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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Η κρίση δοκιμάζει τις αντοχές
και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών (200910), ο όγκος πωλήσεων της λιανικής υποχώρησε
κατά μέσο όρο στο 20%, λαμβάνοντας υπόψη ότι
στα καταναλωτικά είδη πρώτης ανάγκης η πτώση
ήταν χαμηλότερη, ενώ σε άλλους κλάδους, η πτώση
του τζίρου κυμάνθηκε κατά 30% με 40% χαμηλότερα
από το 2008. Οι επιδόσεις αυτές σημειώθηκαν
μετά από την σημαντική και δραστική συρρίκνωση
(μείωση) του ΑΕΠ της οικονομίας μας κατά 3,5% το
2009 και κατά 6% το 2010. Οι πρώτες εκτιμήσεις των
διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων για την διαμόρφωση
του ΑΕΠ της οικονομίας μας το 2011, αναφέρουν
μείωση κατά 2,4% έως 3,5%. Από τις εκτιμήσεις
αυτές αναμένεται ο ήπιος περιορισμός της ζήτησης,
ο οποίος είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε
περαιτέρω μείωση του όγκου της λιανικής το 2011,
σε ποσοστά που εκτιμάται ότι θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στο 15%.
Οι λόγοι του περιορισμού της ζήτησης και κατ’ επέκταση του τζίρου της λιανικής,
είναι σχετικά γνωστοί και συνοπτικά αφορούν :
• Τον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταυτόχρονη μείωση της
αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και των καταναλωτών
• Τον περιορισμό της καταναλωτικής αλλά και της στεγαστικής πίστης (τραπεζικά
δάνεια), με συνέπεια την μείωση των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών
αγαθών, όπως έπιπλα, ηλεκτρικά είδη, αυτοκίνητα κ.α.
• Την αρνητική «ατμόσφαιρα» που έχει αναπτυχθεί στην οικονομία μας,
αναφορικά με τις προοπτικές, το μέλλον της και τον αυξημένο βαθμό της
αβεβαιότητάς, όπου συνολικά επηρεάζουν αρνητικά τις προθέσεις και διαθέσεις
του καταναλωτικού αλλά και του επιχειρηματικού κοινού.
Οι συνθήκες περιορισμού και συρρίκνωσης της ζήτησης και του όγκου των
πωλήσεων της λιανικής το τρέχων έτος, έχουν άμεσες επιδράσεις στην πορεία
του χονδρεμπορίου και στην εγχώρια μεταποιητική – βιομηχανική δραστηριότητα.
Με την αρνητική επίδραση του ενός, είναι αναμενόμενο να επηρεασθούν σε
ένα σημαντικό βαθμό αρνητικά και οι άλλοι δύο κλάδοι. Οι επιδράσεις αυτές
αναμένεται να αναμορφώσουν την αγορά, και θα οδηγήσουν πολλές επιχειρήσεις
στην διακοπή των εργασιών τους ή/και στην απορρόφηση και εξαγορά τους από
τα ισχυρότερα σχήματα, τα οποία θα ενισχύουν τα μερίδια και τις θέσεις τους
σε μια συρρικνωμένη αγορά.
Αναμφίβολα, οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν μετά την δοκιμασία της
υφιστάμενης κρίσης, θα έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα όταν η συνολική
οικονομία και η αγορά θα αρχίσει να ανακάμπτει.

Η ανθεκτικότητα όμως των επιχειρήσεων ισχυροποιείται όταν αυτές διαθέτουν :
• Την δυνατότητα να παράγουν θετικές ταμειακές ροές, και διακρατούν την
ρευστότητά τους ενισχυμένη.
• Την στήριξη των ιδιοκτητών και των βασικών μετόχων, οι οποίοι υποστηρίζουν
με τα ιδία κεφάλαια ή την περιουσία τους, την κεφαλαιακή επάρκεια των
επιχειρήσεων τους.
• Καλές σχέσεις με τις τράπεζες και με τους κύριους προμηθευτές τους.
• Ευελιξία για τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και του συνόλου του
κόστους της.
• Την δυνατότητα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων που δεν συμμετέχουν
στην κύρια λειτουργία και δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της.
• Και τέλος, την δυνατότητα να περιορίσει την εξάρτησή της από την εγχώρια
αγορά, διευρύνοντας την οικονομική δραστηριότητα και τις πωλήσεις της σε
άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων χωρών και αγορών της Βαλκανικής.
Η σύνθεση των στοιχείων αυτών είναι ζωτική, και συνδράμει στην επιβίωση και
θωράκιση μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα την παρούσα κρίσιμη χρονική περίοδο,
όπου τα οικονομικά δεδομένα απαιτούν ισχυρές αντοχές και ενισχυμένη
ανθεκτικότητα
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