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EXECUTIVE SUMMARY
Περίληψη
Πολλές ασθένειες στο πέρασμα των ετών εμφανίστηκαν και έπληξαν τόσο την εγχώρια όσο και την
παγκόσμια οικονομία. Οι αρνητικές επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο
ήταν μεγάλες, πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν ή συρρικνώθηκαν ενώ άλλες κατάφεραν να επιβιώσουν έχοντας
υποστεί τεράστιες ζημιές. Μεταδοτικές ασθένειες υπήρξαν πολλές αλλά πανδημίες λίγες και πολύ
καταστροφικές. Το 2019 που πρωτοεμφανίστηκε η ασθένεια του κορονοϊού άρχισε να εξαπλώνεται
ανεξέλεγκτα σε όλο τον κόσμο και να πλήττει την ανθρωπότητα. Η πανδημία του Covid-19 στην Ελλάδα
ξεκίνησε το 2020 προσβάλλοντας όλα τα τμήματα του πληθυσμού με αρνητικές συνέπειες κυρίως στις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πολλές χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το ξαφνικό φαινόμενο
έδωσαν προτεραιότητα στην κοινωνία λαμβάνοντας μέτρα προστασίας. Προκειμένου να περιοριστεί η
μετάδοση του ιού, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή μέτρα όπως «κοινωνική αποστασιοποίηση» και
«παραμονή στο σπίτι». Αυτό βέβαια για πολλές επιχειρήσεις είχε αρνητικές συνέπειες τόσο στον τρόπο
λειτουργίας τους όσο και στις πωλήσεις τους.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσουμε πώς ο COVID-19 επηρέασε τον κλάδο των καλλυντικών
και πιο συγκεκριμένα τα δερματικά καλλυντικά προϊόντα. Η συγκεκριμένη έρευνα υποδεικνύει τους τρόπους
με τους οποίους οι εταιρίες έπρεπε να αντιμετωπίσουν την πανδημία σύμφωνα με αντίστοιχες εμπειρικές
έρευνες, πώς επηρεάστηκε το κάθε τμήμα ξεχωριστά και κατά πόσο αποτελεσματικά ανταπεξήλθε στις νέες
απαιτήσεις που δημιούργησε η πανδημία. Μέσα από τη μελέτη αρκετών ακαδημαϊκών άρθρων και βιβλίων
εντοπίστηκαν πέντε κύρια σημεία τα οποία επηρεάστηκαν ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας. Αρχικά, οι
εταιρίες χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους πολιτική. Να διαχειριστούν και να
προσαρμόσουν την πιστωτική πολιτική σε σχέση με τους προμηθευτές και τους πελάτες στα πλαίσια της
πανδημίας. Να εφαρμόσουν ό, τι προέβλεπε η νομοθεσία και οι κυβερνητικές αποφάσεις για την ασφάλεια
των εργαζομένων. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόληψη και τον περιορισμό
της μετάδοσης του ιού, ενώ προτεραιότητα όλων ήταν η υγεία του κοινωνικού συνόλου. Σύμφωνα και με τα
παραπάνω, σκοπός της έρευνας αυτής είναι η σύνοψη των κύριων ευρημάτων της ακαδημαϊκής
βιβλιογραφίας για το θέμα, η παρουσίαση της μεθοδολογίας αντίδρασης των εταιριών σε περιόδους κρίσεως
ή πανδημίας καθώς και μία προσπάθεια παρότρυνσης των εταιριών να χρησιμοποιούν και να υιοθετήσουν
πρακτικές της μεθοδολογίας αυτής για να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για περιόδους σαν αυτή που
διανύουμε.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα σε τρεις εταιρίες του κλάδου των καλλυντικών
προϊόντων : L’Oreal Hellas, Pierre Fabre Hellas και Apivita. Ως κύριο εργαλείο της έρευνας ήταν ένα
ερωτηματολόγιο χωρισμένο σε τέσσερις βασικές ενότητες όσα και τα κύρια τμήματα των εταιριών.
Προκειμένου να εξεταστεί εκτενώς πώς συμπεριφέρθηκε το κάθε τμήμα ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της
πανδημίας και αν κατάφερε να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά πραγματοποιήθηκαν προσωπικές δομημένες
συνεντεύξεις με στελέχη των εταιριών. Μετά το τέλος της έρευνας, οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και
ακολούθησε ανάλυση του περιεχομένου και συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης προσφέρουν
μία συνεκτική απεικόνιση των όσων εφάρμοσαν οι εταιρίες την περίοδο της πανδημίας. Εν τέλει, όπως
αποδεικνύεται από την έρευνα και οι τρεις εταιρίες κατάφεραν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στην
αντιμετώπιση της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι η καθεμία ακολούθησε τη δική της στρατηγική πολιτική.
Τέλος, η εργασία κλείνει παρουσιάζοντας ένα πλήρη κατάλογο πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα
αυτή και παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την χρηματοοικονομική
κατάσταση των εταιριών τα τελευταία χρόνια, συμπτυγμένο το ερωτηματολόγιο με τις απαντήσεις των
εταιριών σε μορφή πίνακα και το δομημένο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τις συνεντεύξεις.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
1.1.

Ιστορική αναδρομή

Στο πέρασμα των ετών η ανθρωπότητα έχει κληθεί να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και να επιβιώσει
από δύσκολες καταστάσεις. Μια οικονομική κρίση για παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε
αλλαγή της στρατηγικής, κάποιες σε πτώχευση και κάποιες σε αναστολή της λειτουργίας τους για κάποιο
χρονικό διάστημα. Μία πανδημία επίσης, μπορεί να προκαλέσει παρόμοια αποτελέσματα και να επηρεάσει
εξίσου την κοινωνία και την οικονομία. Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή παρατηρούμε ότι πολλές
ασθένειες αφάνισαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού και είχαν καταστροφικές συνέπειες για την
ανθρωπότητα.
Η παλαιότερη καταγεγραμμένη πανδημία σύμφωνα με το Θουκυδίδη έλαβε χώρα το 430 π.Χ. και ήταν ο
λοιμός των Αθηνών. Το αποτέλεσμα ήταν ο αφανισμός του 33% του πληθυσμού. Το 1347 έρχεται στο
προσκήνιο η πανούκλα ή πανώλη. Ο μαύρος θάνατος αφάνισε το 33% του παγκόσμιου πληθυσμού και ήταν
η πρώτη φορά στην ιστορία που λειτούργησε το μέτρο της καραντίνας, προσπαθώντας να περιορίσουν τη
μετάδοση της νόσου. Το 1920 την περίοδο του Α’ παγκοσμίου πολέμου, ξεσπάει η ισπανική γρίπη
προκαλώντας το χαμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Το γεγονός ότι δεν έλαβαν εξ αρχής δραστικά μέτρα για τον
περιορισμό της μετάδοσης, υποτιμώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης ήταν η σημαντικότερη αιτία του
τεράστιου ποσοστού θνησιμότητας. Το 2003 μια άλλη πανδημία εμφανίζεται και πλήττει αρχικά τον
πληθυσμό της Κίνας ενώ γρήγορα εξαπλώνεται σε 26 χώρες, ο ιός SARS. Ο συγκεκριμένος ιός ανήκει στην
«οικογένεια» των κορωνοϊών και είναι ένας από τους 7 που μπορούν συνολικά να προσβάλλουν τον
άνθρωπο. Αποτελεί μια σοβαρή ασθένεια που προκαλεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό πρόβλημα. Χάρη στα
άμεσα προληπτικά μέτρα των κυβερνήσεων και στην άμεση εφαρμογή καραντίνας, οι θάνατοι περιορίστηκαν
στους 774. Ερευνητές που μελετούν τον Covid-19 βρίσκουν σε ποσοστό 86,9% ταυτόσημο γενετικό υλικό με
τον Covid-19. Εξαιτίας της πανδημίας αυτής και για προληπτικούς λόγους καθιερώθηκε στο Χόνγκ-Κόνγκ η
τακτική απολύμανση δημόσιων χώρων και η χρήση μάσκας (Κοτσοβού, 30 Μαρτίου 2020).
Tέλος, το Δεκέμβριο του 2019 ξέσπασε επιδημία στην πόλη Wuhan της Κίνας που σύντομα εξελίχθηκε σε
πανδημία. Ο ιός ανήκει στην «οικογένεια» των κορωνοϊών και είναι μία παραλλαγή του SARS. Κάποιοι
ερευνητές πιστεύουν ότι η μετάδοση του ιού προκλήθηκε από τις νυχτερίδες, όμως τα συγκεκριμένα ζώα δεν
εμφανίζουν συμπτώματα του ιού με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πουν με βεβαιότητα από που προήλθε.
Ένα άλλο πιθανό σενάριο της εμφάνισης του Covid-19, είναι να προκλήθηκε από εργαστηριακό ατύχημα. Το
αποτέλεσμα είναι ότι ο ιός εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο και από επιδημία μετατράπηκε σε πανδημία. O
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ονόμασε τον νέο ιό SARS-Cov-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona
Virus-2) και την ασθένεια Covid-19 (Corona Virus Disease-19). Μέχρι σήμερα σημειώνονται 210 εκατομμύρια
άνθρωποι να έχουν προσβληθεί από τον ιό και η θνησιμότητα φτάνει τα 4.5 εκατομμύρια ενώ 4.5 δις
άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί παγκοσμίως (Κοτσοβού, 30 Μαρτίου 2020)
Προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού λήφθηκαν άμεσα δραστικά μέτρα προστασίας από τις
κυβερνήσεις με αποκορύφωμα την απαγόρευση κυκλοφορίας. Σήμερα βιώνουμε το 4ο κύμα καραντίνας.
Έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων με την κυβέρνηση να προσπαθεί να βρει
κίνητρα, να πείσει τους ανθρώπους να εμβολιαστούν. Αρκετοί βέβαια, αντιστέκονται στην ιδέα του
εμβολιασμού, θεωρώντας ότι δεν γνωρίζουν τις μακροχρόνιες συνέπειές του. Κυρίως οι νέοι, που όπως
δείχνουν οι έρευνες δεν κινδυνεύουν να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές σε περίπτωση που προσβληθούν
από τον ιό, είναι αυτοί οι οποίοι αποφεύγουν να εμβολιαστούν. Τόσο οι άνθρωποι στην καθημερινότητά
τους, όσο και οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη κατάσταση και κλήθηκαν να λάβουν
μέτρα, να υπακούσουν σε νόμους και κανονισμούς και να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες ζωής με σκοπό
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την πρόληψη, τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου και απώτερο στόχο την εξάλειψη του και την
επιστροφή στην καθημερινότητα.

1.2.

Η έρευνα

Μέσα από την έρευνα αυτή, στόχος είναι να διερευνήσουμε όλες αυτές τις στρατηγικές αντίδρασης σε
επιχειρησιακό επίπεδο και κατά πόσο αποτελεσματικές ήταν. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται ο κλάδος των
καλλυντικών από το 2019 μέχρι και σήμερα, το διάστημα δηλαδή που εμφανίστηκε η πανδημία. Ποια ήταν
τα μέτρα που έλαβαν οι επιχειρήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν και να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα
δεδομένα; Πόσο εύκολα προσαρμόστηκαν οι εργαζόμενοι, προϊστάμενοι και υφιστάμενοι στους
περιορισμούς της κυβέρνησης; Η πανδημία επηρέασε την χρηματοοικονομική κατάσταση των εταιριών και
κατά συνέπεια τον κλάδο; Αυτά είναι μερικά από τα κύρια ερωτήματα που δημιουργήθηκαν το διάστημα της
πανδημίας. Σκοπός της μελέτης είναι να ερευνηθεί αν οι εταιρίες ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά και
άμεσα στις προκλήσεις της πανδημίας.
Αρχικά διερευνάται ο κλάδος στην Ελλάδα και ποια ήταν η πορεία του από το 2012 έως το 2018 που η χώρα
μας υπέστη οικονομική κρίση. Στη συνέχεια, αξιολογείται η πορεία του κλάδου την τελευταία τριετία και
μετέπειτα η έρευνα επικεντρώνεται σε 3 εταιρίες, σημαντικούς παίκτες του κλάδου των καλλυντικών.
Θεωρήθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον να εξεταστεί ο κλάδος των δερμοκαλλυντικών χρησιμοποιώντας 3
μελέτες περιπτώσεων και πιο συγκεκριμένα, πώς οι εταιρίες λειτούργησαν, πώς αντέδρασαν σε όλη αυτή την
πρωτόγνωρη κατάσταση και σε τι ποσοστό επηρεάστηκαν είτε θετικά είτε αρνητικά.
Οι εταιρίες που επιλέχθηκαν για την έρευνα είναι η θυγατρική Fabre Pierre Hellas, η θυγατρική L’Oreal Hellas
και η ελληνική εταιρία Apivita. Πιο συγκεκριμένα, ερευνήσαμε τι μέτρα προστασίας έλαβαν για να
αντιμετωπίσουν την πανδημία και πώς προστάτεψαν τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον
τους προκειμένου να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς και τις πωλήσεις τους στα ίδια επίπεδα. Σε τι βαθμό
επηρεάστηκαν τα τμήματα της εταιρίας, τι προβλήματα αντιμετώπισαν και πώς κατάφεραν να τα
διαχειριστούν.

1.3.

Καλλυντικά προϊόντα

Η Βιομηχανία Καλλυντικών περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ομορφιάς τα οποία χωρίζονται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες. Είναι τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής που περιλαμβάνουν σαμπουάν, κρέμες προσώπου,
στοματική υγιεινή και αντιηλιακά και τα προϊόντα καλλωπισμού που περιλαμβάνουν το μακιγιάζ και τα
αρώματα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 2 στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1223/2009, ως «καλλυντικό
προϊόν» νοείται κάθε ουσία ή μείγμα που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τα εξωτερικά μέρη του
ανθρώπινου σώματος ή με τα δόντια και τους βλεννογόνους της στοματικής κοιλότητας με μοναδικό ή κύριο
σκοπό τον καθαρισμό, τον αρωματισμό, τη μεταβολή της εμφάνισης, τη διόρθωση των σωματικών οσμών,
την προστασία και τη διατήρηση του σώματος σε καλή κατάσταση ή τη διόρθωση των σωματικών οσμών.
Ωστόσο, ένας τέτοιος ορισμός που είναι αρκετά γενικός δημιουργεί την ανάγκη να κατηγοριοποιήσουμε τα
καλλυντικά. Έτσι, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών &
Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ) τα καλλυντικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :
• Περιποίηση σώματος και προσώπου
• Περιποίηση μαλλιών
• Προϊόντα υγιεινής
• Μακιγιάζ
• Αρώματα
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Τα καλλυντικά έχουν μία μακροχρόνια ιστορία καθώς από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα οι γυναίκες
είχαν την ανάγκη να περιποιούνται την εξωτερική τους εμφάνιση. Όμως ο καλλωπισμός δεν ήταν μόνο
ανάγκη εξωτερικής εμφάνισης αλλά ανάγκη για εσωτερική υγεία και ευεξία. Σύμφωνα με επιστημονικές
έρευνες, μια γυναίκα όταν περιποιείται τον εαυτό της είναι ένδειξη ψυχικής υγείας. Το μύρωμα των νεκρών,
τα αρωματικά λιβάνια που συνεχίζουν μέχρι τις ημέρες μας σε όλες τις θρησκείες αποτέλεσαν τα πρώτα
γνωστά καλλυντικά.
Ο όρος καλλυντικό προέρχεται από τη λέξη κάλλος που σημαίνει ομορφιά. Ενώ πολλοί άνθρωποι μέχρι και
σήμερα υποθέτουν ότι τα καλλυντικά είναι πρόσφατη εφεύρεση, στην πραγματικότητα η ανακάλυψη των
καλλυντικών χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω. Οι Νεάτερνταλ χρησιμοποιούσαν χρωστικές ουσίες σε
θρησκευτικές τελετές ή ζωγράφιζαν το πρόσωπο και το σώμα τους για να υποδείξουν στοιχεία του χαρακτήρα
τους και της προσωπικότητας τους. Αργότερα οι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν αρωματικά έλαια και αλοιφές για
να θεραπεύσουν πληγές, να καλύψουν μυρωδιές ή ακόμα και για να προστατευτούν από τον ήλιο. Μάλιστα
οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν το βαρύ μακιγιάζ γύρω από τα μάτια έναν τρόπο προστασίας από τα κακά πνεύματα,
όπως επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η όραση τους. Τα καλλυντικά αποτέλεσαν τα πρώτα είδη
πολυτελείας τα οποία εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούσαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν.
Υπάρχουν πληροφορίες πως οι Εβραίοι εισήγαγαν καλλυντικά και κυρίως αρώματα από την Αίγυπτο καθώς
μερικά από τα πρώτα κείμενα της Βίβλου μιλούν για αρώματα και αλοιφές, για την επάλειψη των κεφαλιών
και του δέρματος των καλεσμένων τους με λάδι, ως ένδειξη τιμής απέναντί τους.
Οι Αιγύπτιοι έδιναν μεγάλη σημασία στην καθαριότητα και για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούσαν τα
καλλυντικά στην διαδικασία του μπάνιου και καλλωπισμού που αργότερα υιοθετήθηκε και από τους Έλληνες
και τους Ρωμαίους. Οι αρχαίοι Έλληνες έβαζαν λευκό τοξικό μόλυβδο στο πρόσωπό τους για να αποκτήσουν
το χλωμό βλέμμα που συμβόλιζε την οργή. Επίσης έβαφαν τα χείλη τους με μία πάστα από οξείδιο του
σιδήρου ή ώχρα αναμεμειγμένη με ελαιόλαδο θεωρώντας ότι έτσι αναδεικνύεται η ομορφιά τους. Η Αρχαία
Ελλάδα επηρεάστηκε από τους Αιγύπτιους όπως και ολόκληρη η περιοχή της Μεσογείου. Στην κλασική
Ελλάδα οι γυναίκες ασχολούνταν έντονα με τον καλλωπισμό. Την γυναικεία φιλαρέσκεια διακωμώδησαν
άλλωστε, και οι σατυρικοί εποχής και έτσι έγινε γνωστό σε εμάς πόσο μεγάλη σημασία είχαν αποκτήσει στους
Αρχαίους Έλληνες. Αντικείμενα καλλωπισμού βρέθηκαν σε πολλές ανασκαφές όπως στο Δίον, 48 στα μινωικά
και μυκηναϊκά ανάκτορα και σε τάφους. Οι αρχαίες Ελληνίδες χρησιμοποιούσαν κρέμες για να ασπρίσουν τα
μάγουλα, βαφές, για τα μαλλιά, τα φρύδια και τις βλεφαρίδες. Πολλές γυναίκες ειδικά της ανώτερης τάξης
διέθεταν ολόκληρο εργαστήριο καλλωπισμού, με καρφίτσες, μπουκαλάκια αρωμάτων και ουσιών, δοχεία με
κρέμες, ξύλινα συνήθως ή πήλινα, που περιείχαν φυσικές κρέμες και αλοιφές. Ακόμα πίσω στην αρχαιότητα,
οι Κινέζοι έβαφαν τα νύχια τους με χρώματα προκειμένου να δείχνουν σε ποια κοινωνική τάξη ανήκουν. Λίγο
αργότερα, οι Κινέζοι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ρουζ για χείλη και σκόνη ρυζιού για να κάνουν τα πρόσωπά
τους λευκά. Ακόμη και σε πρωτόγονες κοινωνίες διάφορα αρώματα και αλοιφές προερχόμενες από την φύση
είχαν περίοπτη θέση στις μικρές κοινωνίες (Cosmetics Europe, 2021). Τα ρωμαϊκά μπάνια ήταν αξιοθαύμαστα
κτίρια αλλά μεγάλη σημασία δινόταν στην ιεροτελεστία των μπάνιων τους. Μετά το μπάνιο, έλαια, αρώματα
και άλλα βότανα χρησιμοποιούνταν για να διατηρούν το δέρμα υγιές και ελκυστικό.
Η άνοδος μιας πραγματικής βιομηχανίας καλλυντικών απογειώθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα. Η
βιομηχανία ψυχαγωγίας έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να γίνουν μόδα τα καλλυντικά, αφού χρησιμοποιούνταν
συχνά από μεγάλα ονόματα σε μπαλέτο και θέατρο και αργότερα στο Χόλυγουντ. Μέχρι σήμερα
δημιουργήθηκαν χιλιάδες προϊόντα για την προστασία από τον ήλιο, τη στοματική υγιεινή, τη φροντίδα
προσώπου, κεφαλής και δέρματος (Cosmetics Europe, 2021). Οι παραδόσεις και οι συνήθειες αυτές τόσο ως
προς την παρασκευή όσο και ως προς τη χρήση των καλλυντικών προϊόντων, συνεχίστηκαν έως και σήμερα
και δεν είναι λίγες οι φορές που εταιρείες ανατρέχουν στο παρελθόν εκείνου του είδους καλλωπισμού για
να πάρουν ιδέες και να καινοτομήσουν.
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1.3.1. Η έννοια του δερματικού καλλυντικού προϊόντος
Η ευαισθησία του δέρματος ή κάποια δερματολογική πάθηση μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την
καθημερινότητα του ατόμου που βιώνει το πρόβλημα αλλά και όσων είναι κοντά του. Τα δερματικά
καλλυντικά προϊόντα ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των καλλυντικών αλλά διαφέρουν από το απλό
καλλυντικό καθώς είναι προϊόντα γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Χρησιμοποιούνται από
δερματολόγους, οι οποίοι συνιστούν τη χρήση τους είτε συμπληρωματικά με φαρμακολογική θεραπεία είτε
μεμονωμένα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιο δερματικό πρόβλημα ή σε όσους δίνουν ιδιαίτερη
σημασία στην προστασία του δέρματός τους. Είναι προϊόντα με αυστηρά επιλεγμένα συστατικά, υψηλής
καθαρότητας και δερματολογικά ελεγμένα σε ατοπικό, αντιδραστικό ή αλλεργικό δέρμα για την
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα τους. Τα δερματικά καλλυντικά προϊόντα
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ξηροδερμίας τόσο στο τριχωτό της κεφαλής όσο και στο
υπόλοιπο σώμα, φλεγμονωδών δερματικών παθήσεων όπως η ακμή, ατομική δερματίτιδα και ψωρίαση και
για πολλές άλλες δερματικές παθήσεις (Araviiskaia, Berardesca, Bieber, Sanchez-Viera, Wolkenstein, 2014).

