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Αναλυτική παρουσίαση – Αποτελέσµατα έρευνας  

Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, πραγµατοποιήθηκε µε την συνεργασία της εταιρείας MARC ΑΕ σε 

πανελλαδικό δείγµα 802 µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (0-49 άτοµα προσωπικό). 

 

1. Μέτρα κυβέρνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων 

Η κυβέρνηση το προηγούµενο διάστηµα για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

υγειονοµικής κρίσης στην οικονοµία προχώρησε στην λήψη µέτρων, µε στόχο αφενός την 

προστασία της απασχόλησης και την κάλυψη µέρους της απώλειας των εισοδηµάτων,  αφετέρου 

στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Στην έκτακτη έρευνα που διεξήγαγε το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ τον Απρίλιο του 2020, οι 8 στις 10 επιχειρήσεις είχαν αναδείξει την έλλειψη ρευστότητας 

ως το σηµαντικότερο πρόβληµα που θα καλούνταν να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις µετά την άρση 

των περιοριστικών µέτρων. Σε αυτό το πλαίσιο, τέθηκαν οι ερωτήσεις στην παρούσα έρευνα σχετικά 

µε τα µέτρα τα οποία αξιοποίησαν οι επιχειρήσεις για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της 

ρευστότητας που εντάθηκε από τον περιορισµό της οικονοµικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου στην 

έρευνα που παρουσιάζεται δεν παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις αναστολές συµβάσεων εργασίας 

και τις αποζηµιώσεις ειδικού σκοπού, µέτρα που όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν δει το 

φως της δηµοσιότητας έγινε ευρεία χρήση από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις 

της πανδηµίας. Τα ερωτήµατα που τέθηκαν αφορούν τα µέτρα εκείνα που σχετίζονται πιο άµεσα µε 

την ρευστότητα των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει ότι το µέτρο το οποίο αξιοποίησαν ευρέως οι µικρές και 

πολύ µικρές επιχειρήσεις ήταν εκείνο της µείωσης του ενοικίου (42,5%) ακολούθησε η αναστολή 

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (27,8%), η επιστρεπτέα προκαταβολή (20,1%) και 

ακολουθουν η αναστολή πληρωµής των επιταγών κατά 75 ηµέρες (10%) και η τραπεζική 

δανειοδότηση µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου (9,6%) (Γράφηµα 2). 

 

• Μείωση ενοικίου 

Το 42,5% των επιχειρήσεων έκαναν χρήση του µέτρου της µείωσης του ενοικίου, έναντι του 24,8% 

που δεν προχώρησε σε σχετική αναπροσαρµογή, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι το 31,3% δήλωσε πως 

δεν έχει ενοίκιο.  

Από τα επιµέρους στοιχεία της έρευνας σηµειώνεται ότι τα υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης του εν 

λόγω µέτρου καταγράφηκαν στις υπηρεσίες (45,1%) και στο εµπόριο (44,3%). Στην µεταποίηση το 

ποσοστό ήταν σηµαντικά χαµηλότερο (35,3%) που ωστόσο οφείλεται κυρίως στο εύρηµα ότι στον 

κλάδο αυτό αποτυπώθηκε ένα σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων χωρίς ενοίκιο (38,5%) 

έναντι εκείνων των υπηρεσιών (32,1%) και του εµπορίου (26%). 
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Η ευρεία αξιοποίηση του µέτρου µείωσης των ενοικίων αποτελεί µια αναµενόµενη εξέλιξη καθώς τα 

µισθώµατα αποτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο του κόστους των επιχειρήσεων. Δεδοµένου ότι τα 

µέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που ανέστειλαν την 

λειτουργία τους, δεν συµπεριελάµβαναν σηµαντικά στοιχεία των δαπανών τους που συνέχιζαν να 

υφίστανται παρά το lockdown, ήταν επόµενο η πλειονότητα των επιχειρήσεων να κάνει χρήση του 

µέτρου. Άλλωστε σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας το 73% των επιχειρήσεων που ανέστειλαν 

