
Η πανδημία και τα μέτρα 
ελέγχου της, με αποκορύφω-
μα το δεύτερο lockdown που 
αναγκάστηκε από τις δυσμε-
νείς εξελίξεις να επιβάλει η 
κυβέρνηση, χτύπησαν σαν 
τσουνάμι την οικονομία και 
τη συντριπτική πλειονότητα 
των επιχειρήσεων της χώ-
ρας. Το συμπέρασμα αυτό 
προκύπτει από την έρευνα 
της ICAP για τις «επιπτώσεις 
του κορωνοϊού στις επιχει-
ρήσεις και σε επιμέρους 
κλάδους της οικονομίας»,
σε 1.513 επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ολό-
κληρη την επικράτεια και σε 
όλους τους κλάδους οικονο-
μικής δραστηριότητας.
Με βάση τα ευρήματα της 
έρευνας είναι εντυπωσιακό 
ότι η συντριπτική πλειονότη-
τα των εταιρειών του δείγμα-
τος, και συγκεκριμένα οι 3 
στις 4 επιχειρήσεις, ανήκουν 
σε πληττόμενους ΚΑΔ ή δι-
έκοψαν τη λειτουργία τους 
κατά την περίοδο του πρώ-
του lockdown.

Το δεύτερο lockdown 

Ανάλογη εικόνα, σε μικρό-
τερη όμως έκταση, παρατη-
ρείται στην αγορά και κατά 
το δεύτερο lockdown που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και 
ασφαλώς θα επιδεινώσει 
την ήδη βεβαρυμένη κατά-
σταση πολλών επιχειρήσεων 
που αντιστέκονται με όλα τα 
μέσα και τα «εργαλεία» που 
τους προσφέρει αυτή την πε-
ρίοδο το κράτος.
Οι δείκτες ανησυχίας απο-
τυπώνονται στο γεγονός 
ότι, πέρα από την ανησυχία 
για τη μείωση του κύκλου 
εργασιών τους (65%), προ-
βληματίζονται ιδιαίτερα για 
το ασταθές οικονομικό πε-
ριβάλλον (53%) και για την 
έλλειψη ρευστότητάς τους 
(48%), παράγοντες που θα 
καθορίσουν το μέλλον τους.
Ηδη, σύμφωνα με την 
έρευνα, η ψυχολογία που 
διαμορφώνεται είναι ιδιαί-
τερα αρνητική στις επιχει-

ρήσεις της χώρας, καθώς 
τα 2/3 αυτών θεωρούν ότι 
οι συνέπειες της πανδημί-
ας του κορωνοϊού στην ελ-
ληνική οικονομία θα είναι 
ίδιες και μεγαλύτερες των 
συνεπειών της κρίσης της 
περιόδου 2009-2013, με 
τη συντριπτική πλειονό-
τητα αυτών (οι 8 στις 10 
επιχειρήσεις) να θεωρούν 
ότι θα είναι μεγαλύτερες. 
Μάλιστα διαμορφώνεται η 
πεποίθηση ότι «θα χρεια-
στούν  περίπου δύο χρό-
νια (2021-2022) για να 
επανέλθει η οικονομική 
δραστηριότητα της χώ-
ρας στην προ COVID-19 
εποχή».

Τα συμπεράσματα

Από την έρευνα που έγινε 
τον Οκτώβριο και παρου-

σιάζει αναλυτικά «Το Βήμα» 
προκύπτουν σημαντικά συ-
μπεράσματα:

1.  Η πλειονότητα των επι-
χειρήσεων (67%) εκτιμά 
ότι ο κύκλος εργασιών 
της θα είναι μειωμένος 
το 2020 σε σχέση με το 
2019, ενώ μόνο η 1 στις 
4 επιχειρήσεις (25%) θα 
εμφανίσει αύξηση του 
κύκλου εργασιών της 
το 2020. Η μείωση που 
προβλέπεται να εμφανι-
στεί στον κύκλο εργασιών 
όλων των επιχειρήσεων 
από όλους τους κλάδους 
οικονομικής δραστηριό-
τητας αναμένεται να εί-
ναι της τάξεως του 21% 
κατά μέσο όρο, με αντί-
στοιχες μειώσεις τόσο στα 
EBITDA (-21%) όσο και 

