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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέµα: Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- Ιούλιος 2015 - Εξαµηνιαία αποτύπωση οικονοµικού κλίµατος
στις µικρές επιχειρήσεις (0-49 άτοµα προσωπικό οι οποίες αποτελούν το 99,6% των
ελληνικών επιχειρήσεων)

Σε καθεστώς συρρίκνωσης και διαρκούς µαταίωσης ή στη καλύτερη των περιπτώσεων
αναστολής των επενδυτικών σχεδίων («κλειστό µέχρι νεοτέρας») βρίσκονται οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, ελλείψει κάθε εξωγενούς θετικής προοπτικής, σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα
οικονοµικού κλίµατος που διεξήγαγε το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ. Η τελευταία κρίση που κορυφώθηκε µε την
επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων επιδείνωσε σηµαντικά τα πραγµατικά µεγέθη των επιχειρήσεων, ενώ το
κλείσιµο της συµφωνίας δε συνεπάγεται αυτόµατα αναστροφή του κλίµατος. Οι ενδείξεις ανάσχεσης
της υφεσιακής πορείας που παρουσιάστηκαν το β’ εξάµηνο του 2014 φαίνεται να
αναστράφηκαν σηµαντικά κατά τη διάρκεια του α’ εξαµήνου του 2015.
Τονίζεται ότι η λύση που επιλέχθηκε στο τέλος αυτής της διαπραγµάτευσης, αν και αποσόβησε
την άτακτη χρεοκοπία , επιτείνει τα αδιέξοδα για τις µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτός από την
υπερχρέωση και την κάθετη πτώση της εσωτερικής ζήτησης, έχουν να αντιµετωπίσουν ένα εξαιρετικά
εχθρικό περιβάλλον ρυθµίσεων που πλήττει τον ανταγωνισµό και οδηγεί σε περαιτέρω ολιγοπώληση της
αγοράς.
Η έλλειψη ρευστότητας, η ανυπαρξία ιδιωτικής αλλά και δηµόσιας επενδυτικής πρωτοβουλίας, η
καθήλωση της απασχόλησης αποτελούν ανησυχητικούς παράγοντες που αναστέλλουν αενάως την
πορεία της χώρας προς την ανάκαµψη. Είναι σαφές ότι στην ελληνική οικονοµία τείνει να διαµορφωθεί
και να ενισχυθεί ένας επικίνδυνος δυϊσµός ανάπτυξης- υπανάπτυξης, όπου συγκεκριµένοι κλάδοι και
επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να µεταπηδήσουν στον άτυπο τοµέα της οικονοµίας για να µπορέσουν να
επιβιώσουν µέσα στο δυσµενές φορολογικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαµορφώνεται. Το ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ εκτιµά ότι εξ αιτίας της εφαρµογής του νέου εµπροσθοβαρούς προγράµµατος λιτότητας στο
επόµενο εξάµηνο θα σηµειωθεί εκ νέου σηµαντική υποχώρηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Τα
δηµοσιονοµικά µέτρα και η ύφεση θα δυσχεράνουν τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και τους
αυτοαπασχολούµενους.
Η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επικείµενες εκλογές καλείται, µαζί µε την εξασφάλιση πολιτικής
σταθερότητας, να αναζητήσει «λύσεις» για την επίτευξη οικονοµικής ανάκαµψης και αποκατάστασης
του κλίµατος εµπιστοσύνης µέσα σε ένα περιβάλλον που κρύβει σηµαντικούς κινδύνους σε
δηµοσιονοµικό, γεωοικονοµικό και ανταγωνιστικό επίπεδο. Είναι επιτακτική η διαµόρφωση µιας
επενδυτικής πολιτικής µε ταυτόχρονη αξιοποίηση εθνικών πόρων, ιδιωτικών και δηµόσιων, καθώς και
ταχεία απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων σε κλάδους εθνικού ενδιαφέροντος µε
πολλαπλασιαστικό όφελος. Η παραγωγική ανασυγκρότηση και οι µεταρρυθµίσεις στην παραγωγική
βάση πρέπει να προηγηθούν των υπόλοιπων µεταρρυθµίσεων. Η πολυπόθητη εξωστρέφεια πρέπει να
συνδυαστεί µε πρωτοβουλίες δηµιουργίας µιας στέρεης εσωτερικής παραγωγικής βάσης και αγοράς.
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Τα κυριότερα συµπεράσµατα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία µε την εταιρεία
ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγµα 1005 πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων (0-49 άτοµα προσωπικό),
στο διάστηµα 21 έως 27 Ιουλίου 2015 έχουν ως εξής:
A. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1)

2)

3)
4)

5)

6)

