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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν παραδοτζο αποτελεί τθν όγδοθ ενότθτα τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ για το ζτοσ 2011 με κζμα «Η
Κατάςταςθ και Ρροοπτικζσ των ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα» και αφορά τθν παρουςίαςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ ςε ΜΜΕ που διεξιχκει για το 2011.
Στόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ ςυλλογι των αναγκαίων -για τον υπολογιςμό των δεικτϊνοικονομικϊν ςτοιχείων, που αφοροφν τθν οικονομικι και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των ΜΜΕ,
θ αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και θ παρακολοφκθςθ εξζλιξθσ των ΜΜΕ.
Η ζρευνα απευκφνεται ςε ζνα δείγμα ςυνολικά 800 επιχειριςεων, ςτρωματοποιθμζνο βάςει
κλάδου δραςτθριότθτασ και γεωγραφικισ διάρκρωςθσ τθσ χϊρασ. Ο διαχωριςμόσ κατά κλάδο
δραςτθριότθτασ ζχει γίνει βάςει του ςυςτιματοσ κατθγοριοποίθςθσ τθσ ICAP ςφμφωνα με το οποίο
εκπονοφνται οι κλαδικζσ μελζτεσ , ενϊ θ γεωγραφικι κατανομι ζχει πραγματοποιθκεί βάςει των 13
περιφερειϊν τθσ χϊρασ.
Οι ερωτιςεισ τθσ ζρευνασ καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα ποιοτικϊν ςτοιχείων, τα οποία αφοροφν τον
απολογιςμό τθσ ετιςιασ πορείασ των επιχειριςεων το 2010 και το 2011 και εκτιμιςεισ για τθν
πορεία τουσ το 2012 ςχετικά με πωλιςεισ, επενδφςεισ, κζρδθ και απαςχόλθςθ κακϊσ και απόψεισ
ςχετικά με τισ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ. Επιπλζον, ζνα ειδικό κομμάτι τθσ ζρευνασ αναφζρεται ςτθν
οικονομικι κρίςθ ςτθν οποία ζχει ειςζλκει θ ελλθνικι οικονομία, προςπακϊντασ να καταγράψει
πικανζσ επιπτϊςεισ και μζτρα αντιμετϊπιςθσ.
Στθ ςυνζχεια αναλφονται τα κφρια αποτελζςματα τθσ ζρευνασ πεδίου, ενϊ ςτο παράρτθμα Α
παρουςιάηονται αναλυτικά οι πίνακεσ με τισ ποςοςτιαίεσ κατανομζσ των απαντιςεων των
επιχειριςεων. Στο παράρτθμα Β επιςυνάπτεται το ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ.
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2 . Ε  ΕΥ ΝΑ Ρ ΕΔ ΙΟΥ

2.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Στόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να προςδιορίςει τθν ταυτότθτα και τα δθμογραφικά
χαρακτθριςτικά των ΜΜΕ αλλά και τισ αντιλιψεισ, προςδοκίεσ και απόψεισ τουσ για το παρόν και
το μζλλον τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ.
Στισ παραγράφουσ που ακολουκοφν παρουςιάηεται θ μεκοδολογία ςτθν οποία ςτθρίχκθκε θ εν
λόγω ζρευνα. Επίςθσ, ςτο τζλοσ του παραδοτζου παρατίκεται το ερωτθματολόγιο όπωσ αυτό ζχει
διαμορφωκεί βάςει τθσ μεκοδολογίασ που αναλφεται ακολοφκωσ.
Η ζρευνα διενεργικθκε μζςω τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων. Αυτό ςυνεπάγεται τθν εκτενι ςυλλογι
και επεξεργαςία των πρωτογενϊν ςτοιχείων τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, τον υπολογιςμό
των οικονομικϊν δεικτϊν αλλά και τθν καταγραφι των τάςεων και εξελίξεων ςτον χϊρο των ΜΜΕ.
Ακολουκεί θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε για τθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ.

2.2

ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΡΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΦΑΜΟΓΗΣ

Ο πλθκυςμόσ τον οποίο καλφπτει θ ζρευνα πεδίου αφορά ςτο ςφνολο των επιχειριςεων που
χαρακτθρίηονται μικρομεςαίεσ. Ο οριςμόσ των μικρομεςαίων παρουςιάηεται ςτον πίνακα που
ακολουκεί:

Οριςμόσ των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων τθσ Ε.Ε.

ΑΙΘΜΟΣ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΓΑΣΙΩΝ

Μεςαία

<250

≤ €50 εκατ.

Μικρι

< 50

≤ €10 εκατ.

≤ €10 εκατ.

Ρολφ Μικρι

< 10

≤ €2 εκατ.

≤ €2 εκατ.

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ι

≤ €43 εκατ.

Πθγι: φςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003/361/ΕΚ (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003 )
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Για το ςκοπό αυτό αναηθτικθκαν από τθ Βάςθ Δεδομζνων τθσ ICAP οι επιχειριςεισ που καλφπτουν
τα παραπάνω κριτιρια. Η ςυνδιαςτικι αναηιτθςθ ζγινε βάςει αρικμοφ εργαηομζνων, κφκλου
εργαςιϊν και ενεργθτικοφ για το 2011.
Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε θ κριτικι αξιολόγθςθ τθσ λίςτασ των επιχειριςεων που ανζδειξε θ βάςθ
δεδομζνων, προκειμζνου να εξαιρεκοφν περιπτϊςεισ που δεν εμπίπτουν ςτο αντικείμενο τθσ
μελζτθσ. Αποτζλεςμα τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, ιταν θ κατάρτιςθ ενόσ καταλόγου 100.000
επιχειριςεων, βάςει του οποίου προςδιορίςκθκε το τελικό δείγμα τω ν 800 επιχειριςεων, οι οποίεσ
κλικθκαν να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα πεδίου.
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Ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2011

2.3

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ

2.3.1 Επικζντρωςθ και δείγμα τθσ ζρευνασ
Η δειγματολθψία ζγινε κατά τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εκπροςϊπθςθ του ςυνόλου των
μικρομεςαίων επιχειριςεων. Η ζρευνα απευκφνεται ςε ζνα δείγμα ςυνολικά 800 εταιρειϊν,
ςτρωματοποιθμζνο βάςει κλάδου δραςτθριότθτασ και γεωγραφικισ διάρκρωςθσ τθσ χϊρασ. Ο
διαχωριςμόσ κατά κλάδο ζχει γίνει βάςει του ςυςτιματοσ κατθγοριοποίθςθσ τθσ ICAP ςφμφωνα με
το οποίο εκπονοφνται οι κλαδικζσ μελζτεσ, το οποίο κατατάςςει τισ επιχειριςεισ ςε τζςςερισ ευρείεσ
κατθγορίεσ (Εμπόριο, Υπθρεςίεσ, Μεταποίθςθ και Τουριςμό), ενϊ θ γεωγραφικι κατανομι ζχει
πραγματοποιθκεί βάςει των 13 περιφερειϊν τθσ χϊρασ (για τθν των αποτελεςμάτων επιλζχκθκε
ομαδοποίθςθ ςε τρεισ βαςικζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ, Αττικι, Κεντρικι Μακεδονία και Λοιπι
Ελλάδα). Από τθν ςτρωματοποίθςθ προζκυψε θ κατανομι του δείγματοσ που παρουςιάηεται ςτα
διαγράμματα που ακολουκοφν:
Διάγραμμα 2.1. Δθμογραφικά ςτοιχεία δείγματοσ
% κατανομι ανά νομικι μορφι

% κατανομι ανά κλάδο

% κατανομι ανά περιφζρεια

Πθγι: ICAP DATABANK – Επεξεργαςία ICAP
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Ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2011

Ππωσ παρατθροφμε από το δείγμα των 800 επιχειριςεων το 41,88% προζρχονται από τον κλάδο
του εμπορίου, το 26,25% από τον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ ενϊ ο τουριςμόσ ακολουκεί με 23,13% και
οι υπθρεςίεσ με 8,75%.Η πλειοψθφία του δείγματοσ αποτελείται από ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (30%
περίπου). Κατά 22% ςυμμετζχουν οι ΑΕ και οι Μονοπρόςωπεσ ΕΡΕ, κατά 12,13% οι ατομικζσ, κατά
7,25% οι ΕΡΕ και κατά 4,13% οι Ετερόρρυκμεσ.
Από γεωγραφικι ςκοπιά, θ περιφζρεια τθσ Αττικισ ςυμμετζχει κατά 44% περίπου, θ περιφζρεια τθσ
ςυμπρωτεφουςασ (Κεντρικι Μακεδονία) κατά 18% και θ λοιπι Ελλάδα κατά 38%1.
Στο διάγραμμα που ακολουκεί παρατθροφμε πωσ το μεγαλφτερο ποςοςτό των επιχειριςεων που
ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ιδρφκθκαν μετά το 2000 (45% περίπου) ενϊ το 25% ιδρφκθκαν τθν
δεκαετία 1990-2000. Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επικρατοφςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, δεν αποτελεί
ζκπλθξθ πωσ το 6,25% των επιχειριςεων διλωςε πωσ ζχουν κλείςει, το 1,38% διλωςε πωσ
βρίςκεται υπό εκκακάριςθ ενϊ το 1% είναι πλζον ανενεργζσ.

Διάγραμμα 2.2. Λοιπά ςτοιχεία δείγματοσ
χρονολογία ίδρυςθσ

κατάςταςθ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

1

Για αναλυτικι κατανομι του δείγματοσ ςτισ 13 περιφζρειεσ βλ. πίνακα παραρτιματοσ Α.1
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2.3.2 Ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ
Η ζρευνα διεξιχκθ μζςω τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων. Καταρτίςτθκε ερωτθματολόγιο διεξαγωγισ
τθσ ζρευνασ, ςχεδιαςμζνο με βάςθ τισ ακόλουκεσ αρχζσ:


να καλφπτει τουσ ςτόχουσ και τα ηθτοφμενα τθσ ζρευνασ πεδίου,



να καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθλεφωνικισ ζρευνασ πεδίου (απλζσ και κατανοθτζσ ερωτιςεισ,
κατά κανόνα κλειςτζσ απαντιςεισ, κλπ),



να είναι κατά το δυνατόν ςυνοπτικό και ουςιαςτικό ϊςτε να είναι εφικτι θ ςυμπλιρωςι του
ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα και κατά ςυνζπεια θ ανταπόκριςθ ςθμαντικοφ αρικμοφ
επιχειριςεων.