1.4.

Ο κλάδος των καλλυντικών στην Ελλάδα: Χαρακτηριστικά κλάδου

1.4.1. Ζήτηση Καλλυντικών
Από την παλιά εποχή μέχρι και σήμερα η γυναίκα είχε την ανάγκη να περιποιείται τον εαυτό της. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα από τον πίνακα μεταβολών λιανικού εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ παρατηρείται ότι αυτή η
ανάγκη για φροντίδα τόσο του σώματος όσο και της κεφαλής συνεχίζει μέχρι και σήμερα να υπάρχει. Ήδη
από το 2012 υπήρχε αυξημένη ζήτηση καλλυντικών σε όλες τις κατηγορίες. Από το 2008 και μετά που
εμφανίστηκε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες καλλυντικών παρατηρήθηκε
πτώση των πωλήσεων συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη και το παρακάτω
διάγραμμα, παρατηρούμε ότι οι πωλήσεις από το 2012 μέχρι το 2015 διατηρούνται περίπου στα ίδια επίπεδα
πωλήσεων, ενώ από το 2016 και μετά παρατηρείται μια μικρή αύξηση κυρίως στις κατηγορίες περιποίηση
προσώπου και σώματος, περιποίηση μαλλιών και μακιγιάζ.
Διάγραμμα 1 : Λιανικές πωλήσεις καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντος, 2012-2018, Ελλάδα
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Το διάγραμμα 1, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών
& Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ) που αναφέρεται στην αγορά της Ελλάδας, παρουσιάζει τις μεταβολές των
πωλήσεων λιανικού εμπορίου, όπου παρατηρείται στις κατηγορίες μακιγιάζ και αρώματα,
μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή κατά τη διάρκεια των ετών 2012-2018 συγκριτικά με τις υπόλοιπες
κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα για την κατηγορία μακιγιάζ η μεταβολή για το διάστημα που
αναφέρεται ήταν 12,9% και για τα αρώματα 12,5%, ενώ η αμέσως επόμενη κατηγορία που εμφάνισε
μεγάλη ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες ήταν η περιποίηση προσώπου και
σώματος η οποία έφτασε το 9,2%.
Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία μεταβολή λιανικών πωλήσεων καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντος,
2012-2018, Ελλάδα

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Στον παρακάτω πίνακα όπου παρουσιάζονται οι λιανικές πωλήσεις του κλάδου από το 2006 μέχρι το 2018,
παρατηρείται ότι το διάστημα 2006 μέχρι το 2009 οι πωλήσεις αυξάνονται ενώ από το 2010 και μέχρι το 2015
υπάρχει αρκετά μεγάλη πτώση των πωλήσεων. Από το 2016 και μετά όμως οι πωλήσεις του κλάδου
αυξάνονται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Πίνακας 1 : Στατιστικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων καλλυντικών, 2006-2018, Ελλάδα
Έτος
Λιανικές
πωλήσεις
(εκατομμύρια €)

2006

2007

2008

2009

2010

1.344 1.358 1.370 1.375 1.045

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
εκτίμηση

911 846 815 806 804 851 881 899

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
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Σύμφωνα με τον ΠΣΒΑΚ παρά τη γενική πτώση της ζήτησης των καλλυντικών που επηρεάστηκε έντονα από
την οικονομική κρίση της χώρας μας, συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες διατήρησαν τις πωλήσεις τους
σε παρόμοια επίπεδα και κατάφεραν να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους. Παρακάτω παρατίθενται
ποσοτικά στοιχεία αναλυτικότερα για την κάθε κατηγορία και αφορούν τα έτη 2012 έως 2014.
Πίνακας 2: Πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντος και ποσοστά επί του συνόλου, 2012-2014, Ελλάδα

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)

1.4.2. Ο κλάδος πριν την εμφάνιση του Covid-19 στην Ελλάδα
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στατιστικά στοιχεία, από το 2019 και μετά οι πωλήσεις εμφάνισαν μεγάλη
μείωση. Μέσα σε ένα έτος παρατηρήθηκε έντονη πτώση των πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες. Η επιδημία
του Covid-19 που μετατράπηκε σε πανδημία και εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2020, προκάλεσε καθίζηση
τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης στα καλλυντικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας της
κυβέρνησης και προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης, τα
κανάλια διανομής μειώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης καλλυντικών
έκλεισαν και παρέμειναν ανοιχτά μόνο τα φαρμακεία και τα super market. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
υπάρχει αυξημένη κινητικότητα και ζήτηση των καλλυντικών σε αυτά τα κανάλια διανομής. Ενώ οι
κατηγορίες του μακιγιάζ και τη περιποίησης προσώπου τα προηγούμενα χρόνια κατείχαν το μεγαλύτερο
ποσοστό μεριδίου της αγοράς, με την εμφάνιση της πανδημίας που η χρήση μάσκας ήταν υποχρεωτική, οι
συγκεκριμένες κατηγορίες εμφάνισαν μεγάλη πτώση πωλήσεων. Τέλος το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι
δούλευαν από το σπίτι και η κυβέρνηση είχε επιβάλλει κατ’ οίκον περιορισμό συγκεκριμένες ώρες της μέρας,
συντέλεσε στο να μειωθούν οι πωλήσεις του κλάδου και να επηρεαστεί αρνητικά η ζήτηση. Όπως
παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες μέχρι το 2019 ο κλάδος είχε ανοδική πορεία. Με την εμφάνιση της
πανδημίας πολλές προϊοντικές κατηγορίες εμφάνισαν πτώση στις πωλήσεις επηρεάζοντας και τα στατιστικά
του κλάδου. Παρακάτω παρατίθενται οι πωλήσεις κάθε κατηγορίας ξεχωριστά για τα έτη 2015 έως 2019.
Πίνακας 3: Πωλήσεις της κατηγορίας «αλκοολούχα αρωματικά», 2015-2019, Ελλάδα
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*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα αρώματα παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις πωλήσεων μέχρι το
2019 και πιο συγκεκριμένα κυμαίνονται από 75 εκατομμύρια μέχρι 80,9 που ήταν και οι υψηλότερες
πωλήσεις στην 5ετία το 2019.
Διάγραμμα 3: Ραβδόγραμμα πωλήσεων της κατηγορίας «αλκοολούχα αρωματικά», 2015-2019, Ελλάδα

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Όπως φαίνεται και από το ραβδόγραμμα τα αρώματα το 2019 πέτυχαν τις μέγιστες πωλήσεις μέσα στην
πενταετία.
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Πίνακας 4: Πωλήσεις της κατηγορίας «καλλυντικά», 2015-2019, Ελλάδα

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Αντίστοιχα η κατηγορία μακιγιάζ τα έτη 2018 και 2019 πετυχαίνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις της.
Διάγραμμα 4: Ραβδόγραμμα πωλήσεων της κατηγορίας «καλλυντικά», 2015-2019, Ελλάδα

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Στο ραβδόγραμμα απεικονίζονται οι πωλήσεις της κατηγορίας μακιγιάζ επιβεβαιώνοντας ότι τα έτη 2018 και
2019 ήταν τα καλύτερα σε πωλήσεις.
Πίνακας 5: Πωλήσεις της κατηγορίας «περιποίηση δέρματος» , 2015-2019, Ελλάδα
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*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Όπως και στο μακιγιάζ, έτσι και στην κατηγορία περιποίηση προσώπου και σώματος τα έτη 2018 και 2019
ήταν τα καλύτερα σε πωλήσεις για τον κλάδο.
Διάγραμμα 5: Ραβδόγραμμα πωλήσεων της κατηγορίας «περιποίηση δέρματος», 2015-2019, Ελλάδα

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Το ραβδόγραμμα απεικονίζει σχηματικά τις πωλήσεις της κατηγορίας δείχνοντας ότι ειδικότερα το έτος 2019
πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες πωλήσεις με διαφορά συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.
Πίνακας 6: Πωλήσεις της κατηγορίας «περιποίηση μαλλιών», 2015-2019, Ελλάδα

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
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Το διάστημα 2015-2017 παρατηρείται μία μικρή πτώση των πωλήσεων στην κατηγορία περιποίηση μαλλιών
ενώ από το 2018 και υπάρχει μια μικρή αύξηση.
Διάγραμμα 6: Ραβδόγραμμα πωλήσεων της κατηγορίας «περιποίηση μαλλιών», 2015-2019, Ελλάδα

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Όπως απεικονίζεται στο ραβδόγραμμα το 2015 ήταν η καλύτερη χρονιά σε πωλήσεις για την κατηγορία
περιποίηση μαλλιών. Το μεσοδιάστημα υπήρχαν αυξομειώσεις στις πωλήσεις χωρίς όμως να φτάνουν τις
πωλήσεις του 2015. Το 2019 όμως ήταν μία καλή χρονιά σε πωλήσεις αφού πλησίασε αυτές του 2015.
Πίνακας 7: Πωλήσεις της κατηγορίας «προϊόντα υγιεινής», 2015-2019, Ελλάδα

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
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Τέλος, Η κατηγορία toiletries ( προϊόντα υγιεινής) παρουσίασε τεράστια αύξηση πωλήσεων από το 2015 στο
2016. Το 2017 υπήρξε μια μικρή πτώση στις πωλήσεις συγκριτικά με το προηγούμενο έτος ενώ τα επόμενα
έτη διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα.
Διάγραμμα 7: Ραβδόγραμμα πωλήσεων της κατηγορίας «προϊόντα υγιεινής», 2015-2019, Ελλάδα

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Πίνακας 8: Εκτιμήσεις συνολικών πωλήσεων καλλυντικών ( σε τιμές χονδρικής),2019-2020, Ελλάδα

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Από το Δεκέμβριο του 2019 που εμφανίστηκε ο κορωνοϊός στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του 2020 οι
πωλήσεις του κλάδου παρουσίασαν μεγάλη πτώση με ποσοστό μεταβολής 10,3%. Πράγματι και άρθρο στην
καθημερινή επιβεβαίωσε αυτές τις εκτιμήσεις (Κόντη, 2020).

Πίνακας 9 : Στατιστικά Στοιχεία για τον κλάδο καλλυντικών, 2016-2020, Ελλάδα
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*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Αντιπροσώπων και Καλλυντικών ( ΠΣΒΑΚ, 2020), όλες οι
κατηγορίες με την εμφάνιση του Covid-19 εμφάνισαν έντονη πτώση πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα
σημείωσαν μεγάλες αρνητικές μεταβολές, καθώς το 2019 θεωρείται από τις καλύτερες χρονιές για τον κλάδο
σε πωλήσεις από τότε που επήλθε οικονομική κρίση στη χώρα και μετά.
Πίνακας 10: Ποσοστό μεταβολής του κλάδου των καλλυντικών, 2016-2020, Ελλάδα
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*Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ)
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα η μεταβολή των πωλήσεων από το 2019 στο 2020 παρουσιάζουν
έντονες διαφορές με αρνητικά αποτελέσματα για το 2020. Η επίδραση της πανδημίας στον κλάδο είναι
μεγάλη.

1.5.

Γενικές Πληροφορίες των υπό εξέταση εταιριών

Pierre Fabre Hellas
Ο όμιλος Pierre Fabre είναι κατά κύριο λόγο φαρμακευτική εταιρία με έδρα τη Γαλλία. Η Pierre Fabre Hellas
θυγατρική του ομίλου δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1991 και χωρίζεται σε 4 τομείς: τα Dermo
Cosmetics που αφορούν μάρκες δερμοκαλλυντικών , το Oncology που αφορά προϊόντα για τον καρκίνο, το
Consumer Health Care που αφορά προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης και το Medicine που περιλαμβάνει
φάρμακα. Οι μάρκες που περιλαμβάνει ο τομέας Dermo Cosmetics που είναι και ο υπό εξεταζόμενος, είναι
οι : Avene, A-derma, Ducray, Kloran και Dexeryl. Η εταιρία κατέχει την τρίτη θέση στην αγορά των
δερμοκαλλυντικών προϊόντων στο χώρο του φαρμακείου και έχει ισχυρή παρουσία στον τομέα των
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προϊόντων υγιεινής σώματος και στόματος. Επίσης, αγοράζει τα προϊόντα της από τη μαμά- εταιρία και
αναλαμβάνει την προώθηση και διανομή τους στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια 5ετία, 20132017 όπου η εταιρία διάνυσε μία περίοδο ύφεσης, το 2019 παρατηρήθηκε αυξημένη διάθεση των
καταναλωτών για αγορά καλλυντικών. Η εταιρία παρουσίασε αύξηση τόσο των λιανικών πωλήσεων της τάξης
του 2,4% σε σχέση με το 2018 όσο και αύξηση των χονδρικών πωλήσεων της τάξης του 2,3%.

Apivita
Η εταιρία Apivita ιδρύθηκε το 1979 στην Ελλάδα, από δύο φαρμακοποιούς που ήθελαν να αξιοποιήσουν τα
ευεργετικά συστατικά που έχει το μέλι και να δημιουργήσουν ένα ευρύ φάσμα βιολογικών προϊόντων με
θεραπευτικές ιδιότητες. Το 2013 μετακόμισε τις εγκαταστάσεις της σε ένα προηγμένο οικολογικό κτίριο, μία
κίνηση που δείχνει τη μεγάλη οικολογική συνείδηση της εταιρίας. Επίσης, το ίδιο έτος άνοιξε το πρώτο
φυσικό κατάστημα στο Κολωνάκι με σκοπό οι πελάτες να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τα
προϊόντα της μέσα από την παροχή υπηρεσιών ομορφιάς και ευεξίας. Έτσι τα κανάλια διανομής της
διευρύνονται. Πέρα από τα φαρμακεία, έχει επεκτείνει τους συνεργάτες της και τα προϊόντα της
εμφανίζονται σε ράφια του Attica, του Hondo’s Center, στο αεροδρόμιο και στο δικό της φυσικό κατάστημα
που είναι και το μοναδικό που εξυπηρετεί άμεσα τον τελικό καταναλωτή. Το 2017 ο ισπανικός όμιλος Puig
εξαγόρασε την Apivita, χωρίς όμως τα κεντρικά γραφεία να φύγουν από την Ελλάδα. Έτσι, η εταιρία αποκτά
πρόσβαση στην αγορά της Γαλλίας, αξιοποιώντας τόσο τα κανάλια διανομής της γαλλικής εταιρίας όσο και
το πελατολόγιο της. Το 2019 η Apivita προσπάθησε να μπει στην αγορά της Κίνας. Παρά το γεγονός ότι η
εύρεση πελατών για τη διανομή των προϊόντων της στην Κίνα ήταν δύσκολη υπόθεση λόγω κυβερνητικών
ρυθμίσεων και αποφάσεων, τελικά τα κατάφερε. Οι προϊοντικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται
είναι η περιποίηση προσώπου και σώματος, η περιποίηση μαλλιών, αντιηλιακά και προϊόντα ευεξίας και
well being.

L’Oreal Hellas
Ο όμιλος L’Oreal είναι εταιρία καλλυντικών και ομορφιάς και εδρεύει στη Γαλλία.
Η L’Oreal Ηellas, θυγατρική του ομίλου L’Oreal, δραστηριοποιείται στην Αθήνα από το 1970 και χωρίζεται σε
τέσσερις τομείς: τον Active Cosmetics που αφορά μάρκες δερμοκαλλυντικών , τον L’Oreal Luxe που αφορά
προϊόντα πολυτελείας, τον Professional Products που αφορά προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς για
επαγγελματίες και τον Consumer Products που αφορά καταναλωτικά προϊόντα. Κάθε τομέας απευθύνεται
σε διαφορετικό καταναλωτικό κοινό. Διαθέτει στην ελληνική αγορά πάνω από 70 εμπορικά σήματα. Οι
μάρκες που περιλαμβάνει ο τομέας Active Cosmetics που είναι και ο υπό εξεταζόμενος, είναι οι : La RochePosay, Vichy, Cerave και Skins ceutical.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ένα ξαφνικό και απροσδόκητο γεγονός που προκαλεί μεγάλη αναταραχή στο κοινωνικό σύνολο και χρήζει
άμεσης αντιμετώπισης ονομάζεται κρίση. Η πιο πρόσφατη κρίση που αντιμετώπισε η χώρα μας ήταν η
οικονομική κρίση του 2008, δημιουργώντας πολλά προβλήματα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό
επίπεδο. Σε τέτοιες περιόδους κρίσιμων καταστάσεων και αβεβαιότητας, το κράτος καλείται να μεριμνήσει
για το κοινό καλό και να λάβει άμεσες και δραστικές αποφάσεις ενώ συναισθήματα όπως φόβος, πίεση και
άγχος δε λείπουν από την καθημερινότητα των ανθρώπων.
Η πανδημία που εμφανίστηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 2020 θα λέγαμε ότι είναι μέρος μίας παγκόσμιας
κρίσης. Όπως η κυβέρνηση κλήθηκε να λάβει άμεσες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της, έτσι και στον
κόσμο των επιχειρήσεων τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν πολλά. Οι εταιρίες σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα έπρεπε να πάρουν αποφάσεις για τη διαχείριση και αντιμετώπιση της πανδημίας σε σχέση
με:
1. Την στρατηγική τους
2. Τον τρόπο λειτουργίας τους
3. Την προστασία των εργαζομένων
4. Τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

2.1. Στρατηγική και στρατηγικές αλλαγές
Η στρατηγική είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να καθορίσει μια εταιρία προκειμένου να
επιτύχει τους μακροχρόνιους στόχους της και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τον
Grant «όταν δύο επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους», δηλαδή δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά
και μπορούν να προμηθεύσουν τους ίδιους αγοραστές, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποκτά εκείνη που
επιτυγχάνει ή έχει τη δυνατότητα να επιτύχει υψηλότερη αποδοτικότητα (Grant, 2016).
Σύμφωνα με τον Porter, o ανταγωνισμός είναι ο πυρήνας της επιτυχίας ή της αποτυχίας των επιχειρήσεων.
Καθορίζει το κατά πόσο καλά μπορούν να συμβάλλουν οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης στην απόδοσή
της. Η ανταγωνιστική στρατηγική είναι η αναζήτηση μιας ευνοϊκής ανταγωνιστικής θέσης σε έναν κλάδο και
στοχεύει στη δημιουργία μιας κερδοφόρας και βιώσιμης θέσης απέναντι στις δυνάμεις που καθορίζουν τον
ανταγωνισμό. (Porter, 1985). Η στρατηγική θα μπορούσε να χωριστεί σε τρία επίπεδα. Το πρώτο αφορά την
εταιρική στρατηγική δηλαδή με ποιόν τρόπο σκοπεύει να αναπτυχθεί ή να δημιουργήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Η εταιρική στρατηγική προκύπτει από την αποστολή και το όραμα που έχει η κάθε εταιρία. Το
δεύτερο επίπεδο αφορά την ανταγωνιστική στρατηγική, δηλαδή αν μια επιχείρηση θα εστιάσει στην
ελαχιστοποίηση του κόστους ή στη διαφοροποίηση των προϊόντων της σε σχέση με τους ανταγωνιστές.
Τέλος, το τρίτο επίπεδο αφορά στρατηγικές αποφάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης. Ή
με άλλα λόγια οι βασικές «λειτουργικές στρατηγικές» είναι η στρατηγική Μάρκετινγκ, η στρατηγική
ανθρωπίνου δυναμικού, η οικονομική στρατηγική και η στρατηγική παραγωγής.
Σε περιόδους κρίσης οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους, τη στρατηγική
πολιτική που θα ακολουθήσουν και ενδεχομένως να «παγώσουν» στρατηγικά σχέδια που είχαν τεθεί σε
εφαρμογή λόγω της επικείμενης ξαφνικής κατάστασης. Σύμφωνα με τον Reeves (2021) δεν υπάρχει το
κατάλληλο στρατηγικό σχέδιο που θα ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες της κρίσης. Για να αντιμετωπιστεί άμεσα
μία αβέβαιη κατάσταση και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι
επιχειρήσεις είναι ηγέτες που διαμορφώνουν τον τρόπο σκέψης τους και τη δράση τους ανάλογα με τα
γεγονότα που εκτυλίσσονται. Μόνο με ολιστικό τρόπο σκέψης, ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε όσα
συμβαίνουν μπορούν οι επιχειρήσεις να λάβουν τις σωστές αποφάσεις στον απαιτούμενο χρόνο.
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2.2 Αλυσίδα αξίας
Η αλυσίδα αξίας αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ προμηθευτών, εταιριών και πελατών. Πιο
συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση έχει μια αλυσίδα αξίας, που δέχεται εισροές από τους προμηθευτές,
προσθέτει σε αυτές τις εισροές αξία και τις περνά στον επόμενο κρίκο της αλυσίδας (Παπαδάκης, 2016,
σελ.159). Μέσω της αλυσίδας αξίας η επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της, να
ενισχύσει με διάφορες στρατηγικές μεθόδους τα σημεία που υστερεί και να δημιουργήσει αξία που θα την
οδηγήσει στην αύξηση των κερδών της και του μεριδίου αγοράς της. Κάθε δραστηριότητα που εκτελεί μια
επιχείρηση όπως η διαχείριση των υπαλλήλων της, ο τρόπος λειτουργίας των τμημάτων της και ο τρόπος
διαχείρισης των πελατών της, όλα προσφέρουν αξία στην επιχείρηση.
Σύμφωνα και με το παρακάτω διάγραμμα η αλυσίδα αξίας συνδέει τις κύριες λειτουργίες μια επιχείρησης
δηλαδή την απόκτηση πρώτων υλών με την παραγωγή του προϊόντος, όλες τις ενδιάμεσες διαδικασίες όπως
μεταφορά και μεταπώληση των προϊόντων σε B2B αγορές καθώς και την προώθηση και την πώληση τους
στον τελικό καταναλωτή. Παρόλα αυτά υπάρχουν και υποστηρικτικές λειτουργίες ή δευτερεύουσες
δραστηριότητες όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα οι οποίες λειτουργούν ως υποστηρικτικές για τον
συντονισμό των κύριων λειτουργιών. Ο βασικός στόχος των δραστηριοτήτων αξίας είναι η δημιουργία της
μεγαλύτερης δυνατής αξίας για τον πελάτη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ή τη μεγιστοποίηση του
περιθωρίου κέρδους.
Διάγραμμα 8: Στρατηγική Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος Αλυσίδας Αξίας ( Porter)