Η αποτίµηση του α’ εξαµήνου 2015 καταδεικνύει τη διάψευση των θετικών προσδοκιών
που είχαν καλλιεργηθεί στο προηγούµενο εξάµηνο, καθώς το 84,3% των ερωτώµενων
δηλώνει επιδείνωση της γενικής οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης (µόνο το 4,8%
παρουσιάζει βελτίωση), γεγονός που µας οδηγεί χρονικά στα µεγέθη που αποτυπώθηκαν το 2012.
Ο µέσος όρος µείωσης του κύκλου εργασιών κυµάνθηκε στο 21,23%, γεγονός που οφείλεται κατά
κύριο λόγο στα γεγονότα του τελευταίου τριµήνου και τη σηµαντική ύφεση την επιχειρηµατική
δραστηριότητα που ακολούθησε. Σωρευτικά στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις η συνολική
µείωση από την έναρξη της κρίσης και µετά το 2010 αγγίζει µεσοσταθµικά το 78%.
Στα υπόλοιπα µεγέθη, 3 στις 4 επιχειρήσεις διαπιστώνουν και σε αυτό το εξάµηνο µείωση της
ζήτησης (75,4%), των παραγγελιών (77,1%) και επιδείνωση της ρευστότητας (81,7%).
Ο δείκτης αποεπένδυσης κινείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς το 49,8% των επιχειρήσεων
δήλωσε µείωση των επενδύσεων στο προηγούµενο εξάµηνο, ενώ µόνο το 4,9% αύξησε τις
επενδύσεις. Η κατάσταση αυτή αποτελεί προάγγελο µιας συνέχισης της διολίσθησης της ελληνικής
οικονοµίας σε ένα νέο φαύλο κύκλο ύφεσης- αποεπένδυσης- υποαπασχόλησης των παραγωγικών
συντελεστών.
Οι προβλέψεις σχετικά µε την πορεία των επιχειρήσεων το επόµενο εξάµηνο φέρουν βαρύ το
αποτύπωµα από τις πρόσφατες εξελίξεις στις τράπεζες και την πραγµατική οικονοµία. Μάλιστα, η
αβεβαιότητα παραµένει παρά την επίτευξη συµφωνίας, γεγονός που αντανακλά την πραγµατική
αγωνία για την επόµενη ηµέρα της ελληνικής οικονοµίας. Το ισοζύγιο αρνητικών και θετικών
επιχειρηµατικών προσδοκιών για το δεύτερο εξάµηνο του 2015 εκτοξεύτηκε στα
επίπεδα της περιόδου 2011-2012 (-61,6 από –0,8). Σε όλους τους επί µέρους δείκτες
οικονοµικών προσδοκιών καταγράφονται συντριπτικά αρνητικές επιδόσεις και απαισιοδοξία για
πάνω από 7 στις 10 επιχειρήσεις.
Ενδεικτική της επίπτωσης των νέων φόρων και του αυξηµένου ΦΠΑ είναι η τάση που εµφανίζεται
στο επίπεδο των τιµών, καθώς ο αριθµός των επιχειρήσεων που δηλώνει ότι θα αυξήσει τις τιµές
στο επόµενο εξάµηνο υπερδιπλασιάζεται (από το 5,7% στο 12,6%).

Β. ΛΟΥΚΕΤΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1)

2)

3)

Το ποσοστό των µικρών επιχειρήσεων, που θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόµενο να
έχουν το επόµενο διάστηµα σοβαρό πρόβληµα λειτουργίας, σε βαθµό που θα κινδυνεύσουν να
κλείσουν επανήλθε στα επίπεδα των προηγούµενων ετών, αντανακλώντας το πραγµατικό
πρόβληµα επιβίωσης που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες και οι επιχειρήσεις. Το 46,3% των
επιχειρήσεων θεωρεί ως πολύ πιθανό τον κίνδυνο λουκέτου (έναντι 32,9% στην αντίστοιχη έρευνα
Φεβρουαρίου 2015).
Άµεσο κίνδυνο κλεισίµατος το επόµενο εξάµηνο αντιµετωπίζει το 27,3 % των µικρών επιχειρήσεων.
Εκτιµάται ότι η µείωση επιχειρήσεων το επόµενο εξάµηνο θα είναι 63,000 και θα αφορά
κυρίως τις πολύ µικρές επιχειρήσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 30% των
αυτοαπασχολούµενων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να διακόψει ή να αναστείλει την
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το σενάριο βάσης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τα πιθανά λουκέτα
επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο «κόκκινο» συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας 138,000
θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούµενοι, µισθωτοί).

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΟΦΕΙΛΕΣ
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1)

2)

3)
4)

Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων µε καθυστερηµένες οφειλές αφορά τις
υποχρεώσεις προς το δηµόσιο (ασφαλιστικά ταµεία, εφορία, ∆ΕΚΟ). Σηµαντική αύξηση
σηµείωσαν οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τις ∆ΕΚΟ (από 25,5% σε 29,1%).
Στο πεδίο των φορολογικών υποχρεώσεων, παρά τις ευεργετικές ρυθµίσεις των 100 δόσεων για
φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που αξιοποίησαν οι επιχειρήσεις µέσα στο πρώτο εξάµηνο
του 2015 (3 στις 10 δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση υπαγωγής έναντι 11% για την προηγούµενη
ρύθµιση) παραµένει η εκπεφρασµένη αδυναµία τους να εκπληρώσουν τις υψηλές φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις στο επόµενο εξάµηνο (το 37,9% δηλώνει αδυναµία πληρωµής).
Μεγάλο µέρος των καθυστερηµένων οφειλών των επιχειρήσεων αφορά τις ασφαλιστικές οφειλές
προς το κύριο ασφαλιστικό ταµείο των επαγγελµατιών, τον ΟΑΕΕ (35,6%).
Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τις τράπεζες έχει το 16,3% των µικρών επιχειρήσεων. Οι νέες
ρυθµίσεις για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να λάβουν υπόψη
το δεδοµένο της σταθερής αύξησης του ιδιωτικού χρέους.

