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ΘΕΜΑΤΑ 1

1. Αξιολόγηση μέτρων κυβέρνησης για στήριξη οικονομίας

2. Καταλληλότερα μέτρα για τη αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων

3. Τα πιο επιτυχημένα μέτρα της Κυβέρνησης 

4. Ολοκλήρωση εμβολιασμού του πληθυσμού στη Χώρα

5. Τερματισμός πανδημίας και επάνοδος στην κανονικότητα

6. Ενδεχόμενος κίνδυνος κλεισίματος

7. Μεταβολή τζίρου εξαιτίας της πανδημίας

8. Ικανότητα ανταπόκρισης στις φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις

9. Καθυστερημένες πληρωμές από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς



ΘΕΜΑΤΑ 2

10. Συνέπειες καθυστερημένων πληρωμών

11. Πρόβλεψη μεταβολής τζίρου τους επόμενους έξι μήνες

12. Λήψη δανεισμού ή χρηματοδότησης

13. Εμπόδια πρόσβασης σε νέα χρηματοδοτικά προϊόντα

14. Διάδοχη κατάσταση για την επιχείρηση

15. Ετοιμότητα για την ψηφιακή εποχή

16. Εκπαίδευση επιχειρηματικής ή τεχνικής φύσεως



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άνδρας; 
76%

Γυναίκα; 
24%

Φύλο Επιχειρηματία

18-24; 1%

25-34; 3%

35-44; 
22%

45-54; 
40%

54-64; 
30%

65+; 4%

Ηλικία Επιχειρηματία

1-5; 11%

5-10; 7%

11-20; 
21%

21-30; 
25%

30+; 
36%

Έτη λειτουργίας επιχείρησης

Ατομική; 
61%

ΟΕ; 18%

ΕΕ; 5%
ΕΠΕ; 2%

ΙΚΕ; 6%
ΑΕ; 7%

Νομική Μορφή 

Κανέναν; 
39%

1-4; 
42%

5-9; 12%

10-20; 3%

21-49; 3%

50+; 1%

Αρ. Υπαλλήκων

Μέγεθος Δείγματος: 255
Μέθοδος Έρευνας: Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Επαρκή
5%

Μάλλον επαρκή
28%

Μάλλον Ανεπαρκή
28%

Ανεπαρκή
38%

Δεν γνωρίζω
1%

1. Πώς αξιολογείτε τα μέτρα της κυβέρνησης για την στήριξη της οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας;

ΟΕ / ΑΕ, Προσωπικό 

21+, Αισιόδοξοι για κύκλο 

Πανδημίας & Πορεία 

Επιχείρησης 

ΕΠΕ / ΙΚΕ, Προσωπικό: 

5-20, Αβέβαιοι για το 

μέλλον.

Κανένα Μέτρο Σωστό, 

Απαισιόδοξοι για το 

μέλλον, με δανειακές 

υποχρεώσεις



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2. Ποιο κατά τη γνώμη σας θεωρείτε καταλληλότερο μέτρο για τη αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της οικονομικής λόγω πανδημίας;

13%

14%

16%

18%

38%

0% 10% 20% 30% 40%

δανειακής υποστήριξης (εγγυήσεις νέων δανείων 
κεφαλαίων κίνησης)

αναπτυξιακής πολιτικής (ψηφιακός μετασχηματισμός, 
ενισχύσεις για επενδύσεις ΜΜΕ)

καθυστέρησης απόδοσης βεβαιωμένων οφειλών (εφορία, 
ασφαλιστικά ταμεία)

τόνωσης κατανάλωσης (επιδόματα, αύξηση κατωτάτου 
μισθού)

ενίσχυσης ρευστότητας (επιστρεπτέα προκαταβολή, άμεσες 
ενισχύσεις)

