί σε επαφή με την παραγωγή. Ο Foster προκείμενου να μην 

κατηγορηθεί ότι προσπαθεί να αποκρύψει την αλήθεια, ενημέρωσε τον δημοσιογράφο που 

ανακίνησε το θέμα, ζητώντας του να προσέξει προκειμένου να μην ξεφύγει από έλεγχο και να 

μην παρεξηγηθεί από τους ανθρώπους. Την ίδια παράκληση έκανε και σε δεύτερο 

δημοσιογράφο που τον προσέγγισε για αυτό το θέμα. Όταν η ιστορία μαθεύτηκε και σε τρίτο 

δημοσιογράφο, ο Foster, αναγνωρίζοντας ότι ήταν ζήτημα χρόνου μέχρι να εξαπλωθεί το νέο, 

ζήτησε από τους δημοσιογράφους να το δημοσιεύσουν χωρίς υπερβολές, ώστε να μην 

συμβάλλουν στον πανικό που επικρατούσε. Πράγματι οι δημοσιογράφοι αντιμετώπισαν 

ήρεμα το θέμα και το δημοσίευσαν στα κυριακάτικα φύλλα τους, χωρίς υπερβολές, 

αναφέροντας απλά ότι τους είχε πει ο Foster. Η σχέση εμπιστοσύνης δηλαδή που είχε 

αναπτύξει με τα ΜΜΕ η εταιρία όλα αυτά τα χρόνια τη βοήθησε να εξέλθει από μία δύσκολη 

κατάσταση [154],

Η εμπιστοσύνη όμως των καταναλωτών στο Tylenol χανόταν. Σε δωρεάν γραμμή 

επικοινωνίας που είχε δημιουργήσει η McNeil είχαν μέχρι το Νοέμβριο επικοινωνήσει 30.000 

καταναλωτές, ανήσυχοι για την ασφάλεια του Tylenol.
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Στην προσπάθεια της να προστατέψει τη μάρκα η εταιρία δημοσίευσε ολοσέλιδες 

διαφημίσεις στον τύπο στις οποίες ζητούσε από τους καταναλωτές να ανταλλάξουν τις 

κάψουλες Tylenol με ταμπλέτες.

Μία εβδομάδα μετά την κρίση ο Burke, πήγε στο εργοστάσιο της McNeil και έβγαλε ένα 

συναισθηματικό λόγο στους εργαζομένους ότι το προϊόν θα επανέλθες βασιζόμενος στην 

αλλαγή της στάσης των καταναλωτών, βάσει ερευνών που είχε διεξάγει. Αυτό βελτίωσε το 

κλίμα στην εταιρία και οι εργαζόμενοι κυκλοφορούσαν με μπλουζάκια και κονκάρδες που 

ανέγραφαν: "WeTeback!".

Η J&J υποστήριξε τη θυγατρική της στην κρίση. Δεν άφησε την McNeil να επωμιστεί μόνη 

της το κόστος των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα την έφερνε σε δυσχερή οικονομική 

θέση.

Στα θέματα της επικοινωνιακής πολιτικής της εταιρίας, πέραν της γραμμής επικοινωνίας των 

καταναλωτών και της διαφήμισης στις εφημερίδες στις 12 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβάνονται: 

Μονόλεπτη διαφήμιση που έπαιξε Οκτώβριο-Νοέμβριο και παρουσίαζε το 

διευθυντή ιατρικών θυμάτων της McNeil, Dr. Thomas Gates, να ενημερώνει 

τους καταναλωτές για την επιστροφή του Tylenol στην αγορά 

Παρουσία στελεχών της εταιρίας στα τηλεοπτικά σόου "60 Minutes", 

"Donahue" και "Nightline" και συνεντεύξεις στις εφημερίδες "Fortune" και 

"Wall Street Journal".

Με αποστολή 450.000 e-mail σε ιατρούς, διανομείς και λιανέμπορους.

11 Με προσφορά εκπτωτικού κουπονιού μετά την επανεισαγωγή του προϊόντος 

στην αγορά, το οποίο οι καταναλωτές θα μπορούσαν να προμηθευτούν είτε 

από ένα τηλέφωνο που ανακοίνωσε ο Burke στη συνέντευξη είτε από ειδική 

διαφήμιση.

To Tylenol με τριπλή συσκευασία παρουσιάστηκε στην αγορά 10 εβδομάδες μετά την 

απόσυρση του και σε λίγο χρόνο με έντονη διαφήμιση κατόρθωσε να ανακτήσει το 80% των 

πωλήσεων του.
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Έκθεμα 65: Συνοπτική παρουσίαση κρίσης Tylenol - Johnson & Johnson

Tylenol - Johnson & Johnson

Πρώτη
ανακάλυψη

1982 και 1986

Τόπος
ανακάλυψης

Αρχικά Σικάγο και αργότερα Τέξας και την Πενσυλβάνια

Λ νακαλ.ύφτηκε 
από:

Το τμήμα δημοσίων σχέσεων της εταιρίας, χάρη σε ένα τηλεφώνημα 
από ένα δημοσιογράφο της Chicago Tribune.

Ημερομηνίες
ανάκλησης

5 Οκτωβρίου 1982

Ημερομηνίες
επανακυκλοφορίας

11 Νοεμβρίου 1982

Αιτία κρίσης Θάνατος καταναλωτή από χρήση Tylenol στις 8 Φεβρουάριου του 
1982, λόγω σαμποτάζ προϊόντος.

Αρχική απόκριση 
μάνατζμεντ

1. Αναγνώριση και απομόνωση της κρίσης και ορισμός ομάδας 
διαχείρισης κρίσεων.

2. Συγκέντρωση στοιχείων.

3. Συνεργασία με FBI και τύπο.

Διορθωτικές
ενέργειες

1. Ολοσέλιδες διαφημίσεις στον τύπο στις οποίες ζητούσε από τους 
καταναλωτές να ανταλλάξουν τις κάψουλες Tylenol με 
ταμπλέτες.

2. Παρουσία στελεχών της εταιρίας σε τηλεοπτικά σόου και άρθρα 
σε εφημερίδες.

3. Αποστολή e-mail σε ιατρούς, διανομείς και λιανέμπορους.

4. Καλή επικοινωνία με εργαζομένους.

5. Ανάκληση προϊόντος.

6. Επανεισαγωγή του προϊόντος με τριπλή συσκευασία προϊόντος, 
που παρουσιάστηκε στο τύπο στις 11 Νοεμβρίου σε μία 
τηλεδιάσκεψη που εξέπεμψαν με δορυφόρο ταυτόχρονα σε 29 
ξενοδοχεία της χώρας, όπου είχαν συγκεντρωθεί δημοσιογράφοι.

7. Προσφορά εκπτωτικού κουπονιού μετά την επανεισαγωγή του 
προϊόντος.

Δράση
ανταγωνιστών

Δεν αναφέρεται κάτι στη βιβλιογραφία

Υπολογισμένες
απώλειες

1. 100 εκατομμύρια δολάρια το 1982 και 140 εκατομμύρια δολάρια 
το 1986.

2. Μικρή απώλεια μεριδίου αγοράς (ανάκτηση 80% πωλήσεων 
δέκα εβδομάδες μετά την επανεισαγωγή του προϊόντος.
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Ανάλυση

Η κρίση του Tylenol έδειξε στην εταιρία πόσο απροετοίμαστη ήταν για μία κρίση. Πολλοί 

είναι αυτοί βέβαια που υποστηρίζουν ότι η εταιρία τα κατάφερε χάρη στο credo της, που 

ουσιαστικά λειτούργησε ως σχέδιο διαχείρισης κρίσεων [155],

Ο Foster, προσπαθώντας να εξηγήσει την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης από την J&J, την 

απέδωσε:

1. στην ειλικρίνεια ως προς τον τύπο

2. στην προθυμία της να απομακρύνει πάση θυσία το προϊόν

3. στην εμπιστοσύνη του κοινού

Η επιτυχής αντιμετώπιση της κρίσης οφείλεται στη ταχύτατη ανάκληση ολόκληρης της 

παρτίδας από την οποία προέρχονταν τα μολυσμένα φιαλίδια, στην αναστολή των 

διαφημίσεων της, στη δημόσια εμφάνιση των υπευθύνων της εταιρίας, στη διαφάνεια των 

χειρισμών και στη μη-προσπάθεια συγκάλυψης του γεγονότος με επιφανειακές και 

ευπρόσληπτες δικαιολογίες, στην επανέκδοση του προϊόντος με νέα συσκευασία και 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά [156], στη συνεργασία με τις αρχές και στη συμπόνια και 