*Πηγή: Porter, M., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York, Free
Press 1985
Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι δραστηριότητες αξίας αποτελούν τη βάση για την
επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Παπαδάκης, 2016, σελ.153). Η διατήρηση καλών σχέσεων με τους
προμηθευτές είναι αναγκαία καθώς αυτοί είναι που προσθέτουν κόστη στην εταιρεία με την παράδοση των
εισροών, επομένως οποιαδήποτε ενέργεια μειώνει το κόστος των προμηθευτών, επιδρά και αυξάνει την
ανταγωνιστικότητα της ίδιας της επιχείρησης. Αντίστοιχα, οι καλές διασυνδέσεις με τα κανάλια διανομής
ευνοούν την επιχείρηση καθώς επιτελούν δραστηριότητες που επηρεάζουν την ικανοποίηση του
καταναλωτή και σχετίζονται άμεσα με τις πωλήσεις που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση. Άρα, η
αποτελεσματική αξιοποίηση των καναλιών διανομής μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρία και το
αντίστροφο.
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2.3. Νομικές υποχρεώσεις
Σε περιπτώσεις κρίσεως, καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου που ορίζει τα μέτρα
ασφαλείας που πρέπει να εφαρμοστούν για την προστασία των πολιτών. Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας
σε όλο τον κόσμο, αναγκάζει τις επιχειρήσεις να εστιάσουν την προσοχή τους στην προστασία των
εργαζομένων. Η μη ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών για μεταδοτικές ασθένειες και σχέδια αντιμετώπισης θα
μπορούσε να εκθέσει τις επιχειρήσεις και να δημιουργήσει ανησυχία σε ότι αφορά την τήρηση του νόμου
και τον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι περισσότερες χώρες έχουν νόμους που
προστατεύουν τους υπαλλήλους από εργατικά ατυχήματα. Επίσης βάσει νόμου, οι εργαζόμενοι
προστατεύονται για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, επομένως εργοδότες που δεν τηρούν το νομικό
πλαίσιο μπορεί να εκτεθούν σε αγωγές που σχετίζονται με αποζημίωση εργαζομένων, παραβίαση της
ιδιωτικής ζωής, κακό εργασιακό περιβάλλον και αμέλεια. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αγωγές προς
τους εργοδότες για τη μη συμμόρφωσή τους με το νόμο, οι επιχειρήσεις σε περιόδους οποιασδήποτε
μολυσματικής ασθένειας, χρειάζεται να ακολουθήσουν οχτώ συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά, όλες οι
επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της πανδημίας μέσα από έγκυρες πηγές
πληροφόρησης όπως τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων κ.α. Το δεύτερο βήμα είναι η εντατικοποίηση της
επικοινωνίας σε σχέση με τις συνθήκες υγιεινής και της τήρησης των μέτρων ασφαλείας.
Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις για νομικούς και πρακτικούς λόγους θα πρέπει να είναι σε θέση να
αποδείξουν ότι έχουν δώσει στους υπαλλήλους τους, ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους
πρόληψης της μετάδοσης του ιού και ότι έχουν παράσχει στους ανθρώπους όλα τα απαραίτητα μέσα για να
ενεργήσουν βάσει αυτών των πληροφοριών. Είναι ύψιστης σημασίας να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές
για την εφαρμογή των μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημόσια υγεία και ο περιορισμός της
μετάδοσης. Για παράδειγμα, θα πρέπει οι εταιρίες να έχουν διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι έχουν εύκολη
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις για το πλύσιμο των χεριών, σε αντισηπτικά και απολυμαντικά όπως επίσης ότι
όλες οι δημόσιες επιφάνειες όπως πάγκοι, χειρολαβές πόρτας, κουμπιά ανελκυστήρα απολυμαίνονται
τακτικά. Οι εργοδότες επίσης μπορούν να εξετάσουν και να εφαρμόσουν αλλαγές για τη μείωση του
υπερπληθυσμού στο χώρο εργασίας. Τέτοιες αλλαγές μπορεί να είναι η εξ αποστάσεως εργασία, ή η εργασία
με βάρδιες ή ακόμη και αλλαγές στη φυσική διάταξη. Επιπλέον, οι εργοδότες πρέπει να δώσουν οδηγίες στο
προσωπικό να ενημερώσουν άμεσα τη διοίκηση σε περίπτωση εμφάνισης οπουδήποτε συμπτώματος.
Επιπλέον, το προσωπικό με συμπτώματα λοίμωξης θα πρέπει να σταλεί στο σπίτι όπως και όσοι έχουν έρθει
σε επαφή με τα συγκεκριμένα άτομα, θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι για προληπτικούς λόγους. Η μη παροχή
αυτών των οδηγιών μπορεί ενδεχομένως να εκθέσει μια εταιρία ένα οι εργαζόμενοι μολυνθούν στο χώρο
εργασίας και να αποδειχθεί ότι η διοίκηση δεν είχε επικοινωνήσει τη συγκεκριμένη πολιτική. Αξίζει να
αναφερθεί ότι εάν κάποιος έχει νοσήσει από κορωνοϊό θα πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και
να επισυνάψει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προτού επιστρέψει στο χώρο εργασίας του. Επιπλέον, οι
εργοδότες θα πρέπει να αναλύσουν τις νομικές τους υποχρεώσεις για παροχή άδειας στους εργαζομένους
σε περίπτωση ασθένειας ή αναπηρίας και να αξιολογήσουν εάν οι πολιτικές τους πρέπει να προσαρμοστούν
στις τρέχουσες συνθήκες. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις πρέπει να εξετάσουν υπό ποιες συνθήκες θα
ήθελαν να επεκτείνουν τις παροχές ως προς τους εργαζομένους και τι μετασχηματισμούς θα μπορούσαν να
κάνουν λόγω της πανδημίας και προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των ιδίων.
Επιπρόσθετα, οι εργοδότες πρέπει να γνωρίζουν ποιοι εργαζόμενοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ποια
προσωπικά δεδομένα υγείας θα χρειαστεί να αποκαλύψουν σε περίπτωση που προσβληθούν από τον ιό.
Επίσης, οι εργοδότες θα πρέπει να γνωρίζουν το ιστορικό υγείας όσων διατρέχουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης
από τον Covid-19 αφού σε περίπτωση ασθένειας θα επηρεαζόταν η ικανότητα τους για εκτέλεση των βασικών
αρμοδιοτήτων ή θα αύξαναν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού σε άλλους συναδέλφους.
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Η μη κατανόηση των νομικών υποχρεώσεων σε σχέση με αυτά τα δεδομένα θα μπορούσε να εκθέσει την
εταιρεία και να κατηγορηθεί για παραβίαση ισχυρισμών απορρήτου. Βέβαια, ακόμη και οι αυστηροί κανόνες
απορρήτου επιτρέπουν στους εργοδότες να αποκαλύψουν προστατευμένες πληροφορίες υγείας των
εργαζομένων στις αρχές για λόγους δημόσιας υγείας. Σύμφωνα όμως πάντα και την προστασία προσωπικών
δεδομένων όπως ορίζονται από το νόμο (GDPR). Τέλος, σε ότι αφορά τη τήρηση του νομοθετικού πλαισίου
οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ένα πλάνο έκτακτης ανάγκης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνεις προσωρινό
σχεδιασμό διαδοχής του αρμόδιου για τη λήψη αποφάσεων και προετοιμασία εκ των προτέρων για νομικά
ζητήματα που σχετίζονται με απολύσεις ή εργαζομένους σε αναστολή. Η μη συμμόρφωση στο νομοθετικό
πλαίσιο μπορεί να έχει σημαντικές κυρώσεις στους εργοδότες. Ο προγραμματισμός και ενδεχόμενα
υποθετικά σενάρια αποτελεί σημαντικό μέρος της ανθεκτικότητας ενός οργανισμού. (Susser & Tyson, 2020)

2.4. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού την περίοδο της πανδημίας
Το ξέσπασμα της ασθένειας του κορονοϊού (Covid-19), είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδωνχιλιάδων ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις προσπαθώντας να ανακόψουν το διαρκές κύμα εξάπλωσης του,
προχώρησαν σε μία σειρά μέτρων με αποκορύφωμα το κλείσιμο των συνόρων και την απαγόρευση ταξιδιών
εντός και εκτός της χώρας. Αναμφίβολα επηρεάστηκαν και οι επιχειρήσεις οι οποίες με τη σειρά τους
κλήθηκαν να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας τους σε στρατηγικό και πρακτικό επίπεδο. Σοβαρό
ρόλο επίσης διαδραμάτισαν τα μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσουν έτσι ώστε να προστατέψουν το ανθρώπινο
δυναμικό τους. Πολλά εξ αυτών ενδεχομένως να χρησιμεύσουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση
μελλοντικών πανδημιών.
Η μετάδοση του ιού προκύπτει μέσω των ανθρώπινων σταγονιδίων του βήχα και του φτερνίσματος. Επίσης,
συχνή αιτία μετάδοσης είναι η συνήθεια της χειραψίας, ενώ επιφάνειες εργασίας όπως για παράδειγμα το
γραφείο μπορεί να είναι μέσο μετάδοσης στην περίπτωση που κάποιος θετικός στον ιό είχε ακουμπήσει.
Μία από τις πρώτες τακτικές πρόληψης που έπρεπε να εφαρμόσουν οι εταιρίες , ήταν η άμεση παροχή αλλά
και η πρόσβαση των υπαλλήλων σε ατομικά προϊόντα καθαρισμού (gel χεριών ,σπρέι ,υγρά μαντηλάκια). Τα
προϊόντα αυτά περιέχουν μεγάλο ποσοστό αλκοόλης ένα συστατικό το οποίο αποδεδειγμένα μέσα από
έρευνες βοηθά στην καταπολέμηση και εξόντωση του ιού. Με τα μέσα λοιπόν αυτά οι υπάλληλοι είχαν την
ευκαιρία να εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την ατομική τους προστασία στους εσωτερικούς χώρους
εργασίας. Δεν κρίθηκε αναγκαίο εξαρχής να γίνει εκτεταμένη χρήση μάσκας παρά μόνο σε αυτούς που
εργάζονταν σε υπηρεσίες παροχής υγείας(νοσοκομεία ,κέντρα αποκατάστασης κ.α.). Λόγω της ταχύτατης
διάδοσης του ιού υπήρξε έντονη προσπάθεια ενημέρωσης των εργαζομένων σχετικά με το Covid-19.
Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μέσα όπως αφίσες, διαφημιστικά spots ενώ οι εταιρείες δόμησαν έναν
τεχνολογικό τρόπο εργασίας, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η κατ’ οίκον εργασία.
Στην περίπτωση που κάποιος εμφάνιζε συμπτώματα όπως βήχα ,φτέρνισμα ή χαμηλό πυρετό έπρεπε να
παραμένει εκτός εργασιακού χώρου καθώς και να σταματήσει να συναθροίζεται σε δημόσιους χώρους για
τη προφύλαξη των υπόλοιπων πολιτών. Οι εταιρίες εξοπλίστηκαν με τεχνολογικά μέσα όπως ψηφιακούς
μετρητές θερμοκρασίας και κατά την είσοδο των εργαζομένων πραγματοποιούνταν έλεγχοι. Στην περίπτωση
που κάποιος εμφάνιζε υψηλή θερμοκρασία έπρεπε να παρουσιαστεί στο αντίστοιχο τμήμα για ιατρική
γνωμάτευση. Οι γιατροί σύντομα θεώρησαν αναγκαίο ένα διάστημα δεκατεσσάρων ημερών αποθεραπείας
με αποκλειστική διαμονή στο σπίτι για εκείνους που είχαν κορωνοϊό ή για όσους είχαν έρθει σε επαφή με
άτομα που είχαν νοσήσει, αλλά και για εκείνους που είχαν πιθανά συμπτώματα. Επομένως, οι εταιρίες με τη
σειρά τους τηρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που όριζαν οι γιατροί και οι κυβέρνηση για τον περιορισμό της
μετάδοσης της πανδημίας.
Σε κάθε περίπτωση πολύ σημαντικό θέμα αποτέλεσαν και οι πολιτικές παροχών των εταιρειών στις
περιπτώσεις που οι υπάλληλοι δεν μπορούσαν να εργαστούν ή και οι ίδιες οι εταιρείες έπρεπε να
σταματήσουν τη λειτουργία τους για ένα χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων δε
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ήταν σε θέση να εργαστεί είτε γιατί νοσεί είτε επειδή φροντίζει όσους έχουν νοσήσει ανάγκασε τις εταιρείες
να μελετήσουν και να αναπροσαρμόσουν τις άδειες επί πληρωμή αλλά και τις άδειες ασθένειας. Οι
εργαζόμενοι ήταν σημαντικό να γνωρίζουν ότι οι πολιτικές αυτές θα τηρηθούν στην περίπτωση που
αρρωστήσουν ώστε να ενισχύεται η ενθάρρυνση δήλωσης πιθανής ασθένειας από τον κορωνοϊό. Στην
έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε επικοινωνία με τους εργοδότες, το 40% αυτών σκόπευε να
προβεί σε ενημέρωση σχετικά με την πολιτική αμοιβής που θα ακολουθούσε σε περίπτωση που αναγκαζόταν
να μειώσει το καθημερινό ενεργό προσωπικό εργασίας η ακόμη κι αν για ένα διάστημα χρειαζόταν να προβεί
σε παύση λειτουργίας.
Ένα ακόμη δραστικό μέτρο που κλήθηκαν όχι μόνο να εφαρμόσουν αλλά να εξαντλήσουν οι εταιρείες είναι
αυτό της τηλεργασίας. Φυσικά το μέτρο αυτό δε θα μπορούσε να εφαρμοστεί καθολικά γιατί σε πολλές
περιπτώσεις η φυσική παρουσία απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Όμως σε θέσεις και
καταστάσεις στις οποίες η εργασία μπορούσε να επιτευχθεί με τεχνολογικά μέσα από το σπίτι του υπαλλήλου
έτσι ώστε να μειωθούν οι επαφές σε κλειστούς χώρους, το μέτρο αυτό αποτέλεσε μία καλή εναλλακτική λύση
για την μέγιστη δυνατή προφύλαξη των φυσικών προσώπων. Σχεδόν το 60% των εργοδοτών που ερωτήθηκαν
ανέφεραν πως ήδη εφαρμόζουν σε μεγάλα ποσοστά το φαινόμενο της τηλεργασίας ( Levin-Scherz & Allen,
2020).
Δραστική αναθεώρηση φαίνεται να υπάρχει και για τα επαγγελματικά ταξίδια. Το 65% των εταιρειών που
ρωτήθηκαν έχουν μειώσει δραστικά τα επαγγελματικά ταξίδια των υπαλλήλων τους σε χώρες του εξωτερικού
και ιδιαίτερα στην Ασία. Κρίνεται συνετό να μειώνονται στο μέγιστο δυνατό τα ταξίδια αυτά, καθώς έτσι
δημιουργείται μια ακόμη ασπίδα προστασίας στην εξάπλωση του Covid-19. Επίσης σημαντικό κέρδος μέσα
από τη διαδικασία αυτή αποτελεί και το γεγονός ότι μειώνονται τα ποσοστά απώλειας παραγωγικότητας του
εργαζομένου λόγω καραντίνας. Οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι πλέον καλούνται για οποιοδήποτε ταξίδι να
συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις των διεθνών οργανισμών σχετικά τους προορισμούς των ταξιδιών που
σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας.
Εύλογα από τα παραπάνω προκύπτει και η απορία τι θα πρέπει να γίνει με τα συνέδρια που είναι
προγραμματισμένα. Το καλύτερο δυνατό θα ήταν φυσικά η ακύρωση τους καθώς πλέον ολοένα και
περισσότερες ενδείξεις αναδεικνύουν ότι η κοινωνική απόσταση καθυστερεί δραστικά την εξάπλωση της
επιδημίας η διαφορετικά η μετατροπή τους από προσωπικά σε εικονικά. Σε αρκετά κράτη ή περιοχές κρατών
έχει ήδη απαγορευθεί η συνάθροιση άνω των 250 ατόμων και συστήνονται ειδικά μέτρα για τη διεξαγωγή
τους σε περίπτωση που αυτά επιτρέπονται. Απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων, πλύσιμο των χεριών πριν την
εισαγωγή στο κλειστό χώρο αλλά και συστήματα εξαερισμού είναι μερικά από τα πιο συχνά.
Ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο οι προϊστάμενοι είναι αρκετά και σωστά
εκπαιδευμένοι για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των εργαζομένων υπό τις συνθήκες που επέφερε ο
Covid-19. Μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι πάρα πολλές εταιρείες στην Κίνα έχουν ήδη ξεκινήσει να
εκπαιδεύουν τα στελέχη τους και το ίδιο ετοιμάζεται να συμβεί και στις ΗΠΑ. Όποιου τύπου εκπαίδευση κι
αν έχουν αυτοί οι «επόπτες» θα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία έτοιμη δομή πληροφοριών , σχετικά
με το ιστορικό λοιμώξεων που αφορά το προσωπικό κάθε εταιρείας και στην οποία θα μπορούν να έχουν
άμεση πρόσβαση ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή και γρήγορη επικοινωνία. Η άμεση επικοινωνία του
«επόπτη» με τους αρμόδιους φορείς υγείας για κάθε πιθανό κρούσμα σίγουρα θα αποτελέσει σημαντικό
μέτρο ώστε να υπάρχει η λιγότερη δυνατή έκθεση του προσωπικού. Ένα έτοιμο πλάνο δράσης σε κάθε
περιστατικό θα είναι εξίσου ιδιαίτερα αποδοτικό και χρήσιμο για όλα τα παραπάνω.
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2.5. Τηλεργασία και Ψυχική υγεία
Η πανδημία του κορονοϊού αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων στο άμεσο
μέλλον. Καθώς οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο λένε σε όσους εμφανίζουν συμπτώματα
να παραμείνουν σπίτι και σε όλους τους υπόλοιπους να εφαρμόζουν όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως μάσκες,
κοινωνικές αποστάσεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τηλεργασία είναι η νέα μας πραγματικότητα.
Πώς όμως οι εταιρικοί ηγέτες, τα διευθυντικά στελέχη και οι μεμονωμένοι εργαζόμενοι θα ενστερνιστούν
αυτή τη ξαφνική αλλαγή;
Οι ψυχικές διαταραχές και ιδιαίτερα οι συναισθηματικές, κρίνονται πρωταρχικής σημασίας για τη δημόσια
υγεία καθώς κατατάσσονται στις πρώτες αιτίες που προκαλούν σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας και
αναμένονται μέχρι το 2020 να καταστούν δεύτερες σε συχνότητα εμφάνισης , μετά την ισχαιμική
καρδιοπάθεια. (Ευθυμίου, Αργαλιά, Κασκαμπά, Μακρή, 2013). Το βασικότερο βήμα για την τηλεργασία ήταν
τα στελέχη να φροντίσουν ότι κάθε εργαζόμενος έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να δουλέψει από το
σπίτι. Στην περίπτωση που κάποιος δεν ήταν προετοιμασμένος ψυχολογικά για κάτι τέτοιο, έρευνες έδειξαν
ότι η λύση ήταν να κάνει ο καθένας όλη τη διαδικασία προετοιμασίας για τη δουλειά ( ντουζ, ντύσιμο,
βάψιμο) ακόμα κι αν τελικά το μέρος από το οποίο θα δούλευε ήταν το σπίτι. Οι managers από την άλλη
έπρεπε να διατηρούν επαφές καθημερινά, με όλους τους εργαζόμενους που δούλευαν εξ αποστάσεως
προκειμένου να είναι σίγουροι ότι είναι καλά. Το σημαντικότερο όλων ήταν να δημιουργηθεί μια εξ
αποστάσεως ομαδική συνομιλία στην οποία οι εργαζόμενοι του κάθε τμήματος θα ένιωθαν άνετα να
μιλήσουν αν κάτι τους προβλημάτιζε ή τους ενοχλούσε. Σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις είναι σημαντικό για
τον εργαζόμενο να ξέρει ότι μπορεί να απευθυνθεί κάπου αν συμβεί οτιδήποτε και να εισακουστεί. Για τις
εταίρες που εφάρμοζαν τακτικά meetings, happy hour ή διαλείμματα για καφέ, τσιγάρο και μεσημεριανό
γεύμα, έρευνες έδειξαν ότι θα έπρεπε να προσπαθήσει να τα διατηρήσει έστω και εικονικά. Πολλές έρευνες
επίσης απέδειξαν ότι οι εικονικές συναντήσεις είναι εξίσου τονωτικές ψυχολογικά με τις συναντήσεις που
απαιτούν φυσική παρουσία. Απλά χρειάζεται θέληση, πειθαρχία και προσπάθεια από όλους. Τέλος,
προκειμένου οι εταιρικοί ηγέτες να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να ενστερνίζονται την
επιχειρησιακή κουλτούρα.
Αρχικά, είναι ύψιστης σημασίας να ενημερώνετε όλους τους εργαζόμενους για το τι συμβαίνει στην εταιρία
και σε οργανωτικό επίπεδο. Η τηλεργασία απομακρύνει τον υπάλληλο από τον εργασιακό χώρο και πολλά
πράγματα της καθημερινής πληροφόρησης χάνονται. Επίσης, ιδιαίτερα παραγωγικοί και αποδοτικοί
εργαζόμενοι ενδεχομένως να παρουσιάσουν συναισθήματα όπως νεύρα, στεναχώρια που δεν πιάνουν τους
στόχους τους. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι πολύ σημαντική η συναισθηματική ενίσχυση από την πλευρά
των managers προκειμένου να καθησυχάσουν τους συνεργάτες τους. Σε περιόδους κρίσεως και πανδημίας
είναι σημαντικό η εταιρία να δείξει εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους της. Η τηλεργασία εφαρμόζεται σε πολλά
μέρη του κόσμου εδώ και καιρό. Πέραν του ότι εφαρμόστηκε λίγο βίαια σε πολλές επιχειρήσεις λόγω της
πανδημίας και αναγκάστηκαν όλοι να προσαρμοστούν γρήγορα στη νέα καθημερινότητα, κατά τα άλλα
πλέον όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν την τεχνολογία να υποστηρίξουν μία τέτοια κατάσταση. Από τα πιο
σημαντικά πράγματα που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επιχειρήσεις είναι η ευελιξία που απαιτείται σε αυτή
τη νέα καθημερινότητα. Οι leaders θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι για συζητήσεις όπως για παράδειγμα
το κλείσιμο των σχολείων και η φύλαξη ανήλικων παιδιών και φυσικά να υπάρχει η αντίστοιχη κατανόηση.
Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δυσκολεύεται ιδιαίτερα να προσαρμοστεί στην εξ αποστάσεως
εργασία και μειώνεται η απόδοσή του η λύση είναι η καθημερινή επικοινωνία και ενθάρρυνση. Η σωστή
προσέγγιση και η συζήτηση συμβουλευτικού χαρακτήρα είναι η καλύτερη λύση ώστε ο εργαζόμενος να πάρει
ώθηση να συνεχίσει. Τέλος, αν και η τηλεργασία φαίνεται να ήταν λύση ανάγκης για πολλές εταιρίες, σίγουρα
βοήθησε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων που μέχρι σήμερα ενδεχομένως να μη διέθεταν.
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Μελέτες έδειξαν ότι η τηλεργασία αποφέρει πολλά οφέλη τόσο στο άτομο όσο και στους οργανισμούς,
κυρίως με τη μορφή αυξημένης παραγωγικότητας και δέσμευσης. Όσοι επιλέγουν να απασχολούνται εξ
αποστάσεως έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται στην εταιρία που επιθυμούν και παράλληλα να δομήσουν
την προσωπική τους ζωή σε όποιο μέρος θέλουν. Αυτό δημιουργεί ολοκληρωμένους ανθρώπους που είναι
υγιείς και ικανοποιημένοι με τις επιλογές τους και αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
αφοσιωμένων υπαλλήλων και εξαιρετικά παραγωγικών. Όσο για τους οργανισμούς τα οφέλη είναι επίσης
πολλά καθώς δεν έχουν κόστη για ενοικίαση εγκαταστάσεων και απασχολούν υπαλλήλους με αυξημένη
παραγωγικότητα και αφοσίωση στην εταιρία. Τέλος, η τηλεργασία δημιουργεί προκλήσεις για επικοινωνία,
ανταλλαγή γνώσεων, κοινωνικοποίηση, ασφάλεια και αξιολόγηση επιδόσεων. (Choudhury,2020)

