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Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες π ου π ερνά η χώρα μας και μαζί με αυτήν και οι επ ιχειρήσεις π ου δραστηριοπ οιούνται
σε αυτήν, η σωστά εφαρμοσμένη οικονομική διαχείριση είναι η λέξη-κλειδί και το άκρως απ αιτητό σενάριο μιας υγιούς επ ιχείρησης. Το
θέμα π αραμένει σημαντικό ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου. Μια συνετή οικονομική διαχείριση επ ιτρέπ ει στον επ ιχειρηματία να
κοιμάται ήσυχος χωρίς να κινδυνεύουν τα όπ οια επ ενδυτικά του σχέδια απ ό διάφορα στραβοπ ατήματα και κακοτοπ ιές.
Τα τρία π ιο κρίσιμα σημεία οικονομικής διαχείρισης κάθε επ ιχείρησης θα λέγαμε π ως είναι:
1. Σωστή και έγκαιρη π ληροφόρηση.
2. Απ οτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας.
3. Λογιστική ευταξία.
Για να μπ ορεί ο επ ιχειρηματίας να εξάγει εύκολα συμπ εράσματα σχετικά με το κατά π όσον τα π λάνα π ου ακολουθούνται απ οκλίνουν
απ ό τα σχέδιά του και τους στόχους του, π ρέπ ει να έχει έγκαιρη και έγκυρη οικονομική π ληροφόρηση για το π ώς διαμορφώνεται το
κοστολόγιο των π ροϊόντων του, αν το π εριθώριο κέρδους επ αρκεί για να καλύψει τις γενικές δαπ άνες, αν ο ρυθμός των εισπ ράξεων
είναι ικανοπ οιητικός κλπ . Ιδιαίτερη σημασία έχει οι π ληροφορίες αυτές όχι μόνο να είναι σωστές και ολοκληρωμένες αλλά να π αρέχονται
έγκαιρα και συστηματικά ώστε τα τυχόν π ροβλήματα να αναδεικνύονται γρήγορα και να γίνονται οι απ αιτούμενες επ εμβάσεις για την
αντιμετώπ ισή τους.
Απ οτελεσματική οικονομική διαχείριση της ρευστότητας, δηλαδή του «ταμείου», σημαίνει π ολύ απ λά απ οφυγή του φαινομένου όπ ου
επ ιχειρήσεις κερδοφόρες αδυνατούν να αντεπ εξέλθουν στις ταμειακές τους υπ οχρεώσεις και να οδηγούνται σε χρεοκοπ ία. Γιατί όμως
συμβαίνει αυτό;
Πολύ απ λά γιατί η οικονομική διαχείριση δεν έδωσε την π ρέπ ουσα σημασία σε θέματα ταμειακής ρευστότητας. Τα κεφάλαια της
επ ιχείρησης χρησιμοπ οιήθηκαν για επ ενδύσεις σε π άγια ή στην π αροχή μεγάλης π ίστωσης σε π ελάτες για να διευκολυνθούν οι
π ωλήσεις, με απ οτέλεσμα να μην υπ άρχουν διαθέσιμα χρήματα στο ταμείο για να γίνουν οι απ αιτούμενες π ληρωμές σε π ρομηθευτές ή
για να καλυφθούν οι δόσεις δανείων κλπ ..
Η έννοια της λογιστικής ευταξίας σε μια επ ιχείρηση είναι π άρα, μα π άρα π ολύ σημαντική. Η έλλειψη οργάνωσης στη λογιστική
καταχώριση των δοσοληψιών και η μη τήρηση των αυστηρών νομικών και φορολογικών κανόνων π ου π ρέπ ει κάθε επ ιχείρηση να
τηρεί, συχνά οδηγεί τις επ ιχειρήσεις σε μεγάλες π εριπ έτειες όταν, για π αράδειγμα, χάνουν τον έλεγχο τού π όσο τους χρωστάνε οι
π ελάτες τους, δεν καταχωρίζονται σωστά τα έξοδα με απ οτέλεσμα να π ραγματοπ οιούνται λογιστικές π αραβάσεις π ου επ ιφέρουν
αυστηρά π ρόστιμα απ ό την Εφορία ή απ ό άλλες δημόσιες Αρχές.
Ο επ ιχειρηματίας π ου θα π ροσέξει αυτά τα τρία κρίσιμα σημεία της οικονομικής διαχείρισης είναι π ολύ καλά οπ λισμένος για να
αντιμετωπ ίσει τα π ροβλήματα του σημερινού δύσκολου επ ιχειρηματικού π εριβάλλοντος.