κατανόηση που επέδειξε προς τα θύματα [157],

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μετά από τέσσερα χρόνια το σκηνικό επαναλήφτηκε όταν μία 

γυναίκα πέθανε από τη χρήση του παυσίπονου. Η εταιρία απέσυρε αμετάκλητα το Tylenol 

από την αγορά και το αντικατέστησε με ταμπλέτες σε σχήμα κάψουλας, προσφέροντας στους 

καταναλωτές που είχαν στην κατοχή τους, είτε αντικατάσταση είτε επιστροφή χρημάτων. Το 

εντυπωσιακό ποσοστό του 95% προτίμησε να αντικαταστήσει το προϊόν από το να κάνει 

χρήση του δικαιώματος επιστροφής χρημάτων, γεγονός που έδειξε ότι η πλειοψηφία των 

καταναλωτών είχε πειστεί ότι η εταιρία είχε πέσει θύμα του παράφρονα δολοφόνου. Συνεπώς 

τέσσερα χρόνια μετά επιβραβεύτηκε η στρατηγική που εφάρμοσε η εταιρία και η οποί 

ενδυνάμωσε τη σχετική ανταγωνιστική της θέση στην αγορά. Δικαιώθηκε δηλαδή η χρόνια 

ενασχόληση της εταιρίας με ποιοτικά προϊόντα, που είχε ως αποτέλεσμα το χάσιμο ενός 

ισχυρού ονόματος που να μην μπορεί να αμαυρωθεί, ακόμη και αν γινόταν στόχος 

παρανοϊκών ή άλλων εξτρεμιστικών στοιχείων.
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Jack in the Box - Εταιρία Foodmaker Inc.

j ία από τις μεγαλύτερες κρίσεις εξαιτίας μολυσμένου προϊόντος ξέσπασε στην 

m/VL περιοχή της Καλιφόρνια και της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 1993 

και αφορούσε την αλυσίδα εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης Jack in the Box [158],

Ιστορική αναδρομή της κρίσης

Η εταιρία βρέθηκε σε δυσχερή θέση όταν, λόγω διοχέτευσης μολυσμένου κρέατος, επήλθε ο 

θάνατος τριών παιδιών στην περιοχή της Ουάσινγκτον και ενός στην Καλιφόρνια, αλλά και 

δηλητηριάστηκαν περισσότερα από 300 άτομα (βλέπε Έκθεμα 66). Η μόλυνση οφειλόταν στο 

θανατηφόρο βακτήριο E-Coli, το οποίο είχε αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που το καθιστούσε 

άκρως επικίνδυνο για οργανισμούς με ευαίσθητο ανοσοποιητικό σύστημα (κυρίως δηλαδή 

των μικρών παιδιών και των μεγάλων σε ηλικία ατόμων).

Οι δηλητηριάσεις και οι θάνατοι προκάλεσαν μία σειρά αγωγών, αλλά και το φόβο των 

καταναλωτών ως προς τα προϊόντα της εταιρίας και επέφεραν τριγμούς στην επιχειρησιακή 

δομή της εταιρίας. Κατά την εκδήλωση της κρίσης καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από 

πλευράς της εταιρίας να κρατηθεί ενιαία γραμμή και από τα 1231 καταστήματα της (816 

ιδιόκτητα και 415 που είχαν αναπτυχθεί με το σύστημα franchising), γεγονός όμως που δεν 

επιτεύχθηκε καθώς 100 από τους franchisees στράφηκαν με αγωγές κατά της μητρικής και 

παρασκευάστριας εταιρίας των τροφίμων των Jack in the Box, την Foodmaker Inc.

Η εταιρία περιήλθε σε άσχημη οικονομική κατάσταση, καθώς τον πρώτο χρόνο της κρίσης 

παρουσίασε μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τάξης του 168%, ενώ και τον 

επόμενο χρόνο παρουσίασε ζημιές 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Την κατάσταση επιβάρυνε 

ο σκληρός δικαστικός αγώνας των 100 franchisees που απαιτούσαν από την Foodmaker Inc. 

100 εκατομμύρια δολάρια, ως αποζημίωση για το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο είχαν 

περιέλθει, οι αγωγές 400 ατόμων που αποδεδειγμένα είχαν υποστεί βλάβη υγείας, και οι 

αποζημιώσεις που επιδίκασε το ομοσπονδιακό δικαστήριο στις οικογένειες των θυμάτων, που 

κυμαίνονταν από 1 έως 1,3 εκατομμύρια δολάρια [159], Επιπλέον, η δημιουργία από την 

εταιρία ενός κέντρου παρακολούθησης των πληγέντων από τη δηλητηρίαση στο Seattle, αν 

και μείωσε τις απαιτήσεις προς την εταιρία, δυσχέρανε την χρηματοοικονομική της θέση. 

Αντιθέτως, ο κύριος προμηθευτής κρεάτων της Foodmaker Inc., η Vons Company, δεν 

αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα λόγω της κρίσης. Η τελευταία προσπάθησε να κρατήσει
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επίσημα ουδέτερη στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, αν και άφησε να διαρρεύσει ότι τα 

Jack in the Box δεν χρησιμοποιούσαν όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής κατά την παρασκευή 

του κρέατος, ενώ άσκησε ιδιαίτερα έντονη κριτική για τη θερμοκρασία ψησίματος των 

burgers, επισημαίνοντας ότι αν η θερμοκρασία ήταν αρκετά υψηλή πολλά από τα βακτηρίδια 

θα εξολοθρεύονταν και το διατροφικό σκεύασμα θα ήταν ασφαλές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ τα Jack in the Box θα μπορούσαν για να ελαφρύνουν τη 

θέση τους να ακολουθήσουν την στρατηγική scapegoating, δηλαδή να επιρρίψουν τις ευθύνες 

στον προμηθευτή, δεν ακολούθησαν αυτή την τακτική, αλλά αντίθετα έστιασαν την 

προσπάθεια τους προκειμένου να εξασφαλίσουν το ταχύτερο δυνατό τη διασφαλισμένη 

επάνοδο των προϊόντων της εταιρίας.

Η επιχείρηση έθεσε δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν να ανακτήσει το χαμένο μερίδιο αγοράς της 

και ο δεύτερος να επαναπροσδιορίσει την αντιληπτική εικόνα της αγοράς στόχου ως προς τα 

προϊόντα της επιχείρησης. Οι στρατηγικές κινήσεις της εταιρίας προς αυτή την κατεύθυνση 

είχαν έντονη τη χροιά της αμυντικής θωράκισης με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής της θέσης, μέσω μίας επιθετικής στρατηγικής (offensive defense). 

Συγκεκριμένα η εταιρία προχώρησε σε αλλαγή του τρόπου παραγωγικής διαδικασίας 

θέτοντας νέες προδιαγραφές, τόσο κατά την παραμονή του στον παρασκευαστή, όσο και 

κατά την επεξεργασία του στα καταστήματα της Jack in the Box. Επιπλέον η εταιρία 

προχώρησε στην αλλαγή του προμηθευτή κρέατος. Κατά αυτόν τον τρόπο έμμεσα 

αναγνώρισε την ύπαρξη ευθύνης του προμηθευτή, δίχως να του προσάψει άμεσα κατηγορίες 

για το μολυσμένο κρέας. Αυτός ο τρόπος χειρισμού είχε ως αποτέλεσμα να μην εμπλακεί η 

εταιρία σε δικαστικούς αγώνες με την προμηθεύτρια εταιρία.

Επιπλέον η εταιρία θέσπισε 12μελή ομάδα διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τόσο τη διαχείριση 

της κρίσης όσο και την αναδιοργάνωση της εταιρίας. Η τελευταία δε ήταν επιβεβλημένη, 

προκειμένου η εταιρία να αντεπεξέλθει στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος 

[158], Την ηγεσία της ομάδας ανέλαβε ο CEO, Jack Goodall, ο οποίος δεν εστίασε στο 

πρόβλημα του μολυσμένου κρέατος, αλλά αυτό που προσπάθησε να δείξει και να επιτύχει με 

τις ενέργειες και τις κατευθύνσεις του, είναι ότι το περιστατικό δε θα ξανασυμβεί και τα Jack 

in the Box θα είναι και πάλι τα εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης, που θα προσφέρουν 

προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.
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Έκθεμα 66: Συνοπτική παρουσίαση κρίσης Jack in the Box - Foodmaker Inc

Jack in the Box - Foodmaker Inc.

