אסטרטגיה לעסקים קטנים
חשיבות בניה והשמה של אסטרטגיה עסקית ,ידועה ומיושמת בעיקר בקרב הארגונים והרשתות הגדולים .אך מה
קורה כאשר מדברים על כך בסקטור של העסקים הקטנים ?.כיום חלק ניכר מהעסקים קטנים אינם מודעים כלל
לנושא  ,או שנוהגים להניח עם שמוצר או שירות במחיר נמוך קיימת מבחינתם אסטרטגיה עסקית .במקרים רבים
לא נעשה ניסיון לבניה של אסטרטגיה כזו בעסק קטן ,מתוך חוסר מודעות עסקית לנושא .המסקנה לכך מאד
ברורה  ,ייתכן והעסק בסכנה ,במיוחד כאשר נמצאים בענף תחרותי שחסמי הכניסה אליו נמוכים.
עפ"י נתוני  BDIשיעור ההישרדות של עסקים בינוניים וקטנים עומד על  71%בתום השנה הראשונה ,יורד לכ
 58%בתום השנה השנייה ,ומגיע ל  30%בלבד בתום השנה החמישית,.יחד עם נתונים אלו במאמר זה הנני טוען
מתוך ניסיוני הרב בליווי עסקים קטנים להצלחה ,שגם חוסר עניין או מודעות בלבנות וליישם אסטרטגיה עסקית
עלולים להביא לסגירתו של עסק או להפסדים .בעסקים קטנים עם חסמי כניסה נמוכים,קיימת חשיבות עליונה
לקיומה של אסטרטגיה עסקית ,מהסיבה הברורה התחרות .על מנת לנצח בתחרות יש לקבל החלטה מראש ,על
סוג האסטרטגיה כלומר בידול או מיקוד  .עסק קטן שפועל באופן הזה  ,מעניק לעצמו יתרון בולט מול מתחריו ,ויש
באפשרותו לדרוש בשלב מאוחר עלות גובה בהתאם .ההחלטה ליישום של אסטרטגיה עסקית ,אינה פשוטה,ויש
לה השלכות כלכליות ומעשיות ,אשר דורשות ליווי מקצועי ,במיוחד לבעלי עסקים קטנים .מעבר לכך היא הינה
הכרחית אם יש אינטרסים ומטרות להפיק רווחים ולממש את הפוטנציאל העסקי לאורך זמן .מהלך זה מעניק
לעסק כמה וכמה יתרונות חשובים  :בידול העסק מהמתחרים  ,עליה בתפוקות ,מניעת שחיקת רווח ,ניצול
היתרונות ויצירת חסמי הכניסה גבוהים בענף אשר מעניקים יתרון בולט בשוק תחרותי.
לסיכומו של דבר  ,מטרתי במאמר זה הינה להביא למודעות ציבור בעלי העסקים ,את חשיבותה ותועלתה של
אסטרטגיה עסקית .בעל עסק קטן אשר מתייחס לעסק שלו כארגון גדול ,חייב באסטרטגיה עסקית ואין על כך
ויכוח .כיום ישנה תחרות רבה כמעט בכל ענף ויתרה מזו ,העסקים הקטנים לעיתים נאלצים להתחרות ברשת
גדולה אשר מספקת מוצר דומה  .דוגמא לכך ניתן לתת לראות כיצד רשת הפיצות העולמית "דומינוס פיצה " ,אשר
מתחרה בארץ עם עשרות ואף מאות פיצריות מקומיות .ולכן האסטרטגיה שהם בחרו הינה לחדש "ולהמציא את
הגלגל" כל פעם מחדש.הדבר ניכר באופן בו הם מפתחים את המוצר ) טעמים חדשים של פיצות(  ,ומשפרים את
רמת השירות )באינטרנט( .אסטרטגיה עסקית הינה מהלך מורכב והמסיבה מאד ברורה ,היא משליכה המון על
כל פעילות העסק והעובדים ,יחד עם זאת ,היא חיונית ביותר להמשך פעילות עסקית אפקטיבית ורווחית לאורך
זמן.