πλήρως την λειτουργία τους και είχαν ενοίκιο προχώρησαν στην µείωση του. Θα πρέπει ωστόσο να 

επισηµανθεί ότι το συγκεκριµένο µέτρο είχε αρνητικές προεκτάσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο 

και για τους εκµισθωτές. Από τη µια µεριά, οι επιχειρήσεις διατήρησαν ένα σηµαντικό µέρος των 

υποχρεώσεων τους ακέραιο παρά το γεγονός πως ένας εξωγενής παράγοντας οδήγησε σε πάγωµα της 

οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ από την άλλη µεριά τα µέτρα που έχουν υιοθετηθεί για την 

αναπλήρωση της απώλειας των εισοδηµάτων των εκµισθωτών εξασφαλίζονται εν µέρει µέσω 

µελλοντικών φοροελαφρύνσεων. Με αλλά λόγια οι επιχειρήσεις σε συνθήκες µειωµένων ή/και 

µηδενικών εσόδων χρησιµοποίησαν µέρος των αποθεµατικών τους για την κάλυψη δαπανών που 

συνέχισαν να είναι απαιτητές παρά το πάγωµα της οικονοµικής δραστηριότητας, µειώνοντας έτσι 

την ρευστότητα που ήταν απαραίτητη για την επαναλειτουργία και την βιωσιµότητα τους.   

 

• Αναστολή φορολογικών/ασφαλιστικών υποχρεώσεων 

Σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις (27,8%) προχώρησαν σε αναστολή φορολογικών ή/και ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων. Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς µεγαλύτερο (36,2%) για τις επιχειρήσεις που 

ανέστειλαν πλήρως τη λειτουργία τους κατά την διάρκεια των περιοριστικών µέτρων. Σε κάθε 

περίπτωση από τα ευρήµατα φαίνεται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων προτίµησε να καταβάλλει 

τις υποχρεώσεις τους προς το Δηµόσιο πιθανότατα λόγω του κινήτρου της έκπτωσης κατά 25% που 

δόθηκε για την εµπρόθεσµη καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.  

 

• Αναστολή προθεσµιών πληρωµής επιταγών 

Μόλις 1 στις 10 επιχειρήσεις (10%) έκαναν χρήση του µέτρου αναστολής πληρωµής των 

µεταχρονολογηµένων επιταγών. Από τα επιµέρους στοιχεία της έρευνας φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις 

που έκαναν µεγαλύτερη χρήση του µέτρου ήταν οι εµπορικές (17,3%), και οι µεγαλύτερες µε βάση 

τον τζίρο (17,1% - πάνω από 300.000 € τζίρο) και τον αριθµό εργαζοµένων (13,7% - πάνω από 5 

εργαζόµενους). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η χαµηλή χρήση του εν λόγω µέτρου από τις 

επιχειρήσεις οφείλεται και στον περιορισµό των συναλλαγών µε επιταγές που έχει καταγραφεί την 

τελευταία δεκαετία. Με βάση τα στοιχεία του συστήµατος πληρωµών ΔΙΑΣ ο όγκος των 

συναλλαγών µε επιταγές έχει µειωθεί κατά 75% από 2010 µέχρι το 2019 (Γράφηµα 1). 
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Γράφηµα 1 

	

Πηγή:	ΔΙΑΣ	–	Γράφημα	ΙΜΕ	ΓΣΕΒΕΕ	

• Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων (επιστρεπτέα προκαταβολή – τραπεζική χρηµατοδότηση 

µε την εγγύηση του ελληνικού δηµόσιου)  

Από τα µέτρα που ελήφθησαν και στόχευαν στην άµεση ενίσχυση της ρευστότητας των 

επιχειρήσεων, η επιστρεπτέα προκαταβολή αποτελεί το µέτρο που από τα στοιχεία της έρευνας 

φαίνεται πως είχε µεγαλύτερη απήχηση. 

Συγκεκριµένα µε βάση τα ευρήµατα της έρευνας 2 στις 10 (20,1%) µικρές και πολύ µικρές 

επιχειρήσεις έκαναν χρήση της παροχής ρευστότητας µέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής. 