Πρώτη
ανακάλυψη

Ιανουάριο του 1993

Τόπος
ανακάλυψης

Περιοχή της Ουάσινγκτον και Καλιφόρνια

Λ νακαλύφ τήκε: Λόγω θανάτου τριών παιδιών στην περιοχή της Ουάσινγκτον και 
ενός στην Καλιφόρνια

Ημερομηνίες
ανάκλησης

Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της φύσης του προϊόντος. Η εταιρία 
άλλαξε προμηθευτή κρέατος

Ημερομηνίες
επανακυκλοφορίας

-

Αιτία κρίσης Διοχέτευση μολυσμένου από Ε. Coli κρέατος.

Αρχική απόκριση 
μάνατζμεντ

1. Προσπάθεια διατήρησης ενιαίας γραμμής και από τα 1231 
καταστήματα της.

2. Σύσταση 12μελούς ομάδας διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τόσο τη 
διαχείριση της κρίσης όσο και την αναδιοργάνωση της εταιρίας.

Διορθωτικές
ενέργειες

1. Δημιουργία από την εταιρία ενός κέντρου παρακολούθησης των 
πληγέντων από τη δηλητηρίαση στο Seattle.

2. Αλλαγή του τρόπου παραγωγικής διαδικασίας θέτοντας νέες 
προδιαγραφές, τόσο κατά την παραμονή του στον παρασκευαστή, 
όσο και κατά την επεξεργασία του στα καταστήματα της Jack in 
the Box.

3. Αλλαγή του προμηθευτή κρέατος.

4. Προβολή διαφημιστικών σπότ

Δράση
ανταγωνιστών

Δεν αναφέρεται κάτι στη βιβλιογραφία.

Υπολογισμένες
απώλειες

1. Τον πρώτο χρόνο της κρίσης παρουσίασε μείωση των
οικονομικών αποτελεσμάτων της τάξης του 168%, ενώ και τον 
επόμενο χρόνο παρουσίασε ζημιές 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

2. Αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων των 100
franchisees, αλλά και αποζημιώσεις που επιδίκασε το
ομοσπονδιακό δικαστήριο στις οικογένειες των θυμάτων, που
κυμαίνονταν από 1 έως 1,3 εκατομμύρια δολάρια.
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Επικοινωνιακή πολιτική

Όσον αφορά την επικοινωνιακή της πολιτική, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρία είχε ως 

στόχο την επανάκτηση της αξιοπιστίας της. Σημαντικό κομμάτι ήταν τα διαφημιστικά σποτ 

με τα οποία η εταιρία ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι τα JIB είχαν επιστρέφει, παρέχοντας 

πλέον τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γευματίζουν σε εστιατόρια όπου επικρατεί η 

καθαριότητα, η σωστή εξυπηρέτηση και η βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων.

Ανάλυση

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες από πλευράς της εταιρίας βελτίωσαν μεν ελαφρά την 

ανταγωνιστική της θέση, αλλά δεν βοήθησαν στη γρήγορη ανάκαμψη από την κρίση. Το 

ζητούμενο λοιπόν είναι ποιον τρόπο δράσης θα μπορούσε να ακολουθήσει η εταιρία, 

προκειμένου να έχει θετικότερα αποτελέσματα.

Κατά πρώτο λόγο η επιχείρηση θα έπρεπε να προχωρήσει στην οριοθέτηση ομάδας 

ασφάλειας προϊόντος, με σαφείς αρμοδιότητες αναφορικά με την καταλληλότητα των 

προϊόντων, τη διακίνηση τους προς τα σημεία πώλησης και τη διοχέτευση τους προς τους 

καταναλωτές. Η ομάδα αυτή θα έπρεπε να στελεχωθεί από χημικούς τροφίμων και στελέχη 

μάρκετινγκ. Οι πρώτοι θα αναλάμβαναν την επίβλεψη των προϊοντικών χαρακτηριστικών, 

προκειμένου να επιτυγχάνεται η σωστή διατήρηση και επεξεργασία των προϊόντων. Οι 

δεύτεροι θα οριοθετούσαν τις σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων (αγορά στόχο, 

διανομείς, δικαιοχρήστες).

Κατά δεύτερο λόγο η επιχείρηση θα έπρεπε να προχωρήσει σε αξιολογήσεις των 

προμηθευτών κρέατος μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων (χρόνος παράδοσης, χρόνος ωφέλιμης 

ζωής κ.α.).

Επιπλέον θα έπρεπε να μεριμνήσει περισσότερο για την επάνοδο των καταναλωτών στην 

αγορά, μέσω προωθητικών κινήσεων, όπως προσφορά οικογενειακών γευμάτων και άλλων 

οικονομικών πακέτων.
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Diet Pepsi Cola - Εταιρία Pepsi Cola Co.

ία ακόμη γνωστή περίπτωση εκδήλωσης επιχειρησιακής κρίσης λόγω προϊοντικού 

σαμποτάζ ήταν η περίπτωση της Diet Pepsi Cola (βλέπε Έκθεμα 67).

Ιστορική αναδρομή της κρίσης

Το πρόβλημα ξεκίνησε στις 9 Ιουνίου του 1993 στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής (στις 

περιοχές Washington, Tacoma, New Orleans), όταν η εταιρία άρχισε να λαμβάνει παράπονα 

καταναλωτών οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι είχαν βρει μέσα στα κουτιά αναψυκτικών Diet Pepsi 

Cola υποδερμικές σύριγγες, βελόνες ή ακόμη και σε μία περίπτωση σφαίρα [160], Η 

επιχείρηση προσπάθησε να εξετάσει την σοβαρότητα των καταγγελιών οι οποίες έως της 14 

Ιουνίου είχαν ανέλθει σε 50 [161], γεγονός που είχε αρνητικές επιπτώσεις στις πωλήσεις του 

προϊόντος και στην απώλεια μεριδίου αγοράς της τάξης του 3% (~15 εκατομμύρια δολάρια). 

Αυτή η απώλεια ταρακούνησε την εταιρία, που αποφάσισε να αντιδράσει με συγκεκριμένο 

πλάνο ενεργειών, για την ανάκτηση του μεριδίου αγοράς, αλλά και την πιστοποίηση του 

ονόματος της επιχείρησης που μέχρι τότε ήταν συνδεδεμένο με την υψηλή ποιότητα και την 

αδιάλειπτη επιτυχημένη παρουσία της επιχείρησης.

Μετά την οριοθέτηση των στρατηγικών στόχων, η επιχείρηση, με πρωτεργάτη τον Graig Ε. 

Weathercup, CEO της Pepsi Cola της Βόρειας Αμερικής, ξεκίνησε μία κατά μέτωπο επίθεση 

στους επικριτές της. Στον αγώνα της αυτό, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χρήση των ΜΜΕ. 

Συγκεκριμένα το επικοινωνιακό της μίγμα χαρακτηριζόταν από ειλικρίνεια, συνέπεια και 

ψυχραιμία. Η επιχείρηση δεν επικεντρώθηκε σε προβλήματα παραγωγής, αλλά αντίθετα 

επικοινωνούσε συνεχώς με εργαζόμενους, καταναλωτές και ΜΜΕ. Βαρύτητα δόθηκε στο 

θέμα ενημέρωσης των καναλιών διανομής με συνεχείς αναφορές και κατευθύνσεις για την 

αντιμετώπιση της κρίσης. Τόσο οι διανομείς, όσο και οι χονδρέμποροι ταυτίστηκαν με τις 

θέσεις της επιχείρησης, γεγονός που καθιστούσε ευκολότερη την έξοδο από την κρίση [162], 

Η εταιρία δημιούργησε ομάδα διαχείρισης κρίσεων, της οποίας τα βασικά μέλη ήταν: ο Graig 

Ε. Weathercup, CEO της Pepsi Cola της Βόρειας Αμερικής, η Rebecca Madeira και η Mean 

Ward, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προϊόντων, ο Jim Stanley και ο Andrew Giangola, 

μάνατζερ μάρκετινγκ και οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρίας. Η σημαντικότερη απόφαση της 

ομάδας ήταν να μην γίνει ανάκληση ούτε ενός κουτιού προϊόντος της Pepsi από τα τελικά 

σημεία πώλησης, ώστε να μην δείξει η εταιρία αμυντική στάση και δώσει λαβές για
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περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης. Επικουρικός στην αντιμετώπιση της κρίσης ήταν και ο 

ρόλος του οργανισμού τροφίμων και φαρμάκων της ΗΠΑ, FDA, που συνεργάστηκε με την 

ομάδα διαχείρισης κρίσεων και προσπάθησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση [163], 

Επιπροσθέτως η εταιρία προέβη στην εγκαθίδρυση κέντρου διαχείρισης κρίσεων, το οποίο 

στεγάστηκε στα κεντρικά γραφεία της και είχε ως αρμοδιότητες τόσο την καταγραφή 

πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον, όσο και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

καταναλωτών και λοιπών ενδιαφερομένων πλευρών κα τον έλεγχο εφαρμογή της 

στρατηγικής της εταιρίας. Αναφερόταν δε άμεσα στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Το κέντρο 

αυτό είχε νευραλγική σημασία καθώς ήταν μηχανισμός συλλογής πρωτογενών στοιχείων που 

βοηθούν στη γρήγορη λήψη αποφάσεων.