Το ερωτθματολόγιο καταρτίςτθκε ςε δφο ςτάδια, κατά τα προβλεπόμενα ςτθ μεκοδολογία ζρευνασ
πεδίου τθσ ICAP. Καταρτίςκθκε αρχικό ςχζδιο ερωτθματολογίου, το οποίο εφαρμόςτθκε πιλοτικά ςε
μικρό αρικμό επιχειριςεων κατά το δυνατόν αντιπροςωπευτικϊν του πλθκυςμοφ ςτον οποίο
απευκφνεται θ ζρευνα πεδίου. Στόχοσ του εγχειριματοσ αυτοφ ιταν να διαπιςτωκεί ο βακμόσ
απόκριςθσ των επιχειριςεων ςε κάκε ομάδα ερωτθμάτων, αλλά και να εντοπιςτοφν τυχόν αςάφειεσ
ι ςθμεία που ζχριηαν ςυμπλθρωματικϊν διευκρινιςεων. Με βάςθ τθν ανταπόκριςθ τθσ πιλοτικισ
ζρευνασ πεδίου αλλά και κατόπιν ςχετικϊν ςυςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζγιναν μικρζσ
αναπροςαρμογζσ και διορκϊςεισ και προζκυψε το οριςτικοποιθμζνο ερωτθματολόγιο.
Οι ερωτιςεισ τθσ ζρευνασ καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα ποιοτικϊν ςτοιχείων, τα οποία αφοροφν τον
απολογιςμό τθσ ετιςιασ οικονομικισ πορείασ των επιχειριςεων το 2010 και 2011 (πωλιςεισ, κζρδθ,
επενδφςεισ), εκτιμιςεισ για τθν πορεία τουσ το 2011 και προβλζψεισ για το 2012 (πωλιςεισ,
επενδφςεισ, κζρδθ και απαςχόλθςθ) και απόψεισ ςχετικά με τισ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ. Επιπλζον,
ζνα ειδικό κομμάτι τθσ ζρευνασ αναφζρεται ςτθν οικονομικι κρίςθ ςτθν οποία ζχει ειςζλκει θ
ελλθνικι οικονομία, προςπακϊντασ να καταγράψει πικανζσ επιπτϊςεισ και μζτρα αντιμετϊπιςθσ.
Ειδικότερα, το ερωτθματολόγιο που διαμορφϊκθκε, πρότυπο του οποίου παρατίκεται ςτο
Ραράρτθμα Β, δομικθκε ςε 7 ομάδεσ ερωτθμάτων κάκε μία από τισ οποίεσ περιλαμβάνει ερωτιςεισ
διακριτϊν επιλογϊν (κλειςτοφ τφπου). Ππου αυτό κρίκθκε απαραίτθτο, τα ερωτιματα
ςυνοδεφονται από επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ.
Ειςαγωγι: Στοιχεία ταυτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ
Μζροσ 1:

Στοιχεία δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ (προςωπικό, κφκλοσ εργαςιϊν, κλπ)
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Υφιςτάμενθ κατάςταςθ και οικονομικι κρίςθ (οικονομικά μεγζκθ, πωλιςεισ,

κερδοφορία, απαςχόλθςθ, παράγοντεσ επιρροισ, μζτρα αντιμετϊπιςθσ, εκτιμιςεισ για το ζτοσ
2012 κλπ)
Μζροσ 3:

Εξωςτρζφεια τθσ επιχείρθςθσ (εξαγωγικι δραςτθριότθτα, πικανά προβλιματα,

φπαρξθ κυγατρικϊν, ςυμμετοχι ςε joint ventures, κλπ)
Μζροσ 4:

Ζρευνα / Ανάπτυξθ και Καινοτομία (ειςαγωγι νζων προϊόντων και εμπόδια που

εντοπίςτθκαν κατά τθν διαδικαςίαπθγζσ πλθροφόρθςθσ, κλπ)
Μζροσ 5:

Ανταγωνιςμόσ (τάςεισ, πλεονεκτιματα, κλπ)

Μζροσ 6:

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ (υποδομζσ, χριςθ νζων τεχνολογιϊν και απολογιςμόσ ςτα

οικονομικά ςτοιχεία των ΜΜΕ, δραςτθριότθτεσ που κατζςτθςαν αναγκαία τθν ειςαγωγι νζων
τεχνολογιϊν, κλπ)
Μζροσ 7:

Ανκρϊπινο δυναμικό (ςτοιχεία ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, δραςτθριότθτεσ

κατάρτιςθσ, βακμόσ εξειδίκευςθσ, κλπ)
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ΑΡΟΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2.4.1 Γενικά χαρακτθριςτικά των επιχειριςεων
Τα βαςικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ (νομικι μορφι, εξειδίκευςθ περιφζρεια, άλλεσ δραςτθριότθτεσ)
καταγράφονται ζτςι ϊςτε να είναι εφικτζσ οριςμζνεσ ςυςχετίςεισ με πιο ειδικζσ ερωτιςεισ
επόμενων κεματικϊν, οι οποίεσ βοθκοφν ςτθν εξιγθςθ κάποιων τάςεων ι επιλογϊν από τθν
πλευρά των επιχειρθματιϊν. Ραράλλθλα οι βαςικζσ αυτζσ ερωτιςεισ, ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ
μιασ αρχικισ επιχειρθματικισ φυςιογνωμίασ, ςτθ βάςθ των επιχειριςεων, των ιδιοκτθτϊν –
επιχειρθματιϊν, αλλά ακόμθ και των κλάδων.
Στο διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ κατανομι2 των επιχειριςεων βάςει κλάδου
δραςτθριότθτασ και γεωγραφικισ κζςθσ αναφορικά με το απαςχολοφμενο προςωπικό. Αξίηει να
επιςθμανκεί ότι, ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκισ προχπόκεςθ
για τθν κατθγοριοποίθςθ των επιχειριςεων ςε μεςαίεσ, μικρζσ και πολφ μικρζσ βάςει του
Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ3 . Ωςτόςο, το προςωπικό αποτελεί μία καλι πρϊτθ ζνδειξθ για το μζγεκόσ
τουσ.
Διάγραμμα 2.3. Αρικμόσ εργαηομζνων το 2011 (ανά κλάδο και γεωγραφικι κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

2

Από το δείγμα των 800 επιχειριςεων διαπιςτώκθκε πωσ οι 731 ιταν ενεργζσ (παράγραφοσ 2.3.1) και ςε κζςθ να παρζχουν τισ

πλθροφορίεσ που απαιτεί το ερωτθματολόγιο. Σα αποτελζςματα που παρουςιάηονται ςτθν παράγραφο 2.4 αφοροφν το ςφνολο των 731
επιχειριςεων
3

φςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003/361/ΕΚ (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003 )
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Ραρατθροφμε πωσ ο κλάδοσ του εμπορίου είναι αυτόσ που περιλαμβάνει επιχειριςεισ με μικρό
αρικμό προςωπικοφ (περίπου 91% των επιχειριςεων απαςχολεί από 0-9 άτομα), ενϊ ο κλάδοσ τθσ
μεταποίθςθσ παρουςιάηει το μεγαλφτερο ποςοςτό επιχειριςεων (περίπου 12%) με απαςχολοφμενο
προςωπικό από 50 ζωσ 249 άτομα, κάτι που ιταν αναμενόμενο αν λθφκεί υπόψθ το γεγονόσ ότι ο
κλάδοσ περιλαμβάνει βιομθχανικι δραςτθριότθτα.
Στο πλαίςιο των μεγάλων αλλαγϊν ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ τον τελευταίο χρόνο, ηθτικθκε από τισ
επιχειριςεισ να προςδιορίςουν τθ ςχζςθ εργαςίασ των υπαλλιλωντουσ. Στο διάγραμμα που
ακολουκεί γίνεται ςαφζσ πωσ ςτουσ κλάδουσ του εμπορίου, υπθρεςιϊν και μεταποίθςθσ δεν
παρουςιάηονται μεγάλεσ αποκλίςεισ με το 79% ζωσ 83% να απαςχολείται με κακεςτϊσ πλιρουσ
απαςχόλθςθσ από τθν επιχείρθςθ. Η ουςιαςτικι διαφορά παρουςιάηεται ςτον τομζα του τουριςμοφ
όπου το 42% των υπαλλιλων απαςχολείται μερικϊσ, αναδεικνφοντασ το φαινόμενο τθσ εποχικισ
απαςχόλθςθσ. Το φαινόμενο τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ φαίνεται να είναι εντονότερο ςτισ περιοχζσ
εκτόσ των μεγάλων πόλεων, εκεί όπου δραςτθριοποιοφνται και οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ
τουριςμοφ.

Διάγραμμα 2.4. Είδοσ απαςχόλθςθσ (ανά κλάδο και γεωγραφικι κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Κατά τθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ηθτικθκε από τισ επιχειριςεισ να δθλϊςουν το φψοσ των
πωλιςεων και το φψοσ του ενεργθτικοφ τουσ για το ζτοσ 2011, ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τον αρικμό
των απαςχολοφμενων να διαπιςτωκεί θ ορκότθτα του δείγματοσ αναφορικά με τθν απαίτθςθ
κάλυψθσ του οριςμοφ τθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ (βλζπε παράγραφο 2.2).
Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα
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Στα διαγράμματα που ακολουκοφν παρατθροφμε πωσ θ πλειοψθφία των επιχειριςεων (83,26%)
εμφανίηει κφκλο εργαςιϊν κάτω από 2 εκατομμφρια ευρϊ. Ο κλάδοσ τθσ μεταποίθςθσ, όπωσ ιταν
αναμενόμενο, είναι αυτόσ που περιλαμβάνει επιχειριςεισ με μεγαλφτερο κφκλο εργαςιϊν (από 10
ζωσ 50 εκατομμφρια ευρϊ ςε ποςοςτό 5%).

Διάγραμμα 2.5. Κφκλοσ Εργαςιϊν 2011 (ανά κλάδο και γεωγραφικι κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Η εικόνα των ΜΜΕ αναφορικά με το ενεργθτικό τουσ δεν διαφοροποιείται ουςιαςτικά ωσ προσ τον
κφκλο εργαςιϊν τουσ. Στον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ ανικουν οι επιχειριςεισ που εμφανίηουν το
μεγαλφτερο ενεργθτικό ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ κλάδουσ(8% από 10 ζωσ 43 εκατομμφρια ευρϊ),
ενϊ ο κλάδοσ του τουριςμοφ ακολουκεί (4%). Ραρατθροφμε πωσ υπιρξαν ΜΜΕ που διλωςαν
ενεργθτικό άνω των 43 εκατομμυρίων ευρϊ. Σε δευτερογενι ζλεγχο διαπιςτϊκθκε πωσ οι
επιχειριςεισ αυτζσ καλφπτουν τθν ικανι ςυνκικθ του οριςμοφ τθσ παραγράφου 2.2,
χαρακτθρίςτθκαν ΜΜΕ και δεν εξαιρζκθκαν από το δείγμα.
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Διάγραμμα 2.6. Ενεργθτικό 2011 (ανά κλάδο και γεωγραφικι κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2011

2.4.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ & οικονομικι κρίςθ
Ο ετιςιοσ απολογιςμόσ τθσ πορείασ των επιχειριςεων πραγματοποιείται μζςα από μία ςειρά
ερωτιςεων ςχετικά με τθν εξζλιξθ των πωλιςεων τθσ απαςχόλθςθσ και του ενεργθτικοφ για το ζτοσ
2011 ζναντι του 2010 (ερωτιςεισ 2.1-2.2). Αναλυτικά οι απαντιςεισ των επιχειριςεων
παρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ του παραρτιματοσ Α, ενϊ ςτθν παροφςα ενότθτα πραγματοποιείται
αξιολόγθςθ των απαντιςεων μζςω του υπολογιςμοφ των ιςορροπιϊν τουσ, μζςων όρων
απαντιςεων ι ποςοςτιαίασ κατανομισ.
Οι ιςορροπίεσ ιςοφνται με τθ διαφορά μεταξφ των ςτακμιςμζνων μζςων όρων των κετικϊν και
αρνθτικϊν απαντθμζνων επιλογϊν, υπολογιςμζνεσ ωσ ποςοςτά επί των ςυνολικϊν απαντιςεων.
Συγκεκριμζνα για τθν ερϊτθςθ 2.1 προςφζρονται τρεισ επιλογζσ προσ απάντθςθ, «αφξθςθ» (Θ),
«ςταςιμότθτα» (Ο), «μείωςθ» (Α), εκ των οποίων θ πρϊτθ κεωρείται κετικι, θ δεφτερθ ουδζτερθ
και θ τρίτθ αρνθτικι. Αν υποκζςουμε ότι, οι ποςοςτιαίεσ κατανομζσ των απαντθμζνων παραπάνω
τριϊν επιλογϊν κωδικοποιοφνται αντιςτοίχωσ ςε Θ, Ο, Α, ζτςι ϊςτε Θ + Ο + Α = 100, τότε θ
ιςορροπία (Ι) για κάκε απάντθςθ υπολογίηεται ωσ εξισ:
Ι=Θ-Α
Το εφροσ των τιμϊν των ιςορροπιϊν κυμαίνεται ςε μια κλίμακα μεταξφ -100 (όλοι διαλζγουν τθν
αρνθτικι απάντθςθ) και +100 (όλοι διαλζγουν τθ κετικι απάντθςθ).

