
Ο Σφυγμός του Επιχειρείν εν μέσω Covid-19 
 

Η εμπέδωση της πανδημίας του Covid-19 στην ελληνική πραγματικότητα δεν θα 

μπορούσε παρά να επηρεάσει ουσιωδώς πλείστους τομείς δραστηριοποίησης του 

εγχώριου επιχειρηματικού κόσμου. Η δυσμενής αυτή συγκυρία ανέδειξε τις 

παθογένειες του συστήματος και τα «μελανά» σημεία που εντοπίζονται τόσο σε 

μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, αλλά και τις προοπτικές για 

την επόμενη, μεταβατική περίοδο, με στόχο την επάνοδο στην κανονικότητα.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, συνεπής στην παράδοσή του, ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την MRB 

εκπόνησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, έρευνα για τον «Σφυγμό του Επιχειρείν», 

με κύριο στόχο την αξιολόγηση της ελκυστικότητας του ελληνικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, αλλά και την σκιαγράφηση των ζητημάτων εκείνων που χρήζουν 

άμεσων, στοχευμένων κρατικών παρεμβάσεων.  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρώτον στο διάστημα 14/9-16/10/2020, με συνολικά 

συμμετέχουσες 622 επιχειρήσεις- αντιπροσώπους του συνόλου της επιχειρηματικής 

κοινότητας, ενώ για λόγους πραγματικής αντιστοίχισης του συλλεγόμενου δείγματος  

με το δεύτερο lock down που επεβλήθη, ακολούθησε η διεξαγωγή συμπληρωματικής 

έρευνας, κατά την χρονική περίοδο 23/11-3/12/2020. 

 

Η έλευση της πανδημίας αναχαίτισε το διαμορφωθέν θετικό κλίμα για την ανοδική 

πορεία της οικονομίας και των προοπτικών ανάπτυξης, επαναφέροντας στο προσκήνιο 

την άλλοτε περιρρέουσα ατμόσφαιρα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Παράλληλα, 

όμως ανέδειξε και τους μηχανισμούς αντίστασης και ανθεκτικότητας των 

επιχειρήσεων, ανάλογα με το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριοποίησής τους.  

 

Ως γενικό συμπέρασμα της εκπονηθείσας έρευνας, προκύπτει ότι ο επιχειρηματικός 

κόσμος παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξος απέναντι στα μέτρα στήριξης που 

ελήφθησαν υπέρ των επιχειρήσεων, εκτιμώντας πως οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι 

χρονικά περιορισμένες, με την σημαντική πλειοψηφία, μάλιστα, να αποφαίνεται θετικά 

στην διατήρηση του ήδη υπάρχοντος εργατικού δυναμικού, παρά τις γενικές 

αντιξοότητες. 

 



Ειδικότερα, τα πορίσματα της έρευνας ανέδειξαν ως σημαντικότερα τα εξής εμπόδια: 

 

 Σε επίπεδο μακροοικονομικού περιβάλλοντος: 

 Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές προκάλεσαν ιδιαίτερα σημαντική δυσκολία 

δραστηριοποίησης εντός του 2020 για 7 στις 10 επιχειρήσεις  

 

 Το 38,3% των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, αντιμετωπίζει 

ουσιώδη προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων αυτού, καθιστώντας, έτσι, επιτακτική την ανάγκη 

κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων 

 
 Η διαφθορά και το έλλειμμα διαφάνειας καταδεικνύεται ως το τρίτο μεγαλύτερο 

εμπόδιο για το 35,5% των επιχειρήσεων 

 
 Η μακροοικονομική κατάσταση της χώρας, το 2020 φαίνεται να επηρεάζει λιγότερο, 

και συγκεκριμένα σε ποσοστό 30,2% την εν γένει δραστηριότητα των επιχειρήσεων, 

σε σύγκριση με το 2019, οπότε το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 42,1% 

 
 Η αναποτελεσματικότητα της λειτουργίας των θεσμών προκαλεί προβλήματα για το 

25,9% των επιχειρήσεων  

 

 Σε επίπεδο μικροοικονομικού περιβάλλοντος: 

 Η αστάθεια του φορολογικού καθεστώτος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις 

καθημερινές δυσκολίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο το 49,4% των επιχειρήσεων 

 

 Οι 4 στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του ασαφούς θεσμικού 

πλαισίου και της πολυνομίας 

 
 Το 36,2% των επιχειρήσεων δεν εντοπίζει καμία βελτίωση στο σύστημα απονομής 

δικαιοσύνης και επίλυσης των διαφορών μεταξύ του δημοσίου και των ιδιωτών 

 
 Η αδυναμία πρόσβασης σε μηχανισμούς χρηματοδότησης δημιουργεί σοβαρό 

κίνδυνο για το 31,6% των επιχειρήσεων 

 

 Το έλλειμα χρηματοδοτικών εργαλείων και παροχής κινήτρων για επενδύσεις 

προκαλεί εμπόδια στο 27,5% των επιχειρήσεων  



Η αποτίμηση των  μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα εντός του 2020, φαίνεται να έχει 

μάλλον θετικό πρόσημο, στο πεδίο της ψηφιοποίησης του κράτους και του 

εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς σύμφωνα με τα πορίσματα 

της έρευνας, το 46,9% των επιχειρήσεων παρατηρεί αισθητή βελτίωση στην λειτουργία 

της επιχείρησής του χάριν στις σχετικές μεταρρυθμίσεις.  

 

Στον αντίποδα, αρνητική φαίνεται να είναι η αξιολόγηση σε σχέση με όλους τους 

λοιπούς μεταρρυθμιστικούς μηχανισμούς του τελευταίου έτους, με ποσοστό ανώτερο 

του 40% των επιχειρήσεων να μην εντοπίζει καμία απολύτως σημείωση προόδου στα 

ζητήματα της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων, του συστήματος απονομής 

της δικαιοσύνης, καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

 

Η σημαντική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (69,6%) δηλώνει ότι θα διατηρήσει 

σταθερό το υπάρχον εργατικό δυναμικό, παρά τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, 

τις οποίες πάντως το 57% των επιχειρήσεων θεωρεί περισσότερο σοβαρές από εκείνες 

που η οικονομική κρίση είχε επιφέρει στην ελληνική πραγματικότητα.  

 

Καταληκτικά, οι προτάσεις που προκρίνονται από πλευράς των επιχειρήσεων ως οι 

πλέον αναγκαίες προκειμένου για την ουσιαστική βελτίωση του πεδίου 

δραστηριοποίησής τους, επικεντρώνονται στην προσέλκυση επενδύσεων με στόχο την 

καλύτερη χρηματοδότηση, την αποσαφήνιση του ρυθμιστικού πλαισίου και την 

ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, ενώ, τέλος, εστιακό βάρος δίνεται και στην 

ανάγκη περαιτέρω ψηφιοποίησης των κρατικών δομών, και στην διενέργεια 

στοχευμένων περαιτέρω επεμβάσεων, οι οποίες, πάντως προσδοκάται ότι θα έχουν ως 

απότοκο την αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων εμποδίων στο πεδίο του 

επιχειρείν. 

 

“Το success story της χρονιάς είναι η ψηφιοποίηση του κράτους, με το 46,9% να 
εντοπίζει μεγάλη βελτίωση στην λειτουργία της επιχείρησής του χάριν στις 

σχετικές μεταρρυθμίσεις ” 
 

Πηγή:   

 https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/2020-12-16_SR_BusinessPulse2020.pdf  