Επικοινωνιακή πολιτική

Στην επικοινωνιακή της πολιτική η εταιρία έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία της με 

τον οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων, ενώ ανέφερε και ότι οι φερόμενες καταγγελίες ήταν 

ψεύτικες, με σκοπό να πλήξουν την επιχείρηση σε περίοδο που πραγματοποιούσε το 

μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Τα μέσα που χρησιμοποίησε ήταν αλλεπάλληλες συνεντεύξεις 

τύπου ανώτατων στελεχών της επιχείρησης και εσωτερικές (προς τα κανάλια διανομής) ή 

εξωτερικές αναφορές, με τη μορφή ολοσέλιδων καταχωρήσεων στον ημερήσιο τύπο και στα 

περιοδικά.

Η βασική όμως επιθετική ενέργεια του μίγματος προβολής ήταν η αποστολή βιντεοκασέτας 

στα ΜΜΕ, η οποία είχε ως αντικειμενικό σκοπό την πιστοποίηση των θέσεων της εταιρίας. Η 

βιντεοκασέτα ξεκινούσε με την προβολή κουτιών της Pepsi που έδειχναν σε κοντινό πλάνο, 

με σαφή διάθεση από πλευράς της επιχείρησης, να επισημαίνει τόσο την ασφάλεια των 

κουτιών όσο και τη δυσκολία παραβίασης τους για την εισαγωγή εντός αυτών διαφόρων 

αντικειμένων. Ακολούθως η επιχείρηση προέβαλε τη διαδικασία εμφιάλωσης της Pepsi τόσο 

ως προς τη γραμμή παραγωγής όσο και ως προς τους σχολαστικούς ελέγχους στους οποίους 

υποβάλλονταν το προϊόν. Στη συνέχεια παρουσίαζε συνέντευξη του Graig Ε. Weathercup 

CEO και βασικού μέλους της ομάδας διαχείρισης κρίσεων, που είχε συσταθεί από την 

εταιρία. Στη συνέντευξη παρουσιάζονταν εκτενώς οι θέσεις της επιχείρησης. Συγκεκριμένα 

το στέλεχος της εταιρίας υπογράμμιζε ότι η εταιρία απέφυγε την ανάκληση, καθώς δεν 

αποδεχόταν τις κατηγορίες. Επιπλέον παρουσίαζε τις ενέργειες στις οποίες προέβη η εταιρία. 

Για την επιβεβαίωση των ισχυρισμών της η εταιρία προέβαλε βίντεο που λήφθηκε από κρυφή
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κάμερα σε σουπερμάρκετ κατά την οποία μία καταναλώτρια τοποθέτησε σε ένα κουτί Pepsi 

μικρό αντικείμενο. Το βίντεο τελείωνε με την ανακοίνωσε που έστειλε η Pepsi στον έντυπο 

τύπο και καλούσε τους καταναλωτές να πίνουν άφοβα diet Pepsi.

Η βιντεοκασέτα προβλήθηκε από 403 τηλεοπτικά κανάλια και παρακολουθήθηκε από 178 

εκατομμύρια άτομα, ενώ για τη δημιουργία της χρησιμοποιήθηκαν ζωντανά χρώματα και 

επιβλητικός ρυθμός εναλλαγής σκηνών [159],

Οι ισχυρισμοί της επιχείρησης, προς ανακούφιση της, επιβεβαιώθηκαν στα τέλη Ιουνίου, 

όταν η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη 20 ατόμων τα οποία προσπάθησαν να 

αλλοιώσουν προϊόντα της Pepsi ή να τα παρουσιάσουν αλλοιωμένα για να εισπράξουν τις 

από το νόμο περί επιβλαβών προϊόντων αποζημιώσεις.

Η Pepsi Cola εκμεταλλευόμενη τον εορτασμό της 4ης εξαπέλυσε μεγάλη διαφημιστική 

εκστρατεία για όλα τα προϊόντα της. Χρησιμοποίησε μάλιστα και μέσα προώθησης 

πωλήσεων τα οποία παρείχαν κίνητρα στους καταναλωτές για να αποκτήσουν προϊόντα της 

εταιρίας. Ο εορταστικός τόνος της εκστρατείας δεν οφειλόταν μόνο στην εθνική εορτή, αλλά 

και στην απαλλαγή της εταιρίας από τον άσχημο εφιάλτη της κρίσης.

Το αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω κινήσεων ήταν η επιχείρηση στις αρχές Ιουλίου 1993 να 

ανακτήσει και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, γεγονός που επιβεβαιώνει την επίτευξη και 

των δύο στόχων της.

Ανάλυση

Η περίπτωση της Pepsi παρουσιάζεται στη διεθνή βιβλιογραφία της διαχείρισης κρίσεων, ως 

ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα. Παρόλο όμως που η εταιρία αμέσως δημιούργησε 

ομάδα διαχείρισης κρίσεων, της ασκήθηκε κριτική γιατί δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση, 

καθώς αρχικά ανταποκρίθηκε αργά στα παράπονα των καταναλωτών για να εμπλακεί στην 

συνέχεια και η ανώτερη διοίκηση όταν η κρίση έγινε ευρέως γνωστή. Αυτή η καθυστέρηση 

προκάλεσε μία σειρά υποθέσεων από πλευράς τύπου για την αιτία του προβλήματος, γεγονός 

που αύξησε την ανησυχία των καταναλωτών. Επιπλέον μετά την άρση της απαγόρευσης από 

την Πολιτεία, η εταιρία δε μπόρεσε να προμηθεύσει όλη την αγορά με το προϊόν, με 

αποτέλεσμα ουσιαστικά να χάσει το πλεονέκτημα που δημιούργησε με τις κινήσεις που 

ακολούθησε για την επίλυση της κρίσης.

Αναφορικά με την επικοινωνιακή πολιτική της θα πρέπει να αναφερθεί ότι, ενώ στα αρχικά 

στάδια επέδειξε αδράνεια, ακολούθως δημιούργησε γραμμή επικοινωνίας και ιστοσελίδα για
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αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές κα με το μοίρασμα κουπονιών από τους 

πωλητές, έδωσε ένα πιο προσωπικό τόνο στην όλη προσπάθεια, γεγονός που εκτιμήθηκε από 

το καταναλωτικό κοινό [164], Οι στρατηγικές που εφάρμοσε εκπλήρωσαν τους στόχους της 

και το μόνο που πρέπει να διερευνηθεί από πλευράς της εταιρίας είναι η επιρρέπεια της σε 

εκδήλωση παρόμοιας κατάστασης. Καθώς τα προϊόντα της από τη φύση τους είναι ευπαθή 

και πρέπει να παράγονται βάσει αυστηρών προτύπων παραγωγής η εταιρία θα έπρεπε να 

εισάγει ως μόνιμο λειτουργικό τμήμα στο οργανόγραμμα της την ομάδα διαχείρισης κρίσεων, 

η οποία θα πρέπει να συνεργάζεται με την ομάδα ασφάλειας προϊόντος, προς αποφυγή 

παρόμοιων καταστάσεων. Επιπλέον θα πρέπει να διατηρήσει την ειλικρινή σχέση 

επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό και να το ενημερώνει εγκαίρως για ψευδή στοιχεία 

που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αντίληψη του για την εταιρία και τα προϊόντα της.
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Έκθεμα 67: Συνοπτική παρουσίαση κρίσης Diet Pepsi Cola - Diet Pepsi Co

Diet Pepsi Cola - Diet Pepsi Co.

Πρώτη
ανακάλυψη

9 Ιουνίου του 1993

Τόπος
ανακάλυψης

Περιοχή της Βόρειας Αμερικής (Washington, Tacoma, New Orleans).

Α νακαλύφτηκε: Παράπονα καταναλωτών οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι είχαν βρει μέσα 
στα κουτιά αναψυκτικών Diet Pepsi Cola υποδερμικές σύριγγες, 
βελόνες ή ακόμη και σε μία περίπτωση σφαίρα.