στη ρευστότητα (-22%).
2.  Ο κλάδος του Τουρισμού 

προβλέπεται ότι θα πα-
ρουσιάσει τη μεγαλύτε-
ρη μείωση πωλήσεων, η 
οποία θα είναι της τάξεως 
του 66%, και ακολουθεί ο 
κλάδος της Εστίασης με 
μείωση 38%. Από τους 22 
κλάδους, οι 17 παρουσι-
άζουν διψήφιο ποσοστό 
μείωσης. Τη μικρότερη 
μείωση αναμένεται να πα-
ρουσιάσουν ο κλάδος της 
Πληροφορικής και των 
Τηλεπικοινωνιών (-1%) 
και ο κλάδος της Ενέρ-
γειας και της Ανακύκλω-
σης (-4%).

3.  Μείωση κατά 24% προ-
βλέπουν το 2020 οι πολύ 
μικρού μεγέθους επιχει-
ρήσεις που εμφανίζουν 
κύκλο εργασιών κάτω των 

2 εκατ. ευρώ, ενώ σε αρ-
κετά χαμηλότερα επίπε-
δα κυμαίνεται η μείωση 
για τις εταιρείες με κύκλο 
από 2 εκατ. ως 10 εκατ. 
ευρώ, η οποία ανέρχεται 
σε 14%, καθώς και για 
τις εταιρείες με κύκλο 
εργασιών που ξεπερνά 
τα 10 εκατ. ευρώ και οι 
οποίες προβλέπουν ότι 
η μείωση του κύκλου ερ-
γασιών τους θα κυμανθεί 
στο -10%. Παρατηρείται 
ότι όσο μεγαλώνει το μέ-
γεθος των επιχειρήσεων 
μειώνεται το ποσοστό μεί-
ωσης που προβλέπουν.

«Δύσκολο και το 2021»

Οσον αφορά το 2021, οι 5 
στις 10 επιχειρήσεις (51%) 
εκτιμούν ότι ο κύκλος ερ-
γασιών τους θα είναι επίσης 

μικρότερος συγκριτικά με 
τον αντίστοιχο του 2019. Οι 
εταιρείες προβλέπουν ότι ο 
κύκλος εργασιών τους θα 
παρουσιάσει μείωση της τά-
ξεως του 13% το 2021 σε 
σχέση με το 2019 και σε λί-
γο υψηλότερα επίπεδα θα 
κυμανθεί η μείωση τόσο στα 
EBITDA τους (-14%) όσο και 
στη ρευστότητά τους (-15%). 
Η εικόνα που εμφανίζεται 
είναι σαφώς βελτιωμένη για 
το 2021 και οι προβλέψεις 
των επιχειρήσεων δείχνουν 
αύξηση του κύκλου εργασι-
ών τους της τάξεως του 10% 
σε σχέση με το 2020. Ολοι 
οι κλάδοι θα παρουσιάσουν 
βελτίωση το 2021 σε σχέση 
με το 2020.
Οι δύο από τις σημαντικό-
τερες ενέργειες των εται-
ρειών με σκοπό την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας είναι η εξασφά-
λιση ρευστότητας για τις 7 
στις 10 επιχειρήσεις και η 
συγκράτηση των δαπανών 
τους σε ποσοστό 56%. Βε-
βαίως, παρά την ομολογου-
μένως δύσκολη οικονομι-
κή συγκυρία οι εταιρείες 
εξακολουθούν να αναπτύσ-
σουν νέα προϊόντα και υπη-
ρεσίες, καθώς η υφιστάμε-
νη κατάσταση απαιτεί τη 
γρήγορη προσαρμογή στις 
νέες συνθήκες. Τη συγκε-
κριμένη ενέργεια επέλεξε 
το 42% του δείγματος.