Αντίθετα µόλις 1 στις 10 (9,6%) επιχειρήσεις έκαναν χρήση των δανειοδοτήσεων που χορηγήθηκαν 

από τις τράπεζες µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Μάλιστα από τα επιµέρους στοιχεία 

προκύπτει ότι το 40% των επιχειρήσεων που δανειοδοτήθηκαν µέσω τραπεζών εντάχθηκαν και στην 

επιστρεπτέα προκαταβολή. Συνεκτιµώντας - σύµφωνα µε τις εξαµηνιαίες έρευνες οικονοµικού 

κλίµατος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ -  ότι διαχρονικά οι σχεδόν 9 στις 10 µικρές και πολύ µικρές 

επιχειρήσεις δεν αναζητούν τραπεζική χρηµατοδότηση, ενώ από τις λίγες επιχειρήσεις που 

απευθύνονται προς τις τράπεζες τελικά µόνο οι µισές χρηµατοδοτούνται, φαίνεται πως το πρόβληµα 

ρευστότητας των επιχειρήσεων δεν έχει αντιµετωπιστεί επαρκώς. Με εξαίρεση τα 800 ευρώ που 

δόθηκαν µε την µορφή της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού προς τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων φαίνεται πως δεν έχει λάβει κάποια 

ένεση ρευστότητας ικανής να διασφαλίσει την οµαλή επαναλειτουργία και την βιωσιµότητας τους 

για το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα και να περιορίσει την ένταση της ύφεσης και των 

επιπτώσεων της στην οικονοµία.   

Σε κάθε ωστόσο περίπτωση η σηµαντικά µεγαλύτερη απήχηση που καταγράφεται για την 

επιστρεπτέα προκαταβολή έναντι της µέσω τραπεζών χρηµατοδότησης αποκαλύπτει την ανάγκη 

διεύρυνσης των µέτρων που θα χορηγούν ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις χωρίς την µεσολάβηση 

των τραπεζών, τουλάχιστον για όσο διάστηµα θα διαρκέσει η κρίση, όπου η αβεβαιότητα καθιστά τα 

12,1	
10,1	

7,8	
6,0	

4,4	 4,2	 4,4	 4,0	 3,6	 3,1	

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

	Επιταγές	σε	εκ.	€	
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τραπεζικά επιτόκια και την παροχή εγγυήσεων απαγορευτικές προϋποθέσεις για την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων.  

Γράφηµα 2 

 
	

2. Τζίρος επιχειρήσεων 
Σοβαρή µείωση του τζίρου των επιχειρήσεων προκύπτει από τα ευρήµατα της έρευνας κατά την 

λειτουργία των επιχειρήσεων µετά από την σταδιακή άρση του lockdown. 

Περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις (81,7%) δηλώσαν πως ο τζίρος τους ήταν µειωµένος το 

προηγούµενο διάστηµα σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό (Γράφηµα 3). Το 11,8% δήλωσε πως δεν 

υπήρξε καµία µεταβολή, ενώ µόλις το 3,9% δήλωσε πως κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών. 

Στα επιµέρους στοιχεία, οι επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών (86,7%), οι µικρότερες (86,3%) 

µε βάση τον τζίρο2 και οι επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό (84,9%) παρουσίασαν τις µεγαλύτερες 

απώλειες. Επιπλέον, οι 9 στις 10 (89,3%)  που επαναλειτούργησαν κατέγραψαν µείωση του τζίρου 

τους, έναντι µόλις του 1,3% που κατέγραψε αύξηση.  Η εικόνα για τις επιχειρήσεις που δεν διέκοψαν 

την λειτουργία τους κατά την διάρκεια του lockdown, αν και είναι καλύτερη συγκριτικά µε τις 

επιχειρήσεις που ανέστειλαν την λειτουργία τους  παραµένει αποκαρδιωτική καθώς 2 στις 3 (66,2%) 

δήλωσαν µείωση του τζίρου τους.  