2.6. O ρόλος των Μεσαίων στελεχών
Η λήψη των αποφάσεων σε μια επιχείρηση είναι τεράστιας σημασίας καθώς αυτές οι αποφάσεις
καθορίζουν την πορεία της. Τα στελέχη που καλούνται να πάρουν αυτές τις αποφάσεις φέρουν μεγάλη
ευθύνη καθώς είναι αυτοί που μεταφέρουν τις πληροφορίες και τις ενέργειες που αποφασίζει η Ανώτατη
διοίκηση ότι πρέπει να γίνουν, στους εργαζομένους και σε όλη την υπόλοιπη εταιρία. Σύμφωνα και με το
παρακάτω διάγραμμα, παρατηρούμε ότι η πληροφορία έρχεται από πάνω προς τα κάτω, επομένως ο
ρόλος τους είναι εξαιρετικά σημαντικός ειδικά σε περιόδους κρίσης και αλλαγών. Αν δεν σταλεί το σωστό
μήνυμα την κατάλληλη στιγμή, ενδέχεται η πορεία της εταιρίας να επηρεαστεί δραματικά.
Διάγραμμα 9: Διοικητική πυραμίδα

Ανώτατα διοικητικά στελέχη

Μεσαία στελέχη
Πρώτης γραμμής

Εργαζόμενοι

Δεδομένης της αναγκαίας εργασίας εξ αποστάσεως λόγω πανδημίας, είναι ύψιστης σημασίας τα στελέχη να
έχουν ξεκάθαρες πολιτικές και στόχους ώστε να βοηθήσουν τους εργαζομένους να προσαρμοστούν γρήγορα
κι αυτοί στα νέα δεδομένα (Larson, 2020).
Από την άλλη πλευρά, είναι κατανοητό ότι σε περίοδο αβεβαιότητας και μεγάλων αλλαγών οι εργαζόμενοι
να φοβούνται.
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Αρχικά αρνούνται να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της αλλαγής και ότι αναγκαστικά θα εφαρμοστούν νέα
μέτρα.
Αντιστέκονται ή προσπαθούν να καθυστερήσουν τις αλλαγές με την πεποίθηση ότι θα μπορέσουν να
πείσουν τους αρμόδιους ότι μια τέτοια απόφαση είναι ακατάλληλη. Εάν η αντίστασή τους δεν ευοδώσει,
αρχίζουν να πειραματίζονται με συμπεριφορές προκειμένου να ελέγξουν με κάθε τρόπο την
αποτελεσματικότητα των αλλαγών. Τέλος, αποδέχονται τις αλλαγές και δεσμεύονται να τις
αντιπροσωπεύσουν όσο καλύτερα μπορούν.
Οι λόγοι που αντιστέκονται οι εργαζόμενοι στην αλλαγή είναι πολλοί. Σε ατομικό επίπεδο είτε φοβούνται για
το άγνωστο, είτε ανησυχούν για την οικονομική τους κατάσταση κι αν θα παραμείνει ίδια. Σε κάποιες
περιπτώσεις, η λανθασμένη πληροφόρηση, είναι αιτία για περισσότερο άγχος απ’ όσο θα έπρεπε να
αισθάνονται. Σε ότι αφορά το ομαδικό επίπεδο, η αντίσταση προέρχεται από ομάδες ατόμων που βρίσκονται
μακριά από το κέντρο λήψης των αποφάσεων με αποτέλεσμα να μην έχουν επίγνωση της αναγκαιότητας της
αλλαγής. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ρόλος των Μεσαίων στελεχών είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς
αποτελούν τη «γέφυρα» μεταξύ ανώτερης διεύθυνσης και των εργαζομένων. Η θέση τους είναι κομβική και
τους δίνει τη δύναμη να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν το σχέδιο αλλαγής ή να σταθούν εμπόδιο και να
δημιουργήσουν προβλήματα στην εταιρία. Επιπλέον, η αντίσταση μπορεί να προσδώσει στον οργανισμό
ισορροπία καθώς ενδέχεται η διοίκηση να είναι υπερβολικά αισιόδοξη για το νέο εγχείρημα (Παπαδάκης,
2018, σελ.222-225).
Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων των εργαζομένων χρειάζεται συνεχής επικοινωνία και
καθησυχασμός. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ηγέτες, καταφέρνουν να μειώσουν το άγχος των εργαζομένων
όταν νιώθουν ότι είναι δίπλα τους. Στη μελέτη του Paul A. Argenti, πολλοί εργαζόμενοι περιέγραψαν πόσο
σημαντικό ήταν να ακούν τη φωνή του manager, είτε ζωντανά, είτε μέσω email, είτε μέσω τηλεφωνικών
μηνυμάτων ή κοινωνικών μέσων. Λόγω της πανδημίας και των κυβερνητικών μέτρων που οι αποστάσεις
μεταξύ των εργαζομένων μεγάλωσαν, η συχνή επικοινωνία των στελεχών με τους υφισταμένους τους έγινε
πιο αναγκαία από ποτέ (Argenti, 2020).
Αντίστοιχα, η τακτική επικοινωνία με τους πελάτες ιδιαίτερα σε καταστάσεις αβεβαιότητας είναι το πιο
σημαντικό για τη διατήρηση των καλών σχέσεων. Σε περιόδους κρίσεως οι εταιρίες πρέπει να εστιάζουν στο
τι είναι σημαντικό για τον πελάτη, να τους καθησυχάζει, να δείχνουν ενσυναίσθηση και να είναι δίπλα τους.
Τα στελέχη για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά μια ύφεση ή μία κρίσιμη περίοδο πρέπει να
επιλέξουν ποια από τα ακόλουθα θα εφαρμόσουν προκειμένου να επηρεαστούν όσο το δυνατό λιγότερο.
Το βασικότερο είναι να κατανοήσουν την πραγματικότητα και να αντιληφθούν εγκαίρως τους κινδύνους που
διατρέχει η επιχείρησή τους. Έτσι, θα μπορέσουν άμεσα να ψάξουν λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης.
Αντιθέτως, εάν υιοθετήσουν την αντίληψη ότι η κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, είναι κάτι
παροδικό και ότι έχουν γερά θεμέλια για να τους επηρεάσει αυτή η κατάσταση, μια τέτοια αντίληψη μπορεί
να φανεί μοιραία για την πορεία της επιχείρησης. Οι τρόποι για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων
προβλημάτων είναι τα στελέχη να δίνουν σημασία σε όσους διαφωνούν με τις πρακτικές που επιλέγουν.
Κάποιες φορές μπορεί να έχουν κάτι ενδιαφέρον να πουν. Σημαντικό επίσης είναι, να φτιάχνουν διάφορα
υποθετικά σενάρια και να ελέγχουν τακτικά τη στρατηγική και χρηματοοικονομική υγεία της εταιρίας.
Μία άλλη πρόταση είναι να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Η μείωση κόστους
μπορεί να προέλθει είτε με περικοπή προγραμματισμένων εργασιών που δε θα αποφέρουν μεγάλα κέρδη.
Είτε με μείωση του κόστους για προώθηση και διαφήμιση, ακόμα και μείωση του προσωπικού σε περίπτωση
μεγάλης ανάγκης. Θα πρέπει η μείωση του κόστους να συνδυαστεί με βελτίωση της παραγωγικότητας και
της αποτελεσματικότητας για να είναι λειτουργική μία τέτοια τακτική ( Παπαδάκης, 2018 σελ. 379-386)
Επίσης, η αναθεώρηση της στρατηγικής και η αναζήτηση συνεργειών. Είναι πολύ σημαντικό μια εταιρία να
έχει ξεκάθαρους στόχους δηλαδή να έχει προσδιορίσει ποιος είναι ο πυρήνας των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της (core business). Αφού το έχει κάνει αυτό, χρειάζεται να αναζητήσει συνέργειες
προκειμένου να διατηρήσει την οικονομική της κατάσταση σταθερή.
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Αφού έχει ξεκαθαρίσει και επαναπροσδιορίσει τους στόχους της, πρέπει να εστιάσει στην αναζήτηση
ριζοσπαστικών ιδεών ανάπτυξης. Είναι σημαντικό, ακόμα και τις πιο κρίσιμες στιγμές η εταιρία να μη
σταματήσει να είναι δίπλα στους εργαζόμενους, στους πελάτες και στους προμηθευτές της. Η αναζήτηση
νέων πηγών εσόδων, η επένδυση σε καινοτομίες, σε έρευνα & ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι μερικές λύσεις
που θα βοηθήσουν την εταιρία να διατηρήσει την αξιοπιστία της.
Τέλος, από τα πιο σημαντικά «περιουσιακά στοιχεία» μιας εταιρίας είναι οι ανθρώπινοι πόροι της. Είναι
εξίσου σημαντικό μια εταιρία να δίνει έμφαση τόσο στην ποιότητα όσο και στους ανθρώπους της. Μια ύφεση
είναι ίσως μια ευκαιρία επαναξιολόγησης των στελεχών, επιβράβευσης των καλύτερων και απομάκρυνση
όσων δεν προσφέρουν όσα θα έπρεπε στην εταιρία(Larson, Susan, Vroman & Makarius, 2020).
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΡΕΥΝΑ
3.1.

Εισαγωγή

Στις προηγούμενες ενότητες επικεντρωθήκαμε σε γενικές πληροφορίες που αφορούσαν τον κλάδο των
καλλυντικών. Πιο συγκεκριμένα, πώς αυτός επηρεάστηκε το 2008 που η Ελλάδα αντιμετώπιζε οικονομική
κρίση και πώς επηρεάστηκε από το 2020 και μετά που εμφανίστηκε η πανδημία. Στη συνέχεια προχωρήσαμε
σε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Μέσα από πολλές έρευνες που δημοσιεύτηκαν την περίοδο του κορονοϊού
υπήρξαν συγκεκριμένες ενέργειες που έπρεπε να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις και γενικότερα το κάθε κράτος
προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του κορονοϊού. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να διερευνηθεί
αν τρεις εταιρίες του κλάδου των καλλυντικών αντέδρασαν θετικά σε όλα τα μέτρα που τέθηκαν από την
κυβέρνηση την περίοδο της πανδημίας και πόσο εύκολα ή όχι κατάφεραν να προσαρμοστούν στα νέα
δεδομένα. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι οι εταιρίες έπρεπε να κάνουν συγκεκριμένες
ενέργειες σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό τους, τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, τη διοίκηση και τη
συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της εταιρίας και την τήρηση των νομικών τους υποχρεώσεων προκειμένου
αφενός να περιοριστεί η μετάδοση του ιού και αφετέρου να διατηρήσουν την κερδοφορία τους σε
ικανοποιητικά επίπεδα ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες.

3.2. Είδη έρευνας
Ανάλογα με την εστίαση του ερευνητικού ερωτήματος, οι Tharenou, Donohue και Cooper (2007, σελ.5-6)
αναφέρουν ότι μία μελέτη μπορεί να χωριστεί σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες : διερευνητικό, περιγραφικό
ή υποθετικό έλεγχο. Διερευνητικές μελέτες επιτρέπουν στους ερευνητές να κατανοήσουν τη φύση των
προβλημάτων χωρίς να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης παρόμοιων ερευνητικών
προβλημάτων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνουν προκαταρκτικές εργασίες από τον ερευνητή
προκειμένου να μάθει περισσότερα για την υπάρχουσα κατάσταση. Περιγραφικές ερευνητικές μελέτες
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών σε μία κατάσταση. Περιγράφουν
οργανισμούς που ακολουθούν κοινές πρακτικές και ορίζουν καλύτερα μια άποψη ή συμπεριφορά που έχει
μια ομάδα ανθρώπων για ένα δεδομένο θέμα. Μελέτες δοκιμών υποθέσεων, γνωστές και ως αιτιώδης
έρευνα, προσπαθούν να εξηγήσουν τη φύση ορισμένων σχέσεων μεταξύ των αιτιατών μεταβλητών και του
προβλεπόμενου αποτελέσματος ή να διαπιστώσουν τις διαφορές μεταξύ των ομάδων. Ο έλεγχος υποθέσεων
υπερβαίνει την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ παραγόντων σε μια κατάσταση.

3.3. Τρόπος συλλογής δεδομένων
Υπάρχουν δύο μέθοδοι συλλογής δεδομένων: η ποσοτική έρευνα και η ποιοτική. Για τους περισσότερους η
ποσοτική έρευνα αναφέρεται είτε σε έρευνα μεγάλου δείγματος που βασίζεται σε στατιστικά συμπεράσματα
δηλαδή εμπειρικά ποσοτικά, είτε σε μαθηματικά και στοχαστικά μοντέλα δηλαδή αναλυτικά ποσοτικά.
Αντίθετα ποιοτική έρευνα θεωρείται οποιαδήποτε έρευνα δεν είναι ποσοτική. Με άλλα λόγια αυτή που δεν
περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία αλλά κείμενο όπως για παράδειγμα έρευνα μέσω συνέντευξης. Ως εκ
τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι μελέτες περιπτώσεων χαρακτηρίζονται τυπικά ποιοτικές
(Barrat, 2011). Σύμφωνα με δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, κάποιοι υποστηρίζουν ότι μία τέτοια
διάκριση είναι παραπλανητική. Πολλές ερευνητικές προσεγγίσεις που ταξινομούνται ως ποιοτικές
χρησιμοποιούν επίσης ποσοτικά δεδομένα ( Ketokivi & Choi, 2014). Επομένως, είναι σημαντική η υιοθέτηση
ορισμών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας με βάση την έννοια των λέξεων ποιοτική και ποσοτική (Lincoln,
2011). Ποιοτική είναι η ερευνητική προσέγγιση που εξετάζει έννοιες ως προς τη σημασία και την ερμηνεία
τους σε συγκεκριμένα πλαίσια έρευνας. Ποσοτική είναι η ερευνητική προσέγγιση που εξετάζει έννοιες ως
προς την ποσότητα, την ένταση ή τη συχνότητα. Υπό το πρίσμα αυτών των ορισμών, μεγάλο μέρος της
έρευνας περιπτώσεων που θεωρείται ποιοτική φαίνεται να υιοθετεί έναν θεμελιωδώς ποσοτικό
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προσανατολισμό. Η πραγματική διαφορά ανάμεσα στην ποιοτική και στην ποσοτική έρευνα έγκειται στον
θεμελιώδη θεωρητικό προσανατολισμό του ατόμου. Για παράδειγμα ο Hofstede(1980) που θεωρείται
ποσοτικός ερευνητής, προσέγγισε την έννοια της κουλτούρας στηριζόμενος σε διαστάσεις όπως η απόσταση
και η αποφυγή αβεβαιότητας και ανέπτυξε τη θεωρία ότι διαφορετικοί πολιτισμοί εμφανίζουν
διαφορετικούς βαθμούς των παραπάνω διαστάσεων. Αντιθέτως, ο Geertz (1973) και άλλοι εθνογράφοι που
θεωρούνται ποιοτικοί ερευνητές ενστερνίζονται την άποψη ότι οι διαστάσεις και οι μετρήσεις δεν σχετίζονται
με την κουλτούρα των ανθρώπων. Επομένως, αυτό που διακρίνει τον ποσοτικό ερευνητή από τον ποιοτικό
είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται και προσεγγίζει ο καθένας το αντικείμενο της έρευνας.
Λαμβάνοντας υπόψη τον διερευνητικό χαρακτήρα αυτής της μελέτης και την έλλειψη προηγούμενης έρευνας
σε σχέση με την πανδημία του Covid-19 καθώς αποτελεί πολύ πρόσφατο γεγονός, επιλέχθηκε μία ποιοτική
προσέγγιση. Αυτή η μέθοδος θα πρέπει να εξετάζεται συχνότερα από τους ερευνητές αφού παρέχει
περισσότερες λεπτομέρειες που τους επιτρέπουν να αποκτήσουν μια καλύτερη πρώτη εικόνα του
προβλήματος. Τέλος, η ποιοτική έρευνα θα πρέπει να διεξάγεται όταν η διερεύνηση ενός θέματος θεωρείται
ως νέο ερευνητικό πρόβλημα ή ένα εντελώς ανεξερεύνητο φαινόμενο προς μελέτη.