Η ρευστότητα

Η εξασφάλιση ρευστότη-
τας και η συγκράτηση των 
δαπανών επιλέχθηκαν από 
όλους τους κλάδους οι-
κονομικής δραστηριότη-
τας, με τα μεγαλύτερα πο-
σοστά να παρατηρούνται 
στο Χονδρικό Εμπόριο, 
στον Τουρισμό, στις Κα-
τασκευές και στα Τρόφι-
μα-Ποτά. Σημαντική αύξη-
ση το 2020 παρουσίασαν 
οι επισφάλειες, αφού στο 
33% των επιχειρήσεων ξε-
περνούν το 5% των συνο-
λικών τους πωλήσεων.

Σε 2 χρόνια η επιΣτρόφη 
Στην πρό COVID-19 επόχη
Eρευνα της ICAP για τις «επιπτώσεις του κορωνοϊού  
στις επιχειρήσεις και σε επιμέρους κλάδους της οικονομίας»

« η  π α ν δ η μ ι α  
α ν ε τ ρ ε ψ ε  β ι α ι α  

τ η  δυ ν α μ ι κ η  
α ν α π τ υ ξ η Σ  

τ η Σ  ό ι κ ό ν ό μ ι α Σ  μ α Σ »

Την κυρίαρχη ανάγκη να αντιστραφεί το υφεσιακό κλίμα 
το συντομότερο δυνατόν επισημαίνει ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της ICAP, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, 
ο οποίος τονίζει:
«Κατά την τελευταία διετία η ελληνική οικονομία κινή-
θηκε σταδιακά προς ισχυρότερη μεγέθυνση, υψηλότερη 
και από αυτήν πολλών άλλων οικονομιών της ευρωζώ-
νης. Ωστόσο το 2020 η πανδημία COVID-19 ανέτρεψε 
βίαια αυτή τη δυναμική, οδηγώντας τη σε βαθιά ύφεση.
Η επιδείνωση της οικονομίας αντικατοπτρίζεται και 
στους εκτιμώμενους αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής 
των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων της χώρας. 
Ειδικότερα, δυσμενείς είναι οι προβλέψεις των επιχειρή-
σεων το 2020, αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας η μείωση που προβλέπεται να εμφανιστεί στον 
κύκλο εργασιών όλων των επιχειρήσεων από όλους τους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να εί-
ναι της τάξεως του 21%, με αντίστοιχες μειώσεις τόσο 
στα EBITDA (-21%) όσο και στη ρευστότητά τους (-22%).
Για το 2021, η εικόνα που εμφανίζεται είναι σαφώς 
βελτιωμένη, καθώς οι προβλέψεις των επιχειρήσεων 
δείχνουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 10% 
σε σχέση με το 2020. Γενικά, οι προβλέψεις των επιχει-
ρήσεων συμβαδίζουν με τις πρόσφατες προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προβλέπει ύφεση 9% 
το 2020 για την Ελλάδα και βελτίωση τα επόμενα έτη, 
με ανάπτυξη 5% το 2021 και 3,5% το 2022.
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται αρκετά διστα-
κτικές, αφού πιστεύουν ότι θα χρειαστούν περίπου δύο 
χρόνια (2021-2022) για να επανέλθει η οικονομική δρα-
στηριότητα της χώρας στην προ COVID-19 εποχή (στα 
επίπεδα του 2019) και ενδεχομένως για ορισμένους κλά-
δους να απαιτηθεί ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Δεδομένων των παραπάνω, αποτελεί πλέον κυρίαρχη 
ανάγκη να αντιστραφεί το υφεσιακό κλίμα το συντο-
μότερο δυνατόν και να δρομολογηθεί ισχυρή ανάπτυ-
ξη μεσοπρόθεσμα. Για τον λόγο αυτόν οι εταιρείες θα 
πρέπει να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους στις νέες 
συνθήκες της αγοράς, προκειμένου να διαχειριστούν 
και να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες του 
κορωνοϊού. Παράλληλα, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις 
με στόχο να προσελκύσουν επενδύσεις, σε συνδυασμό 
με τα μέτρα στήριξης του ελληνικού κράτους για την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, 
καθώς και η διάθεση ενός αποτελεσματικού εμβολίου 
αναμένεται να θέσουν τα θεμέλια για την επάνοδο της 
αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, ενισχύοντας 
τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της».