 

 

 

 
																																																													
2	Έως	50.000	€	ετήσιο	τζίρο	

42,5	

27,8	

20,1	

10	

9,6	

24,8	

70,2	

75,7	

88,9	

87,3	

31,3	Μείωση	ενοικίου	κατά	40%	

Αναστολή	φορολογικών	/	ασφαλιστικών	υποχρεώσεων	

Επιστρεπτέα	προκαταβολή	

Αναστολή	επιταγών	για	75	ημέρες	

Δανειοδότηση	από	τράπεζα	με	την	εγγύηση	του	ελληνικού	
δημοσίου	

Από	τα	μέτρα	ενίσχυσης	που	ελήφθησαν	το	προηγούμενο	διάστημα	από	την	κυβέρνηση	
κάνατε	χρήση	κάποιων	από	τα	παρακάτω:	

Ναι	 Όχι	 Δεν	έχω	ενοίκιο*	
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Γράφηµα 3 

 
Το στοιχείο ωστόσο που αναδεικνύει το µέγεθος των επιπτώσεων της υγειονοµικής κρίσης στην 

οικονοµία φαίνεται από το ποσοστό µείωσης του τζίρου. Στο Γράφηµα 4 φαίνεται αναλυτικά το 

ποσοστό µείωσης του τζίρου που δηλώθηκε από τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα. Από 

τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο µέσος όρος µείωσης του τζίρου για 8 στις 10 επιχειρήσεις είναι 

46%.  

Γράφηµα 4 

 
Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και τους εποµένους µήνες χωρίς να υπάρξουν επιπρόσθετα µέτρα 

τόσο για την στήριξη των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων όσο και για την αναπλήρωση των 

εισοδηµάτων ώστε να τονωθεί η ζήτηση, τότε κινδυνεύουµε να οδηγηθούµε σε κατακρήµνιση της 

οικονοµικής δραστηριότητας που θα προκύψει από το απότοµο και µαζικό κλείσιµο επιχειρήσεων 

και την απώλεια χιλιάδων θέσεων απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από τον κίνδυνο που 

διατρέχουµε για ύφεση βαθύτερη από εκείνη που µέχρι σήµερα εκτιµάται, δηµιουργούνται και οι 

Αυξήθηκε	
3,9	

Μειώθηκε	
81,7	

Παρέμεινε	σταθερός	
11,8	

O	τζίρος	τον	τελευταίο	διάστημα	που	έχει	αρθεί	το	lockdown	σε	σχέση	με	
πέρυσι:	

3,2	
8,1	

10,8	
11,4	

15,7	
8,5	

6,6	
9,2	

7,0	
11,9	

7,5	

Έως	10%	
11-20%	
21-30%	
31-40%	
41-50%	
51-60%	
61-70%	
71-80%	
81-90%	

91-100%	
ΔΞ/ΔΑ	

Σε	τι	ποσοστό	περίπου	μειώθηκε	ο	τζίρος		
-βάση	όσοι	απάντησαν	ότι	μειώθηκε-	
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προϋποθέσεις για µια παρατεταµένη οικονοµική κρίση, που θα δοκιµάσει την αντοχή και την ανοχή 

της ελληνικής κοινωνίας µετά από την πολύ πρόσφατη και εξαιρετικά επώδυνη δεκαετή κρίση.  

	

3. Αξιολόγηση των µέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων 

Το 55,1% των επιχειρήσεων δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιηµένο µε τα µέτρα ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων έναντι του 39,9% που δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιηµένο (Γράφηµα 5). 

Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει µια αντιστροφή του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων για 

τα µέτρα της κυβέρνησης σε σχέση µε την έρευνα που είχε διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2020 

(Γράφηµα 6), γεγονός που εγείρει ερωτηµατικά σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα τους.  

Γράφημα	5	

	

Γράφημα	6	

	

4. Υποχρεώσεις  
Η προβληµατική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις 

αντανακλάται και στις εκτιµήσεις τους για την κάλυψη των µελλοντικών τους υποχρεώσεων 

(Γράφηµα 7).  