∆. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1)

2)

3)

4)

5)

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης στην απασχόληση είναι προφανείς καθώς κυρίως
σε αυτόν τον τοµέα εκδηλώνονται πρακτικά οι επιφυλάξεις των επιχειρήσεων για την
οικονοµική τους προοπτική. Μείωση προσωπικού κατά το τελευταίο εξάµηνο ανέφερε το 11%
των επιχειρήσεων ενώ αύξηση ανέφερε µόλις το 4,8%.
Σε απόλυτα µεγέθη η απώλεια θέσεων συνολικής απασχόλησης στις µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις κατά το προηγούµενο εξάµηνο του 2015 ανέρχεται στις 25,000 (εκ
των οποίων οι 15,000 ήταν µισθωτής απασχόλησης), στοιχείο που εν µέρει επιβεβαιώνεται
από τις ροές µισθωτής απασχόλησης που δηµοσιεύει η Εργάνη, καθώς προκύπτει ότι τον µήνα
Ιούλιο σηµειώθηκε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων- απολύσεων (για πρώτη φορά έπειτα από 2
χρόνια), γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πραγµατική κατάσταση της
οικονοµίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή η πραγµατικότητα έρχεται να αντικρούσει τις προσδοκίες
που είχαν καλλιεργηθεί το προηγούµενο εξάµηνο για οριακή αύξηση των απασχολούµενων.
Ανησυχητική είναι η εικόνα σχετικά µε τις µελλοντικές ροές απασχόλησης. Οι προοπτικές για το
επόµενο εξάµηνο παραµένουν αρνητικές, καθώς σχεδόν 1 στις 4 επιχειρήσεις προβλέπει µείωση του
απασχολούµενου προσωπικού. Έντονο παρουσιάζεται το φαινόµενο στις επιχειρήσεις µεγαλύτερου
µεγέθους (που απασχολούν από 5 άτοµα και άνω) όπου είναι εµφανής η πρόθεσή τους να προβούν
σε νέα αναδιάρθρωση των θέσεων και του κόστους απασχόλησης, προκειµένου να ανταποκριθούν
στα νέα οικονοµικά βάρη και την αναιµική αναπτυξιακή προοπτική. Σε αντιδιαστολή, οι πολύ µικρές
επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούµενοι αναµένεται να θέσουν εαυτόν σε κατάσταση αργίας,
ενισχύοντας έµµεσα τον άτυπο τοµέα της οικονοµίας.
Είναι σαφές ότι η οριακή αποκλιµάκωση της ανεργίας που σηµειώθηκε τους προηγούµενους µήνες
(ΕΛΣΤΑΤ, 25%, Μάιος 2015, µηνιαία στοιχεία) δεν φαίνεται να συνεχίζεται στο δεύτερο εξάµηνο
του 2015. Τα ευρήµατα από τις στατιστικές προβολές του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ για το επόµενο εξάµηνο
είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων θα τείνει να γίνει
αρνητικό, άρα και οι προοπτικές µείωσης της ανεργίας είναι περιορισµένες. Πάνω από 1 στις 5
επιχειρήσεις θεωρεί πιθανό ότι θα απολύσει προσωπικό το επόµενο εξάµηνο. Το
ποσοστό αυτό είναι αυξηµένο στις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 5 άτοµα
(40,2%). Εάν επαληθευτούν οι εκτιµήσεις του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τότε υπάρχει κίνδυνος απώλειας
55,000 θέσεων µισθωτής απασχόλησης
στο επόµενο εξάµηνο. Συνολικά, αναµένεται να
απωλεσθούν 138,000 θέσεις απασχόλησης, αν συµπεριλάβουµε και τον αριθµό όσων αναστείλουν
την επιχειρηµατική δραστηριότητα (εργοδότες, αυτοαπασχολούµενοι).
Το στοιχείο που παρουσιάζεται σταθερά επαναληπτικά στην έρευνα κλίµατος είναι η δυσκολία που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην έγκαιρη καταβολή των µισθών. Το 43% των
επιχειρήσεων παρουσιάζει αυτό το πρόβληµα χωρίς κάποια τάση εκτόνωσης και 1 στις 4
επιχειρήσεις δήλωσαν ότι έχουν µειώσει τις αποδοχές των υπαλλήλων στο προηγούµενο εξάµηνο.
Παραµένει, αν και µειούµενο (39% έναντι 43%), το καθεστώς εφαρµογής ευέλικτων µορφών
απασχόλησης. Μάλιστα, το 41,1% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να
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µειώσει µισθούς ή ώρες εργασίας στο επόµενο εξάµηνο. ∆εδοµένης της έλλειψης
προοπτικής για αύξηση της ζήτησης και των επενδύσεων, η πρακτική αυτή θα συνεχίσει να
αποτελεί λύση ανάγκης για τις επιχειρήσεις.