Διάγραμμα 2.7. Απολογιςμόσ 2011 ζναντι 2010 (ιςορροπίεσ απαντιςεων, ανά κλάδο και γεωγραφικι
κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2011

Ο απολογιςμόσ για τθν πορεία των οικονομικϊν μεγεκϊν των επιχειριςεων το 2011 διαμορφϊνεται
ζντονα αρνθτικόσ. Ειδικότερα το ιςοηφγιο των πωλιςεων ςτον κλάδο του εμπορίου διαμορφϊκθκε
ςε -57%, ενϊ των υπθρεςιϊν και τθσ μεταποίθςθσ ςε -43% και -45% αντίςτοιχα. Το αρνθτικότερο
ιςοηφγιο των πωλιςεων καταγράφεται ςτθν Αττικι με -52% ενϊ θπιότερα αρνθτικι εικόνα
παρουςιάηουν θ Κεντρικι Μακεδονία και θ λοιπι Ελλάδα

με το ιςοηφγιο πωλιςεων να

διαμορφϊνεται αντίςτοιχα ςε -47% και -38%.
Αναφορικά με τθν απαςχόλθςθ, ιδιαίτερα αρνθτικό καταγράφεται το ιςοηφγιο ςε όλουσ τουσ
κλάδουσ και τισ περιφζρειεσ, με τθν μεταποίθςθ να καταγράφει τιμι -35% και τισ υπθρεςίεσ -33%.
Σχετικά με τθν γεωγραφικι κζςθ θ Αττικι είναι αυτι που παρουςιάηει τισ χειρότερεσ επιδόςεισ
εφόςον το ιςοηφγιο απαςχόλθςθσ διαμορφϊνεται ςτο -28%.
Εξετάηοντασ τθν κερδοφορία του ζτουσ 2011 ζναντι του 2010 παρατθροφμε πωσ το ςφνολο των
ςτρωμάτων του δείγματοσ, τόςο ανά κλάδο όςο και ανά γεωγραφικι κζςθ, εμφανίηει αιςκθτι
μείωςθ (16% ςτο ςφνολο). Ειδικότερα, παρατθροφμε πωσ ςτον κλάδο του εμπορίου οι κερδοφόρεσ
επιχειριςεισ μειϊκθκαν κατά 20%,με τουσ κλάδουσ των υπθρεςιϊν και τθσ μεταποίθςθσ να
ακολουκοφν με -16%, ενϊ οφτε ο κλάδοσ του τουριςμοφ ζμεινε ανεπθρζαςτοσ με μείωςθ 10% (ο εν
λόγω κλάδοσιταν ιδθ επιβαρυμζνοσ το 2010). Η ςυνολικι εικόνα που διαμορφϊνεται από τθν
εξζταςθ τθσ απαςχόλθςθσ είναι πωσ λίγο περιςςότερεσ από τισ μιςζσ επιχειριςεισ (56%-61%) ςε
κάκε κλάδο παρουςίαςαν κερδοφορία το 2011. Αντίςτοιχθ είναι θ κατάςταςθ εξετάηοντασ τθν
κερδοφορία των επιχειριςεων του δείγματοσ ωσ προσ τθν περιφερειακι τουσ διάςταςθ, με τθν
Αττικι και τθν Κεντρικι Μακεδονία να προςεγγίηουν τισ μειωμζνεσ τιμζσ τθσ λοιπισ Ελλάδασ.

Διάγραμμα 2.8. Κερδοφορία 2010 και 2011 (κετικζσ απαντιςεισ, ανά κλάδο και γεωγραφικι κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Ακολοφκωσ εξετάςτθκαν οι παράγοντεσ που ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ των ερωτθκζντων
περιορίηουν τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των μικρομεςαίων επιχειριςεων. Στο πλαίςιο αυτό
υπολογίςτθκαν οι μζςοι όροι των απαντιςεων οι οποίοι κατατάςςονται ςε μια κλίμακα από 1 ζωσ 5
βακμολογϊντασ τον κάκε παράγοντα με 1 κακόλου ςθμαντικόσ και με 5 πολφ ςθμαντικόσ. Η
καταγραφι ανζδειξε ωσ τουσ τρεισ κυριότερουσ παράγοντεσ τθν ζλλειψθ-μείωςθ τθσ ηιτθςθσ, τισ
κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν από πελάτεσ και τθν μείωςθ πιςτωτικϊν ορίων από τουσ προμθκευτζσ.
Αντίκετα θ εξειδίκευςθ του προςωπικοφ δεν φαίνεται να αποτελεί αναςταλτικό παράγοντα για τθν
δραςτθριότθτα των επιχειριςεων.

Διάγραμμα 2.9. Ραράγοντεσ που περιορίηουν τθν τρζχουςα επιχειρθματικι δραςτθριότθτά (μζςοι όροι
απαντιςεων, κλίμακα 1: κακόλου πικανό – 5: πολφ πικανό, ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Το ποιο ςφνθκεσ μζτρο αντιμετϊπιςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ (81% περίπου) που λαμβάνουν οι
επιχειριςεισ είναι ο περιοριςμόσ του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ενϊ ακολουκεί θ μείωςθ
τιμϊν με 69%. Επίςθσ διαφαίνεται να ζχουν υιοκετιςει μζτρα όπωσ θ μείωςθ προςωπικοφ, ο
περιοριςμόσ δραςτθριότθτασ και θ αφξθςθ παροχϊν – προςφορϊν ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε
ποςοςτά που κυμαίνονται από 37% ζωσ 42%. Λιγότερεσ επιχειριςεισ επιλζγουν τθν υιοκζτθςθ
μζτρων όπωσ θ επζκταςθ ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ (16,55%), ι θ αλλαγι προμθκευτϊν (11,76%),
ενϊ μόλισ το 3,69% των ερωτθκζντων επιχειριςεων δεν ζχει λάβει κανζνα μζτρο αντιμετϊπιςθσ τθσ
οικονομικισ κρίςθσ.
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Διάγραμμα 2.10. Μζτρα κατά τθσ οικονομικισ κρίςθσ (ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ειδικότερα εξετάςτθκαν μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ που ςχετίηονται με το
ανκρϊπινο δυναμικό. Αν και ςχεδόν οι μιςζσ επιχειριςεισ δθλϊνουν πωσ δεν ζλαβαν κανζνα μζτρο
που να ςχετίηεται με το ανκρϊπινο δυναμικό (46,37%) υψθλό είναι το ποςοςτό των επιχειριςεων
που προχϊρθςαν ςε απολφςεισ (33,52%) και αιςκθτό το ποςοςτό των επιχειριςεων που επζλεξαν
μειϊςεισ μιςκϊν (14,23%).

Διάγραμμα 2.11. Μζτρα κατά τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςχετιηόμενα με το ανκρϊπινο δυναμικό τθν διετία
2010-2011 (ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Οι εκτιμιςεισ για όλα τα εξεταηόμενα μεγζκθ για το 2012 ζναντι του 2011 είναι δυςοίωνεσ με
δυςμενζςτερθ αυτι των τισ πωλιςεων (-61%). Αξιοςθμείωτο είναι πωσ μεγάλο ποςοςτό
ερωτθκζντων (95%) δεν ζδωςε πρόβλεψθ αναφορικά με τθν πορεία τθσ επιχείρθςισ τουσ ςε
ςυνδυαςμό με άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ υποδεικνφοντασ πωσ ενδεχομζνωσ να υπάρχει ζλλειψθ
πλθροφόρθςθσ για το εξεταηόμενο μζγεκοσ.

Διάγραμμα 2.12. Εκτιμιςεισ 2012 ( ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

2.4.3 Εξωςτρζφεια των επιχειριςεων
Κατά τθν εξζταςθ των μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ καταγράφθκε πωσ οι
επιχειριςεισ δεν είναι διατεκειμζνεσ να επεκτακοφν ςε πωλιςεισ ςτο εξωτερικό αφοφ μόλισ 8,76%
των ερωτθκζντων διλωςε ανάλογθ πρόκεςθ. Εξετάηοντασ τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα των ΜΜΕ
διαπιςτϊκθκε πωσ υψθλό ποςοςτό αυτϊν (περίπου 72%), δεν επικυμεί να αςχολθκεί με εξαγωγζσ,
ενϊ το 21,34% των ΜΜΕ που εξάγουν ανικουν κυρίωσ ςτον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ (43% του
κλάδου) και του εμπορίου (24% του κλάδου). Λίγεσ είναι οι επιχειριςεισ που δεν ζχουν αναπτφξει
εξαγωγικι δραςτθριότθτα λόγω δυςκολιϊν που ςυνάντθςαν (6,7% επί του ςυνόλου). Οι δυςκολίεσ
κατά τθν εξαγωγι φαίνεται να ζδραςαν αποτρεπτικά κυρίωσ ςτον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ με το
12% των επιχειριςεων του κλάδου να δθλϊνουν πωσ αυτόσ ιταν ο λόγοσ που δραςτθριοποιοφνται
μόνο ςτθν εγχϊρια αγορά.
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Διάγραμμα 2.13. Εξαγωγικι δραςτθριότθτα (ανά κλάδο και γεωγραφικι κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Από τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτο εξωτερικό ηθτικθκε να προςδιορίςουν το
ποςοςτό των πωλιςεων που προζρχεται από τισ εξαγωγζσ. Διαπιςτϊκθκε πωσ το υψθλότερο
ποςοςτό (60,26%) απάντθςε πωσ οι εξαγωγζσ ςυνειςφζρουν μόλισ ζωσ 10% ςτο ςφνολο των
πωλιςεων τουσ. Σε κλαδικό επίπεδο, θ μεταποίθςθ και οι υπθρεςίεσ είναι οι κλάδοι που
εμφανίηουν ζντονθ εξωςτρζφεια ,με άνω του 50% των πωλιςεων να προζρχεται από τθν αλλοδαπι.