Επιφυλάξεις για την τηλεργασία

Σχετικά με την τηλεργασία, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, καθώς το 54,6% τη θεωρεί λιγότερο 
αποτελεσματική σε σχέση με την εργασία στο γραφείο, ενώ το 43% δηλώνει ότι δεν θα τη διατηρήσει μετά το πέρασμα 
της πανδημίας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά για τη διατήρησή της εντοπίζονται στους κλάδους της Πληροφορικής και των 
Τηλεπικοινωνιών, αφού 1 στις 2 επιχειρήσεις δηλώνει ότι θα τη συνεχίσει, καθώς και στον κλάδο των Υπηρεσιών.

Νικήτας 
Κωνσταντέλλος

Ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος 

της ICAP κ. Νικήτας 
Κωνσταντέλλος

Σύμφωνα με την έρευνα, 
η ψυχολογία που 

διαμορφώνεται είναι 
ιδιαίτερα αρνητική στις 
επιχειρήσεις της χώρας
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Τώρα είναι η καλύτερη στιγµή για να έρθεις στο 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 
Γιατί τώρα έχεις και Ρεύµα και Αέριο στη χαµηλότερη 
τιµή της αγοράς και µπαίνεις στην κλήρωση 
για να κερδίσεις ένα από τα 5 ηλεκτρικά Smart EQ! 
Μάθε περισσότερα στο fysikoaerioellados.gr/smart

Και ρεύµα MAXI 
και ηλεκτρικό AMAΞΙ!

Ο δανεισμός με την εγγύηση ή την ενίσχυ-
ση του Ελληνικού Δημοσίου και η ανα-
στολή των συμβάσεων των εργαζομένων 
τους είναι τα δύο μέτρα του κράτους που 
αξιοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο από τις 
μισές περίπου επιχειρήσεις. Επιπλέον, η 
αναστολή πληρωμής φόρων και ασφαλι-
στικών εισφορών επιλέχθηκε από το 45,5% 
των επιχειρήσεων σύμφωνα με την έρευνα 
της ICAP για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού 
στις επιχειρήσεις. 
Σε ερώτηση σχετικά με ποιες ενέργειες 
σκοπεύουν να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ενδε-
χόμενο της επιδείνωσης της ρευστότητάς 
τους, οι μισές σχεδόν εταιρείες (48,3%) 
απάντησαν ότι θα μειώσουν τον χρόνο εί-
σπραξης των απαιτήσεών τους και κατά 
σειρά θα αυξήσουν τον τραπεζικό τους 
δανεισμό, θα αναστείλουν το επενδυτικό 
τους πλάνο και θα προβούν σε συμφωνίες 
με τους προμηθευτές τους, ώστε να πετύ-
χουν την αύξηση της πίστωσης.
Οι 2 στις 3 εταιρείες (65,1%) έχουν αξι-
οποιήσει τα μέτρα του κράτους για την 
ενίσχυση των επιχειρήσεών τους καθώς 
και τη στήριξη των εργαζομένων τους, με 
ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά να καταγρά-
φονται στους κλάδους του Τουρισμού, των 
Τροφίμων-Ποτών και των Κατασκευών, με 
το ποσοστό να ξεπερνά το 70%. 