Ημερομηνίες
ανάκλησης

Δεν πραγματοποιήθηκε.

Ημερομηνίες
επανακυκλοψορίας

-

Αιτία κρίσης Σαμποτάζ προϊόντος.

Αρχική απόκριση 
μάνατζμεντ

1. Σύσταση ομάδας διαχείρισης κρίσεων.

2. Ενημέρωση των καναλιών διανομής με συνεχείς αναφορές και 
κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης.

3. Εγκαθίδρυση κέντρου διαχείρισης κρίσεων.

4. Συνεργασία με FDA

Διορθωτικές
ενέργειες

1. Αποφυγή ανάκλησης προϊόντος.

2. Αλλεπάλληλες συνεντεύξεις τύπου ανώτατων στελεχών της 
επιχείρησης και εσωτερικές (προς τα κανάλια διανομής) ή 
εξωτερικές αναφορές, με τη μορφή ολοσέλιδων καταχωρήσεων 
στον ημερήσιο τύπο και στα περιοδικά.

3. Προβολή βίντεο σε 403 τηλεοπτικά κανάλια που επιβεβαίωνε 
τους ισχυρισμούς της εταιρίας.

4. Μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία και προώθηση πωλήσεων μετά 
την αποκάλυψη ότι οι αλλοιώσεις οφειλόταν σε καταναλωτές που 
επιδίωκαν να εισπράξουν αποζημιώσεις.

Δράση
ανταγωνιστών

Δεν αναφέρεται κάτι στη βιβλιογραφία.

Υπολογισμένες
απώλειες

Μείωση μεριδίου αγοράς για μικρό χρονικό διάστημα και γρήγορη 
ανάκτηση αυτού.
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Silicone breast implants - Εταιρία Dow Corning

(7 # περίπτωση της Dow Coming αποτελεί σημαντικό παράδειγμα εκδήλωσης 

L επιχειρησιακής κρίσης λόγω ελαττωματικού προϊόντος που οδήγησε στα πρόθυρα 

χρεοκοπίας την εταιρία (βλέπε Έκθεμα 68).

Ιστορική αναδρομή της κρίσης

Η κρίση εκδηλώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 1992, όταν στην εταιρία κατέφθασαν 

περισσότερες από 100 αναφορές, για την ακρίβεια 15 επιστημονικές αναφορές και 94 

εσωτερικές εκθέσεις, στις οποίες επιση μαίνονταν επιβλαβείς καταστάσεις που προκάλεσε η 

εμφύτευση μαστών σε γυναίκες [165], Η αποκάλυψη των εσωτερικών αναφορών ξάφνιασε 

τους υπεύθυνους της εταιρίας και προκάλεσε την παρέμβαση του οργανισμού τροφίμων και 

φαρμάκων των ΗΠΑ, που προέβη σε άμεση απαγόρευση των εμφυτεύσεων, αφήνοντας σαφή 

ερωτηματικά για την πιθανότητα προξένησης βλαβών στην υγεία των γυναικών που 

κατέφυγαν σε εμφυτεύσεις. Ο FDA βάσισε την απόφαση του αυτή σε μελέτη που ο ίδιος 

διεξήγαγε, παρά τους ισχυρισμούς της επιχείρησης ότι είχε πραγματοποιήσει τις απαραίτητες 

δοκιμές για την ασφάλεια και ποιότητα των σκευασμάτων.

Η εμφύτευση της Dow Coming αποτελείται από μία κύστη ελαστομερούς σιλικόνης, δηλαδή 

μία μήτρα από πηκτή σιλικόνη που περιέχει αιώρημα σιλικόνης. Τόσο η μήτρα όσο και το 

υγρό αποτελούνται από διμεθυλοσσιλοξάνιο (dimethylosiloxate) σε ποσοστό 60% σε υγρή 

μορφή και 40% σε στερεή μορφή. Οι αναφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν από πωλητές της 

εταιρίας, από επιστημονικούς συνεργάτες και από γιατρούς αφορούσαν την ποιότητα του 

προϊόντος, καθώς διαπιστώνονταν ρήξη του εμφυτεύματος και διαρροή της σιλικόνης από τη 

μήτρα. Η σιλικόνη που διαπερνούσε το σκεύασμα και διοχετεύονταν στον ανθρώπινο 

οργανισμό, μπορούσε να προκαλέσει ανίατες ασθένειες όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, 

σκληροδερμία.

Η κατάσταση είχε καταστεί δύσκολη, καθώς παθούσες απαιτούσαν μεγάλες αποζημιώσεις για 

προβλήματα που είχαν υποστεί από τις εμφυτεύσεις. Την κατάσταση ήρθε να επιβαρύνει και 

η αυτεπάγγελτη παρέμβαση της εισαγγελέα της Καλιφόρνια, η οποία θεώρησε εγκληματική 

αδιαφορία των υπευθύνων της επιχείρησης να διοχετεύσουν στην αγορά ένα σκεύασμα που 

έθετε σε κίνδυνο την υγεία των πελατών της.
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Ον συνθήκες αυτές αλλοίωσαν τη δημόσια εικόνα της εταιρίας και δυσφήμισαν το όνομα της 

και είχαν αντίκτυπο στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της. Ο κύκλος εργασιών της 

επιχείρησης το 1990 έφτασε τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά την εκδήλωση της 

κρίσης, το πρώτο τρίμηνο του 1992 παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 35% 

[166],

Οι στρατηγικές της εταιρίας λοιπόν είχαν ως στόχο τη γρήγορη ανάκτηση της επιχείρησης 

από την παθογόνο κατάσταση και η βελτίωση της αξιοπιστίας της επιχείρησης στους κύκλους 

των πελατών και γιατρών. Για την επίτευξη του στόχου η επιχείρηση ανέπτυξε επιθετικές 

στρατηγικές μάρκετινγκ. Κατά πρώτο λόγο απέσυρε τα σκευάσματα από την αγορά, καθώς 

δεν είχε άλλη λύση, αφού το προϊόν διατελούσε υπό την απαγόρευση του FDA [167], Κατά 

δεύτερο λόγο η Dow Coming προχώρησε στη θέσπιση ερευνητικής ομάδας, σε συνεργασία 

με τον FDA, για την εξέταση των προβλημάτων των εμφυτεύσεων. Η ομάδα αυτή θα είχε 

ερευνητικό ρόλο και θα μελετούσε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του εμφυτεύματος στο 

γυναικείο μαστό.

Ανά/.οση

Η επιχείρηση είχε να αντιμετωπίσει 361.000 αγωγές, οι οποίες μετά την εκδίκαση τους 

μετατράπηκαν σε καταδικαστικές αποφάσεις και αξιώνονταν από την επιχείρηση άμεσα το 

υπέρογκο ποσό των 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον η εταιρία είχε να ικανοποιήσει 

και τους διάφορους πιστωτές της, οι οποίοι με τη σειρά τους απαιτούσαν 1,3 δισεκατομμύρια 

δολάρια [168], Οι στρατηγικές κινήσεις της δεν απέδωσαν ιδιαίτερα αποτελέσματα και η 

επιχείρηση τα τέλη του 1996 είχε φτάσει στα όρια της χρεοκοπίας [169],

Οι εναλλακτικές στρατηγικές που θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει η εταιρία για διαφύγει 

από την δύσκολη κατάσταση περιλαμβάνουν τη σύσταση ομάδας διαχείρισης κρίσεων και η 

κοινή ερευνητική εργασία για τη βελτίωση του προϊόντος. Μία άλλη θα ήταν η δημιουργία 

joint venture με την Dow Chemicals και συνεργασία τους τόσο σε ερευνητικό, αλλά και σε 

επίπεδο μάρκετινγκ για την προβολή και προώθηση του προϊόντος.

Αυτό όμως που σίγουρα πρέπει να κάνει η εταιρία για να αποφύγει δύσκολες καταστάσεις 

είναι να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη του προϊόντος και στην πρόληψη τέτοιων 

παθογόνων καταστάσεων.

Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις- Περίπτωση επιβλαβών προϊόντων 215



Ανάλυση περιπτώσεων

Έκθεμα 68: Συνοπτική παρουσίαση κρίσης Silicone Breast Implants - Dow Coming

Silicone Breast Implants - Dow Corning

Πρώτη
ανακάλυψη

To πρώτο εξάμηνο του 1992

Τόπος
ανακάλυψης

Περιοχή της Ουάσινγκτον και Καλιφόρνια

Α νακαλύφτηκε 
λόγω:

100 αναφορών, στις οποίες επιση μαίνονταν επιβλαβείς καταστάσεις 
που προκάλεσε η εμφύτευση μαστών σε γυναίκες.