11,3	

28,6	
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Πολύ	

Αρκετά	

Λίγο	

Καθόλου	

ΔΑ	

Είστε	ικανοποιημένος/η	με	τα	μέχρι	τώρα	μέτρα	
που	έχει	λάβει	η	κυβέρνηση	για	την	στήριξη	των	

επιχειρήσεων;		
(Ιούνιος	2020)	

Πολύ/	
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39,9	

Λίγο/	
Καθόλου	
55,1	

ΔΑ	
5,0	

Είστε	ικανοποιημένος/η	με	τα	μέχρι	τώρα	μέτρα	που	
έχει	λάβει	η	κυβέρνηση	για	την	στήριξη	των	

επιχειρήσεων;		
(Ιούνιος	2020)	

16,0	
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23,6	

16,2	
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Αρκετά	

Λίγο	
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ΔΑ	

Είστε	ικανοποιημένος/η	με	τα	μέχρι	τώρα	μέτρα	
που	έχει	λάβει	η	κυβέρνηση	για	την	στήριξη	των	

επιχειρήσεων;		
(Απρίλιος	2020)	

Πολύ/	
Αρκετά	
57,6	

Λίγο/	
Καθόλου	
39,8	

ΔΑ	
2,6	

Είστε	ικανοποιημένος/η	με	τα	μέχρι	τώρα	μέτρα	που	
έχει	λάβει	η	κυβέρνηση	για	την	στήριξη	των	

επιχειρήσεων;		
(Απρίλιος	2020)	
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• Σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (37,2%) δήλωσαν ότι δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τα µεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στον κλάδο των 

υπηρεσιών (42,2%), στις µικρότερες µε βάση τον τζίρο3 (45,4%) και στις επιχειρήσεις χωρίς 

προσωπικό (47%). 

• 1 στις 3 επιχειρήσεις (33,4%) δήλωσε ότι δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές 

της υποχρεώσεις. Τα µεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στον κλάδο των υπηρεσιών (39,4%), 

στις µικρότερες µε βάση τον τζίρο επιχειρήσεις  (40,8%) και στις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό 

(43,5%). 

• Το 16,5% των επιχειρήσεων δήλωσε πως δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές του 

υποχρεώσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 60,6% των επιχειρήσεων δεν έχουν δανειακές 

υποχρεώσεις προς τις τράπεζες. Αυτό σηµαίνει ότι από τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρεώσεις  

οι σχεδόν 1 στις 2 (46,2%) έχουν δηλώσει ότι δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές.  

• Το 16,2% των επιχειρήσεων δήλωσε πως δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του προς τους προµηθευτές, που είναι και το χαµηλότερο ποσοστό σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

κατηγορίες. Αυτό αποτελεί κάτι το αναµενόµενο, δεδοµένου ότι η αδυναµία προµηθείας αγαθών 

ή/και υπηρεσιών που µπορεί να προκληθεί από την καθυστέρηση ή την µη πληρωµή προς τους 

προµηθευτές ισοδυναµεί µε κλείσιµο της επιχείρησης. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι 1 στις 

10 επιχειρήσεις (11,5%) που δήλωσαν ότι δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους προς προµηθευτές έχουν ενταχθεί στο µέτρο αναστολής πληρωµής των 

επιταγών. 

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται ότι δηµιουργούνται προϋποθέσεις για ένα νέο πλήθος 

υπερχρεωµένων επιχειρήσεων που θα αυξήσει περεταίρω το ήδη υψηλό ιδιωτικό χρέος. 

Γράφηµα 7 

	

																																																													
3	Έως	50.000€	ετήσιο	τζίρο	

12,8	

9,9	

3,7	

8,9	

50,0	

56,7	

19,2	

74,9	

37,2	

33,4	

16,5	

16,2	

60,6	

στις	φορολογικές	σας	υποχρεώσεις	

στις	ασφαλιστικές	σας	υποχρεώσεις	

στις	δανειακές	σας	υποχρεώσεις	προς	τράπεζες	

στις	υποχρεώσεις	προς	τους	προμηθευτές	σας	

Εκτιμάτε	ότι	το	επόμενο	διάστημα	θα	μπορέσετε	να	ανταποκριθείτε	:	

Δεν	έχω*	 Όχι	 Ναι	 ΔΞ	
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5. Απασχόληση 

Δυσοίωνες είναι οι εκτιµήσεις για τις θέσεις εργασίας στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. 

