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Μην διστάζεις να το λες!!!
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Η σταύρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Είναι γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική συγκυρία έχει έντονες αρνητικές επιδράσεις στον κόσμο των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συχνά και αβίαστα, ακούγεται η άποψη ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που, εν 
μέσω κρίσης, διακόπτουν την λειτουργία τους ή που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας, 
ήταν «στημένες» με προχειρότητα, και με έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή, σύμφωνα με την άποψη αυτή, η 
παρούσα δυσμενής συγκυρία εμφανίζεται να τιμωρεί εκείνες τις επιχειρήσεις 
που δεν προνόησαν ή δεν φρόντισαν να προετοιμασθούν εγκαίρως απέναντι 
στους κινδύνους και τις αβεβαιότητες μιας ενδεχόμενης ύφεσης.
Κατά έναν βαθμό η άποψη αυτή θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί βάσιμη, 
αφού πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν να είναι υπερδανεισμένες, 
άλλες είχαν επεκταθεί χωρίς τον απαραίτητο σχεδιασμό, και άλλες είχαν 

επαναπαυθεί στη φουσκωμένη από ελλείμματα και δανειακά κεφάλαια, εγχώρια αγορά, χωρίς να 
επιδιώκουν την οποιαδήποτε παρουσία τους στις αγορές του εξωτερικού. 
Αυτή όμως η αξιολόγηση είναι δεν είναι ολοκληρωμένη, και δεν λαμβάνει υπόψη της τα νέα, 
ανατρεπτικά δεδομένα που καταγράφονται στην Ελληνική οικονομία. Κυρίαρχο σημείο της 
τρέχουσας οικονομικής κατάστασης αποτελεί η ραγδαία υποχώρηση της ζήτησης, η οποία σε 
επιμέρους κλάδους (με έμφαση τα διαρκή  καταναλωτικά αγαθά - έπιπλα, ηλεκτρικά, αυτοκίνητα 
κ.α.) έχει μειωθεί κατά 50% εντός του διαστήματος των δύο τελευταίων ετών. Το μέγεθος αυτό 
είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ακόμη και για τις υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με την Οικονομική Θεωρία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αν ο όγκος των πωλήσεων 
(τζίρος) μιας επιχείρησης υπερβαίνει το 30% του νεκρού σημείου της (σημείο όπου τα έσοδα 
της είναι ίσα με τα έξοδα) τότε η επιχείρηση αναγνωρίζεται ως ασφαλής και υγιής (με την 
προϋπόθεση ο τζίρος να μην προέρχεται από έναν μικρό αριθμό πελατών). Αν τώρα      μια 
τέτοια υγιής επιχείρηση, έρθει αντιμέτωπη με τα σημερινά, ραγδαία οικονομικά δεδομένα, 
όπου η αγορά συρρικνώνεται κατά 40% ή και 60%, τότε είναι απόλυτα βέβαιο και αναμενόμενο 
να καταστεί ζημιογόνα και προβληματική. Και επειδή η συρρίκνωση αυτή δεν έγινε σε βάθος 
χρόνου, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, αλλά σε μόλις δύο 
χρόνια, τα περιθώρια αντίδρασης των επιχειρήσεων ήταν περιορισμένα. Πολλές δε από αυτές 
υιοθέτησαν πρακτικές που ενδείκνυται σε αντίστοιχες περιόδους περιορισμού της ζήτησης 
και της ρευστότητας, μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα και δαπάνες, περιορίζοντας την 
πίστωση σε πελάτες, περικόπτοντας ή ματαιώνοντας επενδυτικά σχέδια κ.α. Όμως, οι πρακτικές 
αυτές δεν εμφανίζονται να είναι ισχυρές να αντιμετωπίζουν την μεγάλη κρίση και υποχώρηση 
της εγχώριας ζήτησης, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να οδηγούνται σε ακόμη πιο έντονες 
πρακτικές, όπως η δραστική μείωση του προσωπικού, η αναδιαπραγμάτευση των αμοιβών, το 
κλείσιμο υποκαταστημάτων, την πώληση θυγατρικών ή άλλων εταιρικών ή ατομικών περιουσιακών 
στοιχείων κ.α.
Αναμφίβολα, οι επιλογές αυτές είναι επώδυνες και συρρικνώνουν τα μεγέθη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, οι οποίες εκτός των αρνητικών συγκυριών της αγοράς (που είναι το έμμεσο 
αποτέλεσμα του δημοσιονομικού προβλήματος της οικονομίας) έχουν να αντιμετωπίσουν και 
άμεσα το πρόβλημα αυτό, με απευθείας αυξημένους φόρους και τέλη, έκτακτες εισφορές, και 
αυξημένους τόκους.
Το σύνολο των συνθηκών αυτών αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυσμενές μίγμα ασφυξίας και σταύρωσης 
της εγχώριας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία εναγωνίως θα πρέπει κινηθεί και να 
αποκτήσει εναλλακτικούς εξωστρεφής, εξαγωγικούς (και αναστάσιμους) προσανατολισμούς.        
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