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Παρακολουθώντας τις ειδήσεις, τις συζητήσεις και γενικά τα λεγόµενα για την
αισθητή πλέον, σε άλλους λίγο και σε άλλους περισσότερο, ύφεση, µας
δηµιουργούνται πολλά ερωτηµατικά και ανησυχίες. Ανησυχίες που σχετίζονται όχι
για τα επερχόµενα δεινά ή «δεινά» αλλα µε το πόσο αξιοποιούµε αυτή την
κατάσταση για ποιοτική σκέψη, επαναξιολόγηση στρατηγικής, αυτοέλεγχο,
αυτοκριτική και ανασύνταξη.
Αντί δηλαδή να ενσκύψουµε µε σοβαρότητα, ως επιχειρηµατίες, µεγάλοι ή
µικροµεσαίοι σε µια ψύχραιµη ανάλυση των προβληµάτων και του µεταβαλλόµενου
σκηνικού και στον επανασχεδιασµό των δραστηριοτήτων µας µε την υιοθέτηση
δηµιουργικών λύσεων, αναλονώµαστε στη µεµψιµοιρία και τον πανικό. Χάνοµε
όµως έτσι το µοναδικό «καλό» µιας δύσκολης περιόδου. Την «ευκαιρία» που µας
επιβάλλεται να σκεφτούµε δηµιουργικά, να αυτοαξιολογηθούµε και να
ανασυνταχθούµε.
Εισηγούµαι λοιπόν στους επιχειρηµατίες µας να αποβάλουν οποιοδήποτε πανικό
και να εµπλακούν άµεσα σε µία διαδικασία αυτοαξιολόγησης των επιχειρηµατικών
τους δραστηριοτήτων. Να δούν δηλαδή µε ειλικρίνια και κριτικό φακό όλες τις
δραστηριότητες τους και να διερωτηθούν. Σε ποιό βαθµό αξιοποιούσαµε µέχρι
σήµερα τις δυνατότητες που είχαµε ; Τί λάθη είχαµε κάνει και γιατί τα κάναµε ; Τί
θα µπορούσαµε να κάνουµε καλύτερα; Ποιές άλλες δραστηριότητες θα µπορούσαµε
να αναπτύξουµε και δεν το είχαµε πράξει ; Ποιές συµµαχίες θα µπορούσαµε να
έχουµε κάνει και δεν τις κάναµε ; Ποιά υλικά ή ποιές υπηρεσίες θα µπορούσαµε να
αξιοποιήσουµε ή να προσφέρουµε και δεν το κάναµε ; Μήπως, όπως λέει και ο λαός
µας, είχαµε βάλει όλα µας τα αυγά σε ένα καλάθι ; Mήπως δηλαδή είχαµε αφήσει να
εξαρτώµεθα απο µιά αγορά, ένα προµηθευτή, ένα µόνο τρόπο προσέγγισης πελατών,
µία τεχνολογία ή µία πηγή εσόδων ; Είχαµε φροντίσει νά έχοµε σύστηµα διαδοχής ;
Έχουµε εναλλακτικές λύσεις στην περίπτωση που ένα σηµαντικό στέλεχος για
οποιδήποτε λόγο µας εγκαταλήψει ; Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, είναι µια
καλή αρχή και θα µας κρατήσουν επικοδοµητικά απασχοληµένους χωρίς να µας
περισσεύει ώρα για..πανικό.
Λέγεται µερικές φορές, και προσωπικά το ασπάζοµαι, οτι το πρόβληµα σε πολλές
περιπτώσεις δεν είναι πρόβληµα πόρων ή οικονοµικό αλλά ποιότητας σκέψης.
Η επιχείρηση που µπορεί να αξιοποιήσει στο µέγιστο βαθµό τις νοητικές της

ικανότητες, και δεν εφαρµόζει απλά την πρώτη σκέψη και ιδέα που προκύπτει , δεν
δέχεται τίποτα χωρίς να το αµφισβητεί επικοδοµητικά και δεν µιµείται και
υιοθετεί µέτρα και δράσεις άλλων χωρίς σοβαρή εξέταση, έχει πολύ µεγαλύτερες
πιθανότητες επιτυχίας.
