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Οι εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες
κλίμακας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Είναι γεγονός ότι η σημερινή οικονομική
κατάσταση της εγχώριας αγοράς καθώς επίσης και
το συνεχώς παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό
οικονομικό περιβάλλον, δημιουργούν συνθήκες
αυξημένης πίεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αναφορικά με επιβίωση και την ανάπτυξή τους.
Κρίσιμη παράμετρος στο περιβάλλον αυτό
αναδεικνύεται ο εντοπισμός και η αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ειδικότερα
αυτών που σχετίζονται με την δημιουργία των
οικονομιών κλίμακας. Οι οικονομίες κλίμακας ως οικονομικό φαινόμενο
αφορούν τη μείωση του μεσο-μακροπρόθεσμου κόστους το οποίο
προκύπτει από την αύξηση της παραγομένης ποσότητας προϊόντων ή
υπηρεσιών. Στην περίπτωση που προκύψει η αύξηση του κόστους έναντι
της μείωσης, τότε επέρχονται αντιοικονομίες κλίμακας στην οικονομική
μονάδα.
Οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να διακριθούν σε εξωτερικές και
εσωτερικές, ανάλογα με την εφαρμογή τους από την μικρομεσαία
επιχείρηση. Οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας κυρίως εστιάζονται στην
γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρηματικών μονάδων. Σχετίζονται με
την παρουσία των φυσικών πόρων και της πρόσβασης στις πρώτες ύλες,
την εγγύτητα στις αγορές, την δυνατότητα απορρόφησης εξειδικευμένου
και ικανού προσωπικού, την δυνατότητα απόκτησης και ανταλλαγής
πληροφοριών και γνώσης, την μείωση του κόστους μεταφοράς, την
αξιοποίηση κοινών υποδομών, κ.α. Σχετικά παραδείγματα θα μπορούσαν
να αναφερθούν οι επιμέρους σχηματισμοί ομάδων επιχειρήσεων (clusters),
τα δίκτυα (networks), η ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών, καθώς και
οι ενδεχόμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
Οι εσωτερικές οικονομίες κλίμακας αφορούν κυρίως τις μαζικές
περικοπές των λειτουργικών δαπανών και εξόδων προκειμένου η
επιχειρηματική μονάδα να διατηρήσει ή να επιστρέψει σε κερδοφορία.
Είναι γεγονός ότι την τελευταία περίοδο, η τρέχουσα κρίση οδήγησε
τις επιχειρήσεις σε μαζικές και δραστικές περικοπές στις μισθολογικές
καταστάσεις, στα αποθέματα και τις κεφαλαιακές τους δαπάνες,
καθώς και στα συνολικά λειτουργικά τους έξοδα (ενοίκια, διαφήμιση,
έξοδα προβολής, εκθέσεων, μεταφορές κ.α.) Επίσης από τη διαχείριση

των διοικητικών λειτουργιών δύναται να προκύψουν σημαντικές και
υπολογίσιμες εσωτερικές οικονομίες κλίμακας. Ένας άλλος πόρος αυτών
των οικονομιών είναι η εξειδίκευση του προσωπικού στην παραγωγή
των προϊόντων ή των υπηρεσιών, μέσω της οποίας δημιουργούνται οι
συνθήκες για προστιθέμενη αξία σε συμφερότερο και ανταγωνιστικότερο
κόστος.
Τέλος, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη των
οικονομιών κλίμακας είναι η τεχνολογία και η αξιοποίηση των εργαλείων
από την επιχειρηματική κοινότητα. Είναι αλήθεια ότι η σημερινή
τεχνολογία προσφέρει αξιοθαύμαστες δυνατότητες για αυτοματισμούς,
αυξημένη ιχνηλασιμότητα, ακριβή κοστολόγηση, εξ’ αποστάσεως
παρακολούθηση, διαδικτυακή παρουσία και πωλήσεις, τηλεδιασκέψεις,
χαμηλά κόστη επικοινωνιών κ.α. τα οποία συνολικά μπορούν να ωθήσουν
την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, δίδοντας εφόδια και εργαλεία τόσο για την ανάπτυξη των
οικονομιών κλίμακας όσο και για την εξωστρεφή επέκταση των Ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε νέες αγορές.
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Υπογράφηκαν τα προνοιακά επιδόματα
Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου

Επίσκεψη Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου
στην Ορεστιάδα

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε την απόφαση για την
καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, συνολικού
ποσού 110.406.620,26 ευρώ. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 183.270 και η καταβολή
των επιδομάτων θα γίνει άμεσα από τους Δήμους της χώρας.

Διήμερη επίσκεψη στην Ορεστιάδα θα πραγματοποιήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, στις 19 και 20 Δεκεμβρίου.
Ο Αρχιεπίσκοπος, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην ακριτική πόλη, θα τελέσει τα εγκαίνια του κοινωνικού παντοπωλείου, ιατρείου και φαρμακείου που θα
λειτουργήσει η Μητρόπολη Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας-Σουφλίου, ενώ παράλληλα
θα επισκεφθεί σχολικές μονάδες της περιοχής.

Γεγονός το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ορεστιάδας
Στη διαχείριση του δήμου Ορεστιάδας πέρασε και επίσημα, η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου που δημιουργήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Την παράδοση έκανε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Άρης Γιαννακίδης. Αμέσως μετά, ο κ. Γιαννακίδης
εγκαινίασε τη νέα πτέρυγα αιθουσών και εργαστηρίων του 1ου Γυμνασίου Νέας Ορεστιάδας.
Η πτέρυγα κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο περιφερειάρχης βρέθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου ανακοίνωσε
την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου που αφορά στην «αγορά δύο προστατευμένων διαμερισμάτων και την προμήθεια του εξοπλισμού τους», τα οποία θα διαχειριστεί ο Τομέας Ψυχικής
Υγείας του νοσοκομείου. Τα διαμερίσματα θα μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 8 άτομα
με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση και με αυξημένες ανάγκες αυτοφροντίδας και
αυτοεξυπηρέτησης.
(ΕΡΑ Ορεστιάδας)

(www.piazzadelpopollo.blogspot.com)

Διεθνής πρωτιά για το 1ο Γυμνάσιο
Ορεστιάδας
Στο διεθνές φεστιβάλ Wildlife Vaasa 2012 της Φινλανδίας, βρέθηκε η ταινία
«ένα ταξίδι τριών λεπτών», της περιβαλλοντικής ομάδας του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας. Η ταινία πέτυχε τη διάκριση, αφού κατατάχτηκε ανάμεσα
στις πέντε ταινίες της κορυφής των βραβείων της κατηγορίας των «νέων».
Η ελληνική συμμετοχή απέσπασε πρώτο βραβείο μαζί με άλλες τέσσερις
συμμετοχές, από την Φινλανδία, την Αρμενία, τον Καναδά και την Ιαπωνία,
ενώ στην κατηγορία «νέων» του διεθνούς διαγωνισμού, συμμετείχαν συνολικά 104 ταινίες από 45 συνολικά χώρες.
(www.e-evros.gr)