3.4. Προσέγγιση της έρευνας
Σύμφωνα με ερευνητές έχουν διαμορφωθεί διάφορες απόψεις για την έννοια και τη σημασία της
συνέντευξης. O Woods (1991, σελ.62) για παράδειγμα, θεωρεί ότι «είναι ο μόνος τρόπος για να
προσεγγιστούν οι αντιλήψεις των ανθρώπων αλλά συγχρόνως και ένας τρόπος για να προκαλέσεις τις
καταστάσεις να συμβούν και να κινηθεί η ροή των στοιχείων». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η ροή
πληροφοριών είναι μεγαλύτερη και υπάρχει ευελιξία τόσο από την πλευρά του ερευνητή όσο κι από την
πλευρά του συνεντευξιαζόμενου. Ο Mishler (1996, σελ.64) υποστηρίζει ότι η ποιοτική συνέντευξη αποτελεί
ουσιαστικά ένα « διάλογο» μεταξύ συνομιλητών που εξαρτάται από τους τρόπους με τους οποίους ο
ερευνητής και ο ερωτώμενος πλαισιώνουν νοηματικά τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Πέρα από την ελευθερία
κινήσεων που έχει ο ερευνητής κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, υπάρχουν 6 γενικά βήματα που
συνιστάται να ακολουθήσει. Αρχικά πρέπει να οριστεί ο σκοπός και ο στόχος της συνέντευξης. Στη συνέχεια
να σχεδιαστεί το πώς θα διατυπωθούν οι ερωτήσεις. Μετέπειτα να γίνει η συνέντευξη και ο ερευνητής να
κρατήσει τις απαραίτητες σημειώσεις. Αφού το υλικό έχει συγκεντρωθεί το επόμενο βήμα είναι η
απομαγνητοφώνηση και η καταγραφή των δεδομένων. Εφόσον πραγματοποιηθεί ανάλυση και μελέτη των
πληροφοριών σύμφωνα με το σκοπό της έρευνας, το τελευταίο στάδιο είναι η επαλήθευση και ο έλεγχος των
αποτελεσμάτων που αποτελεί και το πιο σημαντικό κομμάτι της έρευνας.
Ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, αρχικά ορίστηκε ο σκοπός της έρευνας δηλαδή πώς
αντέδρασαν οι επιχειρήσεις με την εμφάνιση της πανδημίας σε λειτουργικό επίπεδο και πόσο
αποτελεσματικές ήταν αυτές οι αντιδράσεις. Έπειτα δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε
κυρίως ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Προκειμένου να είναι πιο εύκολη η σύγκριση των πληροφοριών
διατυπώθηκαν οι περισσότερες ερωτήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο ερωτώμενος να δώσει
απαντήσεις κλειστού τύπου ( ναι, όχι, πολύ, λίγο) και μετά αναλόγως την απάντηση, ζητούσαμε επεξήγηση ή
παραπάνω πληροφορίες. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ως βοηθητικό εργαλείο για την άντληση
των απαραίτητων πληροφοριών χωρίζεται σε 4 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά ερωτήσεις που
απευθύνονται στον Οικονομικό Διευθυντή, η δεύτερη ερωτήσεις που απευθύνονται σε στέλεχος του
τμήματος της Πληροφορικής, η τρίτη ερωτήσεις που απευθύνονται στον υπεύθυνο πωλήσεων και Marketing
και τέλος, η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αναφέρονται στον υπεύθυνο του τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, με την εκδήλωση της πανδημίας όπου έπρεπε να περιοριστεί ο
αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και να εφαρμοστεί η τηλεργασία, δημιουργήθηκαν πολλά
ερωτήματα για το πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά τα τμήματα, πώς οι επιχειρήσεις θα
εφαρμόσουν την τηλεργασία, υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός; Τι ισχύει σε σχέση με τη ρευστότητα τους
και πώς αναγκάστηκαν να κινηθούν; Έπρεπε να αναθεωρήσουν το business plan τους; Τι αλλαγές και
προσαρμογές απαιτήθηκαν προκειμένου η κερδοφορία των επιχειρήσεων να μην βγει κατά πολύ εκτός
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προϋπολογισμού. Όλα αυτά τα εύλογα ερωτήματα, προσπαθήσαμε να τα συμπτύξουμε σε ένα
ερωτηματολόγιο και πραγματοποιώντας συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου με στελέχη από το κάθε τμήμα
ξεχωριστά, στόχος ήταν να εξετάσουμε πώς επηρεάστηκαν τα τμήματα από την πανδημία, τι ανάγκες
προέκυψαν, πώς τις διαχειρίστηκαν με απώτερο σκοπό, να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα γενικό πόρισμα
που θα βοηθήσει τον επιχειρηματικό κλάδο να γνωρίζει μεθόδους που απαιτείται να εφαρμόσει σε
περιόδους πανδημίας.
Ήρθαμε σε επαφή με τα στελέχη κάθε εταιρίας ξεχωριστά. Δεδομένης της πανδημίας οι συναντήσεις
πραγματοποιήθηκαν εικονικά μέσω Microsoft teams με σκοπό ο κάθε συνεντευξιαζόμενος να απαντήσει
στις ερωτήσεις ανάλογα με τον τομέα που ειδικεύεται. Στόχος ήταν η πραγματοποίηση δώδεκα δομημένων
συνεντεύξεων. Όμως, λόγω πολλαπλών υποχρεώσεων των στελεχών, πραγματοποιήθηκαν τελικά 8
συνεντεύξεις. Πιο συγκεκριμένα, καταφέραμε να μιλήσουμε με τον Εμπορικό Διευθυντή της Apivita, ο οποίος
απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις για κάθε τμήμα ξεχωριστά, με διάρκεια συνέντευξης μιάμιση ώρα. Σε ότι
αφορά τις άλλες δύο εταιρίες, καταφέραμε να μιλήσουμε με την HR director, την Brand Marketing Manager
και τον Financial Manager της L’Oreal Hellas, ενώ για τον όμιλο Pierre Fabre μιλήσαμε με στελέχη του
τμήματος Marketing, πληροφορικής και Οικονομικών σε Ελλάδα και Κύπρο προκειμένου να γίνει η συλλογή
των απαραίτητων στοιχείων προς ανάλυση. Η διάρκεια των συνεδριών ήταν περίπου 30 λεπτά με τον καθένα
ξεχωριστά και πραγματοποιήθηκε επιπλέον επικοινωνία με email προκειμένου να διευκρινιστούν θολά
σημεία και να καλυφθούν όσα κενά είχαν δημιουργηθεί. Έπειτα, όλες οι απαντήσεις καταγράφηκαν
προκειμένου να γίνει ανάλυση των στοιχείων και αφού πραγματοποιήθηκε σύγκριση αυτών με τη
βιβλιογραφία καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα.
Μετά από συνεννόηση με τα στελέχη των εταιριών για λόγους προστασίας προσωπικών και εταιρικών
δεδομένων (GDPR) ζητήθηκε να διατηρηθεί ανωνυμία. Επομένως προχωρώντας την έρευνα θα ονομάσουμε
τις εταιρίες ως εξής :
Εταιρία 1, Εταιρία 2 και Εταιρία 3 προκειμένου να καταγράψουμε τις απαντήσεις που δόθηκαν και να
προχωρήσουμε στην ανάλυση αυτών και στα συμπεράσματα.

3.5. Μελέτη περίπτωσης
Για να διευκολυνθεί η έρευνα, επιλέχθηκαν τρείς εταιρίες του κλάδου των καλλυντικών που λειτουργούν ως
μελέτες περίπτωσης με σκοπό να διεξαχθούν κάποια γενικά συμπεράσματα. Η μελέτη περίπτωσης είναι ένας
τρόπος ανάλυσης δεδομένων ή συμπερασμάτων τα οποία προέρχονται από το πραγματικό περιβάλλον της
επιχείρησης. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική γιατί κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει διαφορετικά τα
στρατηγικά προβλήματα και τον τρόπο διαχείρισης τους. Oι Hill & Jones (2010), υποστηρίζουν ότι η ανάλυση
μελέτης περιπτώσεων ενισχύει τη χρήση τεχνικών στρατηγικής διοίκησης για την επίλυση επιχειρηματικών
προβλημάτων όπως για παράδειγμα μια οικονομική κρίση. Ο Yin ( 2003 σελ.12-14) περιγράφει τη μελέτη
περίπτωσης ως «ολοκληρωμένη στρατηγική έρευνας» που βασίζεται σε πολλαπλές πηγές στοιχείων για τη
διεξαγωγή συμπερασμάτων. Η μελέτη περίπτωσης είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή σχεδίου
έρευνας που προσπαθεί να αναπτύξει, να επεξεργαστεί ή να δοκιμάσει τη θεωρία και το περιεχόμενο της
διαχείρισης της στρατηγικής. Είναι μια προσπάθεια να εξηγηθούν σύνθετα γεγονότα, πώς και γιατί
συμβαίνουν εξετάζοντας παραδείγματα σε πραγματικό χρόνο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1. Εταιρία 1
4.1.1. Ασφάλεια
Με την εμφάνιση της πανδημίας, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν οι εταιρίες όχι μόνο λόγω των
αποφάσεων της κυβέρνησης αλλά και για την ασφάλεια των υπαλλήλων τους ήταν τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας. Η εταιρία 1, στο πλαίσιο πιθανής επιδημίας καθιέρωσε εντατικές απολυμάνσεις για την
καθαριότητα των χώρων εργασίας, ακύρωσε όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό και ανέστειλε τη συμμετοχή της
σε ημερίδες, συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. Προμηθεύτηκε και εξοπλίστηκε άμεσα με όλα τα
απαραίτητα υλικά: μάσκες, αντισηπτικά, γάντια και καθαριστικά. Ενεργοποίησε πλήρη προετοιμασία των
μηχανογραφικών συστημάτων σε περίπτωση που χρειαστεί, το προσωπικό να μπορέσει να εργαστεί από το
σπίτι και εφάρμοσε τη σταδιακή αποχώρηση των υπαλλήλων ώστε να εργαστούν με ασφάλεια στον
προσωπικό τους χώρο, δίνοντας προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες. Τέλος, η εταιρία προμηθεύτηκε με
self-test τα οποία διέθετε στους υπαλλήλους της δωρεάν, ενώ επιπρόσθετα τους υπέβαλλε σε μοριακά τεστ
των οποίων τα έξοδα επίσης κάλυπτε, προκειμένου να μειώσουν την πιθανότητα μετάδοσης του ιού. Σε
περίπτωση που κάποιος νοσούσε λόγω του Covid-19 κάλυπτε εξ ολοκλήρου την ιατρική του περίθαλψη.
Δεδομένης της κατάστασης, δημιούργησαν γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και υπήρξαν αρκετές κλήσεις
την περίοδο 2019-2021 ειδικότερα μετά το πρώτο lockdown. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη
κοινωνικοποίησης οι εργαζόμενοι μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, τηρώντας τα μέτρα
προστασίας, δηλαδή απόσταση δύο μέτρων, με μάσκα και όχι παραπάνω από δεκαπέντε λεπτά. Για όσους
δεν μπορούσαν να δουλέψουν με φυσική παρουσία, λόγω του ότι είχαν μικρά παιδιά στο σπίτι ή λόγω
μετακίνησης, η εταιρία τους κάλυπτε το 60% του μισθού τους χωρίς να είναι υποχρεωμένη να το κάνει και
το κράτος το υπόλοιπο 40%.

4.1.2. Τηλεργασία
Σε ότι αφορά την τηλεργασία, για την εταιρία 1 ήταν μια τακτική άμεσης ανάγκης σύμφωνα με τα μέτρα
προστασίας που επέβαλλε το κράτος. Δεν είναι μια στρατηγική που σκοπεύει να υιοθετήσει καθώς η
φιλοσοφία της εταιρίας στηρίζεται στις προσωποποιημένες σχέσεις και θέλει οι υπάλληλοι της να εργάζονται
με φυσική παρουσία. Γι’ αυτό και η προσέλκυση ανθρώπων που ζουν στο εξωτερικό όσο και η αξιοποίηση
των «ψηφιακών νομάδων» δεν περιλαμβάνονται στα στρατηγικά της σχέδια.
Παρά τις όποιες δυσκολίες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, οι εκπαιδεύσεις συνεχίστηκαν μέσω
της πλατφόρμας Zoom και αφορούσαν τρόπους διαχείρισης των παραγγελιών, της προώθησης των
προϊόντων και την εξυπηρέτηση πελατών εν μέσω πανδημίας. Επίσης, τα εκπαιδευτικά προγράμματα
εμπλουτίστηκαν με θέματα που σχετίζονταν με τον κορωνοϊό, ενώ η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των
εργαζομένων αν και δεν αποτελούσε προτεραιότητα, λόγω των εξελίξεων συμπεριλήφθηκε στα μελλοντικά
της σχέδια.

4.1.3. Συστήματα Αξιολόγησης και Αμοιβές
Σε σχέση με τις αμοιβές των εργαζομένων, χρησιμοποιήθηκαν τα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης, τα
οποία μπόρεσαν να αξιολογήσουν επαρκώς την απόδοση των εργαζομένων. Η απόδοση όλων των
εργαζομένων επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία και δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική συγκριτικά με
τα προηγούμενα χρόνια. Όμως η εταιρία 1, δίνοντας μεγάλη σημασία στην έννοια της κουλτούρας έδειξε
εμπιστοσύνη στους εργαζομένους της και θέλησε να τους στηρίξει, καθώς και η ίδια .χρειάζεται από τους
εργαζομένους την ίδια αφοσίωση και στήριξη αντίστοιχα. Παρά το γεγονός, ότι σε περιόδους κρίσεως

Δημητρίου Πελαγία

34

MBA full-time 2020-2021

«Οι Στρατηγικές Αντίδρασης των εταιριών του κλάδου των καλλυντικών Apivita, L’Oreal Hellas και
Pierre Fabre Hellas, στην πανδημία Covid-19: Μια Συγκριτική Ανάλυση»
διακυβεύονται πολλά, η εταιρία 1 θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι της είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι και πιστοί στη
φιλοσοφία της και δεν τίθεται θέμα ανησυχίας ως προς τη διατήρηση της κουλτούρας.
4.1.4. Προσλήψεις και Απολύσεις
Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες εργασίας δυσκόλεψαν, η εταιρία δεν προέβη σε απολύσεις προσωπικού,
ίσα ίσα δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες για πρόσληψη υπαλλήλων κυρίως στο κομμάτι του digital marketing.
Κρίθηκε επίσης απαραίτητο, να ενισχυθεί η διαφήμιση και η προώθηση των προϊόντων στα social media ενώ
η εταιρία ανταποκρίθηκε στην πιθανότητα μετά το πέρας της πανδημίας να υπάρξει η ανάγκη προσλήψεων
σε θέσεις Marketing.

4.1.5. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημιουργήθηκαν αρκετές ανάγκες σε ότι αφορά τα συστήματα και τον
εξοπλισμό της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε υλικοτεχνική ενίσχυση των εργαζομένων και έγιναν
επενδύσεις σε συστήματα του ομίλου Mantis προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λήψη και η εκτέλεση των
παραγγελιών. Όμως σε σχέση με τις ηλεκτρονικές αγορές των καταναλωτών δε χρειάστηκε να επενδύσουν
σε νέα συστήματα και τεχνολογία για να ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα, καθώς διανέμει τα προϊόντα της σε
B2B αγορές και όχι άμεσα στον τελικό καταναλωτή.

4.1.6. Πωλήσεις
Ως προς τις πωλήσεις, η εταιρία 1 δήλωσε ότι ήταν προετοιμασμένοι για την πτώση των πωλήσεων λόγω της
πανδημίας. Παρόλα αυτά αντιμετώπισαν διάφορα προβλήματα τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους
πελάτες. Αρκετές φορές οι εισαγόμενες παραγγελίες καθυστερούσαν να έρθουν με αποτέλεσμα η εταιρία
έμενε χωρίς απόθεμα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει την αυξημένη ζήτηση που είχε παρουσιαστεί
ιδιαίτερα στην πρώτη απαγόρευση κυκλοφορίας. Επίσης, το εισαγόμενο κόστος αυξήθηκε δεδομένων των
δυσκολιών που είχαν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας και από την άλλη πλευρά η εταιρία δεν μπορούσε να
μετακυλήσει το επιπλέον κόστος στην τιμή και να επιβαρύνει τον τελικό πελάτη, με αποτέλεσμα
επιβαρυνόταν με το επιπλέον κόστος εξ ολοκλήρου η ίδια. Χρειάστηκε επίσης να δημιουργηθούν διάφορα
πακέτα προσφοράς τόσο για τα φαρμακεία όσο και για τους γιατρούς και τις κλινικές προκειμένου να
διατηρηθούν οι καλές σχέσεις τους και η προώθηση του δικού τους χαρτοφυλακίου και όχι των
ανταγωνιστών. Επιπρόσθετα, τα κανάλια διανομής για την εταιρία δεν άλλαξαν καθώς τα φυσικά
καταστήματα που έκλεισαν δεν αποτελούν μέρος αυτών, με αποτέλεσμα η διανομή των προϊόντων εν τέλει
δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την πανδημία. Θα μπορούσαμε να πούμε μάλιστα ότι λόγω αυξημένης
προσέλευσης των ανθρώπων στα φαρμακεία, οι πωλήσεις των δερμοκαλλυντικών αυξήθηκαν. Το γεγονός
αυτό οφείλεται και στο ότι οι πωλητές της εταιρίας διέθεταν όλη την απαραίτητη γνώση που έπρεπε να
μεταδώσουν στους πελάτες τους προκειμένου εκείνοι να τα προωθήσουν με τη σειρά τους κατάλληλα τα
προϊόντα της εταιρίας στον τελικό καταναλωτή.

4.1.7. Ρόλος του Οικονομικού διευθυντή
Τέλος, η εταιρία 1 δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή καθώς αυτός και η ομάδα
του είναι που σε περιόδους κρίσεως καλείται να συγκεντρώσει τις πληροφορίες από κάτω προς τα πάνω και
το αντίστροφο και αξιολογώντας τες να λάβει σημαντικές αποφάσεις άμεσα. Στην ερώτηση ποια προβλήματα
αντιμετωπίζουν οι Οικονομικοί Διευθυντές μας απάντησαν «Σε ένα τόσο μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι
δύσκολο να πάρει τις σωστές αποφάσεις για την επόμενη μέρα και ευθύνη των στρατηγικών και
χρηματοοικονομικών αποφάσεων έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην πορεία και την εξέλιξη της εταιρίας. Η
ανάλυση δεδομένων και ο επαναπροσδιορισμός των πωλήσεων του προηγούμενου έτους ήταν από τις
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πρώτες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να διατηρηθούν οι συνεργασίες και οι πωλήσεις στα
ίδια επίπεδα». Επίσης, σε ότι αφορά τα όπλα που χρειάζεται να έχει στη διάθεση του ένας Οικονομικός
διευθυντής προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης μας απάντησαν «Δεξιότητες όπως
γνώση, εμπειρία, ικανότητα αξιολόγησης των συνθηκών και λήψη αποφάσεων στο σωστό χρόνο είναι
απαραίτητα. Σε περιόδους κρίσεως βέβαια απαιτούνται κι άλλα χαρακτηριστικά όπως ψυχραιμία, υπομονή,
ορθή σκέψη και κατάλληλους συνεργάτες». Παρά το γεγονός ότι δε χρειάστηκαν κεφάλαιο κίνησης για να
καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα, υπήρξαν επισφάλειες. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι πολλοί
πελάτες καθυστέρησαν τις πληρωμές τους ενώ άλλοι έκλεισαν και δεν αποπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.
Κατάφεραν όμως, να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους συγκριτικά με τον κλάδο. Οι προϊοντικές κατηγορίες
που εμφάνισαν ιδιαίτερη αύξηση εν μέσω πανδημίας ήταν τα προϊόντα περιποίησης προσώπου και
σώματος.
Ως προς τα επόμενα στρατηγικά βήματα, οι αποφάσεις πηγάζουν κυρίως εσωτερικά, όμως σε κάποιες
περιπτώσεις που αφορούν αποφάσεις ανάπτυξης και επέκτασης η εταιρία συμβουλεύεται εξωτερικούς
συνεργάτες.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των τελευταίων τριών ετών των δερμοκαλλυντικών
της εταιρίας 1:
Πίνακας 11: Ποσοτικά Στοιχεία, Εταιρία 1, 2019-2021
Εταιρία 1
Πωλήσεις φαρμακείου
Συνολικές Πωλήσεις
Μερίδιο αγοράς
Πωλήσεις φαρμακείου
Συνολικές Πωλήσεις
Μερίδιο αγοράς

2019

2020

4.049.478,41
7.400.968,08
54,7%

4.403.941,88
8.800.829,71
50,07%

2020 ( 7 months)

2021 ( 7 months)

2.745.458,88
5.344.107,88
51,37%

2.745.096,64
5.003.847,56
54,86%

*Λόγω του ότι δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε οικονομικές καταστάσεις της ελληνικής
εταιρίας 1 και για λόγους ομοιομορφίας, παραθέσαμε τις πωλήσεις της εταιρίας στην κυπριακή αγορά μιας
και ενημερωθήκαμε ότι τα αποτελέσματα ήταν ίδια και στις δύο αγορές.
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα οι πωλήσεις της εταιρίας 1 δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την
πανδημία και συνέχισαν να εμφανίζουν ανοδική πορεία. Υπήρξε μία μικρή πτώση μεριδίου αγοράς το 2020,
παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της αυξήθηκαν. Ενώ το 2021 φαίνεται να είναι από τις καλύτερες χρονιές
εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις στο έτος θα κλείσουν όντας οι μεγαλύτερες στην τριετία. Συμπερασματικά, αν
και ο προϋπολογισμός των πωλήσεων διαφέρει από τα πραγματικά αποτελέσματα, τελικά ο τομέας των
δερματικών καλλυντικών προϊόντων θα λέγαμε ότι δεν επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία της επιχείρησης.

