
Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος 
το Β εξάμηνο του 2020 διατηρείται 
σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο καθώς 
διαμορφώνεται στις 20,1 μονάδες. Δεν 
έχει μεταβληθεί, δηλαδή, σε σχέση με 
το Α εξάμηνο του 2020 όπου κατέγραψε 
πτώση 46 μονάδων 

20,1

32,4

1στις 2  

70,7

16,9

11,1

Μέσος όρος μείωσης 
του  κύκλου εργασιών

Διπλασιάστηκαν οι 
επιχειρήσεις πού 
έκλεισαν με ζημιές. 

Υποδιπλασιάστηκαν 
οι επιχειρήσεις που 
κατέγραψαν κέρδη.

Αύξησε το 
προσωπικό

Θα κάνει 
προσλήψεις

Μείωσε το 
προσωπικό

Θα προχωρήσει 
σε μειώσεις 
προσωπικού

Διατήρησε σταθερό το 
προσωπικό

Θα διατηρήσει 
σταθερό το 
προσωπικό

Με ζημιές Μηδενικό Με κέρδη ΔΑ

47,8 27,6 16,1 8,5 27,3 55,2 8,8 8,7

Ισολογισμός 2020

Φεβρουάριος 2021

Το 2020 σε σύγκριση με το 2019:

Δεν 
υπάρχουν

< από μήνα 1 μήνα
Ιούλιος 
2019

Φεβρ. 
2020

Ιούλιος 
2020

Φεβρ. 
2021

2 μήνες 3 - 4 
μήνες

5 - 6 
μήνες

 >  6 
μήνες

Ισολογισμός 2019

Ιούνιος 2020

14,8 10,7 15,2 13,7 14,8 9,9 10,6

7,6
10,3

12,9
13,714,4

9,6

24,7

Τα ταμειακά διαθέσιμα για πόσο καιρό επαρκούν για να 
καλύψουν τις βασικές υποχρεώσεις της επιχείρησης;

έχουν ταμειακά 
διαθέσιμα το πολύ 
για ένα μήνα

84,5 86,1

ΠΡΟΒΛΕΨΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

1στις 4  δήλωσε πως έχει 
ληξιπρόθεσμες οφειλές

προς την εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ) (23,8)

προς τον πρώην ΟΑΕΕ (26,3)

14,9 
των επιχειρήσεων που απασχολούν 
προσωπικό δήλωσε πώς έχει 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
πρώην ΙΚΑ

32,9 
των επιχειρήσεων που έχουν 
τραπεζικά δάνεια δήλωσε πως έχει 
καθυστερημένες οφειλές

23,0 
των επιχειρήσεων που έχουν 
ενοίκιο δήλωσε πως έχει 
καθυστερημένες οφειλές 

22,6 έχει καθυστερημένες οφειλές 
προς προμηθευτές

1στις 3  

1στις 4 

44,6 

δεν θα μπορέσει 
να ανταποκριθεί

δεν θα μπορέσει 
να ανταποκριθεί

στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις (31,3% προς 
τον πρώην ΟΑΕΕ και 24,2% προς το ΙΚΑ, αφορά τις 
επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό)

στις φορολογικές της υποχρεώσεις (30,1%)

στις υποχρεώσεις ενοικίου (35,2%)

στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές (26,6%)

στις υποχρεώσεις για λογαριασμούς ενέργειας (26,3%) 
και λοιπούς λογαριασμούς (25,1%)

από τις επιχειρήσεις που 
έχουν τραπεζικό δάνειο 
δήλωσε πως δεν θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί

24,1 20,9 32,7 38,2

ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ               
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

επιχειρήσεις εκφράζουν το κίνδυνο να 
διακόψουν την δραστηριότητα τους το 
επόμενο διάστημα.

38,2

3,46,2 7,49

των επιχειρήσεων δηλώνουν 
μείωση του τζίρου τους

των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι ο 
τζίρος τους δεν μεταβλήθηκε

των επιχειρήσεων δηλώνουν 
αύξηση  του τζίρου τους

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Εξαμηνιαίο δελτίο οικονομικού κλίματος 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (Β εξάμηνο 2020)


