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Η οικονομία παγκοσμίως είναι σε ύφεση και, όπως 

υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι, θα είναι έντονη και 

μακρά σε διάρκεια.

Οι αγορές καταρρέουν ως επακόλουθο 

της τοποθέτησης χρημάτων σε 

επισφαλείς απαιτήσεις. Συνέπεια των 

ανωτέρω είναι η αύξηση των 

απολύσεων και η αυξανόμενη ανεργία 

παγκοσμίως. 
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Η Ευρώπη έχει επηρεαστεί αρκετά από αυτή την κατάσταση και ο 

καινούργιος χρόνος ξεκίνησε με πολλές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες τα επιτόκια προβλέπεται ότι θα 

πέσουν στο 1,5 – 0,5 %, ενώ στο Ηνωμένο 

βασίλειο ενδέχεται να πέσουν έως το 0,25%. 

Η πτώση των επιτοκίων, ενώ βοηθά στην  

άμβλυνση των επιπτώσεων της ύφεσης, 

μπορεί να καθυστερήσει περεταίρω το χρόνο 

ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας. 
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Καθώς ο τουρισμός αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, είναι φυσικό 

να επηρεαστεί από αυτή την οικονομική 

επιδημία, που μαστίζει τον κόσμο σήμερα.
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Η Διεθνής Βιομηχανία Τουρισμού είναι και 
αυτή 

θύμα της οικονομικής κρίσης

• Τουλάχιστον τα ταξίδια αναψυχής είναι για πολλούς πλέον είδος 

πολυτελείας και πλέον η οικονομική αστάθεια υποχρέωσε τους 

ανθρώπους να μειώσουν τις δαπάνες για ταξίδια, αεροπορικά ταξίδια 

και τουρισμό. 

• Σε αυτή τη φάση της οικονομικής ύφεσης, επιχειρήσεις οι οποίες 

σχετίζονται με τον τουρισμό και τη φιλοξενία προσπαθούν να 

επιβιώσουν. 

• Οι προσπάθειες αυτές θα μπορούσαν να τις 

οδηγήσουν σε σημείο, όχι μόνο να επιβιώσουν, 

αλλά και να διακριθούν στο μέλλον.
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Παρά την κρίση, σε όλο τον κόσμο, 

τουρίστες και επιχειρηματίες θα 

συνεχίσουν να επισκέπτονται διάφορους 

προορισμούς για λόγους 

επαγγελματικούς ή για αναψυχή, 

επιλέγοντάς τους τώρα με διαφορετικά 

κριτήρια. 

Για παράδειγμα, οι Ευρωπαίοι τουρίστες 

θα προτιμήσουν προορισμούς εντός της 

Ευρώπης, αντί για απομακρυσμένες 

περιοχές όπως την Αμερική, την Κίνα και 

την Ιαπωνία. 
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Κάθε επιχείρηση πρέπει να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει και να 

αντεπεξέλθει με επιτυχία στις  νέες 

προκλήσεις, που θα παρουσιαστούν 

κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα 

επιβιώσουν  της οικονομικής κρίσης, 

θα είναι εκείνες οι οποίες θα 

επικεντρώσουν και κατευθύνουν τις 

δυνάμεις τους στη αντιμετώπιση των 

δύσκολων συνθηκών και 

καταστάσεων, που θα προκύψουν.

Στρατηγική αντιμετώπισης 

σε περιόδους οικονομικής ύφεσης
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Είναι σχεδόν βέβαιο ότι στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο 

χρονικό ορίζοντα, οι ταξιδεύοντες θα ξοδεύουν λιγότερα 

χρήματα από αυτά τα οποία ξόδευαν στο παρελθόν.

Όσες επιχειρήσεις τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

και τους φροντίσουν, θα εισπράξουν μεν λιγότερα 

χρήματα, αλλά τελικά αυτές θα είναι που οικονομικά θα 

αντεπεξέλθουν και θα επηρεαστούν λιγότερο από την 

οικονομική κρίση. 
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• Έγκαιρη αντιμετώπιση του φόβου και του πανικού που, 

προέρχονται από την κρίση. 

• Εστίαση της προσοχής σε κατηγορίες πελατών, οι οποίες δεν 

έχουν επηρεαστεί τόσο, όσο άλλες από την παρούσα 

κατάσταση.

•Μεγαλύτερη σημασία στο Internet για προσέλκυση πελατών

•Επαναξιολόγηση διαδικασιών Marketing και Πωλήσεων

•Επαναξιολόγηση του προσωπικού και συνεχής εκπαίδευση 
αυτού

Στρατηγική αντιμετώπισης 

σε περιόδους οικονομικής ύφεσης



10

• Πιστεύεται ότι η αγορά, που ασχολείται με 

συνέδρια και συναντήσεις θα δείξει μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα σε σύγκριση με άλλους τομείς, 

διότι συναντήσεις αυτού του είδους είναι 

αναγκαίες και επιβεβλημένες για την 

αναζωογόνηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης της αγοράς. 