Διάγραμμα 2.14. Ροςοςτό πωλιςεων από εξαγωγικι δραςτθριότθτα (ανά κλάδο και γεωγραφικι κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα

Σελ. 23

Ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ππωσ παρουςιάςτθκε και ςτο διάγραμμα 2.13 τα εμπόδια που ενδεχομζνωσ αντιμετωπίηουν οι
ερωτϊμενεσ επιχειριςεισ ςτθν προςπάκειά τουσ να προωκιςουν τα προϊόντα – υπθρεςίεσ τουσ ςτο
εξωτερικό, δεν είναι αποτελοφν αποτρεπτικό παράγοντα ςτθν ανάπτυξθ εξωςτρεφοφσ χαρακτιρα.
Ζτςι, κατά τθν εξζταςθ των πικανϊν εμποδίων εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ δεν παρατθρικθκε
κάποιο ουςιαςτικό εφρθμα, αφοφ ςε μια κλίμακα από 1 ζωσ 5 (όπου 1: κακόλου ςθμαντικό – 5:
πολφ ςθμαντικό) όλα τα πικανά εμπόδια βακμολογικθκαν με τιμζσ κάτω από το 2, με
επικρατζςτερθ απάντθςθ το «κανζνα» που ςυγκζντρωςε κατά μζςο το 1,8 των απαντιςεων.
Διάγραμμα 2.15. Κυριότερα εμπόδια εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ (μζςοι όροι απαντιςεων, κλίμακα 1:
κακόλου ςθμαντικό – 5: πολφ ςθμαντικό, ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ο εξωςτρεφισ προςανατολιςμόσ των ΜΜΕ επιβεβαιϊνεται και από το διάγραμμα που ακολουκεί
ςφμφωνα με το οποίο μόλισ το 2% των επιχειριςεων ζχει ιδρφςει κυγατρικι εταιρεία ςτο εξωτερικό
ι ςυμμετζχει ςε κοινοπραξία (joint ventures) με μζλθ από το εξωτερικό.
Διάγραμμα 2.16. Φπαρξθ κυγατρικϊν ι κοινοπραξιϊν ςτο εξωτερικό (ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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2.4.4 Ζρευνα / ανάπτυξθ και καινοτομία
Η κεματικι αυτι ενότθτα ςτοχεφει ςτθν καταγραφι των επιχειριςεων που ζχουν υιοκετιςει νζεσ
τεχνολογίεσ και καταγράφει τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ καινοτομιϊν ςτθν εξζλιξθ των εν λόγω
επιχειριςεων κακϊσ και τθν τάςθ για χριςθ καινοτόμων διαδικαςιϊν ι προϊόντων από όςεσ
επιχειριςεισ δεν ζχουν εκςυγχρονιςτεί μζςω τθσ υιοκζτθςθσ νζων τεχνολογιϊν. Ραράλλθλα θ εν
λόγω κεματικι ενότθτα εςτιάηει ςτθν αποτφπωςθ τθσ ζνταξθσ τθσ καινοτομίασ μζςω αξιοποίθςθσ
του υπάρχοντοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και το βακμό κατάρτιςθσ του εφόςον αυτό απαιτικθκε, ι
τθν χριςθ νζου εξειδικευμζνου προςωπικοφ.
Σφμφωνα με τθν ζρευνα πεδίου πολφ μικρό ποςοςτό (μόλισ το 15% περίπου) των ΜΜ επιχειριςεων
ζχουν αναπτφξει - ειςάγει νζα προϊόντα ι υπθρεςίεσ κατά τθν τελευταία διετία. Ειδικότερα, με
μικρι διαφορά πρϊτοσ κατατάςςεται ο κλάδοσ του εμπορίου με 17%, ακολουκοφμενοσ από τον
κλάδο των υπθρεςιϊν με 16% και τον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ και του τουριςμοφ με 14% και 12%
αντίςτοιχα. Οι επιχειριςεισ που προςπακοφν να αξιοποιιςουν καινοτόμεσ διαδικαςίεσ είναι ςχεδόν
εξίςου μοιραςμζνεσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια, με μία μικρι διαφοροποίθςθ ςτθν Αττικι (17%) που
απζχει κατά 3 και 4 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ από τθν Κεντρικι Μακεδονία και τθν λοιπι Ελλάδα
αντίςτοιχα.
Ππωσ κατζδειξε θ ζρευνα, ο βαςικόσ λόγοσ που οι επιχειριςεισ δεν ςτρζφονται προσ τθν υιοκζτθςθ
καινοτόμων λφςεων δεν είναι θ δυςκολία πρόςβαςθσ ςε ςχετικι τεχνογνωςία που αποτυπϊνεται
ςτο 7,81% αλλά θ απροκυμία των επιχειριςεων (77,4% ) που καταγράφεται αυξθμζνθ ςε όλουσ
τουσ κλάδουσ και τισ γεωγραφικζσ περιφζρειεσ.
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Διάγραμμα 2.17. Ειςαγωγι νζου προϊόντοσ / υπθρεςίασ/ δραςτθριότθτασ τθν διετία 2010-2011 (ανά
κλάδο και γεωγραφικι κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ππωσ παρουςιάςτθκε και ςτο παραπάνω διάγραμμα μικρό είναι το ποςοςτό των επιχειριςεων που
αντιμετϊπιςε δυςκολίεσ ςτθν ειςαγωγι καινοτομίασ ςτθν δραςτθριότθτα τουσ. Κατά τθν εξζταςθ
των πικανϊν εμποδίων καινοτομίασ δεν αναδείχκθκε κάποιο ουςιαςτικό εφρθμα αφοφ ςτθν
κλίμακα από 1 ζωσ 5 (όπου 1: κακόλου ςθμαντικό – 5: πολφ ςθμαντικό) όλα τα πικανά εμπόδια
βακμολογικθκαν με τιμζσ κάτω από το 2, με επικρατζςτερεσ απαντιςεισ τθν «δυςκολία πρόςβαςθσ
ςε χρθματοδότθςθ» όπου κατά μζςο όρο βακμολογικθκε με 2 και το «υψθλό κόςτοσ» με μζςθ
βακμολογία 1,9. Ακολουκοφν θ «ζλλειψθ ηιτθςθσ καινοτομίασ» από τθν αγορά με μζςθ
βακμολογία 1,5 ενϊ με 1,4 βακμολόγθςαν κατά μζςο όρο οι ερωτϊμενοι τθν απάντθςθ «κανζνα
εμπόδιο».
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Διάγραμμα 2.18. Κυριότερα εμπόδια καινοτομίασ(μζςοι όροι απαντιςεων, κλίμακα 1: κακόλου
ςθμαντικό – 5: πολφ ςθμαντικό, ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Τα «εμπόδια πλθροφόρθςθσ ςε κζματα καινοτομίασ» βακμολογικθκαν με πολφ μικρό βακμό ςτθν
κλίμακα 1-5 (μόλισ 0,4 ςτα 5). Εξετάςτθκαν ςε μεγαλφτερο βάκοσ οι πθγζσ πλθροφόρθςθσ
καινοτομίασ και ωσ κυριότερθ πθγι καταγράφθκε θ ενδοεπιχειρθςιακι με 75% ενϊ τα
επαγγελματικά ςυνζδρια, οι εκκζςεισ κλπ υπολείπονται αρκετά με ποςοςτιαία κατανομι 53%.
Σθμαντικό ρόλο ςτθν πλθροφόρθςθ παίηουν και οι προμθκευτζσ των εταιρειϊν με 33%.
Αξιοςθμείωτο είναι πωσ εντοπίςτθκε αποχι ςτθν πλθροφόρθςθ από τα ιδρφματα ανϊτατθσ
εκπαίδευςθσ και άλλα μθ κερδοςκοπικά ερευνθτικά ινςτιτοφτα αφοφ ςυνειςφζρουν μόνο με 1%.

Διάγραμμα 2.19. Ρθγζσ πλθροφόρθςθσ καινοτομίασ (ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2011

2.4.5 Ανταγωνιςμόσ
Στθν ενότθτα αυτι γίνεται μία προςπάκεια εντοπιςμοφ των ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν και
πλεονεκτθμάτων

των

επιχειριςεων.

Σκοπόσ

είναι

θ

αποτφπωςθ

των

ανταγωνιςτικϊν

πλεονεκτθμάτων και πωσ αυτά ςχετίηονται με τθν υιοκζτθςθ νζων τεχνολογικϊν μζςων.
Για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν τάςθ του ανταγωνιςμοφ ακολουκείται και πάλι θ
μεκοδολογία υπολογιςμοφ των ιςορροπιϊν των απαντιςεων, ζτςι όπωσ ζχει περιγραφεί ςτθν
παράγραφο 2.4.2. Αρκεί να ςθμειωκεί ότι, θ κωδικοποίθςθ είναι «αφξθςθ» (Θ), «ςταςιμότθτα» (Ο)
και «μείωςθ» (Α). Σε κετικά (αν και όχι ιδιαίτερα υψθλά) επίπεδα κυμάνκθκε το ιςοηφγιο τθσ τάςθσ
ανταγωνιςμοφ (16% ςτο ςφνολο) με τον κλάδο του τουριςμοφ να παρουςιάηει τθν μεγαλφτερθ τιμι
(38%). Σε περιφερειακι διάςταςθ τα ιςοηφγια τθσ τάςθσ ανταγωνιςμοφ παρουςιάηουν μεγαλφτερεσ
τιμζσ ςτθν Κεντρικι Μακεδονία και τθν λοιπι Ελλάδα (τθσ τάξθσ του 20%) ςε ςχζςθ με το ιςοηφγιο
τθσ Αττικισ (8%)

Διάγραμμα 2.20. Τάςθ ανταγωνιςμοφ (ιςορροπίεσ απαντιςεων, ανά κλάδο και γεωγραφικι κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ωσ κυριότερα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα, οι επιχειριςεισ καταγράφουν τθν ποιότθτα των
προςφερόμενων προϊόντων / υπθρεςιϊν (42,05%) και τθν αναγνωριςιμότθτα τθσ επωνυμίασ (brand
name) (32,6%). Η χριςθ προςφορϊν ςε προϊόντα ι το χαμθλό κόςτοσ αυτϊν, δεν διαφαίνεται να
προςδίδει κάποιο πλεονζκτθμα ςτισ επιχειριςεισ για να ανταπεξζλκουν ςτον ανταγωνιςμό, αφοφ
μόνο το 15,21% και 4,38% αντίςτοιχα των ερωτθκζντων τα κεωροφν ωσ πλεονεκτιματα.
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Διάγραμμα 2.21. Ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα (ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

2.4.6 Αξιοποίθςθ ΤΡΕ
Στθ κεματικι αυτι ενότθτα, ςυλλζγονται ςτοιχεία που αφοροφν το επίπεδο χριςθσ τθσ
πλθροφορικισ και του διαδικτφου τθσ επιχείρθςθσ. Καταγράφεται το επίπεδο μθχανοργάνωςθσ
(λογιςτιριο, logistics, ERP, εταιρικι ιςτοςελίδα, e-shop, κλπ) και ο βακμόσ που αυτό ενιςχφει τθν
λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και υποβοθκά τθν αφξθςθ των πωλιςεων.
Στον τομζα των υποδομϊν ΤΡΕ, οι ΜΜΕ εντοπίηονται εκςυγχρονιςμζνεσ αφοφ ςχεδόν ςτο ςφνολο
τουσ διακζτουν θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ (99,86%) και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (98,03%). Υψθλό
ποςοςτό επιχειριςεων διακζτει εταιρικι ιςτοςελίδα (73,28%), ενϊ περίπου το 60% κάνει χριςθ
μθχανογραφθμζνου λογιςτθρίου. Το ενδιαφζρον των επιχειριςεων φαίνεται να επικεντρϊνεται
επίςθσ και ςτθν εφαρμογι παραγγελιολθψιϊν μζςω διαδικτφου (e-shop) με το 25,74% των ΜΜΕ να
παρζχουν τθν δυνατότθτα αυτι ςτουσ πελάτεσ τουσ. Το ποςοςτό αυτό, αν και δεν είναι υψθλό, είναι
ουςιαςτικό λαμβάνοντασ υπόψθ πωσ θ χριςθ e-shop δεν μπορεί να εφαρμοςτεί από το ςφνολο του
δείγματοσ.
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Διάγραμμα 2.22. Υποδομζσ ΤΡΕ (ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Από τισ επιχειριςεισ που κάνουν χριςθ παραγγελιολθψιϊν μζςω διαδικτφου (25,74%), ηθτικθκε να
προςδιορίςουν το ποςοςτό των πωλιςεων που προζρχεται αυτζσ. Ραρατθροφμε πωσ πάνω από τισ
μιςζσ επιχειριςεισ (55,63%) διλωςαν πωσ το ποςοςτό πωλιςεων μζςω e-shop είναι κάτω από 10%,
ενϊ ουςιαςτικι ςυνειςφορά του (πάνω από 50% των πωλιςεων) παρατθρείται ςτο 12,58% των
ΜΜΕ. Σε κλαδικό επίπεδο, ο τουριςμόσ ζχει ενςωματϊςει τθν χριςθ e-shop ςε μεγαλφτερο βακμό
από τουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ, με τον κλάδο του εμπορίου να ακολουκεί, κάτι που ιταν
αναμενόμενο βάςει των παρεχόμενων προϊόντων – υπθρεςιϊν.