Ε. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
1)

2)

Οι επιπτώσεις από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων ήταν ιδιαίτερα οδυνηρές. Κάθετη πτώση
στο κύκλο εργασιών τους λόγω της επιβολής κεφαλαιακών έλεγχων (capital controls)
σηµείωσαν 9 στις 10 επιχειρήσεις. 3 στις 10 επιχειρήσεις σηµείωσαν µείωση πάνω από 70%
ενώ συνολικά για τις επιχειρήσεις η µείωση του κύκλου εργασιών ήταν µεσοσταθµικά 48%. Άµεση
συνέπεια ήταν η συρρίκνωση της κατανάλωσης κατά 50% ή κατά 3,8 δισ. € κατά το διάστηµα
αυτό. Με µια µετριοπαθή εκτίµηση υπολογίζεται ότι από αυτή την µείωση το ελληνικό δηµόσιο
έχασε 570 εκ. ευρώ από έµµεσους φόρους.
Οι µικρές επιχειρήσεις ήταν απροετοίµαστες να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις από την
επιβολή των capital controls και το κλείσιµο των τραπεζών. Πιο συγκεκριµένα µόνο 1 στις 2
επιχειρήσεις χρησιµοποιεί e-banking για τις συναλλαγές της µε πελάτες και προµηθευτές, ενώ 7
στις 10 δεν διαθέτουν συσκευές EFT/POS προκειµένου να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε
πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωµένες κάρτες. Εκτιµάται ότι το υψηλό κόστος αγοράς των
µηχανών, αλλά και το υψηλό αναλογικό κόστος προµήθειας επί του τζίρου απέτρεψε τις µικρές
επιχειρήσεις από την έγκαιρη προσαρµογή τους στη νέα ψηφιακή τραπεζική εποχή.

ΣΤ. ΕΙ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1) Αδιαπραγµάτευτη φαίνεται να είναι η θέση της χώρας στο σκληρό νόµισµα, παρά τα αρνητικά
στοιχεία που επιφέρει η νέα δυσµενής συµφωνία για τη χώρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των
ερωτώµενων θεωρεί ότι η χώρα πρέπει να παραµείνει στο ευρώ (71,7%).
2) Αρκετά επιφυλακτικός και διχασµένος εµφανίζεται ο επιχειρηµατικός κόσµος από τις πολιτικές
διεργασίες και τη νέα εκλογική µάχη, ο νικητής της οποίας θα κληθεί να διαχειριστεί το τρίτο
µνηµόνιο. Σχετικά µε την πολιτική τους εκπροσώπηση, πάνω από 1 στις 2 (56,5%) επιχειρήσεις
θεωρούν ότι δεν εκφράζει τα συµφέροντά τους κανένας υφιστάµενος πολιτικός σχηµατισµός.
* Η έρευνα που παρουσιάζεται είναι η δεύτερη για το 2015 που διεξάγει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της
ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία µε την εταιρία MARC AE σε εξαµηνιαία βάση από τον Μάιο του 2009. Έγινε σε
πανελλαδικό δείγµα 1005 πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων (0-49 άτοµα προσωπικό), στο διάστηµα 21 έως
27 Ιουλίου 2015 και έχει ως βασικό στόχο την αποτύπωση του οικονοµικού κλίµατος στις πολύ µικρές και
µικρές επιχειρήσεις, στους κλάδους της µεταποίησης, του εµπορίου και των υπηρεσιών, που αποτελούν το
99,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τα ευρήµατα αυτής της έρευνας µπορούν να συγκριθούν µε τα
αντίστοιχα των προηγούµενων ερευνών (Μάιος 2009 – Φεβρουάριος 2015). Οι έρευνες αυτές αποτελούν το
µοναδικό εργαλείο, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την καταγραφή της κατάστασης και της πορείας του
µεγαλύτερου τµήµατος της πραγµατικής οικονοµίας στην Ελλάδα.

Όπως και στις προηγούµενες έρευνες, έτσι και τώρα, υπάρχει µια σαφής καταγραφή των τάσεων του οικονοµικού
κλίµατος καθώς και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των µικρών επιχειρήσεων κατά το 1ο
εξάµηνο του 2015, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονοµική πρόβλεψη για το 2ο εξάµηνο του 2015.