4.2.

Εταιρία 2

4.2.1. Ασφάλεια
Η εταιρία 2 έδωσε εξ αρχής έμφαση στην προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων της. Από τις πρώτες
κιόλας μέρες έθεσε σε τηλεργασία μεγάλο μέρος των εργαζομένων, ενώ εξασφάλισε μάσκες αντισηπτικά και
τακτικό καθαρισμό των εγκαταστάσεων προκειμένου να τηρηθούν όλα τα μέτρα. Παρείχε ιατρική ασφάλιση
τόσο ιδιωτική όσο και δημόσια και δημιούργησε γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης προκειμένου να
φροντίσει τόσο για τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία των εργαζομένων της. Οι κλήσεις το διάστημα του
εγκλεισμού ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ για να αποτρέψει την έλλειψη κοινωνικοποίησης οργάνωσε
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«rotations» μεταξύ των τμημάτων τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, κλειστές συναντήσεις μεταξύ των
εργαζομένων καθώς και συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας teams. Σε σχέση με το γεγονός ότι κάποιοι
εργαζόμενοι ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες ενώ άλλοι αντιμετώπιζαν προβλήματα με τη μετακίνησή τους, η
εταιρία διέθετε εταιρικά οχήματα για την μεταφορά των εργαζομένων και υποστήριζε την τηλεργασία για
όσους προτιμούσαν για συγκεκριμένους αιτιολογημένους λόγους να δουλέψουν από το σπίτι.

4.2.2. Τηλεργασία
Επομένως, η τηλεργασία ήταν μια απόφαση ανάγκης προκειμένου να ανταπεξέλθουν γρήγορα στη νέα
πραγματικότητα λόγω Covid-19. Για την εταιρία 2, όλη αυτή η κατάσταση δε στάθηκε εμπόδιο στο να
πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις. Εμπλούτισε τα ήδη υπάρχοντα, με θέματα που αφορούσαν την πανδημία,
την ψυχολογική υποστήριξη και το product management. Επίσης, διαθέτει on going πρόγραμμα για την
εκπαίδευση του προσωπικού δωρεάν ενώ για την περίοδο του εγκλεισμού η εταιρία έδωσε πρόσβαση στους
εργαζομένους της να παρακολουθήσουν μαθήματα που τους ενδιέφεραν στο coursera δωρεάν. Η εταιρία 2
διαθέτει εξωτερικό συνεργάτη που συμβουλεύεται για τις υπηρεσίες που θέλει να παρέχει, την εταιρία
Cheap Performance Consulting Group.

4.2.3. Συστήματα Αξιολόγησης και Αμοιβές
Ως προς τα συστήματα αξιολόγησης η εταιρία δεν άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας της και τόσο οι εργαζόμενοι
όσο και η ίδια, έμειναν ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά ο επαναπροσδιορισμός των
συστημάτων αξιολόγησης θα ήταν μία καλή κίνηση. Ως προς τις αμοιβές δόθηκαν έξτρα επιβραβεύσεις σε
τμήματα που δε διέκοψαν να έχουν καθημερινή παρουσία στην εταιρία, όπως οι εργαζόμενοι του
λογιστηρίου και οι εργαζόμενοι στην παραγωγή.

4.2.4. Προσλήψεις και Απολύσεις
Δεν χρειάστηκε να γίνουν απολύσεις προσωπικού καθώς η εταιρία δεν αντιμετωπίζει οικονομικά
προβλήματα τα τελευταία χρόνια, ούτε ο Covid-19 δημιούργησε ανεπανόρθωτες ζημιές στην εταιρία ώστε
σε περίπτωση που είχε απολυθεί προσωπικό να μπορούσε να δικαιολογηθεί μια τέτοια ενέργεια. Όπως και
στην εταιρία 1, έτσι και στην 2, όλος αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας
και πιο συγκεκριμένα αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων στην παραγωγή και στο εμπορικό τμήμα, ενώ
υποστηρίζει ότι θα χρειαστεί να γίνουν κι άλλες προσλήψεις μελλοντικά. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η εξής
φράση « Η εταιρία βρίσκεται σε ανάπτυξη και υπάρχει πλάνο 3ετίας στο οποίο έχει προϋπολογιστεί και η
αύξηση προσωπικού σε όλα τα τμήματα λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες της». Ως προς το προσωπικό
που επιλέγει, αναζητά άτομα που να ταιριάζουν στον προφίλ και τη φιλοσοφία της εταιρίας. Δεν αποτελούν
στόχο προσέλκυσης οι Έλληνες του εξωτερικού, ούτε στρατηγική της η συνεργασία της με «ψηφιακούς
νομάδες». Ο λόγος είναι ότι προτιμά οι εργαζόμενοι της να είναι υπέρμαχοι των προσωπικών επαφών καθώς
αυτή η αντίληψη είναι μέρος της κουλτούρας της.

4.2.5. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός
Ως προς την υλικοτεχνική υποστήριξη των εργαζομένων χρειάστηκε να δοθεί κάποιος εξοπλισμός αλλά η
εταιρία κατάφερε να ανταπεξέλθει πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά καθώς μέσα σε 2 μέρες όλοι είχαν
τακτοποιηθεί. Χρειάστηκε μια μικρή εκπαίδευση σε όσους δεν είχαν συνηθίσει την τηλεργασία και τους
δόθηκαν ως παροχές λεπτά ομιλίας και δωρεάν μετακίνηση εάν χρειαζόταν να παρευρεθούν στην εταιρία.
Πολλοί αντιμετώπισαν προβλήματα σύνδεσης και υπήρξαν παράπονα ως προς την εταιρία, αν και δεν
δημιουργούνταν λόγω έλλειψης υποδομών της εταιρίας. Το πρόβλημα προερχόταν εξ ολοκλήρου από τον
πάροχο του internet που είχε ο κάθε εργαζόμενος στο σπίτι του. Δεδομένων των παραπόνων που δέχτηκε
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κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού και της τηλεργασίας η εταιρία 2, έκρινε ότι η ποιότητα της εργασίας και η
απόδοση των εργαζομένων επηρεάστηκε αρνητικά το διάστημα της πανδημίας. Παρόλα αυτά δεν προέβη σε
αγορά νέου εξοπλισμού δεδομένης της κατάστασης για τη βελτιστοποίηση συστημάτων. Όμως,
πραγματοποίησε όσες επενδύσεις είχαν προκαθοριστεί. Ως προς την ασφάλεια προσωπικών και εταιρικών
δεδομένων, η εταιρία δήλωσε ότι ήταν πλήρως προετοιμασμένοι και η τηλεργασία δε δημιούργησε
προβλήματα στη διατήρηση της ασφάλειας.

4.2.6. Πωλήσεις
Σε ότι αφορά τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, δεν είχαν προετοιμάσει σενάριο στο οποίο περίμεναν πτώση
των πωλήσεων για κάποιο λόγο. Με αποτέλεσμα, η πανδημία να προκαλέσει αναταραχές και
επαναπροσδιορισμό όλων των προϋπολογισμών. Έκλεισαν τα B2C κανάλια διανομής στα οποία είχε
παρουσία η εταιρία 2, επομένως ήταν οι πωλήσεις έπεσαν σε αυτά τα σημεία, με μεγαλύτερη διαφορά το
αεροδρόμιο που παρουσίασε πτώση 80%. Επίσης, μειώθηκαν οι πωλήσεις στις πιο τουριστικές περιοχές
αφού ο τουρισμός μειώθηκε σε μεγάλο ποσοστό λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων της
κυβέρνησης. Ανεξάρτητα όμως από αυτό το γεγονός, διατήρησαν την εμπορική πολιτική τους και δεν
δημιούργησαν νέα πακέτα προσφορών με σκοπό να ενισχύσουν τις πωλήσεις.
Σε ότι αφορά το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι εξ αρχής με αποτέλεσμα να μη
δυσκολευτούν σχεδόν καθόλου με την παραγγελιοληψία, τη διανομή και την εξυπηρέτηση πελατών στην
Ελλάδα. Όμως, η πανδημία δυσκόλεψε τη διανομή των προϊόντων στο εξωτερικό. Η συνεχής διέλευση των
ανθρώπων στα φαρμακεία για την αγορά ειδών υγιεινής, επέφερε αύξηση των πωλήσεων των
δερμοκαλλυντικών, αφού δεν είχαν πρόσβαση σε ανταγωνιστικά προϊόντα που συνήθως προμηθεύονταν
από super market ή καταστήματα λιανικής. Σύμφωνα με τα στελέχη που ερωτήθηκαν, οι εργαζόμενοι
διέθεταν τις απαραίτητες γνώσεις για να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις ανάγκες που δημιούργησε η
πανδημία.

4.2.7. Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή
Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή είναι εξίσου σημαντικός με των υπόλοιπων στελεχών της εταιρίας.
Καθένας έχει το ρόλο του και αποτελεί σημαντικό κρίκο για τις στρατηγικές αποφάσεις της. Ένας Οικονομικός
Διευθυντής χρειάζεται να έχει την οξυδέρκεια να αναλύει τα δεδομένα της επιχείρησης και λαμβάνοντας
υπόψιν τόσο τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της, όσο και όλους τους υπόλοιπους παράγοντες που την
επηρεάζουν, να παίρνει τις σωστές αποφάσεις για την ομαλή λειτουργία της. Σε περιόδους κρίσεις, ένα
στέλεχος με τέτοια θέση χρειάζεται να διαθέτει γνώσεις διαχείρισης κρίσεων (crisis management) ώστε να
μπορεί να αντιληφθεί τα νέα δεδομένα και να τα μεταφράσει σε οικονομικά. Επίσης, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να συνεννοείται με τις άλλες διευθύνσεις και με επιχειρηματολογία να προσπαθεί να μεταδώσει
τις αλλαγές που απαιτούνται σε όλη την εταιρία. Ως προς το κεφάλαιο κίνησης χρειάστηκε να προβεί σε
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η εταιρία και δεν άλλαξε την πιστωτική πολιτική της. Οι επισφάλειες που
είχε ήταν σε μικρό ποσοστό και όπως περίπου είχε προβλεφθεί. Τόσο το προσωπικό όσο και τα στελέχη δεν
παρουσίασαν αντίσταση ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις απαιτήσεις του. Ίσα ίσα υπήρχε
μεγάλη κατανόηση και ιδιαίτερη προσπάθεια των εργαζομένων για διατήρηση της απόδοσης και της
αποτελεσματικότητας στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό φάνηκε τόσο στις πωλήσεις της
όσο και στα μερίδια αγοράς που διαθέτει και διατηρεί η εταιρία. Τέλος, σε σχέση με τα επόμενα στρατηγικά
βήματα η εταιρία συμβουλεύεται και παίρνει τις αποφάσεις της εσωτερικά.
Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια ποσοτικά στοιχεία που δόθηκαν από τα στελέχη της εταιρίας
προκειμένου να επαληθεύσουμε και ποσοτικά πολλά από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
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Πίνακας 12: Ποσοτικά Στοιχεία, Εταιρία 2, 2019-2021
Total market
Direct pharmacies

2019
9,5%
14,7%

2020
9,5%
16,5%

Total market
Direct pharmacies

2020 ( 5 μήνες)
8,6%
16,5%

2021 ( 5 μήνες)
9,5%
17,2%

Πωλήσεις

2019
47.8m

2020
46.1m

2021 ( 6μηνο)
27.7m

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα παρά το γεγονός ότι η εταιρία επηρεάστηκε αρνητικά από την
πανδημία, συνολικά στην 3ετία τα αποτελέσματα της διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα. Ενώ τα μερίδια της
αγοράς παρέμειναν σταθερά, τα μερίδια της εταιρίας παρουσίαζαν αύξηση από τον ένα χρόνο στον άλλο. Οι
πωλήσεις παρουσίασαν μια μικρή μείωση το 2020 όμως όχι μεγάλη διαφορά τόση ώστε η εταιρία να
αντιμετωπίζει προβλήματα. Σύμφωνα και με τις λογιστικές καταστάσεις η εταιρία 2 παρουσίασε κέρδη το
2020 παρά τις αντίξοες συνθήκες. Οι κατηγορίες που αφορούσαν προϊόντα για πρόσωπο μαλλιά και γενικά
προσωπική περιποίηση, εμφάνισαν θετικά αποτελέσματα και αύξηση των πωλήσεων. Όμως τα αντιηλιακά
και η φροντίδα του σώματος παρουσίασαν πτωτική πορεία και αρνητικά αποτελέσματα. Είναι οι προϊοντικές
κατηγορίας στις οποίες οφείλονται οι μειωμένες πωλήσεις του 2020 σε σχέση με το 2019.

4.3. Εταιρία 3
4.3.1. Ασφάλεια
Τέλος, η εταιρία 3, επίσης εφάρμοσε όλα τα μέτρα ασφαλείας που έθεσε η κυβέρνηση. Παρείχε μάσκες,
αντισηπτικά, self-test και μοριακά τεστ, ενώ πολύ γρήγορα έθεσε το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων
σε τηλεργασία. Σε περίπτωση Covid-19 η εταιρία κάλυπτε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του
εργαζομένου με ιδιωτική ασφάλιση. Επιπλέον, δημιουργήθηκε γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και οι
κλήσεις αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ιδιαίτερα το διάστημα του
εγκλεισμού. Προκειμένου οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να νιώθουν άνετα μεταξύ τους ακόμα και εξ
αποστάσεως διοργάνωνε συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας Microsoft teams ή teams πάρτι, όπου έμπαιναν
υπάλληλοι από διάφορα τμήματα και συζητούσαν για άσχετα θέματα με την εταιρία. Στόχος ήταν η ενίσχυση
της ομαδικότητας, η κοινωνικοποίηση των εργαζομένων, ακόμα και οι δια- τμηματικές γνωριμίες. Φυσικά
όσοι ήταν στην εταιρία μπορούσαν να έρθουν σε επαφή, διατηρώντας αποστάσεις και όλα τα μέτρα
ασφαλείας που όριζε η κυβέρνηση. Προκειμένου να διευκολύνει τους υπαλλήλους της, αν κάποιος άνηκε σε
ευπαθή ομάδα, ή είχε πρόβλημα με τη μετακίνηση ή έπρεπε να βρίσκεται σπίτι γιατί είχε ανήλικα παιδιά, η
εταιρία δικαιολογούσε την τηλεργασία χωρίς δεύτερη σκέψη. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε « Μητέρα
ανήλικων παιδιών στο τμήμα πωλήσεων που η φύση της δουλειάς απαιτεί τη φυσική παρουσία στα
φαρμακεία, όταν ζήτησε να εργαστεί από το σπίτι λόγω των παιδιών, η εταιρία δικαιολόγησε την τηλεργασία
και πληρώνοντάς την κανονικά το μισθό της και τα bonus της».

4.3.2. Τηλεργασία
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Παρότι δεν στοχεύει στην προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού ή συνεργασία με «ψηφιακούς νομάδες», η
τηλεργασία είναι μια στρατηγική που τείνει να υιοθετήσει η εταιρία. Ήδη πριν την πανδημία οι εργαζόμενοι
δικαιούνται να δουλεύουν δυο φορές το μήνα από το σπίτι.
Οι εκπαιδεύσεις συνεχίστηκαν κανονικά όλη τη διάρκεια της πανδημίας ηλεκτρονικά και επιπλέον
ενισχύθηκαν με συμβουλές για τη διαχείριση του ιού, την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας και με
προγράμματα για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων της, καθώς αυτό αποτελεί
προτεραιότητα της. Υπάρχουν και κάποια πιο εξειδικευμένα προγράμματα που εφαρμόζει η εταιρία,
προκειμένου να ενισχύσει την εμπειρία του πελάτη στην ιστοσελίδα και να αυξήσει τις πιθανότητες
ηλεκτρονικής πώλησης. Τέτοια εξειδικευμένα προγράμματα είναι το Tech Accelerator, το Beaty tech κ.α., ενώ
έχει δημιουργήσει και ειδική πλατφόρμα που παρέχει συμβουλές και κάθε τύπο δέρματος. (skin consulting
platform). Αυτές τις υπηρεσίες τις παρέχει εξωτερικός συνεργάτης, αν και δεδομένου του ταχύτατου
ηλεκτρονικού μετασχηματισμού ολοένα και αυξάνεται η ανάγκη για πρόσληψη υπαλλήλων που θα τα κάνουν
εσωτερικά.

4.3.3. Συστήματα Αξιολόγησης
Ως προς τα συστήματα αξιολόγησης, δεν υπήρξε κανένα παράπονο. Σαφώς η απόδοση των εργαζομένων δεν
ήταν η ίδια, αλλά υπήρχε μεγάλη κατανόηση τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και από την πλευρά
της εταιρίας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την τροποποίηση που υπήρξε στη μισθοδοσία. Για παράδειγμα
στο τμήμα πωλήσεων ακόμη κι αν ένας πωλητής δεν έπιανε τους στόχους του μήνα, η εταιρία του έδινε το
μισό bonus, ενώ σε κανονικές συνθήκες ο πωλητής το έχανε εξ ολοκλήρου. Η κουλτούρα και η φιλοσοφία της
εταιρίας είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Επιλέγει να συνεργαστεί με ανθρώπους που ταιριάζουν στο
προφίλ της εταιρίας. Επομένως, ακόμη και σε τόσο δύσκολες περιόδους παραμένουν πιστοί υποστηρικτές
της και την εφαρμόζουν με απόλυτη ακρίβεια.
Μια μεγάλη καινοτομία της μητρικής εταιρίας, είναι η χρήση Artificial intelligence στο τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού με σκοπό να προσελκύει με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια υποψηφίους που ταιριάζουν στο προφίλ
που ψάχνουν και ενστερνίζονται την κουλτούρα της. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι δεν είναι
ενήμεροι για την εφαρμογή αυτής της καινοτομίας.

4.3.4. Προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού
Κανένας δε τέθηκε σε αναστολή όλο το διάστημα της πανδημίας. Επιπλέον, δεν έκανε καμία απόλυση, ίσα
ίσα ενδεχομένως να χρειαστούν προσλήψεις σε κομμάτια σχετικά με το digital marketing και τις ηλεκτρονικές
πωλήσεις. Οι δεξιότητες που απαιτείται να έχει κάποιος, πέρα από τις απαραίτητες γνώσεις σε συγκεκριμένα
συστήματα και σε πωλήσεις, είναι ευελιξία, προσαρμοστικότητα και σφαιρική άποψη.

4.3.5. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός
Σε σχέση με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, πολιτική της εταιρίας είναι η διάθεση laptop σε κάθε νέο
εργαζόμενο. Αυτή η φιλοσοφία τη βοήθησε πολύ να ανταπεξέλθει με ταχύτητα φωτός στα νέα δεδομένα
καθώς όσοι βγήκαν σε τηλεργασία ήταν ήδη εξοπλισμένοι. Για την προστασία των εταιρικών και προσωπικών
δεδομένων όσοι βρίσκονταν εκτός εταιρικού δικτύου συνδέονταν μέσω vpn. Βέβαια, υπήρξαν παράπονα σε
σχέση με τη σύνδεση τους, αλλά τα προβλήματα προέρχονταν από τον πάροχο του internet και όχι από την
ίδια την εταιρία. Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει σύστημα ασφαλείας που ονομάζεται authendicator για την
προστασία των συσκευών εντός και εκτός δικτύου. Η εταιρία 3, επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και
αποτελεί προτεραιότητα της η ανάπτυξη πρόσθετων εφαρμογών με σκοπό τη βελτιστοποίηση των
συστημάτων της. Αν και δεν απαιτήθηκαν επενδύσεις με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων των
εργαζομένων, η υλοποίηση νέων έργων με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας γίνεται προτεραιότητα στα
πλαίσια της επιταχυνόμενης ψηφιοποίησης. Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρίας, χρειάζεται
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επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας του τμήματος IT καθώς οι ανάγκες των εργαζομένων είναι πολλές,
επομένων χρειάζονται περισσότεροι υπάλληλοι για την άμεση εξυπηρέτηση τους.