Διάγραμμα 2.23. Ροςοςτό πωλιςεων μζςω διαδικτφου (ανά κλάδο και γεωγραφικι κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Η χριςθ του διαδικτφου από τισ ΜΜΕ ποικίλει ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ,
δεδομζνου ότι το ςφνολο των παρεχόμενων επιλογϊν βακμολογικθκε ςχεδόν ιςοβαρϊσ με τιμζσ
από 2,4 ζωσ 3 ςε κλίμακα από 1 ζωσ 5. (όπου 1 ςθμαίνει «κακόλου» και το 5 «αποκλειςτικά»).
Ειδικότερα με 3 βακμολογικθκε θ χριςθ του διαδικτφου για ςυναλλαγζσ με το δθμόςιο (εφορία,
ταμεία κλπ), με 2,6 θ χριςθ του ςε ςυναλλαγζσ με τράπεηεσ και με 2,5 θ χριςθ του για επικοινωνία
και διαφιμιςθ ςε πελάτεσ.

Διάγραμμα 2.24. Χριςθ διαδικτφου (μζςοι όροι απαντιςεων, κλίμακα 1: κακόλου– 5: αποκλειςτικά,
ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

2.4.7 Ανκρϊπινο δυναμικό
Η ενότθτα ανκρϊπινου δυναμικοφ εςτιάηει ςτθν καταγραφι των ενεργειϊν που δυνθτικά
αναλαμβάνουν οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
μζςω ςυγκεκριμζνων δράςεων και ςτον εντοπιςμό του βακμοφ εξειδίκευςθσ του προςωπικοφ που
απαςχολοφν.
Τα αποτελζςματα, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο διάγραμμα 2.25, καταδεικνφουν πωσ οι ΜΜΕ ςε
μεγάλο ποςοςτό (70,05%) δεν ζχουν προχωριςει ςε καμία ενζργεια κατάρτιςθσ του προςωπικοφ
τουσ κατά τθν τελευταία διετία (2010-2011). Με μικρό ποςοςτό εμφάνιςθσ καταγράφονται δράςεισ
όπωσ ενδοεπιχειρθςιακά προγράμματα κατάρτιςθσ (10,16%), ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια-θμερίδεσ
(10,03%), επιχειρθςιακά προγράμματα κατάρτιςθσ τρίτων φορζων (7,97%) και επιδοτοφμενα
προγράμματα κατάρτιςθσ (6,46%).
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Διάγραμμα 2.25. Δράςεισ κατάρτιςθσ / ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ (2010-2011, ςφνολο ΜΜΕ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ωσ προσ τον βακμό εξειδίκευςθσ του προςωπικοφ, το ιςοηφγιο καταγράφεται υψθλά κετικό
(91,76%). Σε κλαδικό επίπεδο το υψθλότερο ιςοηφγιο παρατθρείται ςτον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ
(97%), με το κλάδο του εμπορίου και των υπθρεςιϊν να ακολουκεί (94%), ενϊ το ιςοηφγιο ςτον
κλάδο του τουριςμοφ υπολείπεται αρκετά (83%). Ωσ προσ τθν γεωγραφικι κζςθ, θ Αττικι με τθν
Κεντρικι Μακεδονία παρουςιάηουν παρεμφερείσ τιμζσ ιςοηυγίου (95% και 96% αντίςτοιχα) με τθν
λοιπι Ελλάδα να καταγράφει χαμθλότερεσ τιμζσ ιςοηυγίου (87%).

Διάγραμμα 2.26. Εξειδίκευςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ (ιςορροπίεσ απαντιςεων, ανά κλάδο και
γεωγραφικι κζςθ)

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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ΚΥΙΑ ΕΥΗΜΑΤΑ

Ο απολογιςμόσ τθσ πορείασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων το 2011, ζτςι όπωσ προκφπτει από τισ
εκτιμιςεισ για τθν εξζλιξθ βαςικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν, διαμορφϊνεται ζντονα αρνθτικόσ. Η
ςυντριπτικι πλειοψθφία των επιχειριςεων εκτιμά ότι οι πωλιςεισ, διαμορφϊκθκαν ςε χαμθλότερα
επίπεδα το 2011 ζναντι του 2010. Επίςθσ, θ πλειοψθφία των εμπορικϊν επιχειριςεων τθσ ζρευνασ
δθλϊνει ότι χαμθλότερα ιταν και τα επίπεδα απαςχόλθςθσ το 2011. Από γεωγραφικι ςκοπιά, οι
επιχειριςεισ που εδρεφουν ςτθν Ρεριφζρεια τθσ Αττικισ εμφάνιςαν τθ χειρότερθ εικόνα ςε όρουσ
πωλιςεων και απαςχόλθςθσ.
Ανάλογθ με τθν εικόνα των πωλιςεων είναι και θ εικόνα για τθν κερδοφορία, όπου οι κερδοφόρεσ
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ φαίνεται να μειϊκθκαν αιςκθτά το 2011 ζναντι του 2010 (16%), με
αποτζλεςμα ςχεδόν οι μιςζσ επιχειριςεισ (58%) να δθλϊνουν κερδοφόρεσ ςτο 2011. Ωσ βαςικοί
παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα καταγράφθκαν θ μείωςθ τθσ
ηιτθςθσ και οι κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν. Στα δθμοφιλζςτερα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ
οικονομικισ κρίςθσ εντάςςονται ο περιοριςμόσ του κόςτουσ λειτουργίασ και θ μείωςθ τιμϊν, ενϊ
ςφνθκθσ τρόποσ οικονομικισ ανάκαμψθσ των επιχειριςεων κεωρικθκε θ μείωςθ προςωπικοφ, ο
περιοριςμόσ δραςτθριότθτασ και θ αφξθςθ παροχϊν ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ.
Αντιπαρακζτοντασ τισ εκτιμιςεισ για το 2011 με τισ προβλζψεισ για το 2012, είναι φανερό ότι θ
άποψθ των επιχειρθματιϊν για τθν πορεία τθσ επιχειρθματικότθτασ είναι εξαιρετικά δυςμενζςτερθ
ςε ςχζςθ με το 2011. Ειδικότερα, ιδιαίτερα αρνθτικζσ φαίνεται να είναι οι εκτιμιςεισ για τθν πορεία
των πωλιςεων για το 2012, ενϊ πιο μετριοπακείσ εμφανίηονται οι επιχειρθματίεσ για τθν
αντίςτοιχθ πορεία τθσ απαςχόλθςθσ. Πςον αφορά τον τραπεηικό δανειςμό και τισ επενδυτικζσ
δαπάνεσ, θ πλειοψθφία των επιχειριςεων ζχει δϊςει ουδζτερεσ απαντιςεισ (ςχετικι ςταςιμότθτα
τθσ κατάςταςθσ ςτο 2011 ςε ςχζςθ με το 2010). Ωςτόςο, οι απαιςιόδοξεσ προβλζψεισ
εξακολουκοφν να είναι περιςςότερεσ από τισ αιςιόδοξεσ.
Οι ΜΜΕ καταγράφονται ωσ ιδιαίτερα εςωςτρεφείσ με το 79 % να δθλϊνει πωσ δεν ζχει εξαγωγικι
δραςτθριότθτα και το 72% να μθν επικυμεί να ξεκινιςει. Από αυτζσ που αναπτφςςουν εξαγωγικι
δραςτθριότθτα πάνω από τισ μιςζσ (60%) δθλϊνουν πωσ θ ςυνειςφορά των εξαγωγϊν ςτο ςφνολο
των πωλιςεων τουσ δεν ξεπερνά το 10%.
Σε επίπεδο καινοτομίασ θ εικόνα που εμφανίηουν οι ΜΜΕ δεν είναι καλφτερθ, εφόςον το 77% των
επιχειριςεων διλωςε πωσ δεν είναι είχε πρόκεςθ να ειςάγει νζα καινοτόμα προϊόντα τθν διετία
2010-2011. Στθν αναηιτθςθ εμποδίων καινοτομίασ δεν αναδείχκθκε κάποιο πρόβλθμα το οποίο να
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παρουςιάηει ιδιαίτερθ βαρφτθτασ, ωςτόςο καταγράφθκαν ωσ μζτριοι αναςταλτικοί παράγοντεσ
αφενόσ θ δυςκολία πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ και αφετζρου το υψθλό κόςτοσ, ςε βακμό 2 και
1,9 ςε κλίμακα 1 ζωσ 5 (1 δεν αποτελεί εμπόδιο και 5 είναι ουςιαςτικό εμπόδιο)
Πςον αφορά τισ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ, θ πλειοψθφία των επιχειριςεων εκτιμά ότι αυτζσ δεν
ζχουν υποςτεί ςθμαντικζσ μεταβολζσ τθν διετία 2010-2011. Σε επίπεδο κλάδων, θ τάςθ
ανταγωνιςμοφ εντοπίηεται αυξθμζνθ ςτον κλάδο του τουριςμοφ. Ωσ ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα
των ΜΜΕ καταγράφθκαν θ ποιότθτα των παρεχόμενων προϊόντων και αναγνωριςιμότθτα τθσ
επωνυμίασ (brand name).
Οι εγκατεςτθμζνεσ υποδομζσ ΤΡΕ των ΜΜΕ κρίνονται ικανοποιθτικζσ με αρκετά περικϊρια
βελτίωςθσ. Αιςκθτι γίνεται θ εμφάνιςθ τθσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςυςτθμάτων
παραγγελιολθψίασ (e-shop), ενϊ θ ςυνειςφορά τουσ ςτισ ςυνολικζσ πωλιςεισ των επιχειριςεων
βρίςκεται ακόμα ςε χαμθλά επίπεδα.
Τα αποτελζςματα που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ δεν είναι
ενκαρρυντικά, με το 70% των επιχειριςεων να μθν ζχει ςυμμετάςχει ςε κάποια δραςτθριότθτα
κατάρτιςθσ τθν διετία 2010-2011. Ππωσ καταγράφει θ ζρευνα, αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ
ότι το 96% των επιχειριςεων δθλϊνει ικανοποιθμζνο με τον βακμό εξειδίκευςθσ του προςωπικοφ
τουσ.
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Ρ Α Α  Τ Η Μ Α – Α : Ρ Ι Ν Α Κ Ε Σ Α Ρ Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ ΑΤ Ω Ν Ε  Ε Υ Ν Α Σ

Α.1. ΔΗΜΟΓΑΦΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Ρίνακασ Α.1. Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά δείγματοσ
% κατανομι επιχειριςεων δείγματοσ ανά κατθγορία
Ανϊνυμθ Εταιρεία
Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ
Μονοπρόςωπθ ΕΡΕ
Ετερόρρυκμθ εταιρεία
Ομόρρυκμθ Εταιρεία
Νομικι μορφι
Ατομικι Επιχείρθςθ
Συνεταιριςμόσ
Κοινωνία Δικαίου
Ναυτιλιακι Εταιρεία Ρλοίων Αναψυχισ
Ναυτικι Εταιρεία (Ν. 959 79)
Εμπόριο
Υπθρεςίεσ
Κλάδοσ
Μεταποίθςθ
Τουριςμόσ
Αττικι
Ρελοπόννθςοσ
Δυτικι Ελλάδα
Ήπειροσ
Κεντρικι Μακεδονία
Ανατολικι Μακεδονία, Θράκθ
Ρεριφζρεια
Δυτικι Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
Θεςςαλία
Κριτθ
Νότιο Αιγαίο
Βόρειο Αιγαίο
Ιόνια Νθςιά
Σφνολο δείγματοσ
Επιχειριςεισ