4

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
•

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

Η αποτίµηση του α’ εξαµήνου 2015 καταδεικνύει τη διάψευση των θετικών προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί
στο προηγούµενο εξάµηνο, καθώς το 84,3% των ερωτώµενων δηλώνει επιδείνωση της γενικής οικονοµικής
κατάστασης της επιχείρησης (µόνο το 4,8% παρουσιάζει βελτίωση), γεγονός που µας οδηγεί χρονικά στα µεγέθη
που αποτυπώθηκαν το 2012. Θα πρέπει να αναµένουµε τα αποτελέσµατα του επόµενου εξαµήνου για να εξάγουµε
πιο ασφαλή συµπεράσµατα, δεδοµένης της έκτακτης τρέχουσας συγκυρίας µε την εφαρµογή των κεφαλαιακών
ελέγχων.
Σε χειρότερη κατάσταση βρίσκονται οι πολύ µικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούµενοι (οι αρνητικές
αποτιµήσεις ανέρχονται στο 86% για τις επιχειρήσεις µε 0 έως 3 άτοµα προσωπικό). Η επιδείνωση του
οικονοµικού κλίµατος αποτυπώνεται και στα επί µέρους πραγµατικά µεγέθη των επιχειρήσεων.
Συγκεκριµένα επιδείνωση σηµειώνεται:
στον κύκλο εργασιών για το 74,8% των επιχειρήσεων
στη ζήτηση για το 75,4%
στη ρευστότητα το 81,7%
στις παραγγελίες το 77,1%
στις επενδύσεις: αύξηση καταγράφει το 4,9%, µείωση το 49,8% και στασιµότητα το 42,8%
Ο µέσος όρος µείωσης του κύκλου εργασιών κυµάνθηκε στο 21,23%, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στα
γεγονότα του τελευταίου τριµήνου και τη σηµαντική ύφεση την επιχειρηµατική δραστηριότητα που ακολούθησε.
Σωρευτικά στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις η συνολική µείωση από την έναρξη της κρίσης και
µετά το 2010 αγγίζει µεσοσταθµικά το 78% (σηµειωτέον ότι η πρόσφατη µελέτη της ΕΤΕ υπολογίζει τις
απώλειες τζίρου για τις µικροµεσαίες και µεσαίες επιχειρήσεις στα 88 δις την τελευταία πενταετία). Η
συνθήκη αυτή φαίνεται ότι ευνοεί επιχειρήσεις µε µεγαλύτερο κύκλο εργασιών και περισσότερο προσωπικό,
εντούτοις αυτές αντιµετωπίζουν άλλης φύσεως προβλήµατα που σχετίζονται µε την αδυναµία διατήρησης των
θέσεων εργασίας και τη αναστολή των επενδυτικών πρωτοβουλιών.
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΓΡΑΦΗΜΑ 1
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1) Το ποσοστό των µικρών επιχειρήσεων, που θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόµενο να έχουν το
επόµενο διάστηµα σοβαρό πρόβληµα λειτουργίας, σε βαθµό που θα κινδυνεύσουν να κλείσουν επανήλθε
στα επίπεδα των προηγούµενων ετών, αντανακλώντας το πραγµατικό πρόβληµα επιβίωσης που
αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες και οι επιχειρήσεις. Το 46,3% των επιχειρήσεων θεωρεί ως πολύ
πιθανό τον κίνδυνο λουκέτου (έναντι 32,9% στην αντίστοιχη έρευνα Φεβρουαρίου 2015). Επισηµαίνεται
ότι το Μάιο του 2009 ο αντίστοιχος δείκτης ήταν 11,7% (διαγράµµατα 2 & 3) και από τότε έχει
σταθεροποιηθεί σε ποσοστά άνω του 44%. Η τάση βελτίωσης και µείωση του δείκτη επικινδυνότητας που
είχε εκδηλωθεί στο προηγούµενο εξάµηνο (β’ εξάµηνο 2014) αναστράφηκε, αντανακλώντας έτσι το κύµα
αβεβαιότητας που διαδέχτηκε την αρχική ευφορία του Φεβρουαρίου 2015.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2
Θεωρείτε πιθανό ή όχι το ενδεχόµενο η επιχείρησή σας να έχει σοβαρό
πρόβληµα λειτουργίας το επόµενο διάστηµα σε βαθµό που θα κινδυνεύει να
κλείσει;
Καθόλου
πιθανό
25,4%

∆Γ/∆Α
2,0%

Ελάχιστα & Καθόλου
πιθανό : 51,7%

Πολύ πιθανό
22,0%

Ελάχιστα
πιθανό
26,3%
Αρκετά
πιθανό
24,3%

Πολύ & Αρκετά πιθανό: 46,3%

2) Άµεσο κίνδυνο κλεισίµατος το επόµενο εξάµηνο αντιµετωπίζει το 27,3% των µικρών επιχειρήσεων.
Εκτιµάται ότι η µείωση επιχειρήσεων το επόµενο εξάµηνο θα είναι 63,000 και θα αφορά κυρίως τις
πολύ µικρές επιχειρήσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 30% των αυτοαπασχολούµενων δηλώνει ότι είναι
πολύ ότι διακόψει/ αναστείλει την επιχειρηµατική δραστηριότητα. ∆εν αποκλείεται να παρατηρηθεί το
φαινόµενο της µετατόπισης µέρος αυτών στον άτυπο τοµέα της οικονοµίας ή θα µεταφέρει την έδρα για να
µπορέσει να επιβιώσει µέσα στο δυσµενές φορολογικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που
διαµορφώνεται.
3) Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το σενάριο βάσης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τα πιθανά λουκέτα επιχειρήσεων, που
βρίσκονται στο «κόκκινο» συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας 138,000 θέσεων συνολικής
απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούµενοι, µισθωτοί).
ΓΡΑΦΗΜΑ 3
Φόβος για ενδεχόµενο κλείσιµο της επιχείρησης
Συγκριτικό Γράφηµα
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47,1 47,8
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

