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Τα λιγότερα σφάλματα ενισχύουν
την επιβίωση στην ύφεση.

Έχει συζητηθεί σε προηγούμενη ενότητα ένα 
σύνολο εναλλακτικών τρόπων με τους οποίους 
οι επιχειρήσεις δύναται να αντιδράσουν στην 
τρέχουσα ύφεση. Όμως η ύφεση αυτή εμφανίζει 
σημάδια επιδείνωσης, τα οποία προκύπτουν από 
την συγκράτηση ή/και μείωση των αμοιβών και 
των συντάξεων, από την αύξηση της φορολογίας 
(μεγέθυνση της φορολογητέας ύλης και αύξηση 
των συντελεστών) καθώς και από την κρίση 
ρευστότητας. Η δε τελευταία έχει τις ρίζες της 
και στο ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος των εισαγωγών 
(ολοένα αυξανόμενο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου 
κατά τις δύο πρόσφατες δεκαετίες) με συνέπεια 
την έλλειψη ρευστού χρήματος, αφού αυτό εξάγεται 
αθρόα σε άλλες χώρες, για την πληρωμή των 
εισαγομένων προϊόντων.

Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
το δημόσιο χρέος, δεν συνδυάζονται και δεν συνοδεύονται με αντίστοιχα μέτρα 
που στοχεύουν στην τόνωση της οικονομίας. Αντίθετα, η συρρίκνωση των 
οικονομικών μεγεθών του δημοσίου τομέα, έχει επιφέρει και την συρρίκνωση 
του ιδιωτικού τομέα, όπου παρατηρείται αύξηση των απολύσεων και αύξηση των 
επιχειρήσεων που παύουν οριστικά την δραστηριότητά τους.
Σ’ αυτό το οικονομικό περιβάλλον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να 
ανταποκριθούν μέσα από την ταχεία προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί. Πρωτίστως όμως είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις 
δικές τους εσωτερικές δυνάμεις και τις δικές τους αδυναμίες στο σύνολο της 
δραστηριότητας τους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν από 
ποιο προϊόν, από ποιόν πελάτη, από ποιόν προμηθευτή, από ποιο κανάλι διάθεσης 
ή από ποιόν τρόπο πώλησης κερδίζουν, και το σημαντικότερο να γνωρίζουν 
πόσο κερδίζουν ή χάνουν. Η πληροφόρηση αυτή είναι άκρως σημαντική για όλες 
τις περιόδους ζωής μιας επιχείρησης, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη για τις 
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, όπου η παροχή πιστώσεων και εκπτώσεων 
αποτελούν το βασικότερο εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης της πελατείας 
τους. Έτσι, αντί να σχεδιάζονται πακέτα που να περιέχουν δυναμικό κέρδος,  
παρατηρούνται πακέτα προσφορών, που διαδέχονται τα πακέτα εκπτώσεων έτσι 
ώστε να διεγερθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον, και προπαντός η ρευστότητα των 
δυνητικών αγοραστών.

Συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι η συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους, 
που δυστυχώς συνεπάγεται και την συρρίκνωση των περιθωρίων σφάλματος, που 
πιθανώς να υποπέσει μία επιχείρηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσα λιγότερα 
σφάλματα ή λανθασμένες αποφάσεις λάβει μία επιχείρηση, τόσους λιγότερους 
πόρους (οικονομικούς ή μη) χάνει, και τόσο ενισχύεται η δυνατότητα της 
επιβίωσης της στην κρίση. Η ύφεση αυτή παρουσιάζει σημάδια παρατεταμένης 
διάρκειας, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αναγκαίο να αναπτύξουν 
τα εργαλεία εκείνα με τα οποία θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Όμως 
παρατηρείται συχνά, να παρουσιάζει και να αναλύει κάποιος εξειδικευμένος  
τέτοια εργαλεία ή τεχνικές, και οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
χωρίς να έχουν ασχοληθεί σοβαρά με τις προτάσεις του, να υποστηρίζουν ότι 
τις διαθέτουν ήδη. Στη συνέχεια, όταν αποδειχθεί ότι δεν τις διαθέτουν, τότε 
υποστηρίζουν ότι δεν τις χρειάζονται, και όταν τους αποδείξει ότι τις χρειάζονται, 
τότε ακούγεται ότι την δεδομένη χρονική στιγμή επείγει κάτι άλλο. Όμως οι 
αποσπασματικές κινήσεις δεν ωφελούν συνολικά, αφού την παρούσα περίοδο 
παρατηρείται πληθωρισμός και πτώση των πωλήσεων. Συνεπώς η κερδοφορία 
δεν θα εξασφαλισθεί με υψηλές τιμές, που θα οδηγήσουν μετέπειτα από μία 
περίοδο απραξίας, σε εξευτελιστικές τιμές. Αντίθετα θα δομηθεί μέσα από την 
συστηματική, μεθοδευμένη και ολοκληρωτική μελέτη των λειτουργιών και των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, κοστολόγηση, 
μίγμα προϊόντων και υπηρεσιών κ.α.), έτσι ώστε να είναι σε θέση να περιορίσει 
τις λανθασμένες επιλογές, να επικεντρωθεί σε αποτελεσματικές στρατηγικές και 
να στοχεύσει στην ανάκαμψη, διαθέτοντας φυσικές και οργανωτικές υποδομές.    
(Πηγές: Epsilon7, Business Week) 

Θάνος Ε. Πανταζής, 
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Master in Management Science
Master in Accounting and Development Finance
thapant@otenet.gr

Economy Press 

Σας ενημερώνουνε ότι το πετρέλαιο για τη θέρμανση του σχολείου τελειώνει. Πρέπει να 
γεμίσουμε τη δεξαμενή με πετρέλαιο, όμως στο ταμείο δεν υπάρχουν καθόλου χρήματα. Σας 
παρακαλώ πολύ το κάθε παιδί να φέρει 10 ευρώ για το σκοπό αυτό». 
Με μία τόσο σύντομη ανακοίνωση, που έφερε στην επιφάνεια η εφ. Χρόνος, ήταν αρκετή για 
να ... δυσαρεστήσει και φυσικά να προβληματίσει του γονείς των νηπίων του 2ου νηπιαγωγείου 
Κομοτηνής. 
Η ανακοίνωση, που έφερε την υπογραφή της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου, έκανε γνωστό ότι 
το πετρέλαιο έχει τελειώσει, το αποθεματικό του ταμείου είναι μηδαμινό και για να συνεχίσουν 
τα παιδιά να πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο, θα πρέπει οι γονείς να βάλουν το χέρι στη τσέπη και 
να πληρώσουν χρήματα, για τα οποία κανονικά φροντίζει ο δήμος. 
Πάντως οι αρμόδιο κατέστησαν σαφές ότι γίνονται προσπάθειες για επίλυση του ζητήματος.
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Ζητούν από κάθε παιδί 10 ευρώ
για να βάλουν πετρέλαιο


