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Παρακολουθώντας πολλούς επιχειρηµατίες µας µικροµεσαίων επιχειρήσεων – και αυτό
δεν συµβαίνει µόνο στον τόπο µας - δεν µπορεί κανείς να µη συγκλονιστεί πολλές
φορές, από τον φόρτο εργασίας, τις πολλές ευθύνες, τα πολλά τρεχάµατα, τη συνεχή
σχεδόν ροή και επίλυση καθηµερινών προβληµάτων και το άγχος που τους διακατέχει.
Αν εξαιρέσουµε τις ηµέρες που αρκετοί απο αυτούς πάνε κυνήγι, και κατά συνέπεια είναι
οι ίδιοι κυνηγοί, τις πιο πολλές απο τις εργάσιµες τους ηµέρες θα πρέπει να αισθάνονται
κυνηγηµένοι. Αυτό συµβαίνει, γιατί είναι αναγκασµένοι, λόγω των ευθυνών και των
αναγκών που δηµιουργούνται, να αλλάζουν συνεχώς καπέλα και να αγωνίζονται, πολλές
φορές ταυτόχρονα σε τόσα πολλά ταµπλώ.
Αν χρησιµοποιήσουµε µια περισσότερο δηµοφιλή ορολογία, όπως εκείνη του
ποδοσφαίρου, θα λέγαµε ότι οι ιδιοκτήτες διευθυντές των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
µας εµπλέκονται σε ένα ατέλειωτο και πιεστικό ποδοσφαιρικό αγώνα
µεταµορφωνόµενοι, µε απίστευτες ταχύτητες, απο επιθετικοί κυνηγοί σε αµυντικούς, απο
τερµατοφύλακα, σε παίκτη του κέντρου, απο αρχηγό της οµάδας σε προπονητή και
παράγοντα, και απο φίλαθλο σε µέλος της διοίκησης, φροντιστή και γιατρό της οµάδας.
Θα µπορούσατε να φανταστείτε ένα τέτοιο σενάριο ; Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι
θεωρούµε οτι είναι δυνατό να αναµένουµε και να απαιτούµε επιτυχία σε όλους αυτούς,
τους σχεδόν ταυτόχρονα ερµηνευόµενους ρόλους.
Είναι αυτό ανθρώπινα δυνατό ; Μήπως το γεγονός αυτό έχει σχέσει µε τα φτωχά
αποτελέσµατα πολών µικροµεσαίων εταιρειών και µε το ίδιο το κλείσιµο τους ;
Στην Αµερική υπολογίζουν οτι το 85% των µικροµεσαίων κλείνουν τα πρώτα 5 χρόνια
και το 50% απο αυτες τα επόµενα 5 χρόνια. Είναι λοιπόν σίγουρο πως όλα µε αυτά που
περιγράψαµε πιο πάνω έχουν σχέση µε αυτό.
Άς δούµε όµως τι µπορεί να γίνει. Είναι η κατάσταση αυτή αναστρέψιµη ; Υπάρχει
τρόπος και ελπίδα ; Χωρίς ενδοιασµό λέµε ΝΑΙ. Εκείνο που χρειάζεται είναι να πάρουµε
µια ανάσα απο το καθηµερινό τρέξιµο για να σκεφτούµε και να διερωτηθούµε. Όσο
παράξενο και να φαίνεται, πολλοί από µας τρέχουµε πλέον µε τέτοιες ταχύτητες ποθδεν
έχοθµε κάν ώρα για να σκεφτούµε.
Θα πρέπει λοιπόν να διερωτηθούµε.
Που πάει η επιχείρηση µου ;
Γιατί τη δηµιούργησα αρχικά ;
Τι επιδίωκα να πετύχω ;

Πόσο κοντά είµαι σε αυτά που ονειρεύτηκα ότι θα µου προσφέρει ;
Με υπηρετεί ή την υπηρετώ ;
Με έχει απελευθερώσει από πράγµατα που θεωρούσα οτι µε καταπίεζαν πριν
δηµιουργήσω την επιχείρηση µου ή µε έχει φoρτώσει µε πολύ περισσότερα άγχη και
τρεχάµατα ;
Μήπως ξεκινώντας απο τη σκέψη να απαλλαγώ απο τον έργοδότη και την εργοδότηση
και να κατακτήσω την ελευθερία µου δηµιούργησα ένα άλλο συστηµα που µε εργοδοτεί
µε πολύ περισσότερες ευθύνες και τρεχάµατα χωρίς να µου προσφέρει όλα εκείνα που
ανέµενα ;
Γενικά, η ποιότητα της ζωής µου έχει πραγµατικά αναβαθµισθεί ;
Μπορώ να κάνω σηµαντικά πράγµατα µε τη ζωή µου που δεν µπορούσα πρίν ;
Αυτή η αλληλουχία ερωτήσεων και οι απαντήσεις που θα πρέπει να δώσουµε µε
ειλικρίνια θα αποτελέσει τη βάση γα τα επόµενα βήµατα. Είναι πολύ πιθανό οι
απαντήσεις που θα δώσουµε να µην είναι καθόλου ευχάριστες.