Οι προβλέψεις σχετικά µε την πορεία των επιχειρήσεων το επόµενο εξάµηνο φέρουν βαρύ το αποτύπωµα
από τις πρόσφατες εξελίξεις στις τράπεζες και την πραγµατική οικονοµία. Μάλιστα, η αβεβαιότητα παραµένει
παρά την επίτευξη συµφωνίας (νέο µνηµόνιο), γεγονός που αντανακλά την πραγµατική αγωνία για την επόµενη
ηµέρα της ελληνικής οικονοµίας και την πίεση από το ασφυκτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο αναγκάζονται να
δραστηριοποιούνται οι µικρές επιχειρήσεις.
Οι αρνητικές επιχειρηµατικές προσδοκίες για το δεύτερο εξάµηνο του 2015 υπερδιπλασιάστηκαν (-67,9
από -31,4), µε αντίστοιχη µείωση των θετικών.
Σε όλους τους δείκτες οικονοµικών προσδοκιών καταγράφονται συντριπτικά αρνητικές επιδόσεις και
απαισιοδοξία για πάνω από 7 στις 10 επιχειρήσεις. Σηµειώνεται ότι ο βαθµός απαισιοδοξίας είναι µεγαλύτερος
στις πολύ µικρές επιχειρήσεις του δείγµατος.
Συγκεκριµένα, στους ειδικότερους δείκτες, το ισοζύγιο θετικών- αρνητικών προσδοκιών που προβλέπεται για το
επόµενο εξάµηνο εµφανίζεται σοβαρά επιδεινούµενο:
στον κύκλο εργασιών, ο δείκτης είναι στο -62,6 από -12,3 στο προηγούµενο εξάµηνο
στη ζήτηση, -59,5 από -11,0 στο προηγούµενο εξάµηνο
στη ρευστότητα, -65,2 από -17,0 στο προηγούµενο εξάµηνο
στις παραγγελίες, -63,4 από -15,8 στο προηγούµενο εξάµηνο
στις επενδύσεις: αύξηση προβλέπει το 2,6% (από 13,2%), µείωση το 46,6% και σταθεροποίηση το
44,4%
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για αύξηση των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών από το 12,6% των
επιχειρήσεων, ποσοστό υπερδιπλάσιο από εκείνες που απαντούν ότι αύξησαν τις τιµές στο προηγούµενο
εξάµηνο (4,8%), προεξοφλώντας ενδεχοµένως τις επιπτώσεις από τη γενικευµένη αύξηση του ΦΠΑ και των
υπόλοιπων φόρων.
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΓΡΑΦΗΜΑ 4
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΣΘΟΙ
Οι επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης στην απασχόληση είναι προφανείς. Μείωση προσωπικού κατά το
τελευταίο εξάµηνο ανέφερε το 11% των επιχειρήσεων ενώ αύξηση ανέφερε µόλις το 4,8%.
Ανησυχητική είναι η εικόνα σχετικά µε τις µελλοντικές ροές απασχόλησης. Οι προοπτικές για το επόµενο
εξάµηνο παραµένουν αρνητικές, καθώς σχεδόν 1 στις 4 επιχειρήσεις προβλέπει µείωση του
απασχολούµενου προσωπικού. Έντονο παρουσιάζεται το φαινόµενο στις επιχειρήσεις µεγαλύτερου
µεγέθους (που απασχολούν από 5 άτοµα και άνω) όπου είναι εµφανής η πρόθεσή τους να προβούν σε νέα
αναδιάρθρωση των θέσεων και του κόστους απασχόλησης, προκειµένου να ανταποκριθούν στα νέα
οικονοµικά βάρη και την αναιµική αναπτυξιακή προοπτική. Σε αντιδιαστολή, οι πολύ µικρές επιχειρήσεις και
οι αυτοπασχολούµενοι αναµένεται να θέσουν εαυτόν σε κατάσταση αργίας, ενισχύοντας έµµεσα τον άτυπο
τοµέα της οικονοµίας.
Σε απόλυτα µεγέθη η απώλεια θέσεων συνολικής απασχόλησης στις µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις κατά το προηγούµενο εξάµηνο του 2015 ανέρχεται στις 25,000, στοιχείο που εν µέρει
επιβεβαιώνεται από τις ροές µισθωτής απασχόλησης που δηµοσιεύει η Εργάνη, καθώς προκύπτει ότι τον
µήνα Ιούλιο σηµειώθηκε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων- απολύσεων (για πρώτη φορά έπειτα από 2
χρόνια), γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πραγµατική οικονοµία. Είναι σαφές ότι η
οριακή αποκλιµάκωση της ανεργίας που σηµειώθηκε τους προηγούµενους µήνες (ΕΛΣΤΑΤ, 25%, Μάιος
2015, µηνιαία στοιχεία) δεν φαίνεται να συνεχίζεται στο δεύτερο εξάµηνο του 2015.
Τα ευρήµατα από τις στατιστικές προβολές του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ για το επόµενο εξάµηνο είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικά, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων θα τείνει να γίνει αρνητικό, άρα και οι
προοπτικές µείωσης της ανεργίας είναι περιορισµένες. Πάνω από 1 στις 5 επιχειρήσεις θεωρεί πιθανό ότι
θα απολύσει προσωπικό το επόµενο εξάµηνο. Το ποσοστό αυτό είναι αυξηµένο στις επιχειρήσεις που
απασχολούν πάνω από 5 άτοµα (40,2)%. Εάν επαληθευτούν οι εκτιµήσεις του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τότε υπάρχει
κίνδυνος απώλειας 55,000 θέσεων µισθωτής απασχόλησης στο επόµενο εξάµηνο. Συνολικά, αναµένεται
να απωλεσθούν 138,000 θέσεις απασχόλησης, αν συµπεριλάβουµε και τον αριθµό όσων αναστείλουν την
επιχειρηµατική δραστηριότητα (εργοδότες, αυτοαπασχολούµενοι, µισθωτοί).
Το στοιχείο που παρουσιάζεται σταθερά επαναληπτικά στην έρευνα κλίµατος είναι η δυσκολία που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην έγκαιρη καταβολή των µισθών. Το 43% των
επιχειρήσεων παρουσιάζει αυτό το πρόβληµα χωρίς κάποια τάση εκτόνωσης. 1 στις 4 επιχειρήσεις
δήλωσαν ότι έχουν µειώσει τις αποδοχές των υπαλλήλων στο προηγούµενο εξάµηνο (διάγραµµα 5).
Παραµένει, αν και µειούµενο (39% έναντι 43%), το καθεστώς εφαρµογής ευέλικτων µορφών απασχόλησης.
Μάλιστα, το 41,1% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να µειώσει µισθούς ή ώρες εργασίας
στο επόµενο εξάµηνο. ∆εδοµένης της έλλειψης προοπτικής για αύξηση της ζήτησης και των επενδύσεων, η
πρακτική αυτή θα συνεχίσει να αποτελεί λύση ανάγκης για τις επιχειρήσεις.
ΓΡΑΦΗΜΑ 5