Συγκεκριµένα περισσότερες από 2 στις 10 επιχειρήσεις (21,1%) δήλωσαν πως είναι πολύ πιθανό το 

προσωπικό τους να µειωθεί το επόµενο εξάµηνο, ενώ µόλις το 5% δήλωσε πως θα προχωρήσει σε 

προσλήψεις (Γράφηµα 8).  

Μετά από ανάλυση των στοιχείων της έρευνας εκτιµάται πως µε βάση τις συνθήκες που έχουν 

διαµορφωθεί σήµερα µέχρι το τέλους του έτους κινδυνεύουν να χαθούν περίπου 190.000 θέσεις 

εργασίας.  

Στα επιµέρους στοιχεία της έρευνας τα µεγαλύτερα ποσοστά αναφορικά µε τη µείωση του 

προσωπικού καταγράφονται στον κλάδο των υπηρεσιών (24,9%), και στις µεγαλύτερες µε βάση τον 

αριθµό εργαζοµένων επιχειρήσεις (27,3% για επιχειρήσεις µε 4-5 άτοµα και 26,3% για επιχειρήσεις 

µε πάνω από 5 άτοµα). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις µε 1 εργαζόµενο καταγράφουν το 

χαµηλότερο ποσοστό (11,3%). Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί είτε ως χαρακτηριστικό ανθεκτικότητας 

και αποτελεσµατικότερης προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, είτε ως χαρακτηριστικό 

ανάγκης καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η απώλεια του εργαζόµενου θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την 

βιωσιµότητα της επιχείρησης. 

Γράφημα	8	

	

Σε σύγκριση τόσο µε τις πιο πρόσφατες προηγούµενες έρευνες οικονοµικού κλίµατος του ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ (Ιουλίου 2019 και Φεβρουαρίου 2020) (Γράφηµα 9) όσο και µε την έρευνα που διεξήχθη 

τον Απρίλιο του 2020 καταγράφεται µια σηµαντική επί τα χείρω µεταβολή των εκτιµήσεων των 

επιχειρήσεων. Στην προηγούµενη έρευνα (Απρίλιος 2020), το 12,7% των επιχειρήσεων εκτιµούσε 

ότι θα προχωρούσε σε µείωση προσωπικού. Δηλαδή σε διάστηµα µόλις δυο µηνών το ποσοστό αυτό 

έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι τα µέτρα που έχει λάβει µέχρι σήµερα η 

κυβέρνηση για την συγκράτηση της απασχόλησης και τον περιορισµό της ανεργίας δεν θα έχουν την 

προσδοκώµενη αποτελεσµατικότητα. 

να	αυξηθεί	
5,0	

να	μειωθεί	
21,1	

να	
παραμείνει	
σταθερό	
68,1	

Το	επόμενο	διάστημα	(μέχρι	το	τέλος	του	έτους)	θεωρείτε	πιο	πιθανό	το	
προσωπικό	της	επιχείρησής	σας:		

-	βάση	οι	επιχειρήσεις	που	απασχολούν	προσωπικό-	
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Γράφημα	9	

	

Αυτό προκύπτει και από την ερώτηση που έγινε σχετικά µε το πρόγραµµα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ που 

αποτελεί και το βασικό εργαλείο της κυβέρνησης για την συγκράτηση της απασχόλησης. Από τα 

ευρήµατα της έρευνας προκύπτει ότι περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις που απασχολούν 

προσωπικό (61,8%) δεν γνωρίζουν το πρόγραµµα, ενώ από εκείνες που το γνωρίζουν µόλις 1 στις 4 

(23,4%) σκοπεύει να το αξιοποιήσει (Γράφηµα 10). Στο σύνολο των µικρών και πολύ µικρών 

επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό µόνο το 8,5% προτίθεται να κάνει χρήση του 

προγράµµατος. Στα επιµέρους στοιχεία τα µεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά τις επιχειρήσεις που 

σκοπεύουν να το αξιοποιήσουν καταγράφονται στους κλάδους της µεταποίησης (30,2%) και των 

υπηρεσιών (28,4%) καθώς και στις επιχειρήσεις που απασχολούν 2-3 άτοµα προσωπικό (37,1%) και 

4-5 άτοµα προσωπικό (33,3%).  