%
22,38
7,25
22,75
4,13
30,00
12,13
0,75
0,13
0,25
0,25
41,88
8,75
26,25
23,13
43,63
4,00
3,00
2,38
17,75
5,63
2,25
1,50
4,25
6,13
3,75
2,38
3,38
Αρικμόσ
800
Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Ρίνακασ Α.2. Λοιπά χαρακτθριςτικά δείγματοσ
% κατανομι επιχειριςεων δείγματοσ ανά κατθγορία
1900-1960
1960-1970
1970-1980
1980-1990
Χρονολογία
ίδρυςθσ
1990-2000
2000-2010
2010-2012
250 & άνω άτομα
Ενεργι
Ανενεργι
Στρϊμα
απαςχόλθςθσ
Ζκλειςε
Υπό εκκακάριςθ.
Σφνολο δείγματοσ
Επιχειριςεισ

%
1,88
2,63
7,75
17,88
25,13
44,00
0,75
0,00
91,38
1,00
6,25
1,38
Αρικμόσ
800
Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα

Σελ. 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Α
ΡΑΑΤΗΜΑ

Ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2011

Α.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

Ρίνακασ Α.3. Αρικμόσ εργαηομζνων το 2011
0 – 9 άτομα
10 – 49 άτομα
50 – 249 άτομα

250 & άνω άτομα

90,72%

7,56%

1,72%

0,00%

Υπθρεςίεσ

80,00%

18,57%

1,43%

0,00%

Μεταποίθςθ

64,86%

22,70%

12,43%

0,00%

Τουριςμόσ

63,24%

28,11%

8,65%

0,00%

Αττικι

79,58%

15,85%

4,58%

0,00%

Κεντρικι Μακεδονία

76,98%

17,27%

5,76%

0,00%

Λοιπι Ελλάδα

72,73%

19,48%

7,79%

0,00%

76,20%

17,65%

6,16%

0,00%

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

Ρίνακασ Α.4. Είδοσ απαςχόλθςθσ
0-25% Ρλιρθσ
25-50% Ρλιρθσ

50-75% Ρλιρθσ

75-100% Ρλιρθσ

12,37%

3,09%

5,84%

78,69%

Υπθρεςίεσ

7,14%

5,71%

4,29%

82,86%

Μεταποίθςθ

9,73%

5,95%

2,70%

81,62%

Τουριςμόσ

35,68%

3,78%

2,16%

58,38%

Αττικι

11,97%

4,23%

3,87%

79,93%

Κεντρικι Μακεδονία

10,07%

5,04%

5,76%

79,14%

Λοιπι Ελλάδα

25,00%

3,90%

3,25%

67,86%

17,10%

4,24%

3,97%

74,69%

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

Ρίνακασ Α.5. Κφκλοσ εργαςιϊν 2011
ζωσ 2 εκ. €
2 εκ. – 10 εκ. €
10 εκ – 50 εκ. €

50 εκ. € και άνω

88,73%

9,86%

1,41%

0,00%

Υπθρεςίεσ

90,00%

10,00%

0,00%

0,00%

Μεταποίθςθ

73,91%

21,20%

4,89%

0,00%

Τουριςμόσ

81,62%

18,38%

0,00%

0,00%

Αττικι

82,92%

14,95%

2,14%

0,00%

Κεντρικι Μακεδονία

82,61%

15,94%

1,45%

0,00%

Λοιπι Ελλάδα

83,88%

14,47%

1,64%

0,00%

83,26%

14,94%

1,80%

0,00%

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα

Σελ. 37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Α
ΡΑΑΤΗΜΑ

Ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2011

Ρίνακασ Α.6. Ενεργθτικό 2011
ζωσ 2 εκ. €
2 εκ. – 10 εκ. €

% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

10 εκ – 43 εκ. €

43 εκ. € και άνω

90,29%

8,27%

1,44%

0,00%

Υπθρεςίεσ

85,51%

11,59%

1,45%

1,45%

Μεταποίθςθ

75,14%

16,02%

8,29%

0,55%

Τουριςμόσ

80,45%

15,64%

3,91%

0,00%

Αττικι

83,21%

12,77%

3,28%

0,73%

Κεντρικι Μακεδονία

84,96%

12,78%

2,26%

0,00%

Λοιπι Ελλάδα

83,00%

12,00%

5,00%

0,00%

83,45%

12,45%

3,82%

0,28%

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Α.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΣΗ
Ρίνακασ Α.7. Μεγζκθ επιχείρθςθσ 2011 ζναντι 2010 (Ρωλιςεισ)
Αφξθςθ
Σταςιμότθτα

% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

Μείωςθ

16,49%

9,97%

73,54%

Υπθρεςίεσ

22,86%

11,43%

65,71%

Μεταποίθςθ

22,16%

10,27%

67,57%

Τουριςμόσ

29,19%

14,59%

56,22%

Αττικι

20,07%

8,10%

71,83%

Κεντρικι Μακεδονία

22,30%

7,91%

69,78%

Λοιπι Ελλάδα

23,05%

15,91%

61,04%

21,75%

11,35%

66,89%

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ρίνακασ Α.8. Μεγζκθ επιχείρθςθσ 2011 ζναντι 2010 (Ρωλιςεισ)
Αφξθςθ
Σταςιμότθτα

% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

Σφνολο δείγματοσ

Μείωςθ

6,55%

61,03%

32,41%

Υπθρεςίεσ

4,29%

58,57%

37,14%

Μεταποίθςθ

7,03%

51,35%

41,62%

Τουριςμόσ

12,97%

65,41%

21,62%

Αττικι

8,48%

54,77%

36,75%

Κεντρικι Μακεδονία

7,19%

59,71%

33,09%

Λοιπι Ελλάδα

8,12%

63,64%

28,25%

21,75%

8,08%

59,45%
Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Η κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα

Σελ. 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Α
ΡΑΑΤΗΜΑ

Ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2011

Ρίνακασ Α.9. Η επιχείρθςθ ιταν κερδοφόρα
2011
% κατανομι απαντιςεων

Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

2010

Ναι

Πχι

Ναι

Πχι

Εμπόριο

56,40%

43,60%

76,60%

23,40%

Υπθρεςίεσ

61,43%

38,57%

77,14%

22,86%

Μεταποίθςθ

60,00%

40,00%

75,96%

24,04%

Τουριςμόσ

56,76%

43,24%

66,67%

33,33%

Αττικι

57,04%

42,96%

77,06%

22,94%

Κεντρικι Μακεδονία

58,27%

41,73%

76,47%

23,53%

Λοιπι Ελλάδα

58,50%

41,50%

69,97%

30,03%

57,89%

42,11%

73,96%

26,04%

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ρίνακασ Α.10. Ραράγοντεσ που περιορίηουν τθν τρζχουςα επιχειρθματικι δραςτθριότθτά
Ραράγοντεσ που περιορίηουν τθν τρζχουςα
% κατανομι
Μζςοι όροι απαντιςεων (κλίμακα 1:
επιχειρθματικι δραςτθριότθτά
απαντιςεων
κακόλου πικανό – 5: πολφ πικανό)
2,75%
0,1
Κανζνασ
Χαμθλό επίπεδο κατάρτιςθσ/εξειδίκευςθσ
προςωπικοφ

26,24%

0,1

Υψθλό κόςτοσ εργαςίασ
Υψθλό κόςτοσ χρθματοδότθςθσ (π.χ. επιτόκια
δανειςμοφ)

31,18%

1,3

36,40%

1,6

Ρεριοριςτικό κεςμικό πλαίςιο/γραφειοκρατία
Ρτϊχευςθ / κλείςιμο επιχειρθματικϊν
ςυνεργατϊν (πελατϊν ι προμθκευτϊν)
Δφςκολθ πρόςβαςθ ςε τραπεηικό
δανειςμό/χρθματοδότθςθ
Μείωςθ των πιςτωτικϊν ορίων από τουσ
προμθκευτζσ

37,23%

1,8

37,36%

1,9

46,70%

1,9

60,99%

2,3

Κακυςτεριςεισ ςτισ πλθρωμζσ από τουσ πελάτεσ

82,28%

3,0

1,6

4,1

Ζλλειψθ / μείωςθ ηιτθςθσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Ρίνακασ Α.11. Μζτρα αντιμετϊπιςθσ οικονομικισ κρίςθσ
Μζτρα αντιμετϊπιςθσ οικονομικισ κρίςθσ

% κατανομι απαντιςεων
3,69%

Κανζνα
Δθμιουργία ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν

5,47%

Ρεριοριςμόσ περιόδου λειτουργίασ

7,66%

Αλλαγι τόπου εγκατάςταςθσ

7,66%

Επζκταςθ πωλιςεων ςτο εξωτερικό

8,76%

Αλλαγι προμθκευτϊν

11,76%

Επζκταςθ ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ

16,55%

Αφξθςθ παροχϊν / προςφορϊν ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ

37,35%

Ρεριοριςμόσ δραςτθριότθτασ

37,89%

Μείωςθ προςωπικοφ

41,72%

Μείωςθ τιμϊν

69,36%
80,98%

Ρεριοριςμόσ κόςτουσ λειτουργίασ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ρίνακασ Α.12. Μζτρα κατά τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςχετιηόμενα με το ανκρϊπινο δυναμικό τθν διετία 2010-2011
Μζτρα αντιμετϊπιςθσ οικονομικισ κρίςθσ

% κατανομι απαντιςεων
6,29%

Μθ επιδοτοφμενεσ προςλιψεισ
Μείωςθ των ωρϊν εργαςίασ

6,70%

Κακιζρωςθ μερικισ απαςχόλθςθσ
Ρροςλιψεισ μζςω επιδοτοφμενων προγραμμάτων προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ (π.χ.
προγράμματα ΟΑΕΔ)

6,70%

Μειϊςεισ μιςκϊν

14,23%

Απολφςεισ (όχι τυχόν οικιοκελείσ αποχωριςεισ)

33,52%

9,85%

46,37%

Καμία

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ρίνακασ Α.13. Ρροβλζψεισ 2012 ζναντι 2011
Ρροβλζψεισ

Αφξθςθ
10,53%

Μείωςθ
71,68%

Σταςιμότθτα
17,78%

Απαςχόλθςθ

5,06%

30,78%

64,16%

0,00%

Επενδυτικζσ δαπάνεσ

3,07%

18,69%

38,95%

39,29%

Τραπεηικόσ δανειςμόσ

7,52%

33,93%

17,92%

40,63%

0,00%

0,41%

4,79%

94,80%

Ρωλιςεισ

Άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ

ΔΓ/ΔΑ
0,00%

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Α.4 ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ
Ρίνακασ Α.14. Εξαγωγικι δραςτθριότθτα
ΝΑΙ
ΟΧΙ, αντιμετωπίηει δυςκολίεσ

% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

ΟΧΙ, δεν επικυμεί

24,05%

7,90%

68,04%

Υπθρεςίεσ

5,71%

5,71%

88,57%

Μεταποίθςθ

42,70%

11,89%

45,41%

Τουριςμόσ

1,62%

0,00%

98,38%

Αττικι

25,35%

9,51%

65,14%

Κεντρικι Μακεδονία

29,50%

7,19%

63,31%

Λοιπι Ελλάδα

13,96%

3,90%

82,14%

21,34%

6,70%

71,96%

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ρίνακασ Α.15. Ροςοςτό πωλιςεων από εξαγωγικι δραςτθριότθτα
κάτω από 10%
10% - 25%
25% - 50%
% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
68,66%
11,94%
4,48%
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

