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∆εν ανήκω στην κατηγορία εκείνων που θεωρούν ότι τα προβλήµατα, ακόµα και σε
περιόδους κρίσης λύνονται µε την επικέντρωση στο θέµα των κόστων και στην
µείωση των. Μιλώ για µια αντίληψη που τείνει να θεωρεί ως αποκλειστικό και
κυρίαρχο τρόπο δράσης την µείωση του κόστους των πάντων.

Αντίθετα, χωρίς να υποτιµώ τη συνεισφορά της πρακτικής αυτής, ανήκω σε
εκέινους που θεωρούν οτι το όφελος θα είναι είναι πολύ µεγαλύτερο αν εστιάσουµε
την προσοχή µας στη δηµιουργικότητα και στην καινοτοµία, στον τρόπο παραγωγής
των προιόντων ή υπηρεσιών µας, στον τρόπο προώθησης των, στους τρόπους
ανάπτυξης συνεργειών και συνεργασιών και γενικά στους τρόπους ανάπτυξης
σχέσεων ζωής µε τους πελάτες.

Ανεξάρτητα όµως απο τα πιο πάνω, η µείωση των εξόδων και γενικότερα του
κόστους και οι λεγόµενες περικοπές έχουν τη σηµασία τους και παραµένουν το
πρώτο µέτρο που οι επιχειρήσεις λαµβάνουν σε δύσκολους καιρούς. Πέρα απο αυτό,
πολλές επιχειρήσεις προχωρούν ακόµη και σε άµεση µείωση του ίδιου του εργατικού
τους δυναµικού σε µια προσπάθεια µείωσης των κόστων.

Το θέµα όµως που προκύπτει είναι το εξής. Η καλοπροαίρετη έστω αυτή προσπάθεια
και πολιτική, αποφασίζεται και υλοποιήται σωστά ; Προηγείται πάντοτε ο αναγκαίος
σχεδιασµός και προβληµατισµός ; Γίνεται πάντα και σωστά η αξιολόγηση
εναλλακτικών επιλογών ; Μήπως υιοθετούµε µέτρα που στο τέλος της ηµέρας είναι

δυνατό να ενεργήσουν αρνητικά στην όλη αποδοτικότητα και κλίµα στην επιχείρηση;
Μήπως υπάρχει η πιθανότητα να καταστρέψουµε κάτι που κτίστηκε µε κόπο και
υποµονή, όπως για παράδειγµα την οµαδικότητα, την παραγωγικότητα, το ψηλό
ηθικό, την γνώση και εµπειρίες καταξιωµένων στελεχών και το επίπεδο
εξυπηρέτησης ;

Στη συνέχεια παραµένει το µεγάλο δίληµµα. Απο που να αρχίσουµε ; Τι να
περικόψουµε ; Αφού έχοµε µπροστά µας τα βασικά στοιχεία του πρυπολογισµού
είναι καλό να διερωτηθούµε. Ποιά είναι τα απαραίτητα και αναγκαία για τηην δική
µας επιχείρηση ; Κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Θα πρέπει λοιπόν
να εντοπισθούν λοιπόν άµεσα τα απαραίτητα και αναγκαία.
Αυτά δεν θα τα «ενοχλήσουµε». Μετά όµως απο τον κατάλογο αυτό θα παραµείνουν
πράγµατα που πιθανόν να θεωρηθούν «πολυτέλεια» όπως για παράδειγµα
διακοσµητικά έξοδα, πολυέξοδη φιλοξενία. Σαυτά, και πάντα προσεκτικά, θα
µπορούσαµε να επέµβουµε.

Τέλος, µια άλλη, τρίτη κατηγορία, είναι πράγµατα για τα οποία δεν είµαστε σίγουροι
αν χρήζουν περικοπής ή όχι. Αυτά είναι τα πιο επικύνδινα. Γιατί σαυτή την
κατηγορία θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανάλυση αξιολογώντας τόσο τα φανερά όσο
και τα λιγότερο φανερά οφέλη. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι τα έξοδα για δυκτίωση.
Ενώ δηλαδή µπορεί οι δικτυώσεις και τα συνεπαγόµενα έξοδα να φαίνονται εκ
πρώτης όψεως πολυτέλεια, στην ουσία απο τη δραστηριότητα αυτή είναι δυνατό να
προκύψουν πωλήσεις και ανάπτυξη.

Ας δούµε όµως λίγο πιο πρακτικά τα πράγµατα δίδοντας κάποιες βασικές εισηγήσεις
για τρόπους µείωσης κόστων. Πολλές εταιρείες προσλαµβάνουν προσωρινά άτοµα
για κάποιες δουλειές ή και για να αντικαταστήσουν έκτακτα απουσιάζοντα για
διάφορους λόγους στελέχη. Αν φροντίσουµε να εκπαιδεύσουµε το προσωπικό σε
καθήκοντα επιπρόσθετα µε τα βασικά που ήδη εκτελεί θα µπορούµε, χωρίς κόστος,
να χρησιµοποιήσουµε δικούς µας πόρους γαι κάλυψη των αναγκών αυτών. Άλλος
βασικός τρόπος µείωσης κόστων είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η µείωση
της γραφειοκρατίας. Αχρείαστα ρεπόρτς, συναντήσεις και επικοινωνίες πρέπει να
αντικατασταθούν µε δραστηριότητες χρήσιµες για τον οργανισµό.