Η μείωση του ενοικίου 

Προκειμένου να περιορίσουν το λειτουρ-
γικό τους κόστος και να τονώσουν την 

κερδοφορία τους, το 31% αυτών συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα πληρωμής μειω-
μένου ενοικίου και, επίσης, αντίστοιχο 
ποσοστό (30,4%) διαπραγματεύθηκε τη 
μείωση του ενοικίου των ακινήτων του. 
Μία στις 4 επιχειρήσεις έχει ή σκοπεύει 
να διακόψει τις συμβάσεις με τους ερ-
γαζομένους της προκειμένου να περιο-
ρίσει τα λειτουργικά της κόστη, 1 στις 4 
διατηρεί ή θα διατηρήσει την αναστολή 
συμβάσεων εργασίας και αντίστοιχο πε-

ρίπου ποσοστό θα συμμετέχει στο πρό-
γραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Επενδυτικό πλάνο 

Σχετικά με το επενδυτικό πλάνο των εται-
ρειών, πάνω από τις μισές εταιρείες, και 
συγκεκριμένα το 55,6%, το έχουν αναστεί-
λει ή σκοπεύουν να το αναστείλουν μέχρι τα 
τέλη του έτους, με το μεγαλύτερο ποσοστό 
αναστολής να εμφανίζει ο κλάδος του Του-
ρισμού (55%) και ακολουθεί ο κλάδος του 

Λιανικού Εμπορίου (37%), δύο κλάδοι που 
έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Αντίθετα, το 
μικρότερο ποσοστό το παρουσιάζουν οι επι-
χειρήσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών (12%). Σχετικά με το πότε εκτιμούν ότι 
ο κύκλος εργασιών τους θα επανέλθει στα 
προ κορωνοϊού επίπεδα, οι μισές εταιρείες 
(50,3%) εμφανίζονται αρκετά απαισιόδοξες, 
καθώς αυτό αναμένουν να συμβεί ύστερα  
από 2 ή 3 χρόνια, το 2022 ή το 2023 αντί-
στοιχα, με την πλειονότητα αυτών (65,6%), 
οι 2 στις 3 δηλαδή, να εκτιμούν ότι οι πωλή-
σεις τους θα επανέλθουν το 2022.

Απαισιοδοξία

Σχετικά με τον χρόνο που πιστεύουν ότι 
θα χρειαστεί για επιστροφή της οικονομι-
κής δραστηριότητας στη χώρα στην προ 
COVID-19 εποχή και πάλι οι επιχειρήσεις 
εμφανίζονται αρκετά διστακτικές, αφού 
1 στις 3 (34%) εκτιμά ότι θα χρειαστούν 2 
χρόνια για να επανέλθει η οικονομική δρα-
στηριότητα στη χώρα στα επίπεδα του 2019, 
με τον Τουρισμό να παρουσιάζεται ως ο πιο 
απαισιόδοξος κλάδος, καθώς οι 6 στις 10 
επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα χρειαστεί από 
18 μήνες και πάνω για να επιστρέψει η χώρα 
στα προ πανδημίας επίπεδα. Την ίδια σχε-
δόν απαισιοδοξία για τη χώρα εκδηλώνουν 
όμως και οι επιχειρήσεις του κλάδου της 
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, 
σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις τους για τον 
κύκλο εργασιών της εταιρείας τους, που εί-
ναι περισσότερο αισιόδοξες.

αξιοποίηση της στήριξης του κράτους - 
αναστολή επενδυτικών πλάνων

Τα μέΤρα αμυνας  
Των έπιχέιρήςέων

Μία στις 4 επιχειρήσεις 
έχει ή σκοπεύει να 
διακόψει τις συμβάσεις 
με τους εργαζομένους 
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περιορίσει τα λειτουργικά 
της κόστη