πάνω από 50%
14,93%

Υπθρεςίεσ

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Μεταποίθςθ

53,25%

15,58%

6,49%

24,68%

Τουριςμόσ

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Αττικι

63,77%

14,49%

5,80%

15,94%

Κεντρικι Μακεδονία

65,00%

20,00%

2,50%

12,50%

Λοιπι Ελλάδα

50,00%

7,14%

9,52%

33,33%

60,26%

13,91%

5,96%

19,87%

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ρίνακασ Α.16. Εμπόδια εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ
Εμπόδια εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ
Κανζνα

% κατανομι απαντιςεων
36,32%

Ζλλειψθ γνϊςθσ των ξζνων αγορϊν

8,46%

Ρροβλιματα γλϊςςασ

2,99%

Ζλλειψθ κεφαλαίου

19,40%

Δαςμολογικά εμπόδια τθσ χϊρασ προοριςμοφ
Μθ δαςμολογικά εμπόδια (π.χ. γραφειοκρατία, διαφορετικοί κανονιςμοί μεταξφ
χωρϊν)

5,47%
17,91%

Η φφςθ του προϊόντοσ/τθσ υπθρεςίασ κακιςτά δφςκολεσ τισ εξαγωγζσ

21,89%

Ζλλειψθ εςωτερικισ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ

13,43%
Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Ρίνακασ Α.17. Φπαρξθ κυγατρικϊν ι κοινοπραξιϊν ςτο εξωτερικό
Ναι
% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
1,38%
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

Πχι
98,62%

Υπθρεςίεσ

1,43%

98,57%

Μεταποίθςθ

4,86%

95,14%

Τουριςμόσ

0,54%

99,46%

Αττικι

2,83%

97,17%

Κεντρικι Μακεδονία

3,60%

96,40%

Λοιπι Ελλάδα

0,65%

99,35%

2,05%

97,95%

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Α.5 ΖΕΥΝΑ / ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ρίνακασ Α.18. Ειςαγωγι νζου προϊόντοσ/ υπθρεςίασ/ διαδικαςίασ
ΝΑΙ
ΟΧΙ, αντιμετϊπιηε δυςκολίεσ
% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
16,90%
7,93%
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

ΟΧΙ, δεν επικυμοφςε
75,17%

Υπθρεςίεσ

15,71%

7,14%

77,14%

Μεταποίθςθ

14,05%

8,65%

77,30%

Τουριςμόσ

11,89%

7,03%

81,08%

Αττικι

17,31%

7,77%

74,91%

Κεντρικι Μακεδονία

14,39%

7,19%

78,42%

Λοιπι Ελλάδα

12,66%

8,12%

79,22%

14,79%

7,81%

77,40%

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ρίνακασ Α.19. Εμπόδια καινοτομίασ
Εμπόδια καινοτομίασ

% κατανομι απαντιςεων
28,83%

Κανζνα
Ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ ςε κζματα καινοτομίασ

7,36%

Μθ δυνατότθτα χριςθσ νζων τεχνολογιϊν (ζλλειψθ γνϊςθσ/ικανοτιτων)

4,91%

Ζλλειψθ καταρτιςμζνου/εξειδικευμζνου προςωπικοφ

6,13%

Υψθλό κόςτοσ

38,65%

Δφςκολθ πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ

39,88%

Δυςκολία προςταςίασ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ

0,61%

Ζλλειψθ ηιτθςθσ για καινοτομία από τθν αγορά

29,45%
Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Ρίνακασ Α.20. Ρθγζσ πλθροφόριςθσ καινοτομίασ
Ρθγζσ πλθροφόριςθσ καινοτομίασ

% κατανομι απαντιςεων
75,14%

Μζςα ςτθν ίδια τθν επιχείρθςθ (ςυνεργάτεσ, προςωπικό)
Ρρομθκευτζσ

33,10%

Ρελάτεσ

8,65%

Ανταγωνιςτζσ και άλλεσ επιχειριςεισ του ίδιου κλάδου
Ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ι άλλα μθ κερδοςκοπικά ερευνθτικά
ινςτιτοφτα

17,17%
0,82%
53,16%

Επαγγελματικά ςυνζδρια, περιοδικά, εκκζςεισ, παρουςιάςεισ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Α.6 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σταςιμότθτα

Μείωςθ

39,31%

31,72%

28,97%

Υπθρεςίεσ

37,14%

38,57%

24,29%

Μεταποίθςθ

35,68%

32,97%

31,35%

Τουριςμόσ

54,59%

28,65%

16,76%

Αττικι

39,22%

30,04%

30,74%

Κεντρικι Μακεδονία

45,32%

29,50%

25,18%

Λοιπι Ελλάδα

43,18%

34,74%

22,08%

42,05%

31,92%

26,03%

% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

Ρίνακασ Α.21. Τάςθ ανταγωνιςμοφ
Αφξθςθ

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ρίνακασ Α.22. Ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα
Ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα
Ρροςφζρουμε προϊόντα / υπθρεςίεσ ςε χαμθλό κόςτοσ

% κατανομι απαντιςεων
4,38%

Ρροςφζρουμε ποιοτικά προϊόντα / υπθρεςίεσ

42,05%

Δραςτθριοποιοφμαςτε ςε μία μικρι και πολφ εξειδικευμζνθ αγορά (niche market)

5,75%

Η επωνυμία μασ (brand-name) αναγνωρίηεται ςτθν αγορά

32,60%

Ρροβαίνουμε ςε παροχζσ / προςφορζσ ςε προϊόντα / υπθρεςίεσ

15,21%
Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Α.7 ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΡΕ
Ρίνακασ Α.23. Υποδομζσ ΤΡΕ
Υποδομζσ ΤΡΕ

% κατανομι απαντιςεων
99,86%

Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτισ
Σφνδεςθ με το διαδίκτυο

98,03%

Εταιρικι ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο

73,28%

Μθχανογράφθςθ ςτο λογιςτιριο

59,77%

Μθχανογράφθςθ ςτθν αποκικθ (logistics)

43,46%

Λογιςμικό πρόγραμμα ERP
Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ παραγγελιϊν/αγορϊν μζςω διαδικτφου (π.χ. eshop)

35,02%
25,74%
Πθγι: Ζρευνα πεδίου

% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

Ρίνακασ Α.24. Ροςοςτό πωλιςεων από το διαδίκτυο
κάτω από 10%
10% - 25%
25% - 50%

πάνω από 50%

58,82%

20,59%

8,82%

11,76%

Υπθρεςίεσ

85,71%

0,00%

14,29%

0,00%

Μεταποίθςθ

90,91%

4,55%

0,00%

4,55%

Τουριςμόσ

43,18%

27,27%

13,64%

15,91%

Αττικι

57,63%

11,86%

15,25%

15,25%

Κεντρικι Μακεδονία

63,64%

31,82%

0,00%

4,55%

Λοιπι Ελλάδα

51,43%

25,71%

10,00%

12,86%

55,63%

21,19%

10,60%

12,58%

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ρίνακασ Α.25. Χριςθ διαδικτφου (1 «κακόλου» ζωσ 5 «αποκλειςτικά»)
Βακμόσ
Στισ ςυναλλαγζσ τθσ με το δθμόςιο (εφορία,
ταμεία, κλπ.)

1
33,79%

2
6,29%

3
14,36%

4
20,93%

5
24,21%

Στισ τραπεηικζσ τθσ ςυναλλαγζσ (web banking)
Για να διαφθμίηεται ςε πελάτεσ (ενθμζρωςθ για
νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ, ενθμζρωςθ για
προςφορζσ κ.λ.π.)
Για να επικοινωνεί με πελάτεσ και να λαμβάνει
παραγγελίεσ
Για να επικοινωνεί με προμθκευτζσ και να δίνει
παραγγελίεσ

38,30%

11,49%

13,13%

22,44%

14,23%

27,22%

23,80%

23,94%

19,97%

4,65%

29,00%

23,67%

19,56%

21,75%

5,61%

37,07%

19,29%

15,46%

17,65%

10,12%

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Α.8 ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ρίνακασ Α.26. Δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ / ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ
Δραςτθριότθτεσ

% κατανομι απαντιςεων
70,05%

Καμία
Ενδο-επιχειρθςιακά προγράμματα κατάρτιςθσ

10,16%

Επιχειρθςιακά προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται από τρίτουσ φορείσ

7,97%

Επιδοτοφμενα προγράμματα κατάρτιςθσ

6,46%

Ρρακτικι άςκθςθ (on-the-job training)

1,51%

Συμμετοχι ςε ςυνζδρια, θμερίδεσ και διαλζξεισ

10,03%
0,82%

Επιςκζψεισ μελζτθσ ςε άλλουσ οργανιςμοφσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου

Ρίνακασ Α.27. Εξειδίκευςθ προςωπικοφ
Ναι

Πχι

96,89%

3,11%

Υπθρεςίεσ

97,14%

2,86%

Μεταποίθςθ

98,38%

1,62%

Τουριςμόσ

91,30%

8,70%

Αττικι

97,52%

2,48%

Κεντρικι Μακεδονία

97,84%

2,16%

Λοιπι Ελλάδα

93,49%

6,51%

95,88%

4,12%

% κατανομι απαντιςεων
Εμπόριο
Κλάδοσ

Ρεριφζρεια

Σφνολο δείγματοσ

Πθγι: Ζρευνα πεδίου
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Ρ Α Α  Τ Η Μ Α – Β : Ε  Ω Τ Η Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Τ Η Σ Ε  Ε Υ Ν Α Σ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ
Όςα από τα παρακάτω ςτοιχεία είναι δυνατόν ςυμπλθρώνονται από τον ςυνεντευξιαςτι και επιβεβαιώνονται
κατά τθν ζναρξθ τθσ τθλεφωνικισ ςυνζντευξθσ. Αν υπάρχουν ςτοιχεία που δεν παρζχονται, ερωτοφνται κατά
τθν ζναρξθ τθσ τθλεφωνικισ ςυνζντευξθσ.

Επωνυμία :
Νομικι Μορφι:
Κωδικόσ Κλάδου ICAP:
Ζτοσ ίδρυςθσ:
Κφρια δραςτθριότθτα (τετραψιφιοσ
κωδικόσ NACE Rev 2):
Κωδικόσ αρικμόσ δραςτθριότθτασ
(τετραψιφιοσ κωδικόσ Κ.Α.Δ.)
Ρεριφζρεια:
Τθλζφωνο:
Fax:
E-mail:
Ονομ/μο ςυνεντευξιαηόμενου:
Θζςθ ςτθν εταιρεία:
Ερευνθτισ:
Ημερ/νια διεξαγωγισ τθλεφωνικισ
ςυνζντευξθσ:
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Ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2011

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

1.1. Ρόςα άτομα εργάηονταν ςτθν επιχείρθςι ςασ το 2011;
0 – 9 άτομα

10 – 49 άτομα

50 – 249 άτομα

250 & άνω άτομα

Αρικμόσ ατόμων

1.2. Σε τι ποςοςτό (%) τα παραπάνω άτομα εργάηονταν με πλιρθ και μερικι απαςχόλθςθ το 2011;
(εκτίμθςθ)
Ρλιρθσ απαςχόλθςθ (%)

Μερικι απαςχόλθςθ (%)

1.3 Ροιο ιταν το φψοσ του κφκλου εργαςιϊν (πωλιςεισ) τθσ επιχείρθςισ ςασ το ζτοσ 2011;
ζωσ 2 εκ. €

2 εκ. – 10 εκ. €

10 εκ – 50 εκ. €

50 εκ. € και άνω

Ρωλιςεισ (αξία)

1.4. Ροιο ιταν το φψοσ του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςισ ςασ το 2011;
ζωσ 2 εκ. €

2 εκ. – 10 εκ. €

10 εκ – 43 εκ. €

43 εκ. € και άνω

Ενεργθτικό (αξία)