ΓΡΑΦΗΜΑ 6

Έχουν αναγκαστεί να µειώσουν τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων
-Βάση: Όσοι απασχολούν αµειβόµενο προσωπικό -

Έχουν αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να µειώσουν ώρες
ή ηµέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους
-Βάση: Όσοι απασχολούν αµειβόµενο προσωπικό -

50
45
40
35

49,3
43,6
43,5
38,5
33,2
33,9
28,6
25,2

30
25
20
15
10
5
0

19,4
15 15,6

47,7
40,5

50
45
40
35

30 30,2

37,4
32

50,5
47,7
42,7 43

39

30
25
20
15
10
5
0

8

•

ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων µε καθυστερηµένες οφειλές αφορά τις υποχρεώσεις προς το
δηµόσιο (ασφαλιστικά ταµεία, εφορία, ∆ΕΚΟ).
Οι οφειλές προς τις ∆ΕΚΟ αυξάνονται στο 29,1% από 25,5%, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη
συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασµών, όπως ανακοινώθηκε και από τη ∆ΕΗ. Το κόστος ενέργειας
παραµένει άλλωστε σηµαντικός ανασχετικός παράγοντας για νέες επενδύσεις. 1 στις 4 επιχειρήσεις έχει
καθυστερούµενες οφειλές σε προµηθευτές και σε ενοίκια.
Παρά τις ευεργετικές ρυθµίσεις των 100 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που αξιοποίησαν
οι επιχειρήσεις µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2015 (3 στις 10 δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση υπαγωγής έναντι
11% για την προηγούµενη ρύθµιση, γράφηµα 8) παραµένει η εκπεφρασµένη αδυναµία τους να εκπληρώσουν
τις υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στο επόµενο εξάµηνο (το 37,9% δηλώνει αδυναµία
πληρωµής).
Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τις τράπεζες έχει το 16,3% των µικρών επιχειρήσεων. Οι νέες ρυθµίσεις για τα
κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να λάβουν υπόψη το δεδοµένο της
σταθερής αύξησης του ιδιωτικού χρέους.
Μεγάλο µέρος των καθυστερηµένων οφειλών των επιχειρήσεων αφορά τις ασφαλιστικές οφειλές προς
το κύριο ασφαλιστικό ταµείο των επαγγελµατιών, τον ΟΑΕΕ (35,6%, διάγραµµα 7). Σύµφωνα µε τα πιο
πρόσφατα στοιχεία του οργανισµού έχει αυξηθεί κατά 50% την τελευταία διετία ο αριθµός των οφειλετών
στην κατηγορία µε χρέη >20,000 (150,000 οφειλέτες).