4.3.6. Πωλήσεις
Η εταιρία 3 δεν ήταν προετοιμασμένη για την πτώση των πωλήσεων. Όλη αυτή η αλλαγή επηρέασε πολύ το
τμήμα Marketing γιατί ακύρωσε όλα τα τηλεοπτικά πλάνα που είχε σχεδιάσει για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο
και Ιούνιο του 2020. Άλλαξε όλο το marketing plan και χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσουν όλα τα project
που ήταν κανονισμένα. Οι πωλήσεις επηρεάστηκαν από τη γεωγραφική περιοχή λόγω μειωμένου τουρισμού.
Κυρίως η κατηγορία των αντιηλιακών δημιούργησε πρόβλημα στην εταιρία γιατί υπήρξε αυξημένο
απόθεμα το οποίο δεν ήταν εύκολο να πουληθεί, αλλά εν τέλει τα κατάφερε. Επαναπροσδιορίστηκαν τα ήδη
υπάρχοντα πακέτα προσφορών με βάση την πανδημία ώστε να είναι πιο ευπρόσιτα. Η πιστωτική πολιτική
άλλαξε από 3μηνη σε 5μηνη. Στόχος ήταν να διαθέσει περισσότερο χρόνο σε όσους πελάτες της
αντιμετώπιζαν πρόβλημα να το διαχειριστούν και φυσικά να αποφύγει τυχόν επισφάλειες. Άλλαξε και η
εμπορική πολιτική ως προς τους διανομείς με σκοπό τη διευκόλυνση τους. Τα συστήματα logistics όμως ήταν
αρκετά καλά για να εξυπηρετηθεί ο πελάτης στο σωστό χρόνο. Η ψηφιοποίηση δεν επηρέασε ιδιαίτερα την
εξυπηρέτηση των πελατών αλλά χρειάστηκε να δημιουργηθούν έκτακτες προωθητικές ενέργειες
προκειμένου να διατηρηθούν οι πωλήσεις στα ίδια επίπεδα. Το γεγονός ότι ο κόσμος πήγαινε συχνά στα
φαρμακεία για είδη υγιεινής βοήθησε στην αύξηση των πωλήσεων των δερμοκαλλυντικών στις
φαρμακαποθήκες και έτσι οι πωλήσεις « εξισορροπήθηκαν».

4.3.7. Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή
Τέλος, σε ότι αφορά την Οικονομική Διεύθυνση στέλεχος ανέφερε «Κάθε ρόλος έχει τη δική του αρμοδιότητα,
όμως λόγω Covid αυτό χρειάστηκε να αλλάξει. Οι Γενικοί Διευθυντές έπρεπε να παρευρεθούν σε συναντήσεις
με τον CEO, να του μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες προκειμένου να παρθούν οι σωστές αποφάσεις
στον κατάλληλο χρόνο». Η πανδημία κατάφερε να φέρει τα στελέχη πιο κοντά μέσα από αυτή την επιτακτική
ανάγκη συνεργασίας και να λειτουργήσουν ως ομάδα, ενώ ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή ήταν
ιδιαίτερα σημαντικός για τα επόμενα στρατηγικά βήματα της εταιρίας.
Πιο συγκεκριμένα, αντιμετώπισε προβλήματα με τις χρηματοοικονομικές εισροές, προβλήματα πίστωσης,
χρειάστηκε να δημιουργήσει πολλά υποθετικά σενάρια. Επίσης, υπήρξαν πολλές συναντήσεις και συζητήσεις
για το κατά πόσο θα έπρεπε να επιβραδύνουν ή να μην υλοποιήσουν προγραμματισμένες επενδύσεις και το
αντίστροφο. Επίσης, σενάρια για το πώς θα αντιμετώπιζαν αυξημένες πωλήσεις. Ένας Οικονομικός
Διευθυντής χρειάζεται να έχει ανοιχτό μυαλό και να παρατηρεί τις αλλαγές, να διαβάζει τα νούμερα και να
κάνει σωστές προβλέψεις και εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, στην εταιρία 3 λόγω της έντονης χρήσης μάσκας
η κατηγορία του make up έπεσε σε πωλήσεις. Επομένως, δεν υπήρχε λόγος η προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων
αυτής της κατηγορίας γιατί θα έμενε ως απόθεμα. Σύμφωνα με τον συνεντευξιαζόμενο «Είναι εξίσου
σημαντική η ομάδα διαχείρισης κρίσεων με την οποία συνεργάζεται ο Οικονομικός Διευθυντής, ιδιαίτερα σε
τέτοιες περιόδους». Δεξιότητες που απαιτεί ένας τέτοιος ρόλος είναι ο αρμόδιος να διαθέτει «business
mindset» με τους προμηθευτές και να επιδιώκει σχέσεις win-win. Tέλος η γνώση για τη σωστή διαχείριση
CSR (customer social responsibility) και CRM (customer relationship management) είναι πολύ σημαντικό
εφόδιο που κάθε στέλεχος με υπεύθυνη θέση πρέπει να διαθέτει. Το πώς ο καταναλωτής διαβάζει την
εταιρία ίσως είναι και ο παράγοντας- κλειδί για την αύξηση των πωλήσεων και κατά συνέπεια του μεριδίου
αγοράς της εταιρίας.
Ειδικότερα σε περιόδους κρίσεως, η ομάδα διαχείρισης κρίσεως χρειάζεται να διαθέτει δεξιότητες όπως
ανάλυση δεδομένων, σωστή διοίκηση των ανθρώπων οι οποίοι ήταν πολύ πιεσμένοι ψυχολογικά την
περίοδο της πανδημίας, κατανόηση, ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Προκειμένου να θωρακιστεί η εταιρία
και να προστατέψει εταιρικά στοιχεία, υπήρξε internal audit και internal control. Εφόσον παρθούν κάποιες
αποφάσεις για να είναι αποτελεσματική η υλοποίηση τους, θα πρέπει να εφαρμόζεται το μοντέλο «bottom
up kai top down ώστε να φτάσει η σωστή πληροφορία στην κάθε ομάδα. Λόγω πανδημίας κάποιες αλλαγές
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ήταν αναγκαστικές χωρίς περιθώριο αντίδρασης. Επομένως το σημαντικότερο ήταν να υπάρχει κατανόηση
τόσο από τη μεριά των εργαζομένων όσο και από την εταιρία. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν φαινόμενα
αντίστασης ήταν εξίσου σημαντικό. Η τηλεργασία είναι υπό συζήτηση για το αν θα καθιερωθεί ή όχι. Το
μοντέλο λίγο από το σπίτι λίγο από τη δουλειά, θεωρείται πιο προσιτό και ιδανικά αν σύμφωνα με
προσωπική εκτίμηση του στελέχους, ο καθένας ελεύθερα επιλέγει αν θέλει να δουλεύει στο γραφείο ή στο
σπίτι ίσως να ήταν πιο αποδοτικοί και πιο ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι. Σε σχέση με το λογιστήριο που δεν
έχει αυτή τη δυνατότητα, η εταιρία προσπαθεί να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες για να διευκολύνουν
ακόμη και θέσεις εργαζομένων που προς το παρόν καθιστούν αναγκαία την εργασία με φυσική παρουσία.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια οικονομικά στοιχεία της εταιρίας 3.

Πίνακας 13: Ποσοτικά Στοιχεία, Εταιρία 3, 2019-2021
Εταιρία 3
Πωλήσεις αγοράς
Πωλήσεις φαρμακείου
Μερίδιο αγοράς
Μερίδιο φαρμακείου

2019
252.176.000
50.735.000
65,1%
20,1%

2020
275.107.000
58.810.000
64,4%
21,4%

Εταιρία 3
Πωλήσεις αγοράς
Πωλήσεις φαρμακείου
Μερίδιο φαρμακείου

2020 (6 months)
132.916.000
29.168.000
21,94%

2021 ( 6 months)
134.286.000
31.044.000
23,12%

Όπως φαίνεται παρά το γεγονός ότι το μερίδιο της αγοράς των καλλυντικών εμφανίζει πτώση στην τριετία,
το μερίδιο των δερμοκαλλυντικών της εταιρίας 3 έχει ανοδική πορεία ανά έτος. Οι πωλήσεις επίσης
παρουσιάζουν αυξητική πορεία. Επομένως, ενώ η πανδημία επηρέασε σε ένα βαθμό τις πωλήσεις γιατί δεν
ήταν ίδιες με τις προβλέψεις. Παρόλα’ αυτά η εταιρία κατάφερε να κρατήσει την κερδοφορία της σε
ικανοποιητικά επίπεδα.

4.4. Σύγκριση και Αποτελέσματα
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Susser & Tyson, 2020) τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας και η καθιέρωση της
τηλεργασίας ήταν από τα πιο σημαντικά πράγματα που έπρεπε να κάνουν οι επιχειρήσεις. Και οι τρεις
αντέδρασαν αποτελεσματικά σε αυτό, με τις δύο πρώτες να αναφέρουν ότι ήταν μια απόφαση ανάγκης, ενώ
η τρίτη πριν ακόμα ξεκινήσει η πανδημία, είχε συμπεριλάβει την τηλεργασία στην στρατηγική της πολιτική.
«Η στρατηγική συχνά δεν είναι αποτέλεσμα ορθολογικών αποφάσεων και τεχνικών, πολλές φορές είναι
αναδυόμενη»(Παπαδάκης, 2016).
Δεδομένης της έντονης ανάγκης για ψηφιακό μετασχηματισμό και λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια
έρευνα της ΕΥ, CEO Imperative Study 2021, η επιτάχυνση της τεχνολογίας και η ψηφιακή καινοτομία είναι
στο επίκεντρο του προβληματισμού των επιχειρήσεων. «Εκτιμούν ότι είναι η τάση με τον μεγαλύτερο
αντίκτυπο στη λειτουργία της επιχείρησής τους και κατά επέκταση ο τομέας που πρέπει να επικεντρωθούν
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα» γράφει ο κ. Παπάζογλου σε άρθρο του στην καθημερινή
εφημερίδα (Παπάζογλου, 2021) . Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι η στρατηγική πολιτική
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της εταιρίας 3 δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων δύο καθώς συμμορφώνεται
ταχύτερα στην έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Σε σχέση με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού η βιβλιογραφία (Levin-Scherz & Allen, 2020)
προέβλεπε ενθάρρυνση των εργαζομένων, συχνή επικοινωνία με τα μεσαία στελέχη και εικονικές ομάδες
μέσω διαδικτύου για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης τους. Δεδομένης της πανδημίας ήταν λογικό να
απαιτηθεί ιδιαίτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις νέες ανάγκες. Και οι τρεις εταιρίες έδωσαν
σημασία στην ασφάλεια και την ψυχική υγεία των εργαζομένων τους. Πιο συγκεκριμένα, δημιούργησαν
γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, ευέλικτα ωράρια εργασίας και εικονικές ομάδες κοινωνικοποίησης.
Ιδιαίτερα η εταιρία 3 δήλωσε ότι διοργανώνονταν party μέσω του Microsoft teams όπου έμπαιναν οι
εργαζόμενοι και συζητούσαν για θέματα εκτός εργασίας, με σκοπό να διατηρηθεί το καλό κλίμα και οι
σχέσεις που είχαν ήδη αναπτύξει πριν την πανδημία. Σε αυτό το κομμάτι και οι τρείς εταιρίες ανταποκρίθηκαν
αποτελεσματικά και σύμφωνα με όσα προέβλεπε η βιβλιογραφία.
Επιπρόσθετα, από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι και οι τρεις εταιρίες δεν θεώρησαν ότι η απόδοση των
εργαζομένων παρέμεινε η ίδια. Σε περιόδους κρίσης και αλλαγών οι άνθρωποι επηρεάζονται
συναισθηματικά, δυσκολεύονται να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα και να προσαρμοστούν στις αλλαγές
(Παπαδάκης, 2018, σελ.222-225). Μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι κανένας εργαζόμενος δεν έφερε
αντίσταση ή δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Ίσα ίσα και οι τρεις εταιρίες υποστήριξαν ότι υπήρξε τεράστια
κατανόηση και προσπάθεια από την πλευρά των εργαζομένων. Όπως επίσης και ότι προσπάθησαν να
αποδώσουν στο μέγιστο βαθμό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι η πρώτη και η τρίτη εταιρία θεώρησαν
ότι η απόδοση των εργαζομένων, παρά την καταβολή της μέγιστης προσπάθειας τους, επηρεάστηκε αρνητικά
από την πανδημία, ενώ η εταιρία 2 ανέφερε «Πολλοί εργαζόμενοι ήταν ακόμα πιο αποδοτικοί από ότι
συνήθως προκειμένου να διατηρηθεί η ανοδική πορεία της επιχείρησης».
Επίσης, οι εταιρείες 1 και 3 θεώρησαν ότι η μειωμένη απόδοση των εργαζομένων πηγάζει εξ ολοκλήρου από
την πανδημία και δήλωσαν ότι τα συστήματα αξιολόγησης δε χρειάζονται επαναπροσδιορισμό. Αντιθέτως, η
εταιρεία 2 αν και ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι της ήταν ιδιαιτέρως αποδοτικοί, κρίνει ότι ο
επαναπροσδιορισμός των συστημάτων αξιολόγησης θα ήταν χρήσιμος. Η απουσία εσωτερικού ελέγχου και
συστημάτων αξιολόγησης, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα αποτελεί αιτία
αποτυχίας των επιχειρήσεων(Παπαδάκης, 2016). Αν και οι τρεις επιχειρήσεις διαθέτουν συστήματα
αξιολόγησης, η επαναξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός είναι στρατηγικές επιλογές που πρέπει να
ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις μετά από μία κρίση. Επομένως, η στρατηγική των εταιριών 1 και 3 διαφέρει
με τη στρατηγική που προτείνει η βιβλιογραφία.
Επίσης, σε ότι αφορά τη μισθοδοσία η εταιρία 1 δεν προέβη σε κάποια αλλαγή. Αντιθέτως στο πλαίσιο
παρακίνησης των εργαζομένων (Larson, Vroman & Makarius, 2020) η διαφοροποίηση των συστημάτων
αμοιβών είναι ένας τρόπος αύξησης της απόδοσης. Οι εταιρείες 2 και 3 διαφοροποίησαν τα συστήματα
αμοιβών. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία 2 έδωσε bonus σε θέσεις που απαιτούσαν φυσική παρουσία καθ’
όλη τη διάρκεια της πανδημίας όπως το λογιστήριο και η παραγωγή, ενώ η εταιρεία 3 συνέχισε να δίνει bonus
στο τμήμα πωλήσεων ακόμα κι αν οι στόχοι του μήνα δεν επιτυγχάνονταν. Επομένως, οι εταιρίες 2 και 3
κινήθηκαν με βάση αυτό που συνιστά η βιβλιογραφία σε αντίθεση με την εταιρία 1.
Πίνακας 14: Απαντήσεις Εταιριών 1, 2 & 3 στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
Εταιρία 1

Εταιρία 2

Εταιρία 3

Κατάλληλα
μέτρα
προστασίας
Ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη
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Γραμμή ψυχολογικής
υποστήριξης
Αύξηση κλήσεων την
περίοδο
της
πανδημίας
Άρνηση
των εργαζομένων
Μείωση προσωπικού -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

-

-

Ανάγκη προσλήψεων
Προσέλκυση Ελλήνων
του εξωτερικού
Προσέλκυση
ψηφιακών νομάδων
Τηλεργασία
ως
στρατηγική ή ως
απόφαση ανάγκης
Παροχή
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
σε
σχέση
με
την
πανδημία
Προτεραιότητα
η
ενίσχυση ψηφιακών
δεξιοτήτων
Συνεργασία
με
εξωτερικούς
συνεργάτες
Διατήρηση
υφιστάμενων
προγραμμάτων
αξιολόγησης
Αξιόπιστα
τα
συστήματα
αξιολόγησης
Ίδια η απόδοση των
εργαζομένων
Επαναπροσδιορισμός
συστημάτων
αξιολόγησης
Διαφοροποίηση στα
συστήματα αμοιβών
και bonus
Διατήρηση
της
κουλτούρας
Καινοτομία
Επιπρόσθετη
υλικοτεχνική
ενίσχυση
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Επιπρόσθετη
εκπαίδευση
προσωπικού για τη
διαχείριση
συστημάτων
εξ
αποστάσεως
Αντιμετώπιση
παραπόνων
εργαζομένων
Οικονομική ενίσχυση
για την τηλεργασία
Κατάλληλες
υποδομές για την
τηλεργασία
Επένδυση σε νέα
τεχνολογία
Επένδυση σε νέα
συστήματα
Ανάγκη
επαναπροσδιορισμού
του
τρόπου
λειτουργίας του IT
Νέα έργα μετά την
πανδημία
Μείωση πωλήσεων
σε
τουριστικές
περιοχές
Αλλαγή πιστωτικής
πολιτικής
Δημιουργία
επιπρόσθετων
πακέτων προσφορών
Εξειδικευμένοι
εργαζόμενοι
Ανάγκη Κεφαλαίου
Κίνησης
Επισφάλειες
Αντίσταση στελεχών
και υπαλλήλων στον
ψηφιακό
μετασχηματισμό
Αύξηση
μεριδίου
αγοράς

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ως προς τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, οι εταιρίες 1 και 2 χρειάστηκε να ενισχύσουν τους εργαζόμενους με
laptop ώστε να μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι ενώ η εταιρία 3 ήταν κατάλληλα εξοπλισμένη εξ αρχής.
Πιο συγκεκριμένα η εταιρία 3 έχει ως πολιτική να διαθέτει σε κάθε εργαζόμενο κατά την πρόσληψή του
laptop, το οποίο τοποθετείται σε μία αποσπώμενη βάση στο γραφείο και συνδέεται με την οθόνη. Επομένως,
ανεξαρτήτως πανδημίας, κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση που θελήσει να συνεχίσει να
εργάζεται κι από το σπίτι. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Levin-Scherz & Allen), η ενίσχυση του προσωπικού
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με υλικοτεχνικό εξοπλισμό προκειμένου να δουλέψουν εξ αποστάσεως ήταν μία βασική ενέργεια που έπρεπε
να γίνει. Και οι τρεις εταιρίες, η κάθε μία με διαφορετική μέθοδο, κατάφεραν να ανταπεξέλθουν
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της τηλεργασίας. Ωστόσο, η εταιρία 3 ήταν πιο κατάλληλα προετοιμασμένη
για τις ανάγκες της πανδημίας και θα μπορούσε η στρατηγική της να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και
για άλλες εταιρίες του κλάδου.
Η πανδημία για τις δύο πρώτες εταιρίες, δε δημιούργησε ανάγκες για επαναπροσδιορισμό του τρόπου
λειτουργίας του τμήματος πληροφορικής και επένδυση σε κάποια καινοτομία. Αντιθέτως, η εταιρία 3 πάρα
το γεγονός ότι ήταν η πιο κατάλληλα προετοιμασμένη σε αυτό το κομμάτι έκρινε ότι το τμήμα πληροφορικής
χρήζει βελτίωσης. Επιπλέον, η πανδημία δε στάθηκε εμπόδιο στο να επενδύσει σε καινοτομίες που πιστεύει
ότι θα αυξήσουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία της. Σύμφωνα με τη θεωρία των πόρων και ικανοτήτων
(Παπαδάκης, 2016) σε μια περίοδο που το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων μεταβάλλεται με ταχείς
ρυθμούς, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης συνθέτουν μία σταθερότερη βάση για το σχεδιασμό
και την εφαρμογή της στρατηγικής. Η εταιρία 3 έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σε πόρους και
ικανότητες με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική συγκριτικά με τις άλλες δύο επιχειρήσεις και
επομένως, οι πράξεις της να συμβαδίζουν ιδιαίτερα με τα όσα αναφέρει η βιβλιογραφία.
Στην ενότητα 2 αναφέρθηκε η σημασία κατάλληλης ομάδας διαχείρισης κρίσεων όπως επίσης και ο ρόλος
των μεσαίων στελεχών, οι οποίοι αποτελούν το συνδετικό κρίκο εργαζομένων και Ανώτατης Διοίκησης. Σε
περιόδους ταχύτατων και απρόβλεπτων εξελίξεων, έξι είναι οι τομείς που πρέπει να εστιάσουν οι
επιχειρήσεις. 1) Κατανόηση της πραγματικότητας, 2) εστίαση στη μείωση κόστους και βελτίωση της
παραγωγικότητας, 3) αναθεώρηση της στρατηγικής και αναζήτηση συνεργειών, 4) αναζήτηση ριζοσπαστικών
ιδεών ανάπτυξης, 5) έμφαση στην ποιότητα και στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και 6) συνδυασμός
επιχειρησιακής ευελιξίας και οργανωσιακής σταθερότητας (Παπαδάκης, 2016). Και οι τρεις εταιρίες τόνισαν
τη σημασία των μεσαίων στελεχών και την αναγκαιότητα ομάδας διαχείρισης κρίσεων. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στο ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή καθώς είναι ο υπεύθυνος της ομάδας αυτής και χρειάζεται να
διαθέτει συγκεκριμένες δεξιότητες προκειμένου να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις απαιτήσεις που
δημιουργούνται λόγω πανδημίας. Και οι τρείς επιχειρήσεις εστίασαν την προσοχή τους στους 6 αυτούς
τομείς αναλαμβάνοντας δράση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τέλος, σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, δεν απαιτήθηκε κεφάλαιο κίνησης την περίοδο της πανδημίας
προκειμένου να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα οι επιχειρήσεις 1 και 3, ενώ η 2 χρειάστηκε. Και οι τρεις
εταιρίες άλλαξαν την πιστοληπτική τους πολιτική προκειμένου να διατηρήσουν τις σχέσεις τόσο με τους
προμηθευτές όσο και με τους πελάτες τους. Όπως επίσης, και οι τρεις εταιρίες είχαν επισφάλειες, όχι όμως
κάποια μεγάλη διαφορά με τα προϋπολογισμένα, ή σε τόσο μεγάλο ποσοστό ώστε να προκληθεί έντονη
μείωση της κερδοφορίας. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι και οι τρεις εταιρίες,
κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους στην τριετία. Σε περιόδους κρίσεως, συνήθως οι
επιχειρήσεις αναγκάζονται να ενισχύσουν τη ρευστότητα τους μέσω δανεισμού. Το γεγονός ότι 2 στις 3
επιχειρήσεις δε χρειάστηκε να προβούν σε τέτοια κίνηση, υποδεικνύει την οικονομική τους υγεία και είναι
σημάδι ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με την εταιρία 2 που χρειάστηκε κεφάλαιο κίνησης.
Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι οι στρατηγικές αντίδρασης της εταιρίας 3 πλησιάζουν περισσότερο τον τρόπο
αντίδρασης που προτείνεται στην ενότητα 2 με βάση τη βιβλιογραφία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι
άλλες δύο εταιρίες δεν αντέδρασαν εξίσου αποτελεσματικά.