• Αυτό διασφαλίζεται με τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων και συνεδρίων, τα οποία και θα 

συνεχίσουν να οργανώνονται, καθώς 

αποτελούν μοναδική ευκαιρία διαπροσωπικών 

σχέσεων και ανταλλαγής απόψεων και 

εμπειριών.

Στρατηγική αντιμετώπισης 

σε περιόδους οικονομικής ύφεσης



11

Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές ενέργειες, για να αντιμετωπίσουμε 

την οικονομική κρίση:

• Γνωρίζουμε την επιχείρηση μας

• Γνωρίζουμε τους ανταγωνιστές μας

• Δημιουργούμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο

• Κάνουμε προσεκτική Οικονομική 

Διαχείριση 

• Διαχειριζόμαστε σωστά τις πληροφορίες 

• Επιλέγουμε το κατάλληλο για εμάς 

Marketing

• Διατηρούμε σταθερή τη Στρατηγική 

Διοίκησης και τη Διαχείριση Εργατικού 

Δυναμικού 

Μεθοδολογία και Στρατηγική 
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Γνωρίζουμε την επιχείρηση μας 

1. Παρατηρούμε προσεκτικά την επιχείρησή 

μας

2. Αφοσιωνόμαστε σε αυτά τα οποία μας 

ενδιαφέρουν περισσότερο

3. Αντιμετωπίζουμε δύσκολες 

καταστάσεις με διαφάνεια 

και ευθύτητα.

4. Είμαστε FLEXIBLE
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• Θα πρέπει να υπάρχει ηρεμία στην επιχείρηση και οι 

υπάλληλοι να  αισθάνονται ότι μπορούν να βασίζονται στους 

διοικούντες

• Να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο, ώστε να μπορέσουμε 

να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή κρίση. 

• Διατηρούμε τα υψηλά στάνταρ τα οποία έχουμε 

δημιουργήσει

Γνωρίζουμε την επιχείρηση μας 
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• Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας;

• Τι προσφέρουν;

• Ποια είναι η τιμολογιακή τους 

πολιτική;

• Πως αντιμετωπίζουν την παρούσα 

κατάσταση ή τι προτίθενται να 

κάνουν για να την αντιμετωπίσουν;

Γνωρίζουμε τους ανταγωνιστές μας 
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• Είμαστε ενήμεροι των τάσεων της αγοράς, καθώς και νέων  

υπηρεσιών ή προϊόντων.

• Είμαστε έτοιμοι να επωφεληθούμε από οποιεσδήποτε 

ευκαιρίες, όταν αυτές παρουσιαστούν

• Εάν έχουμε ήδη ετοιμάσει 

ένα επιχειρηματικό σχέδιο 

αντιμετώπισης της παρούσας

κατάστασης, ελέγχουμε για 

δυνατότητες βελτίωσής του

• Ενεργούμε αποφασιστικά.

Δημιουργούμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο
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• Δίνουμε σημασία στην αξιολόγηση των κινδύνων που 

αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας

• Φροντίζουμε ιδιαίτερα τις υπηρεσίες, τις οποίες 

προσφέρουμε στους πελάτες μας. 

• Δημιουργούμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης της 

κατάστασης με εναλλακτικά σενάρια.

•Δημιουργούμε μία ρεαλιστική στρατηγική για τις 

σχέσεις μας με τα Μ.Μ.Ε.

Δημιουργούμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο
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• Εστιάζουμε την προσοχή μας στη 

ταμειακή διαχείριση.

• Αξιολογούμε το κόστος λειτουργίας και 

παραγωγής και κάνουμε περικοπές σε 

σημεία, τα οποία όμως δεν επηρεάζουν 

την ποιότητα.

• Αξιολογούμε με μεγάλη προσοχή τις 

σχέσεις μας με τις τράπεζες (Δάνεια, 

Credit, προθεσμιακές καταθέσεις).

Οικονομική Διαχείριση
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• Η κατάλληλη πληροφόρηση και γνώση των αναγκών και επιθυμιών 
των πελατών μας είναι επιβεβλημένη, για να βελτιώσουμε την 
προστιθέμενη αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. 

• Η λήψη αποφάσεων πρέπει να βασίζεται σε σωστή ενημέρωση. 

• Παράλληλα, βελτιώνουμε την ταχύτητα λήψης των αποφάσεων μας

•Τα συστήματά και οι διαδικασίες μας πρέπει να είναι 

προσανατολισμένα στην διαχείριση και παροχή χρήσιμων 

πληροφοριών

• Να ενημερώνουμε συχνά την διοίκηση της εταιρείας μας, ώστε να 

παίρνει γρήγορες και σωστές αποφάσεις, όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο.