Θα µπορούσαµε ακόµα να περάσουµε όλες τις δραστηριότητες που κάνει το
προσωπικό µας από ένα έλεγχο στην ερώτηση.
« Υπάρχει πράγµατι λόγος και η ανάγκη να γίνεται η δραστηριότητα ; »

Πέρα απο αυτό, µπορείτε να επιχειρήσετε µια επαναδιαπραγµάτευση µε συνεργάτες
και προµηθευτές σας για καλύτερες για παράδειγµα τιµές αν αγοράσετε πιο µεγάλες
ποσότητες ή αν εξοφλήσετε γρηγορότερα τον λογαριασµό.

Αν βρίσκεστε κοντά στην αντικατάστας εξοπλισµού ή οχηµάτων σκεφτείτε τη
δυνατότητα να αποκτήσετε άλλα σε καλύτερη τιµή και πιο αποδοτικά. ∆ιερευνήστε
ακόµα την προοπτική αγοράς µεταχειρισµένου εξοπλισµού ή ακόµα και της
ενοικίασης.

Γιά όσες επιχειρήσεις έχουν συνεργασία µε το εξωτερικό και το κόστος επικοινωνίας
είναι σοβαρό, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί το ενδεχόµενο χρήσης του διαδυκτίου το
οποίο προσφέρει σήµερα δυνατότητα δωρεάν επικοινωνίας µεγάλης διάρκειας.
Το πασίγνωστο λογισµικό «skype» είναι ένα τέτοιο µέσο.

Αν η επιχείρηση σας έχει ανάγκη για συχνές συναντήσεις στο εξωτερικό είτε για
παρουσίαση προιόντων είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το διαδύκτιο προσφέρει και
πάλι σανίδα σωτηρίας. Με πολύ χαµηλό κόστος, µια επιχείρηση µπορεί σήµερα να
παρουσιάσει το προιόν της σε ένα ή πολλούς ταυτόχρονα υποψήφιους πελάτες σε
οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου ή να λάβει µέρος σε συζητήσεις και συναντήσεις
χωρίς κάν να βγεί απο τα γραφεία της.

Αυτή η δυνατότητα µπορεί να συντείνει σηµαντικά στη µείωση εξόδων µια και δεν
θα υπάρχει κόστος αεροπορικών εισητηρίων, διανοµής κλπ. Την επόµενη λοιπόν
φορά που θα υπάρχει ανάγκη για ενα ταξίδι στο εξωτερικό διερωτηθείτε : « Μήπως
θα µπορούσε η ανάγκη να ικανοποιηθεί µε άλλο, λιγότερο δαπανηρό τρόπο, πέραν
απο την προσωπική επαφή;»

Η εξοικονόµηση ενέργειας και αναλώσιµων πόρων όπως το χαρτί κλπ προσφέρουν
πάντοτε λαµπρό πεδίο εξοικονόµησης και κόστων. Απο τη χρήση του ηλεκτρισµού
και του κλιµατισµού, µέχρι την κατανάλωση καυσίµων στα οχήµατα υπάρχουν
πάντοτε σηµαντικά περιθώρια µείωσης κόστων.

Η ενηµέρωση είναι οπωσδήποτε ένας ζωτικότατος παράγοντας απο πλευράς
σηµασίας για τη σύγχρονη επιχείρηση. Παρόλα αυτά θα µπορούσαµε να ελέγξουµε
τι αγοράζουµε . Που και γιατί είµαστε συνδροµητές ; Πως και πόσο αξιοποιούµε της
πηγές πληροφόρησης που αγοράζοµε ; Απο που αλλού, ίσως µε πολύ χαµηλότερο
κόστος, θα µπορούσαµε να αντλήσουµε την πληροφόρηση αυτή ; Ας µη ξεχνούµε ότι
το διαδύκτιο αλλά και οι ψηφιακές δυνατότητες προσφέρουν σήµερα ποιοτική
πληροφόρηση σε απίστευτα χαµηλές τιµές.

Τέλος, θα πρέπει να υπογγραµίσουµε ότι σε οποιαδήποτε προσπάθεια µείωσης
κόστους και περικοπής είναι απαραίτητο να εµπλέκουµε το προσωπικό µας
ενηµερώνοντας έγκαιρα και σωστά για την ανάγκη και τις πραγµατικές προθέσεις
µας. ∆ε θα πρέπει ποτέ το θέµα να αντιµετωπίζεται απλά ως θέµα οδηγίας και
εγκυκλίου. Η συνεργασία του προσωπικού είναι απαραίτητη προυπόθεση επιτυχίας.
Πέρα απο αυτό, θα πρέπει να ζητούµε την ενεργό συµµετοχή του προσωπικού µε την
υποβολή ιδεών και εισηγήσεων για µείωση κόστων. Θα εκπλαγούµε πόσες χρήσιµες
ιδέες θα προκύψουν αν απλά αναµείξουµε το προσωπικό και του δώσουµε τη
σηµασία που πρέπει.

Μείωση των κόστων λοιπόν. Αλλά σωστά και µε πρόγραµµα.
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