Ηλ 18-34, Προσωπ: 1-10, , 

Απαισιόδοξοι για λήξη / για 

τζίρο τους - νέο δανεισμό

ΟΕ / ΑΕ / ΙΚΕ, Μάλλον επαρκή 

μέτρα, Πολύ πιθανή η λήξη, θα 

αυξηθεί ο τζίρος



ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

3. Ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ήταν τα πιο επιτυχημένα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας; 

5%

7%

8%

11%

12%

17%

18%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Κανένα από τα παραπάνω

Αναστολή πληρωμής επιταγών

Τραπεζική δανειοδότηση με την εγγύηση του 
ελληνικού δημόσιου

Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων

Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Ενίσχυση για ελεύθερους επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενους

Μείωση ενοικίου για επιχειρήσεις που επλήγησαν

Επιστρεπτέα προκαταβολή



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

5. Πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του πληθυσμού στη Χώρα; 

2%

11%

27%

40%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ιούνιο 2021 Σεπτέμβριο 2021 Δεκέμβριο 2021 Μέσα στο 2022 Δεν γνωρίζω



ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

4. Πιστεύετε ότι με την ολοκλήρωση των εμβολιασμών του πληθυσμού θα κλείσει τον κύκλο της η πανδημία και θα επανέλθει η οικονομική ζωή στην κανονικότητα; 

Πολύ πιθανό
17%

Αρκετά πιθανό
34%

Ελάχιστα πιθανό
33%

Καθόλου πιθανό
11%

Δεν γνωρίζω
5%

Ηλ: 45-54, Έτη Λειτ: 21-

30, Ατομική, Ζητούν

τόνωση κατανάλωσης & 

καθυστέρηση απόδοσης 

βεβαιωμένων οφειλών

Ηλ: 54-64, ΙΚΕ / ΑΕ, 

Προσωπικό: 5-9, Μάλλον 

επαρκή τα μέτρα



ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΖΙΡΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

7. Πόσο εκτιμάτε ότι έχει μεταβληθεί ο τζίρος της επιχείρησής σας τους τελευταίους 12 μήνες, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πριν την πανδημία; 

36%

27%

22%

4%

6%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Μείωση (περισσότερο από 50%)

Μείωση (-30/-50%)

Μείωση  (-10/-30%)

Μείωση (-5/-10%)

Καμία σημαντική αλλαγή (- 5%/+5%)

Αύξηση (+5/+10%)

10%

26%

63%



ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

6. Αν συνεχιστεί η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση και τους επόμενους 3 μήνες, πόσο πιθανό θεωρείτε να αντιμετωπίσει η επιχείρηση σας κίνδυνο κλεισίματος; 

Πολύ πιθανό
19%

Αρκετά πιθανό
35%

Ελάχιστα πιθανό
23%

Καθόλου πιθανό
18%

Δεν γνωρίζω
5%

Ηλ: 21-30 , Ατομική ΕΕ, Ανεπαρκή 

τα μέτρα, μείωση τζίρου >50%,

προβλήματα λόγω καθυστερημένων 

πληρωμών, αρνήθηκαν να του 

δώσουν δάνειο, δεν υπάρχει 

διάδοχη κατάσταση ούτε υποψήφιος 

αγοραστήςΑΕ, Προσωπ: 10+, Επαρκή τα 

μέτρα, Τζίρος σταθερός & 

αυξανόμενος, θα μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, θα 

την αναλάβουν τέκνα/συγγενείς



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

8. Εκτιμάτε ότι το επόμενο έτος θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις φορολογικές και ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις;

Ναι; 26%

Όχι; 35%

Δεν γνωρίζω; 39%



ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ Η΄ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

9. Η εταιρεία σας αντιμετώπισε προβλήματα λόγω καθυστερημένων πληρωμών από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς τους τελευταίους έξι μήνες; 

ναι συχνά; 31%

ναι περιστασιακά; 
39%

όχι; 29%



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

10. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτών των καθυστερημένων πληρωμών;

4%

9%

12%

15%

26%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

νέος δανεισμός

νέες προσλήψεις

αποπληρωμή των δανείων

νέες επενδύσεις

παραγωγή ή δραστηριότητες

πληρωμές σε προμηθευτές



ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΖΙΡΟΥ
ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ

11. Κοιτώντας μπροστά, πείτε μας αν πιστεύετε ότι τζίρος της εταιρείας σας θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα παραμείνει αμετάβλητος τους επόμενους έξι μήνες. 

