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Η πρόκληση των επιχειρήσεων στην
αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης
Αναμφίβολα, επικρατεί έντονος προβληματισμός
στο χώρο των επιχειρήσεων, τόσο των μεγάλων,
όσο και των μικρομεσαίων, για την οικονομική
πορεία του τρέχοντος έτους και την διαχείριση των
δύσκολων δεδομένων του. Επιπλέον, η συρρίκνωση
της Ελληνικής οικονομίας, η οποία ξεκίνησε το 2009,
έγινε έντονη το 2010, αναμένεται να συνεχισθεί το
2011 με τους ίδιους ρυθμούς, και οι όποιες ενδείξεις
διατηρήσιμης ανάκαμψης της, που αναμένονται
από το 2012, έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση το
οικονομικό μοντέλο της χώρας. Έτσι ενώ η Ελλάδα
εμφανιζόταν ως μία αναπτυσσόμενη οικονομία, με
ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, την παρούσα
περίοδο, παρουσιάζει μία διαφορετική εικόνα η
οποία ίσως να αναιρεί τον χαρακτηρισμό «αναπτυσσόμενη» οικονομία.
Είναι γεγονός ότι τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα, περισσότερο παραπέμπουν
σε μία οικονομία η οποία έχει εισέλθει σε μια φάση παρατεταμένης ύφεσης,
παρά σε μία οικονομία που διέρχεται από μία κάμψη των αναπτυξιακών της
ρυθμών. Η απουσία οικονομικού δυναμισμού, εξωστρέφειας, συγκεκριμένης
στόχευσης, αποτελεσματικής αξιοποίησης των παραδοσιακών ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων μας, καθώς και άλλων κρίσιμων παραμέτρων (όπως το ολοένα
αυξανόμενο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, το μέγεθος της γραφειοκρατίας, η
δαιδαλώδης πολυνομία, η μη εφαρμογή της νομοθεσίας, η απαξίωση της γεωργικής
και κτηνοτροφικής παραγωγής, η εξασθένιση του μεταποιητικού τομέα,

Λήστεψαν στο σπίτι του γνωστό
Κομοτηναίο λαχειοπώλη
Δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει θύμα ξυλοδαρμού με αντικείμενο τη
ληστεία ο συμπαθής και αγαπητός λαχειοπώλης καρα-Ηλίας που πάντα
την περίοδο των εκλογών μονοπωλεί το ενδιαφέρον με τη μόνιμη διάθεσή
του να είναι υποψήφιος, πασχίζοντας για το καλύτερο στην Κομοτηνή.
Γνωστός ρακοσυλλέκτης ο Ηλίας μένει σε ένα φτωχικό σπιτάκι στη
γειτονιά του σιδηροδρομικού σταθμού στην οδό Σιδηροχωρίου παρέα
με τα αγαπημένα του τετράποδα, που όπως φαίνεται είναι πιο άκακα
και από τον ίδιο και μόνο προστασία δεν του παρείχαν.
Δυο μαντράχαλοι μπήκαν στο σπίτι του και του ζητούσαν χρήματα και
λαχεία κι επειδή ο άνθρωπος δεν τους έδινε τίποτα, άρχισαν να τον
χτυπούν βίαια. Του μαύρισαν το πρόσωπο και το κορμί, του έσπασαν
πλευρά . Ο Ηλίας δε μιλά για το τι έγινε, πόση οικονομική ζημιά υπέστη,
αλλά είναι ταλαιπωρημένος και αδύναμος με αυτό που του έλαχε και
είναι η τρίτη φορά που υφίσταται κάτι τέτοιο.
«Μ΄ έριξαν κάτω, με σκέπασαν με την κουβέρτα για να σκάσω και να
μην μπορέσω να φωνάξω. «Τα λεφτά σου τα λεφτά σου», μου έλεγαν.
Μιλούσαν ελληνικά. Οι γειτόνοι άκουσαν, ειδοποίησαν την αστυνομία,
αλλά αυτή άργησε, έκανε τρία τέταρτα να έρθει. Το πώς γλύτωσα από
τη μανία τους κι επέζησα, μόνο εγώ το ξέρω», θα πει. Ο άνθρωπος είναι
τρομοκρατημένος, αφού δεν ξέρει πώς να προστατευθεί, ώστε να μην
του ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό που προέχει είναι να αποκατασταθεί
η υγεία του.
Όπως πληροφορηθήκαμε δεν μπόρεσε ακόμη να υποβάλλει μήνυση,
γιατί νοσηλεύεται στον πρώτο όροφο, στη χειρουργική κλινική. Είναι
αθλιότητα το να συμπεριφέρονται τόσο βίαια και απάνθρωπα σε έναν
ηλικιωμένο, φιλήσυχο άνθρωπο.
Πηγή: http://www.xronos.gr/

η υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μας κ.α.) είχαν ως συνέπεια την
γενικότερη υποτονικότητα του παραγωγικού ιστού της οικονομίας, και συνολικά
επηρέασαν αρνητικά αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.
Στο πλαίσιο των νέων οικονομικών δεδομένων, οι επιχειρήσεις, και ειδικότερα
οι μικρομεσαίες που αποτελούν την πλατιά πλειοψηφία της μικρής ιδιωτικής
οικονομίας μας, ίσως να κρίνουν σκόπιμη την αναθεώρηση του μοντέλου
λειτουργίας τους. Η αναθεώρηση αυτή αποτελεί την προσαρμογή και συμμόρφωση
στις οικονομικές συνθήκες της τρέχουσας ύφεσης, η οποία δεν παρουσιάζει
ενδείξεις άμεσης αντιστροφής, αλλά μάλλον εμφανίζει ενδείξεις διάρκειας.
Η ενδεχόμενη διάρκεια της τρέχουσας ύφεσης προέρχεται κυρίως από τους
γενεσιουργούς παράγοντες της, οι οποίοι δεν προέκυψαν εν μια νυκτί στην
Ελληνική οικονομία. Αντίθετα καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε αυξημένο βαθμό
και για αρκετά χρόνια. Συνέπεια αυτής της διάρκειάς τους, είναι το βάθος και το
πλάτος στο οποίο εξαπλώθηκε η σημερινή οικονομική ύφεση, καθώς επίσης και
η επίπονη διαδικασία ανατροπής και αντιστροφής της.
Έτσι, οι Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτός των προβλημάτων
που έχουν να αντιμετωπίσουν λόγω της συρρικνωμένης ζήτησης και της
περιορισμένης ρευστότητας, αντιμετωπίζουν την ουσιαστική πρόκληση που
αφορά την αναθεώρηση και αναδιάταξη του τρόπου λειτουργίας τους. Η
πρόκληση αυτή αφορά την υιοθέτηση ενός νέου λειτουργικού μοντέλου, που
θα είναι προσαρμοσμένο να ανταποκριθεί στις συνθήκες μιας ενδεχόμενης
παρατεταμένης ύφεσης. Η ευελιξία και η ταχύτητα στην προσαρμογή αυτή,
αποτελούν τους κρίσιμους συντελεστές της επιτυχίας, και ανάδειξης των νέων
πρωταγωνιστών αυτής της οικονομικής δοκιμασίας.
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