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«Πποκλήζειρ & Εςκαιπίερ ηων Μικπομεζαίων Επισειπήζεων ζηην
Ελλάδα»
Παλειιήληα έξεπλα πνπ δηεμήρζε από ην εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ θαη Επηρεηξείλ ηνπ
Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ELTRUN) ζε ζπλεξγαζία κε ην Douleutaras.gr

Πνιιά θαη ελδηαθέξνληα επξήκαηα θέξλεη γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά ζην θσο ε έπεςνα
«Πποκλήζειρ και Εςκαιπίερ ηων Μικπομεζαίων Επισειπήζεων ζηην Ελλάδα». Η έξεπλα
δηεμήρζε γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά από ην εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ θαη
Ηιεθηξνληθνύ Επηρεηξείλ (ELTRUN) ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε
ζςνεπγαζία με ηο Douleutaras.gr, κε ηε ζπκκεηνρή πάλσ από 200 εθπξνζώπσλ
επαγγεικαηηώλ. Η έξεπλα θαηαγξάθεη κία ζεηξά παξαγόλησλ πνπ αθνξνύλ ηελ επηηπρή ή κε
ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, αλαδεηθλύνληαο ηηο ζεκαληηθόηεξεο πξνθιήζεηο αιιά θαη
επθαηξίεο πνπ αληηκεησπίδεη κία κέζε κηθξνκεζαία επηρείξεζε ζηε ρώξα καο.
Η πξσηνβνπιία γηα ηελ εθπόλεζε ηεο έξεπλαο πξνήιζε από ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία
εύξεζεο αμηνινγεκέλσλ επαγγεικαηηώλ γηα θάζε εξγαζία πνπ αθνξά ην ζπίηη. Ο CEO ηος
Douleutaras.gr, Ανδπέαρ Γπαμμάηηρ δηλώνει όηη “Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη ε
θηλεηήξηνο δύλακε ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σηόσορ μαρ είναι η εςαιζθηηοποίηζη ηηρ
πολιηείαρ και η ενημέπωζη ηος κοινού ζσεηικά με ηιρ πποκλήζειρ πος εξακολοςθούν
να
ανηιμεηωπίζοςν.”
Η δεύηεξε ρξόληα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαηαγξάθεη κία ηζρπξνπνίεζε ηεο ξνπήο πξνο ηηο
λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ςεθηνπνίεζε. Το 78% ηων ζςμμεηεσόνηων πιζηεύει όηι ακόμα
και παπαδοζιακά επαγγέλμαηα, πος δεν έσοςν άμεζη ζύνδεζη με ηην ηεσνολογία,
μποπούν να επωθεληθούν από αςηή. Οη Έιιελεο επαγγεικαηίεο έρνπλ αληηιεθζεί ζε
ζεκαληηθό βαζκό ηελ αμία ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ θαη δείρλνπλ κία όιν θαη κεγαιύηεξε
πξόζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηέο πξνζθέξνπλ.
Πέξαλ ηεο ζηαζεξήο ηάζεο απνδνρήο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ
παξαηεξείηαη, νη κεγαιύηεξεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε πέξπζη παξαηεξήζεθαλ ζην ρώξν ησλ
εζόδσλ θαη ησλ ηηκώλ, όπνπ πιένλ βιέπνπκε κηα ζημανηική ηάζη ζηαθεποποίηζηρ ηηρ
αγοπάρ.
Γηα παξάδεηγκα, 4 ζηοςρ 10 ζςμμεηέσονηερ δήλωζαν όηι δεν ςπήπξαν ζημανηικέρ
αλλαγέρ ζηα έζοδα ηηρ επισείπηζήρ ηοςρ ενώ πάνω από 1 ζηοςρ 5 παπαηήπηζε έζηω
και
μικπή
αύξηζη
(22,4%).
Δπζηπρώο, νη ζπκκεηέρνληεο παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκό δςζαπεζηημένοι από ηη
ζσέζη ηοςρ με ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ. Χαξαθηεξηζηηθά, μόλιρ ηο 4% δηλώνει
ικανοποιημένο από ηο επίπεδο ςποζηήπιξηρ πος παπέσει ηο Ελληνικό κπάηορ ωρ
ππορ ηιρ εναλλακηικέρ πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ.
Η βνήζεηα από ην θξάηνο παξακέλεη κε ηθαλνπνηεηηθή αλ θαη παξαηεξείηαη κία κείσζε ηεο
δπζαξέζθεηαο ζε ζρέζε κε πέξπζη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ζπγθέληξσζεο θαη θαηάζεζεο
δηθαηνινγεηηθώλ, ιόγσ ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ νξηζκέλσλ εμ απηώλ.

Παξά ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ζηίβν ηεο
Ειιάδαο ηνπ 2018, οι εκππόζωποι ηων μικπομεζαίων επισειπήζεων δηλώνοςν
αιζιόδοξοι και ππόθςμοι να εξελισθούν. Οη επθαηξίεο εθζπγρξνληζκνύ, θαηάξηηζεο θαη
απόθηεζεο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο είλαη κεγάιεο θαη νη δηνξαηηθνί επηρεηξεκαηίεο
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ηηο εθκεηαιιεπηνύλ πξνο όθεινο ηεο επηρείξεζήο ηνπο αιιά θαη ησλ
πειαηώλ ηνπο.
Ο διεςθςνηήρ ηος Επγαζηηπίος ELTRUN καθηγηηήρ Γεώπγιορ Δοςκίδηρ ανέθεπε όηι
“Η παξνύζα κειέηε αλαδεηθλύεη ηελ ζηαδηαθή αλαβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηώλ ζηελ ρώξα
καο αθνύ, ζηελ επηινγή ηνπο από ηνπο πνιίηεο/θαηαλαισηέο, παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν νη
θαιέο θξηηηθέο θαη νη πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ, ελώ ηα ςεθηαθά κέζα πιένλ ρξεζηκνπνηνύληαη
νπζηαζηηθά γηα ηελ εύξεζή ηνπο.”

Μποπείηε να μάθεηε πεπιζζόηεπα ζσεηικά με ηην έπεςνα & ηα αναλςηικά εςπήμαηα ηηρ
ακολοςθώνηαρ ηον ζύνδεζμο.
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