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Drobni przedsiębiorcy marzą o przejściu na bezpieczny etat

23 czerwca 2015 | Ekonomia

Niestabilność przychodów, praca non stop i obawa  o utrzymanie się na
rynku zniechęcają do prowadzenia własnego biznesu.

Spora część przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm niezbyt
korzystnie ocenia rezultaty swojej działalności. Blisko jedna czwarta z
zapytanych przez Instytut Keralla Research (badanie wykonano na
zlecenie Rzetelnej Firmy, odpowiedziało 374 przedsiębiorców)
stwierdziła, że nie zdecydowałaby się jeszcze raz na otwarcie własnego
biznesu. Z kolei przeszło połowa przyznała, że mając perspektywę
porównywalnych zarobków, przeszłaby na etat i pracę u kogoś innego.

Blisko połowa przedsiębiorców skarży się na zbyt długie godziny pracy,
jedna trzecia na silny stres wywołany obawami, czy pojawią się nowe
zlecenia. Niewiele mniej narzeka na niestabilność...
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interesujących treści.

Zamów Archiwum
Ekonomia i Biznes

Archiwum to wszystkie
treści publikowane w
"Rzeczpospolitej" od 1993
roku.

Ponad milion tekstów w
jednym miejscu.

Zamów dostęp do
pełnego Archiwum

czerwiec 2015

ZALOGUJ   ZAŁÓŻ KONTO   KOD SMS

http://archiwum.rp.pl/2015/06/01
http://archiwum.rp.pl/2015/06/24
http://archiwum.rp.pl/2015/06/02
http://archiwum.rp.pl/2015/06/09
http://archiwum.rp.pl/2015/06/18
http://archiwum.rp.pl/2015/06/25
http://login.presspublica.pl/oauth/authorize?client_id=archiwum.rp.pl&redirect_uri=http%3A%2F%2Farchiwum.rp.pl%2Flogin&response_type=code&scope=read&arch=true&smsCode=true
javascript:void(0)
http://login.presspublica.pl/addUser?client_id=archiwum.rp.pl&redirect_uri=http%3A%2F%2Farchiwum.rp.pl%2Flogin&response_type=code&scope=read
http://login.presspublica.pl/oauth/authorize?client_id=archiwum.rp.pl&redirect_uri=http%3A%2F%2Farchiwum.rp.pl%2Flogin&response_type=code&scope=read
http://archiwum.rp.pl/2015/06/13
http://grafik.rp.pl/g4a/1279758,734279,9.jpg
http://www.rp.pl/archiwum
http://archiwum.rp.pl/2015/06/29
http://archiwum.rp.pl/artykul/1279726-Czego-oczekuja-przedsiebiorcy.html
http://archiwum.rp.pl/2015/06/15
http://archiwum.rp.pl/2015/06/27
http://archiwum.rp.pl/2015/06/26
http://login.presspublica.pl/oauth/authorize?client_id=archiwum.rp.pl&redirect_uri=http%3A%2F%2Farchiwum.rp.pl%2Flogin&response_type=code&scope=read&arch=true
http://archiwum.rp.pl/2015/06/23
http://archiwum.rp.pl/2015/06/03
http://archiwum.rp.pl/artykul/1279756-Do-2025-r-euroland-bedzie-mial-budzet.html
http://www.rp.pl/zakupy
http://archiwum.rp.pl/faq
http://www.rp.pl/archiwum_ekonomia
http://archiwum.rp.pl/2015/06/19
http://archiwum.rp.pl/2015/06/22
http://archiwum.rp.pl/2015/06/30
javascript:void(0)
http://archiwum.rp.pl/artykul/1279756-Do-2025-r-euroland-bedzie-mial-budzet.html
http://www.rp.pl/archiwum
http://szkolenia.rp.pl/
http://komunikaty.rp.pl/
http://archiwum.rp.pl/artykul/1279764-Fala-bankructw--na-polskich-torach.html
http://archiwum.rp.pl/artykul/1279758-Drobni-przedsiebiorcy-marza--o-przejsciu-na-bezpieczny-etat.html
http://archiwum.rp.pl/2015/06/11
http://archiwum.rp.pl/2015/06/17
http://archiwum.rp.pl/artykul/1279764-Fala-bankructw--na-polskich-torach.html
http://archiwum.rp.pl/2015/06/20
http://archiwum.rp.pl/2015/06/06
http://www.sklep.rp.pl/
http://archiwum.rp.pl/2015/06/16
http://archiwum.rp.pl/artykul/1279756-Do-2025-r-euroland-bedzie-mial-budzet.html
http://archiwum.rp.pl/2015/06/12
http://archiwum.rp.pl/2015/06/05
javascript:void(0)
http://www.rp.pl/
http://archiwum.rp.pl/2015/06/08
http://archiwum.rp.pl/2015/06/10
http://newsletter.rp.pl/
http://archiwum.rp.pl/

