Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Εξαμηνιαίο δελτίο οικονομικού κλίματος
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (Β εξάμηνο 2020)
ΠΡΟΒΛΕΨΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

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
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Τα ταμειακά διαθέσιμα για πόσο καιρό επαρκούν για να
καλύψουν τις βασικές υποχρεώσεις της επιχείρησης;
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προς τον πρώην ΟΑΕΕ (26,3)
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των επιχειρήσεων δηλώνουν
αύξηση του τζίρου τους
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προς την εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ) (23,8)

τζίρος τους δεν μεταβλήθηκε

Διπλασιάστηκαν οι
επιχειρήσεις πού
έκλεισαν με ζημιές.
Υποδιπλασιάστηκαν
οι επιχειρήσεις που
κατέγραψαν κέρδη.
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των επιχειρήσεων που απασχολούν
προσωπικό δήλωσε πώς έχει
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
πρώην ΙΚΑ
των επιχειρήσεων που έχουν
τραπεζικά δάνεια δήλωσε πως έχει
καθυστερημένες οφειλές
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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%)
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στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές (26,6%)
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ενοίκιο δήλωσε πως έχει
καθυστερημένες οφειλές
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προς προμηθευτές

38,2
επιχειρήσεις εκφράζουν το κίνδυνο να
διακόψουν την δραστηριότητα τους το
επόμενο διάστημα.

στις υποχρεώσεις για λογαριασμούς ενέργειας (26,3%)
και λοιπούς λογαριασμούς (25,1%)
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από τις επιχειρήσεις που
έχουν τραπεζικό δάνειο
δήλωσε πως δεν θα
μπορέσει να ανταποκριθεί
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