Ημερομηνίες
ανάκλησης

Ημερομηνίες
επανακυκλοφορίας

Μέσα 1992

Αιτία κρίσης Προξένηση βλαβών στην υγεία των γυναικών που κατέφυγαν σε 
εμφυτεύσεις.

Αρχική απόκριση 
μάνατζμεντ

1. Απόσυρση προϊόντος

2. Σύσταση ερευνητικής ομάδας, σε συνεργασία με τον FDA, για 
την εξέταση των προβλημάτων των εμφυτεύσεων.

Διορθωτικές
ενέργειες

Επιθετικές πολιτικές μάρκετινγκ.

Δράση
ανταγωνιστών

Δεν αναφέρεται κάτι στη βιβλιογραφία.

Υπολογισμένες
απώλειες

1. Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 35% το πρώτο τρίμηνο του 
1991.

2. Καταβολή 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από εκδίκαση 
361.000 αγωγών.

3. Καταβολή 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πιστωτές της 
εταιρίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Συμπεράσματα

1/τ~· χοντας παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και περιπτώσεις 

διαχείρισης κρίσεων, το επόμενο στάδιο της μελέτης είναι η εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τις στρατηγικές κινήσεις που ακολούθησαν ή έπρεπε να 

ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις.

Οι περιπτώσεις που αναλύθηκαν καθιστούν εμφανές το γεγονός ότι κρίσεις δεν 

αντιμετωπίζουν μόνο οι μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με κακή διοίκηση. Καμία 

επιχείρηση δεν είναι στο απυρόβλητο από πλευράς κρίσεων. Αυτό που μπορούν και 

πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να υιοθετήσουν στρατηγικές κινήσεις που από 

τη μία πλευρά θα μειώσουν την επιρρέπεια τους σε κρίση και από την άλλη θα 

αυξήσουν τη δυνατότητα απόκρισης σε περίπτωση επιχειρησιακών κρίσεων, ώστε να 

είναι σε θέση να επανακτήσουν γρήγορα τις λειτουργίες τους και να ενδυναμώσουν τη 

σχετική ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά, καθώς και την αντιληπτική εικόνα που 

διαμορφώνει η αγορά-στόχος.

Προκειμένου να διερευνήσουν την επιρρέπεια τους σε κρίσεις οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να αξιολογήσουν:

• τις επιχειρησιακές στρατηγικές.

• την επιχειρησιακή κουλτούρα και δομή.

• όλες τις υποκειμενικές εμπειρίες που συναντώνται στη δομή τους.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιρρέπεια των επιχειρήσεων σε κρίσεις είναι:

• η ψευδαίσθηση της μη-τρωτότητας.

• η αγνόηση των προειδοποιητικών σημάτων.

• η νευρωτική οργανωσιακή δομή.

• οι δυσκίνητες διοικητικές διαδικασίες.

• η εξοικείωση με το ρίσκο.



Συμπεράσματα

• η αποτυχία σεβασμού των εμπλεκομένων μερών.

• η αδυναμία προσαρμογής σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Για να προετοιμαστούν δε για μία κρίση οι επιχειρήσεις θα πρέπει, έχοντας διερευνήσει 

όλες τις λειτουργίες τους, να αξιολογήσουν τους κινδύνους και τις απειλές που μπορεί 

να αντιμετωπίσουν. Παρόλο που οι κίνδυνοι για μία εταιρία φαντάζουν αμέτρητος θα 

πρέπει να αναγνωριστούν, καθώς απαιτούν διαφορετικούς οργανωσιακούς χειρισμούς, 

διαφορετική κατάρτιση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων και επηρεάζουν διαφορετικά 

πρόσωπα. Όσο πιο πλήρης είναι η αξιολόγηση, τόσο πιο καλά προετοιμασμένη είναι η 

εταιρία.

Η θέσπιση ομάδας διαχείρισης κρίσεων είναι ένας μηχανισμός με συγκεκριμένο ρόλο 

στην αντιμετώπιση της επιζήμιας κατάστασης. Συγκεκριμένα συλλέγει πληροφορίες 

από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, ώστε με κατάλληλη οριοθέτηση 

ενεργειών να είναι σε θέση να ελέγξει την κατάσταση. Η σύσταση της ομάδας δεν είναι 

σταθερή. Παράγοντες που την καθορίζουν είναι:

• το μέγεθος της εταιρίας.

• αν αυτή δραστηριοποιείται μόνο στην εγχώρια αγορά ή και στο εξωτερικό.

• ο τρόπος διοίκησης της.

• το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Κάθε ομάδα μετά τη συγκρότηση της πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα. Να μάθει να 

ενεργεί ως ομάδα, τα μέλη της να εξοικειωθούν με τα καθήκοντα τους που συνήθως 

είναι πρόσθετα από τα συνήθη, αλλά και να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους. 

Αποδοτικότερη δε καθίσταται η δράση της όταν συνεργάζεται με αρμόδιους νομικούς 

οργανισμούς ή με κέντρα συλλογής πρωτογενών στοιχείων, όπως συνέβη στην 

περίπτωση της Pepsi. Συγκεκριμένα η εταιρία δημιούργησε ένα κέντρο διαχείρισης 

κρίσεων για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το 

κέντρο ήταν νευραλγικής σημασίας, καθώς διευκόλυνε τη λήψη των αποφάσεων, ενώ 

βοήθησε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι λοιπές λειτουργίες της επιχείρησης.

Ένα από τα καθήκοντα της ομάδας είναι και η σύσταση του σχεδίου διαχείρισης 

κρίσεων. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει:

• να είναι απλό και εύκαμπτο.

• να εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών στην 

αντιμετώπιση της κρίσης.
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• να παρέχει τη δυνατότητα συνολικής παρακολούθησης της κρίσης και 

ελέγχου και συντονισμού των μέτρων αντιμετώπισης της.

Η ανάκληση προϊόντων είναι επιβεβλημένη σε ορισμένες περιπτώσεις που η κρίση 

λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, σε βαθμό που να κλονίζουν ολόκληρο το 

επιχειρησιακό οικοδόμημα (Dow Coming και Johnson & Johnson).

Κατά τη διάρκεια της ανάκλησης των προϊόντων:

• η παραγωγή και διανομή διακόπτεται.

• η εταιρία επιχειρεί να περιορίσει τη ζημιά εξαγοράζοντας τα προϊόντα από 

ενδιαμέσους, λιανέμπορους και καταναλωτές. Επιπλέον καθορίζει τα όρια 

της ανάκλησης, επιλέγοντας είτε καθολική, είτε περιορισμένης έκτασης 

ανάκληση.

• ελέγχονται οι υποθέσεις για πιθανά επιβλαβή προϊόντα για τους 

καταναλωτές. Σε περίπτωση μάλιστα που οι υποψίες βγουν αληθινές η 

ανάκληση πρόδρασης επιτρέπει τον περιορισμό της επιβλαβούς δράσης. 

Βέβαια στην αντίθετη περίπτωση που οι υποψίες διαψευστούν, επιτρέπει τη 

γρήγορη ενημέρωση του κοινού και συνεπώς την επανάκτηση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών και του μεριδίου αγοράς της εταιρίας.

Το επόμενο βήμα της εταιρίας είναι να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί 

μετά την ολοκλήρωση της ανάκλησης και της έρευνας για τη διαπίστωση τυχόν 

επιβλαβών επιδράσεων. Η εταιρία λοιπόν μπορεί να επανεισάγει το προϊόν στην αγορά 

δίχως καμία αλλαγή στη σύσταση ή στη συσκευασία του ή μπορεί να αλλάξει μόνο τη 

σύσταση ή τη συσκευασία του ή και τα δυο.

Λόγω διαφορετικών συνθηκών και διαφορετικού τρόπου διαχείρισης της κρίσης, η 

ανάκληση δεν επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα στις εταιρίες στις οποίες εφαρμόζεται. 