14%

24%

36%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

θα αυξηθεί

θα παραμείνει αμετάβλητος

θα μειωθεί

Δεν γνωρίζω

ΙΚΕ ΑΕ, Έτη Λειτ: 1-5, Προσωπ: 

10+, Αισιόδοξοι, Δεν έχουν 

αιτηθεί χρηματοδότηση, υπάρχει 

διάδοχη κατάσταση, 

εκπαιδεύονται

Καθόλου Προσωπικό, Έτη 

Λειτ: 5-10, ΟΕ / ΕΕ, Υπάρχει 

ήδη μη εξυπηρετούμενο 

δάνειο, απαισιόδοξοι



ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ Η’ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

12. Τα τελευταία 2 χρόνια έχετε λάβει κάποια μορφή δανεισμού ή χρηματοδότησης; 

ΝΑΙ; 22%

ΟΧΙ γιατί αρνήθηκαν 
να μου δώσουν; 24%

Όχι γιατί δεν έχω 
αιτηθεί καμία 

χρηματοδότηση; 54%



ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

13. Υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση της επιχείρησης σας σε νέα χρηματοδοτικά προϊόντα και αν ναι ποιοι είναι αυτοί; 

2%

5%

7%

8%

19%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Λόγω ηλικίας επιχειρηματία ζητούνται νεότεροι 
εγγυητές

Ηλικία επιχειρηματία κοντά στη συνταξιοδότηση

Μικρή εμπειρία του διαχειριστή στη διαχείριση 
τραπεζικών προϊόντων

Υπάρχει ήδη μη εξυπηρετούμενο δάνειο (κόκκινο 
δάνειο)

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για νέο δάνειο

Χαμηλά ιδία κεφάλαια της εταιρείας

Υπάρχουν 
Εμπόδια; 

67%

Κανένα 
Εμπόδιο; 

33%



ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

14. Υπάρχει διάδοχη κατάσταση για την επιχείρηση σας; 

1%

2%

11%

20%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Υπάρχει υποψήφιος αγοραστής

Ναι θα την αναλάβουν υπάλληλοι/ τρίτα πρόσωπα

Όχι, δεν υπάρχει σχεδιασμός για την «επόμενη 
ημέρα»

Ναι θα την αναλάβουν τέκνα/συγγενείς

Όχι, δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση ούτε υποψήφιος 
αγοραστής

Κοντά 
στην 

αποχώρ
ηση; 
43%

Μακριά 
από την 

αποχώρησ
η; 57%



ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

15. Πόσο έτοιμη είναι η επιχείρηση σας για την ψηφιακή εποχή; Επιλέξτε ποια από τα παρακάτω διαθέτει η επιχείρηση σας; 

5%

7%

17%

23%

26%

54%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Παρουσία σε πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου

ηλεκτρονικό κατάστημα

Παρουσία σε πλατφόρμα εύρεσης επαγγελματιών

Παρουσία σε εμπορικούς διαφημιστικούς καταλόγους

Ιστοσελίδα

Facebook

Instagram



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

16. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών έχετε λάβει κάποια εκπαίδευση που σχετίζεται με τη δραστηριότητα σας (επιχειρηματικής ή τεχνικής φύσεως);

Ναι επιχειρηματικής 
φύσεως; 14%

Ναι τεχνικής φύσεως; 
24%

Όχι δεν χρειάστηκα; 
33%

Όχι αλλά θα ήθελα; 
29%



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 1
1. 66% αξιολογούν ως ανεπαρκή και μάλλον ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη της 