ΓΡΑΦΗΜΑ 7- ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Εσείς, κατά το τελευταίο εξάµηνο έχετε καθυστερηµένες οφειλές…

Ιούλιος 2015
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ΓΡΑΦΗΜΑ 8- ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ∆ΟΣΕΩΝ
Έχετε κάνει αίτηση για υπαγωγή στην τελευταία ρύθµιση των 100 δόσεων για οφειλές

Έχω υπαχθεί
σε άλλη
∆Α
ρύθµιση
13%
1,4%

Όχι
67,1%

στην εφορία (Ιούλιος 2015);

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
Έχετε κάνει αίτηση για
υπαγωγή στην ρύθµιση των
72 ή 100 δόσεων;
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ ΜµΕ- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Οι επιπτώσεις από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων υπήρξαν ιδιαίτερα οδυνηρές για τις ΜµΕ. Κάθετη
πτώση στο κύκλο εργασιών τους λόγω της επιβολής κεφαλαιακών έλεγχων (capital controls) σηµείωσαν 9
στις 10 επιχειρήσεις. 3 στις 10 επιχειρήσεις σηµείωσαν µείωση πάνω από 70% ενώ συνολικά για τις
επιχειρήσεις η µείωση του κύκλου εργασιών ήταν µεσοσταθµικά 48%. Άµεση συνέπεια ήταν η συρρίκνωση
της κατανάλωσης κατά 50% ή κατά 3,8 δισ. € κατά το διάστηµα αυτό. Με µια µετριοπαθή εκτίµηση
υπολογίζεται ότι από αυτή την µείωση το ελληνικό δηµόσιο έχασε 570 εκ. ευρώ από έµµεσους φόρους.
Οι µικρές επιχειρήσεις ήταν απροετοίµαστες να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις από την επιβολή των capital
controls και το κλείσιµο των τραπεζών. Πιο συγκεκριµένα µόνο 1 στις 2 επιχειρήσεις χρησιµοποιεί e-banking
για τις συναλλαγές της µε πελάτες και προµηθευτές, ενώ 7 στις 10 δεν διαθέτουν συσκευές EFT/POS
προκειµένου να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωµένες κάρτες.
Ειδικότερα στις υπηρεσίες 6 στις 10 επιχειρήσεις δεν διαθέτουν e-banking και στο εµπόριο το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 53,3%, ενώ το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στους αυτοαπασχολούµενους καθώς 7 στους 10
δεν διαθέτουν e-banking. Εκτιµάται ότι το υψηλό κόστος αγοράς των µηχανών, αλλά και το υψηλό αναλογικό
κόστος προµήθειας επί του τζίρου απέτρεψε τις µικρές επιχειρήσεις από την έγκαιρη προσαρµογή τους.

ΓΡΑΦΗΜΑ 9- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Πόσο επηρεάστηκε ο τζίρος της επιχείρησης από το κλείσιµο των τραπεζών και τα capital controls;
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αδιαπραγµάτευτη φαίνεται να είναι η θέση της χώρας στο σκληρό νόµισµα, παρά τα αρνητικά στοιχεία που
επιφέρει η νέα δυσµενής συµφωνία για τη χώρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων (γράφηµα 10)
θεωρεί ότι η χώρα πρέπει να παραµείνει στο ευρώ (71,7%).
Αρκετά επιφυλακτικός και διχασµένος εµφανίζεται ο επιχειρηµατικός κόσµος από τις πολιτικές διεργασίες και
τη νέα εκλογική µάχη, ο νικητής της οποίας θα κληθεί να διαχειριστεί το τρίτο µνηµόνιο. Οι προοπτικές
δηµιουργίας µιας νέας κυβέρνησης δοκιµάζει τα αντανακλαστικά των µικρών επιχειρήσεων. Σχετικά µε την
πολιτική εκπροσώπηση, πάνω από 1 στις 2 (56,5%) επιχειρήσεις θεωρούν ότι δεν εκφράζει τα συµφέροντά
τους κανένας υφιστάµενος πολιτικός σχηµατισµός (γράφηµα 11).
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10- ΕΥΡΩ
Είστε υπέρ ή κατά της παραµονής στο ευρώ;

∆Α
9,0%

Κατά
19,3%

Υπέρ
71,7%

ΓΡΑΦΗΜΑ 11- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ- Ιούλιος 2015
Ποιο κόµµα πιστεύετε ότι εκφράζει καλύτερα τα συµφέροντά σας;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Αύγουστος 2015) ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Τα παρακάτω νούµερα αναφέρονται σε ποσοστά επί του συνόλου των ερωτηθέντων επιχειρηµατιών
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

* Καταγεγραµµένη µείωση προηγούµενου εξαµήνου
** Προβλεπόµενη µείωση για το επόµενο εξάµηνο
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