Δημητρίου Πελαγία

46

MBA full-time 2020-2021

«Οι Στρατηγικές Αντίδρασης των εταιριών του κλάδου των καλλυντικών Apivita, L’Oreal Hellas και
Pierre Fabre Hellas, στην πανδημία Covid-19: Μια Συγκριτική Ανάλυση»

4.5. Συμπεράσματα και Προτάσεις
Εν τέλει, παρά το γεγονός ότι αρχικά παρατηρήθηκε μείωση των πωλήσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό
και ειδικά το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά με διακυμάνσεις, οι εταιρίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους
ανθρώπους τους και λαμβάνοντας τις σωστές αποφάσεις κατάφεραν να αντισταθμίσουν μέσα στην 3ετία την
απόδοσή τους.
Πιο συγκεκριμένα, τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας που όριζε η κυβέρνηση σε σχέση με την ασφάλεια
και την υγιεινή των εργαζομένων. Ακολούθησαν πιστά το νομοθετικό πλαίσιο και έβαλαν προτεραιότητα
τους, την προστασία και τη διευκόλυνση του ανθρώπινου δυναμικού. Δημιούργησαν ευέλικτα συστήματα σε
σχέση με το ωράριο εργασίας, καθιέρωσαν την τηλεργασία και παρείχαν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό
εξοπλισμό.
Σε στρατηγικό επίπεδο, δημιούργησαν ομάδες διαχείρισης κρίσεως, το κάθε τμήμα ξεχωριστά
επαναπροσδιόρισε την στρατηγική του πολιτική και μέσω καθημερινής επικοινωνίας τόσο με τους
ανώτερους όσο και με τους υφισταμένους κατάφεραν και οι τρεις εταιρίες να πάρουν σωστές αποφάσεις και
να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στην διαχείριση και αντιμετώπιση της πανδημίας, χωρίς να επηρεαστεί
ιδιαίτερα η κερδοφορία τους.
Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε στην έρευνα αν και οι πωλήσεις μειώθηκαν σε κάποια κανάλια διανομής που
παρέμειναν κλειστά λόγω της πανδημίας, μέσα από τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες αυτή η διαφορά
καλύφθηκε, ενώ τα μερίδια αγοράς των φαρμακείων αυξήθηκαν σε σχέση με τον κλάδο.
Η πανδημία λειτούργησε ως μέσο αφύπνισης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για όλη την κοινωνία. Από τη
μια μέρα στην άλλη είδαμε να διακυβεύονται βασικά αγαθά όπως η υγεία, η εργασία, η οικονομία. (Τσέτη,
2021). Οι επιχειρήσεις αντέδρασαν όμως γρήγορα. Εξασφάλισαν κεφάλαια κίνησης και αξιοποίησαν τα
προγράμματα που προωθήθηκαν από το κράτος, καταφέρνοντας να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αρνητικές
συνέπειες. (PWC, 2020).
Λόγω του Covid-19, επιταχύνθηκε η ψηφιοποίηση των εταιρειών. Πιο πολύ από κάθε άλλη φορά θα πρέπει
να σχεδιάσουν από τώρα τα επόμενα στρατηγικά τους βήματα έχοντας πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων
που δημιουργεί η πανδημία τόσο στην καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών τους, όσο και στην
εφοδιαστική τους αλυσίδα και στους εργαζομένους της.
Είναι σημαντικό, να συνεχίσουν να επενδύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού
τους και οι άνθρωποι να παραμείνουν στο επίκεντρο της προσοχής.. Άλλωστε αυτοί αποτελούν το πιο
σημαντικό πάγιο στοιχείο μιας εταιρίας. Χωρίς τη δική τους συνεισφορά, η ομαλή λειτουργία των εταιριών
δε θα είχε εξασφαλιστεί.
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Τέλος, νέες τεχνολογίες και η στροφή προς την ψηφιοποίηση είναι εκεί που θα προτείναμε στις επιχειρήσεις
να εστιάσουν, καθώς όπως αποδείχθηκε, σε περιόδους κρίσεως σαν κι αυτή όσο πιο γερά θεμέλια και καλή
προετοιμασία υπάρχει, τόσο πιο αποτελεσματικά θα ανταπεξέλθει και μία εταιρία στις όποιες απαιτήσεις
δημιουργούνται.
Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε ένα έτος μετά την εμφάνιση της πανδημίας και χωρίς να έχει εξαλειφθεί
η μετάδοση του ιού. Επομένως, ενδέχεται απαντήσεις που δόθηκαν τη δεδομένη περίοδο από τις εταιρίες ,
μελλοντικά να διαφοροποιηθούν. Κι αυτό γιατί η πανδημία δημιουργεί συνεχώς νέες ανάγκες και οι
επιχειρήσεις καλούνται καθημερινά να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις που συνεχώς δημιουργούνται.
Επίσης, δεδομένου ότι η άντληση των πληροφοριών έγινε μέσω συναντήσεων εξ αποστάσεως, ενδέχεται
κάποια σημεία να μη διατυπώθηκαν απόλυτα σωστά. Η έλλειψη και η δυσκολία επικοινωνίας με τον
προκαθορισμένο αριθμό στελεχών οδήγησε στην ύπαρξη μικρότερου δείγματος άντλησης πληροφοριών και
το γεγονός ότι ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο για όλους δε βοήθησε στη διατύπωση ξεκάθαρων μελλοντικών
στρατηγικών.
Ίσως επόμενοι ερευνητές να ήταν καλό να εστιάσουν περισσότερο στους λόγους που οι επιχειρήσεις
φαίνεται να αντέδρασαν αποτελεσματικά την περίοδο της πανδημίας και να εμβαθύνουν σε ομοιότητες και
διαφορές με άλλες που δεν είχαν το ίδιο καλά αποτελέσματα, καθώς στη συγκεκριμένη έρευνα παρά το
γεγονός ότι υπήρξε διαφοροποίηση κινήσεων, το αποτέλεσμα ήταν ομοιογενές.
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Παράρτημα 1
Ερωτηματολόγιο
Ως μέρος των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA εκπονήθηκε το
παρόν ερωτηματολόγιο. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας με θέμα « Οι Στρατηγικές Αντίδρασης των
εταιριών του κλάδου των καλλυντικών Apivita, L’Oreal και Avene στην Πανδημία Covid-19: Μια Συγκριτική
Ανάλυση», χρησιμοποιείται η ποιοτική μέθοδος έρευνας και μελετά τις στρατηγικές τακτικές που ακολούθησαν
3 μεγάλες εταιρίες στον κλάδο των καλλυντικών εν όψει πανδημίας τα έτη 2019-2021!
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην έρευνά μου.
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Μέρος 1ο : HR ερωτήσεις
1Α. Ασφάλεια, τηλεργασία και ιατρικές παροχές
1) Ποια μέτρα λάβατε και λαμβάνετε ως προς την ασφάλεια του προσωπικού δεδομένης της πανδημίας; (
τηλεργασία, αντισηπτικά, μάσκες, self-test)
Τηλεργασία
Αντισηπτικά
Μάσκες
Self-test
Όλα τα παραπάνω
Άλλο………………….
2) Καλύπτει η εταιρία την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ασθένεια λόγω Covid;
Ναι
Όχι
3) Υπάρχει γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης;
Ναι
Όχι
4) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, πόσο αυξήθηκαν
οι κλήσεις την περίοδο της πανδημίας;
καθόλου

πάρα πολύ
1

5

5) Ο νέος ψηφιακός τρόπος εργασίας δημιουργεί έλλειψη κοινωνικοποίησης του εργαζομένου. Κάτι τέτοιο πώς
θα το αντιμετωπίζατε;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
6) Πώς αποδέχτηκαν αυτή τη πρωτόγνωρη κατάσταση οι εργαζόμενοι; (ανήλικα παιδιά, ευπαθείς ομάδες,
μετακινήσεις)
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
1Β. Προσλήψεις και απολύσεις του προσωπικού
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7) Λόγω της πανδημίας η εταιρία χρειάστηκε να μειώσει το προσωπικό;
Ναι
Όχι
8) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, σε τι ποσοστό και σε ποιους τομείς;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
9) Υπήρξε η ανάγκη προσλήψεων την περίοδο της πανδημίας;
Ναι
Όχι
10) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, σε ποιους τομείς;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
11) Εφόσον βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο, θεωρείτε ότι θα υπάρξει ανάγκη προσλήψεων μόλις
επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς;
Ναι
Όχι
12) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι:
Α) Ποιοι τομείς έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη και τι χαρακτηριστικά-δεξιότητες χρειάζεται να διαθέτουν οι
υποψήφιοι;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Β) Τα τελευταία χρόνια πολλοί ταλαντούχοι εργαζόμενοι έχουν φύγει από την Ελλάδα αναζητώντας ευκαιρίες
εκτός συνόρων (brain drain). Στοχεύετε στην προσέλκυση των Ελλήνων του εξωτερικού κι αν ναι γιατί;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
13) Όλη αυτή η ψηφιακή μεταστροφή δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να προσελκύσουν τους
«ψηφιακούς νομάδες», ταλέντα που μπορούν να δουλεύουν εξ αποστάσεως (work from anywhere) κάτι που
συντελεί στη μείωση του κόστους. Εσάς αυτή η άποψη σας βρίσκει σύμφωνους;
Ναι
Όχι
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14) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, ποια είναι τα επόμενα βήματα και πώς σκοπεύετε
να εφαρμόσετε αυτή την τακτική;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
15) Ήταν μία απόφαση άμεσης ανάγκης η προσέλκυση εργαζομένων από απόσταση λόγω της πανδημίας, ή μία
στρατηγική που στοχεύετε να υιοθετήσετε και να διατηρήσετε και τα επόμενα χρόνια;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
1Γ. Εκπαίδευση και ενημερωτικά προγράμματα σε σχέση με Covid
16) H παροχή εκπαιδεύσεων συνεχίστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και του lockdown;
Ναι
Όχι
17) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, σε τι εστίασαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
18) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτά εμπλουτίστηκαν με θέματα που αφορούν τον ιό;
Ναι
Όχι
19) Αποτελεί για την εταιρία προτεραιότητα η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού;
Ναι
Όχι
20) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι:
A) Έχετε σκεφτεί να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Β) Υπάρχει κάποιος εξωτερικός συνεργάτης που σας παρέχει αυτές τις υπηρεσίες;
Ναι
Όχι
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1Δ. Αξιολόγηση και παροχές bonus
21) Χρησιμοποιήθηκαν τα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης προσωπικού εν μέσω πανδημίας;
Ναι
Όχι
22) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, θεωρείτε ότι
μπόρεσε να αξιολογηθεί επαρκώς η απόδοση των εργαζομένων στις δυνητικές νέες ανάγκες που
δημιουργήθηκαν;
καθόλου

πάρα πολύ
1

5

23) Θεωρείτε ότι ήταν ίδια η απόδοση των εργαζομένων συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια; ( ή
επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία);
Ναι
Όχι
24) Κρίνετε ότι τα συστήματα αξιολόγησης χρειάζονται επαναπροσδιορισμό ώστε να ενσωματωθούν νέοι
παράμετροι για να καλύψουν τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν;
Ναι
Όχι
25) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, πώς σκέφτεστε να επαναπροσδιορίσετε τα
συστήματα σας;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
26) Υπήρξε διαφοροποίηση στον τρόπο αμοιβών και επιβράβευσης συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια;
Ναι
Όχι
Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, τι διαφοροποιήσεις υπήρξαν;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
27) Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, πόσο εύκολο θεωρείτε ότι είναι να διατηρηθεί η κουλτούρα της εταιρίας
σε μία περίοδο τόσο μεγάλων αλλαγών;
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καθόλου

πάρα πολύ
1

5

28) Εάν θεωρείτε ότι είναι δύσκολο να διατηρηθεί η κουλτούρα, τι κάνατε προκειμένου να παραμείνει
αναλλοίωτη;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
29) Η εταιρία έχει δρομολογήσει κάποια μεγάλη αλλαγή/καινοτομία σε ότι αφορά την ενίσχυση εύρεσης
ατόμων που θα ταίριαζαν στην κουλτούρα και φιλοσοφία της εταιρίας, η οποία δεν καλύπτεται στις παραπάνω
ερωτήσεις και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μου;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Μέρος 2ο: ΙΤ
2Α. Συστήματα και εξοπλισμός
1) Πώς αντιμετωπίσατε την πρόκληση της τηλεργασίας και με ποιες ενέργειες εξασφαλίσατε την ασφάλεια και
ποιότητα της εργασίας;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2) Απαιτήθηκε οποιαδήποτε υλικοτεχνική ενίσχυση των εργαζομένων;
Ναι
Όχι
3) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, τι απαιτήθηκε και πόσο εύκολο ήταν να
ανταπεξέλθετε άμεσα σε αυτές τις απαιτήσεις;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4) Χρειάστηκε περαιτέρω εκπαίδευση προσωπικού προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα
συστήματα εξ αποστάσεως;
Ναι
Όχι
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2Β. Αντιμετώπιση εργαζομένων
5) Αντιμετωπίσατε παράπονα από τους εργαζομένους όπως προβλήματα με το δίκτυο, αδύναμη ή αργή σύνδεση
κ.α.;
Ναι
Όχι
6) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, πώς τα διαχειριστήκατε;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
7) Παρείχατε κάποια οικονομική ενίσχυση στους εργαζομένους για τα επιπλέον έξοδα που δημιουργήθηκαν
λόγω της τηλεργασίας ( κλιματισμός, ρεύμα, σύνδεση στο διαδίκτυο);
Ναι
Όχι
8) Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, σε τι βαθμό θεωρείτε ότι η τηλεργασία επηρέασε την ποιότητα της
εργασίας;
καθόλου

πάρα πολύ
1

5

2Γ. Ασφάλεια προσωπικών και εταιρικών δεδομένων
9) Με ποιον τρόπο διαχειρίζεστε την τάση για πιο προηγμένες τεχνολογίες στους τομείς της κυβερνοασφάλειας
(cyber security) και του υπολογιστικού νέφους (cloud);
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
10) Υπήρχαν οι υποδομές και τα συστήματα να υποστηρίξουν την τηλεργασία προστατεύοντας το ίδιο
αποτελεσματικά τόσο τα προσωπικά όσο και τα εταιρικά δεδομένα;
Ναι
Όχι
11) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, χρειάστηκε να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για
να επιτευχθεί αυτό;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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2Γ. Νέες επενδύσεις
12) Σύμφωνα με έρευνες, πολλές εταιρίες εστιάζουν στη διατήρηση των υπαρχόντων πόρων σε περιόδους
κρίσης και όχι σε νέες επενδυτικές δραστηριότητες. Παρόλα αυτά θεωρείτε ότι απαιτήθηκε αγορά νέας
τεχνολογίας και ανάπτυξη πρόσθετων εφαρμογών στα πλαίσια της επιταχυνόμενης ψηφιοποίησης;
Ναι
Όχι
13) Παρατηρήθηκε την περίοδο της πανδημίας έντονη κινητικότητα στις ηλεκτρονικές αγορές! Χρειάστηκε να
επενδύσετε σε νέα συστήματα προκειμένου να υποστηρίξετε τους εργαζομένους να ανταπεξέλθουν επαρκώς
στις απαιτήσεις των ψηφιακών πωλήσεων;
Ναι
Όχι

14) Πιστεύετε ότι υπάρχει η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου λειτουργίας του τμήματος;
Ναι
Όχι
15) Χρειάστηκε να δημιουργηθούν έργα στην μετά πανδημία εποχή;
Ναι
Όχι
16) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, τι έργα είναι αυτά και πού στοχεύουν;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Μέρος 3ο: Μάρκετινγκ
3Α. Προϊόν
1) Κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκε πτώση πωλήσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες
καλλυντικών και αύξηση σε άλλες. Ήταν κάτι για το οποίο ήσασταν προετοιμασμένοι;
Ναι
Όχι
2) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν όχι, όλη αυτή η ξαφνική αλλαγή πώς σας επηρέασε;
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……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3) Οι πωλήσεις επηρεάστηκαν λόγω γεωγραφικής περιοχής;
Ναι
Όχι
4) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, τι εξήγηση δίνετε γι’ αυτό το φαινόμενο;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

3Β. Τιμή
5) Χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσετε την τιμολογιακή σας πολιτική;ca
Ναι
Όχι
6) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, με ποιόν τρόπο;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
7) Δημιουργήσατε επιπρόσθετα πακέτα εκπτώσεων και προσφορών προκειμένου η ζήτηση να παραμείνει
σταθερή;
Ναι
Όχι
8) Ως προς το ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, πόσο καλά προετοιμασμένοι ήσασταν
να διαχειριστείτε τις απαιτήσεις που δημιούργησε η πανδημία;
καθόλου

πάρα πολύ
1

5

3Γ. Διανομή
9) Υπήρχε ο απαραίτητος αριθμός ατόμων να διαχειριστούν τα συστήματα logistics και να διανέμουν τα
προϊόντα στους χρόνους που απαιτούνταν προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πελάτης;
Ναι
Όχι
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10)

Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, πόσο δυσκόλεψε η ψηφιοποίηση την εξυπηρέτηση των πελατών;

καθόλου

πάρα πολύ
1

5

11) Τα κανάλια διανομής άλλαξαν καθώς τα φυσικά καταστήματα δε λειτουργούσαν. Θεωρείτε ότι κινηθήκατε
και προσαρμοστήκατε γρήγορα στα νέα δεδομένα τόσο ώστε να μην επηρεαστούν οι πωλήσεις;
Ναι
Όχι
12) Δεδομένου ότι δεν είστε ελληνική εταιρία και οι αποφάσεις έρχονται από το εξωτερικό, συνδυαστικά με
την πανδημία συνετέλεσε στο να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερες δυσκολίες στον τρόπο διανομής των προϊόντων;
Ναι
Όχι
3Δ. Προώθηση
13) Χρειάστηκε να δημιουργήσετε νέες έκτακτες προωθητικές ενέργειες προκειμένου να διατηρηθούν οι
πωλήσεις στα ίδια επίπεδα;
Ναι
Όχι
14) Το γεγονός ότι ο κόσμος πήγαινε συχνά στα φαρμακεία αύξησε τις πωλήσεις σας στα δερματοκαλλυντικά
προϊόντα;
Ναι
Όχι
15) Οι εργαζόμενοι διέθεταν την απαραίτητη γνώση ώστε να διαχειριστούν εξίσου καλά την προώθηση των
προϊόντων ηλεκτρονικά;
Ναι
Όχι
16) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν όχι, με ποιόν τρόπο το αντιμετωπίσατε;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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Μέρος 4ο: Finance
1) Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον θέλει τον Οικονομικό Διευθυντή να λειτουργεί ως ένας δεύτερος CEO.
Συμμερίζεστε την άποψη αυτή κι αν ναι ποιοι είναι οι λόγοι;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2) Η πανδημία και η οικονομική κρίση που τους συνοδεύει επιταχύνει αυτή την αλλαγή του ρόλου;
Ναι
Όχι
3) Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι CFO’s σήμερα σε ότι αφορά τις επιχειρηματικές λειτουργίες;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4) Τι ενέργειες χρειάστηκαν για να θωρακίσετε την εταιρία;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
5) Ποια όπλα έχει στη διάθεσή του ένας οικονομικός διευθυντής για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
6) Τι πρόσθετες δεξιότητες απαιτείται να έχει ένας CFO σε περιόδους κρίσεως σαν κι αυτή;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
7) Πώς οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν οι Οικονομικοί Διευθυντές μπορούν να εφαρμοστούν ώστε οι
αλλαγές να έρθουν αποτελεσματικά;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
8) Χρειαστήκατε Κεφάλαιο Κίνησης για να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της εταιρίας; Αλλάξατε τους
όρους πώλησης πίστωσης;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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9) Είχατε επισφάλειες;
Ναι
Όχι
10) Διακρίνετε φαινόμενα αντίστασης και υστέρησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Οικονομικών
Διευθύνσεων;
Ναι
Όχι
11) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, ποια είναι αυτά και με ποιόν τρόπο τα
αντιμετωπίσατε;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
12) Tα μερίδια αγοράς σας αυξήθηκαν με την εμφάνιση της πανδημίας;
Ναι
Όχι
13) Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ναι, σε ποιους τομείς και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι
συνέβη αυτό;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
14) Ως προς τα επόμενα στρατηγικά σας βήματα οι προτάσεις πηγάζουν εσωτερικά ή είστε σε επικοινωνία με
εξωτερικούς συνεργάτες;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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Παράρτημα 2
Πίνακες Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Ισολογισμός, Apivita, 2019
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Apivita, 2019
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Ισολογισμός Pierre Fabre Hellas, 2019
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Pierre Fabre Hellas, 2019
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Ισολογισμός L’Oréal Hellas, 2019
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, L’Oreal Hellas, 2019-2021
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