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Η µεθοδολογία στρατηγικών προβλέψεων χρήσιµο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Επίσκεψη

του Αντισµήναρχου Δρα Τζέϊκ Σωτηριάδη στα γραφεία του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Ελλάδος

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα, Δευτέρα 28 Μαρτίου, στα γραφεία του ΣΒΕ, συνάντηση εργασίας µε τον Δρ. Τζέικ Σωτηριάδη

αντισµήναρχο της πολεµικής αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής στρατηγικών προβλέψεων στο

αρχηγείο της αµερικανικής πολεµικής αεροπορίας στο Πεντάγωνο της Ουάσιγκτον και τώρα είναι βασικό στέλεχος του

National Intelligence University, αναφέρει ανακοίνωση.

Τη συνάντηση προλόγισε ο Πρόεδρου του ΣΒΕ, κ. Αθανάσιος Σαββάκης. Ο κ. Σωτηριάδης επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη στ

πλαίσιο της συνεργασίας της Ειδικής Γραµµατείας Προοπτικής Διερεύνησης µε το National Intelligence University.

Κατά την παρουσίαση του µε θέµα: «Four Global Scenarios for a Post-COVID-19 World», αναφέρθηκε στο µεθοδολογικό

πλαίσιο των στρατηγικών προβλέψεων και τις εφαρµογές του στον επιχειρηµατικό κόσµο.
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Με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, το ρόλο της Κίνας, αλλά και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ο Δρ. Τζέικ Σωτηριάδης επικαλέστηκε την έκφραση του Winston Chirchill «Δεν θέλουµε να αφήσουµε καµία κρίση να πάε

χαµένη», ώστε να τονίσει τη σηµασία της «προετοιµασίας» για τα πιθανά µελλοντικά σενάρια που θα µπορούσαν να

ωφελήσουν τη χώρα µας.

Σύµφωνα µε τον Δρα Τζέϊκ Σωτηριάδη, η κατάσταση που διαµορφώνει η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναβαθµίζει τη

γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, αλλά και τη συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας σε θέµατα ασφάλειας και οικονοµικών

σχέσεων.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη σηµαντική πρόοδο σε θέµατα Στρατηγικής Προοπτικής Διερεύνησης, µε τη σύσταση στη χώρα

µας της Ειδικής Γραµµατείας παρά τω Πρωθυπουργώ.

Από µέρους της Ειδικής Γραµµατείας συµµετείχε ο Δρ. Επαµεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, Επικεφαλής Επιστηµονικός

Σύµβουλος, ο οποίος παρουσίασε το έργο της και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Ειδική Γραµµατεία

ιδρύθηκε µε σκοπό την έρευνα και την επεξεργασία παγκόσµιων τάσεων, αλλαγών και τεχνολογικών εξελίξεων, σε µια

προσπάθεια η χώρα να αποκτήσει ένα αυτοτελές και διαρκές κέντρο στρατηγικού σχεδιασµού.