Είναι όµως η αρχή για να αλλάξουµε τα πράγµατα. Να αποφασίσουµε δηλαδή ότι θα
πρέπει να επανασχεδιάσουµε και να ξαναφτιάξουµε, αν θέλετε, την επιχείρηση µας έτσι
ώστε να εξυπηρετά τις πραγµατικές µας επιδιώξεις και να µας απελευθερώνει αντι να µας
σκλαβώνει.
Πολλοί επιχειρηµατίες λένε πολλές φορές, µε ένα µείγµα υπερηφάνειας και λύπης.
« ∆εν µπορώ να λείψω καθόλου απο την επιχείρηση µου. Ποιός θα κάνει αυτό και ποιός
θα κάνει εκείνο, άν απουσιάζω εγώ ;» Ορίστε λοιπόν το πιο απλό και πιο έγκυρο τέστ για
να δεί κανείς πόσο απέχει απο τη σωστή και την ιδανική κατάσταση αποδοτικής
λειτουργίας της επιχείρησης του .
Να απαντήσει µε ειλικρίνια στη ερώτηση αυτή. Μπορώ να απουσιάσω απο τη επιχείρηση
µου για ένα δύο οι και τρείς ΜΗΝΕΣ ( οχι µέρες ! ) χωρίς κανένα πρόβληµα ; Μπορώ να
ενηµερώνουµε τηλεφωνικά και να µην απαιτείται η δική µου προσωπική παρουσία ;
Το πόσο λοιπόν απέχουµε από µια τέτοια, ιδανική κατάσταση, αποτελεί και το µέτρο
της δουλειάς που έχουµε να επιτελέσουµε γαι να φτάσουµε εκεί. Η ενασχόληση επι
καθηµερινής βάσης µε τη δηµιουργία και αποδοτική λειτουργία όλων εκείνων των
συστηµάτων στην επιχείρηση µας, που θα µας επιτρέψουν να φτάσουµε στην κατάσταση
που περιγράψαµε πιο πάνω θα πρέπει να είναι το κύριο και σηµαντικό µέληµα µας.
Συστηµάτων επικοινωνίας, καινοτοµίας, µάρκετιγκ, παραγωγής κλπ. Θα πρέπει δηλαδή
να εργαζόµαστε µε στόχο να «φτιάξοµε» την επιχείρηση µας έτσι που να δουλεύει σαν
ένα ρολόι και όχι να εµπλεκόµαστε σε χρονοβόρες διαδικασίες επίλυσης καθηµερινών

µικρών προβληµάτων και ενασχόληση µε µη στρατηγικής σηµασίας θεµάτων που δεν
προσφέρουν τίποτα στο «φτιάξιµο» της πρότυπης και ιδανικής για τα µέτρα µας
επιχείρησης. Μιας επιχείρησης που θα είναι προγραµµατισµένη να δουλεύει, να ενεργεί
και να αντιδρά µε βάση µέθοδο και σύστηµα προκαθορισµένο και µελετηµένο.
Ένα καλός τρόπος για να µπούµε σε ένα τέτοιο τρόπο σκέψης, σε κάθε βήµα και
ενέργεια µας, είναι να φανταζόµαστε, έστω και αν δεν πρόκειται στην πραγµατικότητα
να συµβεί, ότι δηµιουργούµε µια πρότυπη επιχείρηση την οποία θα στη συνέχεια θα
πουλήσουµε ως franchise. Θα πρέπει δηλαδή να φανταζόµαστε ότι έχοµε να πείσουµε
ένα πραγµατικό ή φανταστικό αγοραστή ότι ανάµεσα στις πολλές επιλογές που ίσως έχει
να κάνει, η αγορά της επιχείρησης µας είναι απο τις πιο καλές και επικερδείς επενδύσεις
που του προσφέρονται.
Και αυτό, γιατί η δική µας επιχείρηση είναι (θα πρέπει να µπορούµε να ισχυριστούµε και
να αποδείξουµε) είναι µελετηµένη, έχει δοκιµασµένα συστήµατα και µεθόδους, δουλεύει
σαν ρολόι, είναι αποδοτική και κερδοφόρα και δεν έχει ανάγκη απο τη συγκεκριµένη
παρουσία οποιουδήποτε µια και στηρίζεται στα συστήµατα της και όχι σε συγκεκριµένα
άτοµα, του ιδιοκτήτου µη εξαιρουµένου.
Να πάρουµε λοιπόν ανάσα για να σκεφτούµε και να προβληµατιστούµε. Να σχεδιάσουµε
και να υλοποιήσουµε. Να δούµε τα σηµαντικά και τα στρατηγικά. Να ασχοληθούµε µε
το «στήσιµο» της επιχείρησης µας και όχι µε τη καθηµερινή συντήρηση της όποιας
κατάστασης βρίσκεται σήµερα η επιχείρηση µας. Να φτιάξουµε µια επιχείρηση που να
εξυπηρετά εµάς και τους στόχους της δικής µας ζωής και του κοινωνικού συνόλου.
Υπάρχει ο τρόπος. Χρειάζεται µέθοδος, προσπάθεια και θέληση. Τα οφέλη θα είναι
πολλά. Για µας, την κοινωνία, την οικονοµία, τον τόπο µας.
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