6Ο
Οκτωβρίου 2014
2

««Οι αποτυχ
υχίες είναι ορόσημα
α στο δρόμ
μο της επιιτυχίας» - C.S Lew
wis
Έλλεγχος Υγεείας των Επιχειρήσ
Ε
σεων
Πολλύ εύκολα μια κρίσιιμη κατάστταση μπορεί να προκ
κύψει ότανν μια εταιιρεία
αντιιμετωπίζει αρκετά
α
προ
οβλήματα τηην ίδια χροννική στιγμή
ή. Ωστόσο, τα προβλήμ
ματα
δεν είναι δυναττό να διαφα
ανούν άμεσ
σα ότι είναιι πολύ σοβα
αρά. Τα προοβλήματα αυτά
α
συννήθως προκ
κύπτουν απ
πό εξωτερρικούς παρά
άγοντες κα
αι μπορεί ννα κάνουν την
εταιιρεία ευάλω
ωτη σε αλλα
αγές πέρα ααπό τον έλεγγχό της, όπως νομικέςς απαιτήσειςς και
αιτή
ήματα πελαττών.
Τέτοοιες κατασ
στάσεις απα
αιτούν πολύύ γρήγορη λήψη απο
οφάσεων. Ό
Όμως συχνά οι
μικρρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τους πόρου
υς ή την εμπειρία
ε
ναα διαχειρισττούν
κρίσ
σεις που υπ
περβαίνουν κατά πολύύ την συνηθισμένη λεειτουργία τηης επιχείρη
ησης.
Εάνν δεν υπάρρχει κατάλλ
ληλη (εξωττερική) βοή
ήθεια διαθέέσιμη, η εεταιρεία μπ
πορεί
κάλλλιστα να κα
αταρρεύσει..
Όσοο νωρίτερα μπορεί μια
α επιχείρησηη να εντοπίίσει τα πιθα
ανά της προοβλήματα, τόσο
τ
πιο γρήγορα μπορεί να
ν τα διοορθώσει. Πιο
Π
κάτω είναι μεερικά κλασικά
προοειδοποιητικ
κά σημάδια που πρέπειι να προσέξεετε.
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Απώλεια
α τακτικών πελατών
π
Μεγάλα
α απλήρωτα τιμολόγια,
τ
κα
ακές
χρεωστικκές απώλειεςς
Τα παρά
άπονα των πεελατών συσσ
σωρεύονται
Αγορά, Α
Ανταγωνισμ
μός
Πιο έντοονος ανταγωννισμός, νέοι ανταγωνιστέές
Η πτώση
η στο μερίδιοο αγοράς
Η μείωσ
ση των πωλήσ
σεων
Αύξηση της πίεσης των
τ τιμών

Προσ
σωπικό

Προμηθευτές











Η μείωσ
ση της αξιοπιιστίας της πα
αράδοσης
Οι προμ
μηθευτές προσφέρουν ελλ
λιπείς
συνθήκεες

Συμπεριφορά
Σ
«Έτσι διοικκούμε κάθε φορά»
φ
Ασαφείς
Α
ευθύ
ύνες
Οι
Ο αποφάσειςς αναβάλλοντται επανειλη
ημμένα
Η ασυντόνισττη διαχείρισηη
Παύει
Π
να λειττουργεί, χωρίίς τίποτα να επιδείξει

Δεν
Δ είναι δυνατή η συμπλλήρωση καίρ
ριων θέσεων
Το
Τ προσωπικό δεν εργάζεεται σε πλήρη
η δυναμικότη
ητα
Οι
Ο εργαζόμεννοι συζητήσοουν εσωτερικ
κά προβλήμα
ατα
με
μ τους πελάττες / συνεργάάτες
Αύξηση
Α
του κύκλου
κ
εργαασιών του προσωπικού
Η αύξηση απο
ουσιών
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Επιμονή
ή για την πλη
ηρωμή εκ τωνν προτέρων

Δανειστές





Χειρότεροι όροι προοσφοράς
Απαιτούύνται πιο συχχνές εκθέσειςς για την
εξέλιξη των επιχειρή
ήσεων
Απαιτούύνται περισσόότερες εξασφ
φαλίσεις
Περιορισ
στικές πιστώ
ώσεις

Οικονομικά





Εξάντληση
Ε
τω
ων αποθεμάττων ρευστότη
ητας
Μέγιστη
Μ
διαθ
θέσιμη πίστω
ωση που χρησ
σιμοποιείται πιο
συχνά
σ
Αδυναμία
Α
να επωφεληθούύν από εκπτώ
ώσεις έγκαιρης
πληρωμής
π
Δυσκολία
Δ
εξό
όφλησης τιμοολογίων έγκα
αιρα

Αφιιερώστε λοιιπόν 15 λεπ
πτά για να εελέγξετε τηνν επιχείρησή
ή σας χρησσιμοποιώντα
ας το
εργα
αλείο που ετοίμασε η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσ
σεων & Βιιομηχανίας της
Ευρρωπαϊκής Επ
πιτροπής.
από μια σεειρά από δη
Το εργαλείο αποτελείται
α
ηλώσεις σε σχέση με την επιχείρ
ρησή
σας. Ο σκοπόός αυτού του
τ
εργαλείίου είναι να
ν σας βοη
ηθήσει να επανεξετά
άσετε
σμένες βασικές πτυχέςς της εργασίίας σας καιι να εξοικοννομήσετε χρρόνο και χρ
ρήμα
ορισ
στο μέλλον όσοο αφορά τηνν ανάπτυξηη της επιχείρ
ρησης σας.
Στην πιο κάτω ιστοσελίδα
α θα βρείτε ττο σχετικό Εργαλείο
Ε
Ελέγχου:
Ε
httpp://ec.europaa.eu/enterprrise/entrepreeneurship/sm
me2chance//ewt/self_asssessment.ccfm
Με εκτίμηση,
άλω Δημοσθθένους Κούλ
λεντρου
Στά
Ανώ
ώτερη Λειτοουργός
Συνντονίστρια Υπηρεσιών
Υ
Ενημέρωσηης
Ευρρωπαϊκό Κέν
έντρο Επιχειιρηματικής Στήριξης Κύπρου
Κ
Enteerprise Euroope Networrk
Τμή
ήμα Εκπαίδεευσης & Ευ
υρωπαϊκών Προγραμμά
άτων
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