Μετά από επεξεργασία των επιµέρους στοιχείων της έρευνας εκτιµάται ότι περίπου 100.000 

εργαζόµενοι των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων ενδέχεται να ενταχτούν στο πρόγραµµα 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.  

Γράφηµα 10 

	

7,9	 13,4	
5,0	7,7	 3,5	

21,1	

81,8	 79,4	
68,1	

0,0	

20,0	

40,0	

60,0	

80,0	

100,0	

ΙΟΥΛ.2019	 ΦΕΒ.2020	 ΙΟΥΝΙΟΣ	2020	

Τους	επόμενους	6	μήνες	θεωρείτε	πιο	πιθανό	το	προσωπικό		της	
επιχείρησής	σας	να	αυξηθεί,	να	μειωθεί	ή	να	παραμείνει	το	ίδιο;	

Συγκριτικό	γραφημα	Ιούλιος	2019-Ιούνιος	2020	

Θα	αυξηθεί	 Θα	μειωθεί	 θα	παραμείνει	το	ίδιο	

Ναι	
8,5	

Όχι	
22,1	

Δεν	γνωρίζω	το	
πρόγραμμα	ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ	

61,8	

Σκοπεύετε	να	εντάξετε	το	προσωπικό	σας	ή	μέρος	του	προσωπικού	σας	στο	
πρόγραμμα	ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;		

-βαση	οι	επιχειρήσεις	που	απασχολούν	προσωπικό-	
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6. Βιωσιµότητα επιχειρήσεων 

Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία της έρευνας σχετικά µε την βιωσιµότητα των επιχειρήσεων όπου 

καταγράφεται µια απότοµη επιδείνωση των στοιχείων συγκρίνοντας τα µε τις πιο πρόσφατες έρευνες 

οικονοµικού κλίµατος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 2019 & Φεβρουάριος 2020) (Γράφηµα 11). 

Γράφηµα 11 

 
 

Σχεδόν 1 στις 3 (33,9%) µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόµενη 

διακοπή της δραστηριότητας τους κατά το επόµενο διάστηµα.  

Ειδικότερα το 15,8% δήλωσε πως µε τις υπάρχουσες συνθήκες είναι πολύ πιθανό να διακόψει την 

δραστηριότητα ενώ το 18,1% δήλωσε πώς είναι αρκετά πιθανό (Γράφηµα 12). Στα επιµέρους 

στοιχεία τα µεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν στον κλάδο των υπηρεσιών (36,9%), στις 

µικρότερες µε βάση τον τζίρο επιχειρήσεις4 (44,3%) και στις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό (45,4%). 

Γράφηµα 12 

	
																																																													
4	Έως	50.000	€	ετήσιο	τζίρο	

24	
21	

34	

ΙΟΥΛ.	2019	 ΦΕΒΡ.	2020	 ΙΟΥΝΙΟΣ	2020	

ΦΟΒΟΣ	ΓΙΑ	ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΛΕΙΣΙΜΟ	ΤΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ	ΓΡΑΦΗΜΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ	2019	–	ΙΟΥΝΙΟΣ	2020	

Αρκετά	πιθανό	
18,1	

Ελάχιστα	πιθανό	
24,9	Καθόλου	πιθανό	

36,4	

Πολύ	πιθανό	
15,8	

Με	τις	υπάρχουσες	συνθήκες	και	με	τις	προοπτικές	όπως	διαμορφώνονται,	θεωρείτε	
πιθανό	ή	όχι	το	ενδεχόμενο	η	επιχείρησή	σας	να	έχει	σοβαρό	πρόβλημα	λειτουργίας	το	

επόμενο	διάστημα	σε	βαθμό	που	να	κινδυνεύει	να	κλείσει;	
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Χρονικά 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι ενδέχεται να κλείσουν εκτιµούν ότι αυτό µπορεί να 

συµβεί το επόµενο τρίµηνο (Γράφηµα 13).  