Διαχείριση των πληροφοριών
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• Χρειάζεται ανάλυση της τρέχουσας στρατηγικής marketing και 
αξιολόγηση για το εάν αυτή είναι η κατάλληλη να αντιμετωπίσει τα 
υπάρχοντα προβλήματα. 

• Οφείλουμε να αξιολογήσουμε την υπάρχουσα οργανωτική δομή 
του τμήματος και να φροντίσουμε για διορθωτικές κινήσεις.

•Επενδύουμε στο προσωπικό του τμήματος με την κατάλληλη 
εκπαίδευση. Δεν πρέπει να κάνουμε οικονομία όταν οι 
καταστάσεις είναι δύσκολες. Αν χρειάζεται, αυξάνουμε το 
προσωπικό του τμήματος marketing.

Marketing
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• Εκπαιδεύουμε το προσωπικό του τμήματος των πωλήσεων. 

Σε δύσκολες καταστάσεις επενδύουμε στο marketing και στις 

πωλήσεις για να έχουμε αποτελέσματα.

• Ενεργοποιούμαστε στο διαδίκτυο με επιθετικές καμπάνιες 

μάρκετινγκ.

•Στόχος μας πρέπει να είναι η παρουσία μας εκεί, όπου ο 
πελάτης μπορεί να μας βρει ευκολότερα.

Marketing



21

Στρατηγική Διοίκησης και Διαχείρισης Εργατικού 

Δυναμικού

• Οι κινήσεις μας πρέπει να υποδηλώνουν ότι ενδιαφερόμαστε για 

τους υπαλλήλους μας.

• Επενδύουμε στην βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού μας 

για να βελτιώσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους 

πελάτες μας.

• Δείχνουμε εμπιστοσύνη στο 

προσωπικό και τα στελέχη της 

εταιρίας μας.
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• Επικοινωνούμε συχνά με τους προϊσταμένους της 

επιχείρησής μας.

• Πάντα σκεπτόμαστε θετικά.

• Επενδύουμε σε αυτούς που ενδιαφέρονται για την δουλειά 

τους 

• Δεν σταματάμε την εκπαίδευση του προσωπικού μας.

• Διατηρούμε τον 

ενθουσιασμό και τον 

συναγωνισμό του
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Η τουριστική Βιομηχανία όμως θα επιβιώσει, 

όπως έχει επιβιώσει και άλλες φορές στο 

παρελθόν!



Κάθε κρίση δημιουργεί ευκαιρίες 
Ακόμη και αυτή που διανύουμε σήμερα

•Επιστροφή στην τεχνοκρατική 
διοίκηση και τον επαγγελματισμό με 
απώτερο στόχο την εξασφάλιση των 
επενδύσεων (μέσο-μακροπρόθεσμο κέρδος) 
από το άμεσο και με οποιοδήποτε 
κόστος κέρδος

•Μεγαλύτερη βάση στη δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών
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Κάθε κρίση δημιουργεί ευκαιρίες 
Ακόμη και αυτή που διανύουμε σήμερα

•Από την έλλειψη στελεχών 
στην μείωση του κύκλου 
εργασιών και κερδοφορίας και 
την προσφορά ποιοτικά 
αναβαθμισμένων υπηρεσιών

•Όσοι έχουν όραμα, θάρρος, 
δημιουργικότητα και μπορέσουν 
να πείσουν και να 
καλλιεργήσουν εμπιστοσύνη στις 
επαγγελματικές τους 
δραστηριότητες θα έχουν 
ελεύθερο το πεδίο για να 
επιτύχουν
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Ας μεταφερθούμε τώρα νοερά δύο χρόνια 

μπροστά στο 2011 και ας αναπολήσουμε όλοι 

μαζί αυτά τα οποία συνέβησαν το 2009 και το 

2010…
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• Υπέφερα περισσότερο από κάθε άλλο και αγωνίστηκα 
πολύ σκληρά

• Δεν είπα ποτέ ψέματα στους συνεργάτες μου.

• Ήμουν ένας πραγματικός υπηρέτης για όλους.

• Συμπεριφέρθηκα σαν ένας εκπαιδευτής και 
προπονητής. 

• Μοιράστηκα τον πόνο και τις αγωνίες τους.

• Σφυρηλάτησα μια καινούργια  μεγάλη ιστορία μαζί τους.
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Το 2009 και μέρος από το 2010 ήταν δύο 

από τα ωραιότερα και πλέον 

ενδιαφέροντα χρόνια της ζωής μου.

Περιμένω με ανυπομονησία το 2011!
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