Σε τέτοιες περιόδους το πρώτο πράγµα που έρχεται στο µυαλό των επιχειρηµατιών
µας είναι η µέιωση των εξόδων και των κόστων . Φτάνουµε µέχρι το σηµείο να
περικόπτουµε σηµαντικά δραστηριότητες που έχουν πολλές φορές µεγάλο όφελος
όπως είναι η εκπαίδευση και το µάρκετιγκ των προιόντων µας. Είναι όµως αυτή
σοφή πρακτική ; Είναι πάντοτε η ευκολότερη λύση και η καλύτερη ; ∆υστυχώς, όχι
πάντοτε. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία.
Να µην υιοθετούµε ποτέ την πρώτη ιδέα και λύση που µας έρχεται στο µυαλό και
οπωσδήποτε ποτέ χωρις προβληµατισµό. Ανεξάρτητα αν το ίδιο µέτρο υιοθετήθηκε
από άλλους πολλόυς. Θα πρέπει να αξιολογούµε τις δικές µας ιδιαιτερότητες και να
καθορίζουµε τη δική µας στρατηγική κα προτεραιότητες.
Να έχουµε πάντα υπόψη ότι η µείωση των κόστων και η βελτίωση της απόδοσης
µπορεί σε πολλές περιπτώσεις να µας βοηθήσουν να επιβιώσουµε. Οι επιχειρήσεις
όµως που θα καταφέρουν να συνεχίσουν να ευηµερούν και να ανταγωνίζονται µε
επιτυχία, ακόµη και σε περίοδο κρίσης, θα είναι εκείνες που θα καταφέρουν να
ανταποκρηθούν µε τον καλύτερο και πιο δηµιουργικό τρόπο στο να βρούν νεους και
καλύτερους τρόπους να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους. Εκείνες που
θα µπορέσουν να δούν τις αλλαγές και τις δυσκολίες ως προκλήσεις και ευκαιρίες
για καλυτέρευση αντι ως πρόσταγµα για να υψώσουν τα χέρια ψηλά και να
παραδωθούν.
Είναι γιαυτό που ισχύει αυτό που πάντα λέγαµε. Ότι δηλαδή η δηµιουργικότητα, η
καινοτοµία και η αξιοποίηση του µυαλού των νοητικών µας ικανοτήτων είναι τα
παντοτινά, πανίσχυρα και µόνιµα εφόδια µας. Τα αξιοποιούµε ; Μερικοί απο µας
ναι. Οι πιο πολλοί όχι. Μπλεκόµαστε στα καθηµερινά και στη νοοτροπία
συντήρησης και επιβίωσης προσπαθώντας να λύουµε καθηµερινά, µικρά πολλές
φορές, προβλήµατα. Χάνοµε όµως έτσι την γενικότερη εικόνα και θέση της
επιχείρησης µας στο επιχειρηµατικό σκηνικό και προσπερνούµε ευκαιρίες και
προοπτικές.
∆έν έχοµε ώρα να σκεφτούµε δηµιουργικά και αναλυτικά. Τρέχουµε.
Τρέχουµε για να προλαβαίνουµε και να πηγαίνουµε µπροστά.
Τρέχουµε όµως προς τη σωστή κστεύθυνση ; Αυτό είναι το ζητούµενο.

Προσωπικά θα λέγαµε οτι µια απο τίς καλύτερες επιλογές, ιδιαίτερα σε δύσκολους
καιρούς είναι εκείνη που δυστυχώς οι περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σε
ολόκληρο τον κόσµο, αγνοούν και δεν εκµεταλλεύονται στο βαθµό που θά έπρεπε.
Η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασιών και αξιοποίησης συνεργιών (joint
ventures). Και δεν εννοώ κατ΄ ανάγκη την µόνιµη θεσµοθετηµένη συνεργασία αλλά
εκείνες που δηµιουργούνται προς αµοιβαίο όφελος σε δεδοµένες συνθήκες. Στο
σηµαντικό όµως αυτό θέµα θα επανέλθουµε.
Στο µεταξύ, µακρυά απο τα πλοκάµια του πανικού. Άς αξιοποιήσουµε δηµιουργικά
το χρόνο και το µυαλό µας για ανασύνταξη και θετική αντιµετώπιση των νέων
δεδοµένων.
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