Στη Johnson & Johnson λειτούργησε ευεργετικά, καθώς η βελτίωση της συσκευασίας 

του προϊόντος φανέρωσε την ευαισθητοποίηση της εταιρίας και την άμεση απόκριση 

στις επιταγές του περιβάλλοντος της. Στην περίπτωση της Dow Coming όμως, η 

αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων του εμφυτεύματος σε συνδυασμό με λάθος 

χειρισμούς της επιχείρησης, οδήγησε την εταιρία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις στις οποίες η ανάκληση των προϊόντων θα 

εκλαμβανόταν ως αδυναμία της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της 

Diet Pepsi Cola. Τυχόν ανάκληση των προϊόντων θα δημιουργούσε αρνητικό κλίμα, θα
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έθιγε την πιστότητα των καταναλωτών ως προς το μίγμα προϊόντων της εταιρίας και θα 

έπληττε την αντιληπτική εικόνα της αγοράς-στόχου ως προς τη μάρκα.

Η επικοινωνιακή πολιτική των επιχειρήσεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της κρίσης. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τη διακρίνουν είναι:

• ενδιαφέρον για τα άτομα που επλήγησαν από την κρίση.

• αφοσίωση στην επίλυση του προβλήματος.

• συνέπεια και συνοχή.

• διαύγεια και ειλικρίνεια.

Οι καταναλωτές είναι πολύ ευαίσθητοι σε περίοδο κρίσεων και η εταιρία δεν πρέπει επ’ 

ουδενοί να δώσει την εντύπωση ότι θέλει κάτι να κρύψει. Πιο συγκεκριμένα στην 

περίπτωση της Pepsi χρησιμοποιήθηκε μίγμα προβολής, με εκτεταμένη προώθηση 

πωλήσεων στους ενδιάμεσους των καναλιών διανομής, προκειμένου να προωθήσουν το 

προϊόν στους καταναλωτές. Η διαφημιστική εκστρατεία που ακολούθησε δε, με 

σημαντικότερη κίνηση την αποστολή βιντεοκασέτας σε πλειάδα τηλεοπτικών σταθμών 

και με εμφάνιση στα ΜΜΕ στελεχών της επιχείρησης, ενδυνάμωσε τους ισχυρισμούς 

της εταιρίας.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε επίσης η εφαρμογή των αρχών διαχείρισης κρίσεων 

σε περιπτώσεις επτά διαφορετικών εταιριών που παρουσίασαν κρίση λόγω επιβλαβούς 

προϊόντος. Στο Έκθεμα 69 παρουσιάζονται συνοπτικά οι στρατηγικές κινήσεις στις 

οποίες προέβησαν οι εταιρίες που διερευνήθηκαν, καθώς και εναλλακτικές στρατηγικές 

που πιθανόν να επέφεραν θετικότερα αποτελέσματα.

Στην περίπτωση της Perrier η εταιρία διέγνωσε το πρόβλημα και παραδέχτηκε το λάθος 

της, ενώ με άμεση ανάκληση του προϊόντος προστάτεψε το καταναλωτικό κοινό. 

Παρόλο που η περιεκτικότητα του βενζολίου που ανεβρέθηκε στο προϊόν δε 

συνιστούσε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Η μαζική απόσυρση του 

προϊόντος της όμως, ίσως ήταν αρκετά βεβιασμένη κίνηση της εταιρίας, στην 

προσπάθεια να προστατέψει την εικόνα της. Μία επιλεκτική ανάκληση του προϊόντος 

σε συνδυασμό με τον ορισμό ενός και μόνο υπεύθυνου επικοινωνίας για την 

ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών μπορεί να ήταν και η πιο ενδεδειγμένη κίνηση, 

καθώς δε θα προκαλούσε την προσοχή των ΜΜΕ και των ανταγωνιστών της.

Αντιθέτως η BeechNut αντί να αποσύρει άμεσα το προϊόν, να ενημερώσει τους 

καταναλωτές για το πρόβλημα, να αλλάξει προμηθευτές και να συνεργαστεί με τις 

αρχές, επέλεξε να συνεχίσει τη χρήση ενός μη-ικανοποιητικού προϊόντος και να
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συγκαλύψει το πρόβλημα, με κύριο γνώμονα το κέρδος. Η στάση αυτή εξόργισε 

καταναλωτές και αρχές, με αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα της εταιρίας και στο 

μερίδιο αγοράς της.

Η P&G ναι μεν κατέφυγε σε απόσυρση του επικίνδυνου για τους καταναλωτές 

προϊόντος, διέκοψε την παραγωγή του και διεξήγαγε έρευνα για τη διακρίβωση της 

ασφάλειας τους, δεν ακολούθησε όμως τη σωστή επικοινωνιακή πολιτική. Ενώ διέκοψε 

την παραγωγή δεν ενημέρωσε το καταναλωτικό κοινό, με αποτέλεσμα αυτό να νομίζει 

ότι έχει κάτι να κρύψει. Επιπλέον δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία στα συναισθήματα 

των γυναικών που τηλεφωνούσαν στις χωρίς χρέωση γραμμές παραπόνων, καθώς 

διέθετε άντρες τηλεφωνητές στους οποίους πολλές γυναίκες αισθανόταν άσχημα να 

μιλούν για ευαίσθητα γυναικεία θέματα ή ακόμη δεν παρείχε ιατρικές συμβουλές, αλλά 

παρέπεμπε τους καταναλωτές στους θεράποντες ιατρούς τους.

Η J&J στην περίπτωση της κρίσης λόγω σαμποτάζ του προϊόντος Tylenol, λειτούργησε 

κατά υποδειγματικό τρόπο. Προέβη σε ταχύτατη ανάκληση ολόκληρης της παρτίδας 

των μολυσμένων κάψουλων, δίχως να καταβάλει προσπάθεια να συγκαλύψει το 

γεγονός με επιφανειακές δικαιολογίες, αλλά με απόλυτη διαφάνεια χειρισμών. Επίσης 

προχώρησε σε επανέκδοση του προϊόντος με νέα συσκευασία και βελτιωμένα 

χαρακτηριστικά. Παρόλο που η εταιρία δε διέθετε σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων, 

λειτούργησε γρήγορα και αποφασιστικά, χάρη στο ‘credo’ το οποίο είχε αναπτύξει και 

το οποίο είχαν ενστερνιστεί οι εργαζόμενοι της.

Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος πιθανόν θα ήταν η σύσταση μιας ομάδας ασφάλειας 

προϊόντος, καθώς η κατηγορία προϊόντων στην οποία δραστηριοποιείται είναι πολύ 

ευαίσθητη και συνεπώς η εταιρία θα πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση για την 

αντιμετώπιση των κρίσεων.

Με παρόμοιο τρόπο θα έπρεπε να κινηθεί και η εταιρία Foodmaker Inc, μετά την κρίση 

που ξέσπασε εξαιτίας μόλυνσης από E.Coli του κρέατος που χρησιμοποιούταν στα 

εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης Jack in the Box. Συγκεκριμένα θα έπρεπε να 

προχωρήσει σε σύσταση ομάδας ασφάλειας προϊόντος, με σαφείς αρμοδιότητες 

αναφορικά με την καταλληλότητα των προϊόντων, τη διακίνηση τους προς τα σημεία 

πώλησης και τη διοχέτευση τους προς τους καταναλωτές. Επιπλέον αντί απλά να 

αλλάξει παραγωγική διαδικασία και προμηθευτή, θα έπρεπε να προβεί σε αξιολόγηση 

όλων των προμηθευτών της, αλλά και να εφαρμόσει περισσότερες προωθητικές 

ενέργειες για την υποστήριξη του προϊόντος στην αγορά.
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Η περίπτωση της Pepsi παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία ως ένα από τα πιο πετυχημένα 

παραδείγματα διαχείρισης κρίσεων. Η εταιρία συνέστησε ομάδα διαχείρισης κρίσεων 

αλλά και κέντρο διαχείρισης κρίσεων για την καταγραφή και αξιολόγηση πληροφοριών 

που προέρχονται από το περιβάλλον. Επιπλέον χρησιμοποίησε πολύ αποτελεσματική 

πολιτική, ενημερώνοντας συνεχώς το καταναλωτικό κοινό, χρησιμοποίησε δε το 

διαδίκτυο και γραμμές επικοινωνίας για να εξασφαλίσει αμφίδρομη επικοινωνία με 

τους καταναλωτές, ενώ προέβη και σε προωθητικές ενέργειες του προϊόντος της.