οικονομίας

2. Το 38% θεωρεί ως καταλληλότερο μέτρο, την ενίσχυση της ρευστότητας (επιστρεπτέα 
προκαταβολή, άμεσες ενισχύσεις) – τα υπόλοιπα αξιολογούνται θετικά από ποσοστά μεταξύ 12% 
και 18%). Μείωση ενοικίου για επιχειρήσεις που επλήγησαν. Σημαντικό μέτρο για την πανδημία 
θεωρήθηκε και η ενίσχυση για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

3. Το 40% θεωρεί ότι ο εμβολιασμός του πληθυσμού θα έχει ολοκληρωθεί τέλος του ‘21, το ίδιο 
ποσοστό μιλά για το ’22, ενώ ένα 20% είναι αβέβαιο. Εξίσου μοιρασμένη είναι και η εκτίμηση για 
το αν οι εμβολιασμοί θα μας οδηγήσουν στην κανονικότητα.

4. Πάνω από τους μισούς επιχειρηματίες, φοβούνται ότι αν συνεχιστεί υπάρχουσα οικονομική 
κατάσταση και τους επόμενους 3 μήνες, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κλεισίματος της επιχείρησης 
τους.

5. Το 63% δήλωσε μείωση τζίρου το τελευταίο 12μηνο άνω του 30% - υπάρχει και ένα 10% που 
δήλωσε ελαφρά αύξηση.

6. Το μεγαλύτερο μέρος (39%) των επιχειρηματιών, δεν γνωρίζει αν θα είναι ικανό να ανταποκριθεί 
στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Το 35% όμως θεωρεί με βεβαιότητα πως δεν θα 
μπορέσει.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 2
7. Για το 68% των επιχειρήσεων, οι καθυστερημένες πληρωμές από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς 

είναι σημαντικό πρόβλημα. Αυτό είχε ως συνέπεια να καθυστερήσουν και εκείνες τις δικές τους 
πληρωμές (32%) ή ακόμη και να περιορίσουν την παραγωγή τους (26%)!

8. Περίπου ένας στους τέσσερις, δεν μπορεί να προβλέψει τη μεταβολή του τζίρου στους επόμενους 
έξι μήνες. Όμως το 36% θεωρεί ότι θα μειωθεί και μόνο ένα 14% ότι θα αυξηθεί.

9. Παραπάνω από τα τρία τέταρτα των επιχειρηματιών δεν λαμβάνουν δανεισμό ή χρηματοδότηση –
είτε γιατί δεν το έχουν ζητήσει (54%) ή του το έχουν αρνηθεί (24%). Ως βασικά εμπόδια πρόσβασης 
σε νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, είναι τα ανεπαρκή ίδια κεφάλαια και η έλλειψη εγγυήσεων. Μόνο 
ένας στους τρεις θεωρεί ότι δεν συναντά κάποιο εμπόδιο στη συνεργασία με την τράπεζα.

10. 43% των επιχειρηματιών είναι κοντά στην αποχώρηση, όμως μόνο δυο στους τρεις από αυτούς 
έχουν σχέδια διαδοχής.

11. Η μικρή επιχειρηματικότητα δεν είναι ακόμη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή – αρκετοί 
επιχειρηματίες όμως αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικά δικτύωσης.

12. Μόνο δυο στους πέντε επιχειρηματίες έχουν λάβει κάποια κατάρτιση (επιχειρηματική ή τεχνική) το 
τελευταίο διάστημα/ Ένας στους τέσσερις επιθυμεί να τη λάβει άμεσα.

13. Άλλωστε, κυρίως κατάρτιση έχουν λάβει όσοι λίγοι (23%) αξιοποίησαν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες 
του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
στην ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Έρευνα Επιχειρηματιών

Μελών ΒΕΑ

Μάϊος 2021

Επεξεργασία