Γράφηµα 13 

	

Ένας επιπρόσθετος δείκτης που φανερώνει σε πόσο ευάλωτη θέση βρίσκονται οι µικρές και πολύ 

µικρές επιχειρήσεις στην παρούσα συγκυρία αφορά τα ταµειακά τους διαθέσιµα.  

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας 4 στις 10 επιχειρήσεις (40,7%) είτε δεν έχουν ταµειακά διαθέσιµα 

(14,8%) είτε επαρκούν για λιγότερο από ένα µήνα (10,7%) είτε επαρκούν για ένα µήνα (15,2%). Το 

13,7% δήλωσε πως επαρκούν για δυο µήνες, το 14,8% για 3-4 µήνες, το 9,9% για 5-6 µήνες και το 

10,6% για περισσότερο από 6 µήνες (Γράφηµα 14).  

Από τα επιµέρους στοιχεία προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν τα λιγότερα (µέχρι και ένα µήνα) 

ή καθόλου ταµειακά διαθέσιµα αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία (73,5%) των επιχειρήσεων 

που κινδυνεύουν να κλείσουν το επόµενο τρίµηνο. Αποτελούν επίσης το 61,4% των επιχειρήσεων 

που δηλώνουν πως δεν θα καταφέρουν να φανούν συνεπείς στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους 

υποχρεώσεις και το 42,2% των επιχειρήσεων που θα προχωρήσουν σε µείωση προσωπικού. 

Είναι προφανές πως απαιτούνται επιπρόσθετα µέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων αυτών που 

αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη ένταση τις επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης. 

Γράφηµα 14 

	

Άμεσα,	μέσα	στο	
επόμενο	τρίμηνο	

25,0	

Αργότερα	
27,6	

Στο	εξάμηνο	
47,4	

Χρονικά	πού	τοποθετείτε	αυτό	το	ενδεχόμενο;		
-βαση	όσοι	απαντησαν	πολύ/αρκετά	πιθανό-	

14,8	
10,7	

15,2	
13,7	

14,8	
9,9	

10,6	
10,2	

Δεν	υπάρχουν	ταμειακά	διαθέσιμα	

Λιγότερο	από	μήνα	

Ένα	μήνα	

Δύο	μήνες	

3-4	μήνες	

5-6	μήνες	

Περισσότερο	από	6	μήνες	

ΔΑ	

Τα	ταμειακά	διαθέσιμα	(η	ρευστότητα	της	επιχείρησης)	για	πόσο	καιρό	
επαρκούν	για	να	καλύψουν	τις	βασικές	υποχρεώσεις	της	επιχειρήσεις;	
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Εθνικό Σύστηµα Υγείας  

9 στους 10 ερωτώµενους αναγνωρίζουν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας (ΕΣΥ) (Γράφηµα 15). Το ποσοστό αυτό αναδεικνύει την τάση αποδοχής του ΕΣΥ στην 

ελληνική κοινωνία κατά την περίοδο της πανδηµίας. Πρόκειται για ερευνητικό εύρηµα που αποκτά 

ακόµη µεγαλύτερη σηµασία αν αναλογιστεί κανείς ότι προέρχεται από ένα στρώµα για το οποίο 

διαχρονικά προκύπτουν ερωτήµατα ως προς τον βαθµό φορολογικής και ασφαλιστικής συνείδησης, 

απόρροια της αίσθησής του για περιορισµένη ανταποδοτικότητα φορολογικών και ασφαλιστικών 

βαρών.  

Γράφηµα 15 

	

ΔΞ/ΔΑ	
3,4	

Ναι	
89,8	

Όχι	
6,9	

Με	βάση	την	εμπειρία	που	έχετε	αποκομίσει	το	τελευταίο	διάστημα	
θεωρείτε	ότι	το	Εθνικό	Σύστημα	Υγείας	θα	πρέπει	να	ενισχυθεί	

περαιτέρω	;	