Τέλος η Dow Coming στην περίπτωση των επιβλαβών εμφυτεύσεων, παρότι προέβη σε 

άμεση απόσυρση του προϊόντος και τη σύσταση ομάδας με τον Οργανισμό Τροφίμων 

και Φαρμάκων της Αμερικής, δεν προχώρησε σε σύσταση ομάδας κοινής έρευνας με 

τους ανταγωνιστές, καθώς το πρόβλημα αφορούσε όλη την προϊοντική κατηγορία.
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Συμπεράσματα

Η ανάλυση των ανωτέρω περιπτώσεων, αλλά και οι γενικές αρχές της διαχείρισης κρίσεων 

που παρουσιάστηκαν οριοθετούν συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις που αν υιοθετηθούν 

από επιχειρήσεις είναι σε θέση να μειώσουν την επιρρέπεια τους σε κρίση, αλλά και να 

αυξήσουν τη δυνατότητα απόκρισης τους και είναι:

Η οριοθέτηση ομάδας ασφάλειας προϊόντος (Product Safety Team).

Η ομάδα θα είναι επιφορτισμένη με τη διασφάλιση του προϊόντος τόσο κατά την 

παραγωγική διαδικασία όσο και κατά την πορεία του προς καταναλωτή (διανομή, 

τοποθέτηση στα τελικά σημεία πώλησης), ώστε να φτάνει στον τελευταίο χωρίς να 

γίνεται στόχος αλλοιώσεων από τρίτους. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα βοηθούσε 

και η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης του προϊόντος. Η 

σύγχρονη τεχνολογία παρέχει άπειρες δυνατότητες σε αυτόν το τομέα.

# Ο σχηματισμός μόνιμης ομάδας διαχείρισης κρίσεων (Crisis Management Team).

Η ομάδα αυτή θα αποτελείται από στελέχη της ανώτατης διοίκησης, 

συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων επικοινωνιακής πολιτικής της εταιρίας, και θα 

λειτουργεί ανάλογα με τον τύπο επιχειρησιακής κρίσης που έχει να αντιμετωπίσει. 

Η ομάδα αυτή θα είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με την εγκαθίδρυση 

κέντρου διαχείρισης κρίσεων (Crisis Control Center) και επιπλέον όταν λειτουργεί 

βάσει σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων, το οποίο θα συντάσσεται για διάφορους 

τύπους κρίσεων που τυχόν να αντιμετωπίσει η εταιρία (κατόπιν αξιολόγησης του 

ρίσκου που διατρέχει και της επιρρέπειας της σε κρίση), δίνοντας γενικές 

κατευθύνσεις και τρόπους δράσεις, ενώ θα ελέγχεται για την ορθότητα του κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα.

Είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να προετοιμάζεται για μία κρίση από κάθε 

κατηγορία κρίσεων και μάλιστα την πιο πιθανή να λάβει χώρα. Οι κρίσεις που 

ανήκουν στην ίδια κατηγορία διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά και η 

προετοιμασία για μία από αυτές τη βοηθά να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές 

και τρόπο δράσης της, που με ορισμένες τροποποιήσεις μπορούν να εφαρμοστούν 

σε οποιαδήποτε άλλη κρίση της κατηγορίας.
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Η θέσπιση ομάδας ανάκλησης προϊόντων (Product Recall Team).

Ενδείκνυται για περιπτώσεις που η εταιρία εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης των 

προϊόντων της, οπότε και καλείται να αποφασίσει για τα μέγεθος της ανάκλησης, 

τη γεωγραφική της κάλυψη και το προϊοντικό της εύρος, ενώ παράλληλα επιβλέπει 

και την όλη διαδικασία.

Η υιοθέτηση μιας επιθετικής στρατηγικής μάρκετινγκ.

Αφορά τόσο στη προβολή των προϊόντων, της εταιρίας και των θέσεων αυτής, όσο 

και στη τιμολογιακή πολιτική της. Πιο συγκεκριμένα η προβολή θα βοηθήσει την 

εταιρία στη γνωστοποίηση των θέσεων της στο ευρύ κοινό αλλά και την 

επικοινωνία της με τους ενδιαμέσους των καναλιών διανομής. Η δε τιμολόγηση με 

παροχή κινήτρων στους ενδιαμέσους και στους τελικούς καταναλωτές, με 

παράλληλη μείωση της τιμής θα παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης μεριδίου 

αγοράς, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της σχετικής ανταγωνιστικής θέσης 

της εταιρίας.

Αναλυτικότερα, στην επικοινωνιακή πολιτική της η εταιρία θα πρέπει:

Ο Να είναι ειλικρινής. Εκπρόσωπος της εταιρίας Tylenol δήλωσε ότι το 

κλειδί της επιτυχίας στην προσπάθεια διάσωσης του προϊόντος και 

διατήρησης της εικόνας της εταιρίας ήταν η ευθύτητα που επέδειξε προς 

τους καταναλωτές, τους εργαζομένους της και τις κυβερνητικές 

οργανώσεις. Αντιθέτως η Perrier επέδειξε διαφορετική στάση. Οι 

υπεύθυνοι της εταιρίας απέφευγαν συστηματικά να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις σε τέτοιο βαθμό που οι δημοσιογράφοι στη συνέντευξη τύπου 

να αναφωνούν: «Τα γεγονότα! Πείτε μας τα γεγονότα!».

Ο Να είναι συνεπής και να δείχνει μεταμέλεια.

Ο Να είναι συμπονετική. Σύμφωνα με τον Mitchell: «Μία απόφαση που 

αναδεικνύει συμπάθεια και ευαισθησία για τα θύματα και την ίδια στιγμή 

εμπνέει εμπιστοσύνη στην επίλυση της κρίσης, μπορεί όχι μόνο να 

τελειώσει την κρίση, αλλά και να κερδίσει την υποστήριξη του κοινού».
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Ζ> Να είναι συνεργάσιμη με τα ΜΜΕ, αλλά λακωνική στις δηλώσεις της.

Ο Να αποκρίνεται γρήγορα, ώστε να μην δημιουργείται χώρος για εικασίες 

και υποθετικά σενάρια, που μπορεί να είναι χειρότερα από την 

πραγματικότητα.

# Η διαχείριση του ονόματος και της φήμης της επιχείρησης (Reputation 

Management).

Η διαχείριση αυτή είναι αναγκαία όταν η επιχείρηση αντιμετωπίζει μία 

επιχειρησιακή κρίση και συνίσταται στον περιορισμό του αριθμού των ατόμων που 

εκθέτουν τις απόψεις της εταιρίας και στην περιστολή διαδόσεων και αντιφατικών 

δηλώσεων στα ΜΜΕ.

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαχείριση 

επιχειρησιακών κρίσεων δε λαμβάνει εξέχουσα θέση στον επιχειρησιακό σχεδίασμά. Σε 

ορισμένες επιχειρήσεις οι λέξεις αυτές είναι άγνωστες, ενώ άλλες αρκούνται στη σύνταξη 

ενός απλού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (contingency plan) που οριοθετεί κάποιες ενέργειες σε 

περίπτωση εκδήλωσης κρίσεων.

Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως αυτούς των τροφίμων και 

ποτών θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ως προς τη διαχείριση κρίσεων εξαιτίας 

ελαττωματικών προϊόντων, ενώ όσες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φαρμάκων και 

καλλυντικών θα πρέπει να λάβουν μέριμνα και για την περίπτωση κρίσεων από εσφαλμένη 

χρήση του προϊόντος. Τέλος επιχειρήσεις που κινούνται στο χώρο του επώνυμου προϊόντος 

θα πρέπει να μεριμνήσουν και για την περίπτωση εκδήλωσης κρίσεων λόγω προϊοντικού 

σαμποτάζ, καθώς στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί στην αγορά το φαινόμενο διοχέτευσης 

απομιμήσεων.

Αυτό που προτείνεται είναι η σύσταση ενός κρατικού ή ιδιωτικού φορέα που θα επιφορτιστεί 

με την παρακολούθηση των παραγωγικών κλάδων και την εφαρμογή συγκεκριμένων 

στρατηγικών κινήσεων σε περιπτώσεις εκδήλωσης επιχειρησιακών κρίσεων. Η στελέχωση 

του φορέα θα γίνει από ειδικούς επιστή μονές, στους οποίους θα παρέχεται η δυνατότητα 

ανάτρεξης σε τράπεζες δεδομένων για θέματα επιχειρησιακής κρίσεως. Επίσης θα 

πραγματοποιείται μέτρηση της επιρρέπειας σε κρίση και του βαθμού απόκρισης σε κλαδικό
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και επιχειρησιακό επίπεδο, με ταυτόχρονη ενημέρωση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν.

Η δημιουργία αυτού του κέντρου καθίσταται επιβεβλημένη για την υποστήριξη των 

ελληνικών επιχειρήσεων στον υπόλοιπο κόσμο, καθώς η χώρα μας είναι χώρα στην οποία 

υπάρχει κατεξοχήν μεταποιητική βιομηχανία.
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