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΣΗ

2.1. Ρϊσ διαμορφϊκθκαν τα παρακάτω μεγζκθ τθσ επιχείρθςι ςασ το 2011 ςε ςχζςθ με το 2010;
Αφξθςθ

Σταςιμότθτα

Μείωςθ

Ρωλιςεισ
Απαςχόλθςθ

2.2. Η επιχείρθςι ςασ ιταν κερδοφόρα κατά τα οικονομικά ζτθ 2011 και 2010;
2011

2010

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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2.3. Ροιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντεσ που περιορίηουν τθν τρζχουςα επιχειρθματικι δραςτθριότθτά
ςασ (επιλζξτε τον ςθμαντικότερο ι τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ):
Κανζνασ
Ζλλειψθ / μείωςθ ηιτθςθσ
Υψθλό κόςτοσ εργαςίασ
Δφςκολθ πρόςβαςθ ςε τραπεηικό δανειςμό/χρθματοδότθςθ
Υψθλό κόςτοσ χρθματοδότθςθσ (π.χ. επιτόκια δανειςμοφ)
Ρεριοριςτικό κεςμικό πλαίςιο/γραφειοκρατία
Χαμθλό επίπεδο κατάρτιςθσ/εξειδίκευςθσ προςωπικοφ
Κακυςτεριςεισ ςτισ πλθρωμζσ από τουσ πελάτεσ
Μείωςθ των πιςτωτικϊν ορίων από τουσ προμθκευτζσ
Ρτϊχευςθ / κλείςιμο επιχειρθματικϊν ςυνεργατϊν (πελατϊν ι προμθκευτϊν)

2.4. Μζτρα που ζχει λάβει θ επιχείρθςι ςασ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ
(επιλζξτε το ςθμαντικότερο ι τα ςθμαντικότερα μζτρα):
Κανζνα
Ρεριοριςμόσ δραςτθριότθτασ
Μείωςθ τιμϊν
Ρεριοριςμόσ κόςτουσ λειτουργίασ
Ρεριοριςμόσ περιόδου λειτουργίασ
Μείωςθ προςωπικοφ
Αφξθςθ παροχϊν / προςφορϊν ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ
Επζκταςθ πωλιςεων ςτο εξωτερικό
Αλλαγι προμθκευτϊν
Επζκταςθ ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ
Δθμιουργία ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν
Αλλαγι τόπου εγκατάςταςθσ
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Ζκκεςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ για το 2011

2.5. Σε ποιεσ από τισ παρακάτω ενζργειεσ προζβθκε θ επιχείρθςι ςασ ςε ςχζςθ με το ανκρϊπινο δυναμικό
κατά τα δφο τελευταία ζτθ (2010-2011);
Καμία
Απολφςεισ (όχι τυχόν οικιοκελείσ αποχωριςεισ)
Μείωςθ των ωρϊν εργαςίασ
Κακιζρωςθ μερικισ απαςχόλθςθσ
Μειϊςεισ μιςκϊν
Ρροςλιψεισ μζςω επιδοτοφμενων προγραμμάτων προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ (π.χ.
προγράμματα ΟΑΕΔ)
Μθ επιδοτοφμενεσ προςλιψεισ

2.6. Ρωσ προβλζπετε ότι κα διαμορφωκεί θ πορεία τθσ επιχείρθςισ ςασ το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011, όςον
αφορά τα παρακάτω μεγζκθ;
Αφξθςθ

Σταςιμότθτα

Μείωςθ

Ρωλιςεισ
Απαςχόλθςθ
Επενδυτικζσ δαπάνεσ
Τραπεηικόσ δανειςμόσ
Άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ

3. ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

3.1. Η επιχείρθςι ςασ κάνει εξαγωγζσ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ, αντιμετωπίηει δυςκολίεσ

ΟΧΙ, δεν επικυμεί

Αν θ απάντθςθ είναι «ΝΑΙ» προχωράμε κανονικά
Αν θ απάντθςθ είναι «ΟΧΙ, αντιμετωπίηει δυςκολίεσ» προχωράμε ςτθν ερώτθςθ 3.3
Αν θ απάντθςθ είναι «ΟΧΙ, δεν επικυμεί» προχωράμε ςτθν ερώτθςθ 3.4
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3.2. Αν ΝΑΙ, τι ποςοςτό (%) των πωλιςεϊν ςασ προιλκε από εξαγωγζσ το 2011;
κάτω από 10%

10% - 25%

25% - 50%

πάνω από 50%

2011

3.3. Ροια είναι τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίηει θ επιχείρθςι ςασ για τθν πραγματοποίθςθ
εξαγωγϊν (επιλζξτε το ςθμαντικότερο ι τα ςθμαντικότερα εμπόδια):
Κανζνα
Ζλλειψθ γνϊςθσ των ξζνων αγορϊν
Ρροβλιματα γλϊςςασ
Ζλλειψθ κεφαλαίου
Δαςμολογικά εμπόδια τθσ χϊρασ προοριςμοφ
Μθ δαςμολογικά εμπόδια (π.χ. γραφειοκρατία, διαφορετικοί κανονιςμοί μεταξφ χωρϊν)
Η φφςθ του προϊόντοσ/τθσ υπθρεςίασ κακιςτά δφςκολεσ τισ εξαγωγζσ
Ζλλειψθ εςωτερικισ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ

3.4. Η επιχείρθςι ςασ ζχει αναπτφξει κυγατρικζσ επιχειριςεισ ι κοινοπραξίεσ (joint ventures) ςτο
εξωτερικό;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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4. ΕΕΥΝΑ / ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η καινοτομία κα πρζπει να αφορά ςθμαντικι βελτίωςθ των βαςικών ικανοτιτων/χαρακτθριςτικών του
προϊόντοσ / υπθρεςίασ / διαδικαςίασ και όχι π.χ. απλι αιςκθτικι αλλαγι. Όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ,
ςυνικωσ θ βελτίωςθ ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ. υνικωσ, θ βελτίωςθ ενςωματώνει
κάποια νζα τεχνολογία.
4.1. Ζχει θ επιχείρθςι ςασ ειςάγει κάποιο νζο ι ςθμαντικά βελτιωμζνο προϊόν /υπθρεςία / διαδικαςία τα 2
τελευταία χρόνια;
ΝΑΙ

ΟΧΙ, αντιμετϊπιηε δυςκολίεσ

ΟΧΙ, δεν επικυμοφςε

Αν θ απάντθςθ είναι «ΝΑΙ» ι «ΟΧΙ, αντιμετώπιηε δυςκολίεσ» προχωράμε κανονικά
Αν θ απάντθςθ είναι «ΟΧΙ, δεν επικυμοφςε» προχωράμε ςτθν ερώτθςθ 4.3
4.2. Ροια είναι τα κφρια εμπόδια που αντιμετωπίηει θ επιχείρθςι ςασ για τθν πραγματοποίθςθ
καινοτομιϊν (επιλζξτε το ςθμαντικότερο ι τα ςθμαντικότερα εμπόδια):
Κανζνα
Ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ ςε κζματα καινοτομίασ
Μθ δυνατότθτα χριςθσ νζων τεχνολογιϊν (ζλλειψθ γνϊςθσ/ικανοτιτων)
Ζλλειψθ καταρτιςμζνου/εξειδικευμζνου προςωπικοφ
Υψθλό κόςτοσ
Δφςκολθ πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ
Δυςκολία προςταςίασ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ
Ζλλειψθ ηιτθςθσ για καινοτομία από τθν αγορά

4.3. Ροιεσ είναι οι κυριότερεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ τθσ επιχείρθςισ ςασ για τθν καινοτομία;
Μζςα ςτθν ίδια τθν επιχείρθςθ (ςυνεργάτεσ, προςωπικό)
Ρρομθκευτζσ
Ρελάτεσ
Ανταγωνιςτζσ και άλλεσ επιχειριςεισ του ίδιου κλάδου
Ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ι άλλα μθ κερδοςκοπικά ερευνθτικά ινςτιτοφτα
Επαγγελματικά ςυνζδρια, περιοδικά, εκκζςεισ, παρουςιάςεισ
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5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

5.1. Ρωσ αξιολογείτε τθν τάςθ του ανταγωνιςμοφ ςτον κλάδο που δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςι ςασ τθν
τελευταία διετία (2010-2011);
Αφξθςθ

Σταςιμότθτα

Μείωςθ

Ανταγωνιςμόσ

5.2. Ροιο από τα παρακάτω πιςτεφετε ότι είναι το κφριο πλεονζκτθμα τθσ επιχείρθςισ ςασ ζναντι των
ανταγωνιςτϊν ςασ; (επιλζξτε ζνα μόνο πλεονζκτθμα)
Ρροςφζρουμε προϊόντα / υπθρεςίεσ ςε χαμθλό κόςτοσ
Ρροςφζρουμε ποιοτικά προϊόντα / υπθρεςίεσ
Δραςτθριοποιοφμαςτε ςε μία μικρι και πολφ εξειδικευμζνθ αγορά (niche market)
Η επωνυμία μασ (brand-name) αναγνωρίηεται ςτθν αγορά
Ρροβαίνουμε ςε παροχζσ / προςφορζσ ςε προϊόντα / υπθρεςίεσ

6. ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΡΕ

6.1. Τι από τα παρακάτω υπάρχει ςτθν επιχείρθςι ςασ:
Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτισ
Σφνδεςθ με το διαδίκτυο
Εταιρικι ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο
Μθχανογράφθςθ ςτο λογιςτιριο
Μθχανογράφθςθ ςτθν αποκικθ (logistics)
Λογιςμικό πρόγραμμα ERP
Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ παραγγελιϊν/αγορϊν μζςω διαδικτφου (π.χ. eshop)
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6.2. Αν χρθςιμοποιείτε το διαδίκτυο για τθν πραγματοποίθςθ παραγγελιϊν, τι ποςοςτό των πωλιςεων τθσ
επιχείρθςισ ςασ πραγματοποιικθκε μζςω του διαδικτφου το 2011;
κάτω από 10%

10% - 25%

25% - 50%

πάνω από 50%

Ρωλιςεισ

6.3. Στα παρακάτω ερωτιματα, απαντιςτε με ζναν αρικμό από το 1-5, όπου το 1 ςθμαίνει «κακόλου» και
το 5 «αποκλειςτικά». Η επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο …
1

2

3

4

5

Στισ ςυναλλαγζσ τθσ με το δθμόςιο (εφορία, ταμεία, κλπ.)
Στισ τραπεηικζσ τθσ ςυναλλαγζσ (web banking)
Για να διαφθμίηεται ςε πελάτεσ (ενθμζρωςθ για νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ,
ενθμζρωςθ για προςφορζσ κ.λ.π.)
Για να επικοινωνεί με πελάτεσ και να λαμβάνει παραγγελίεσ
Για να επικοινωνεί με προμθκευτζσ και να δίνει παραγγελίεσ

7. ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

7.1. Ροιεσ από τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ / ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ ζχουν
χρθςιμοποιθκεί από τθν επιχείρθςι ςασ τθν τελευταία διετία 2010-2011; (επιλζξτε όλεσ εκείνεσ που ζχουν
χρθςιμοποιθκεί)
Καμία
Ενδο-επιχειρθςιακά προγράμματα κατάρτιςθσ
Επιχειρθςιακά προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται από τρίτουσ φορείσ
Επιδοτοφμενα προγράμματα κατάρτιςθσ
Ρρακτικι άςκθςθ (on-the-job training)
Συμμετοχι ςε ςυνζδρια, θμερίδεσ και διαλζξεισ
Επιςκζψεισ μελζτθσ ςε άλλουσ οργανιςμοφσ

7.2. Είςτε ικανοποιθμζνοι από τον βακμό εξειδίκευςθσ του προςωπικοφ ςασ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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