
ΕΡΕΥΝΑ –
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ COVID-19



■ Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών που έλαβαν µέρος στην έρευνα, είναι ελληνικές 
εταιρείες ή θυγατρικές πολυεθνικού οµίλου µε έδρα εκτός Ελλάδας και οι µισές έχουν πάνω 
από δέκα συνεργάτες και οι άλλες µισές πάνω από πενήντα.  



■ Οι µισές εταιρείες προέρχονται από τον κλάδο των Υπηρεσιών, και οι υπόλοιπες είναι ίσα κατανεµηµένες 
µεταξύ του κλάδου του Εµπορίου και της Παραγωγής.

■ Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηµατικούς τοµείς



■ Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων εταιρειών 
απάντησε ότι έχει επηρεαστεί από την εµφάνιση του 
κορονοϊού (92%), µόνο το 34% θεωρεί ότι η κρίση αυτή θα 
µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την οικονοµική τους 
βιωσιµότητα στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 66% τόνισε 
ωστόσο :

– Η διάρκεια της κρίσης δεν πρέπει να είναι µακρά
– Με την προϋπόθεση ότι θα γίνει επανεκκίνηση της 
οικονοµικής δραστηριότητας σε παγκόσµια κλίµακα

– Ένα δεύτερο κύµα lockdown θα µπορούσε να την 
θέσει σε κίνδυνο

– Η αναδιάρθρωση είναι πιθανή καθώς και η αλλαγή 
µορφής του επαγγέλµατος

– Ψηφιακός µετασχηµατισµός
– Εάν η κρίση συνεχιστεί για αόριστο χρόνο, µπορεί 
θέσει σε κίνδυνο ορισµένες κατηγορίες (αεροπορικές 
εταιρείες, διοργανωτές εκδηλώσεων… )

– Μειωµένη δραστηριότητα για ορισµένους τοµείς, που 
δεν είναι πρώτης ανάγκης (υπηρεσίες στις εταιρείες 
που έχουν στόχο την βελτιστοποίηση των 
αποτελεσµάτων)

92%

8%

Έχει επηρεαστεί η επιχείρησή σας από την 
εμφάνιση του κορονοϊου
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66%

Πιστεύετε ότι η κρίση της πανδημίας Covid-19 
θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 

οικονομική βιωσιμότητα της δραστηριότητάς 
σας στην Ελλάδα

ΝΑΙ ΌΧΙ



■ Σηµείωση : στο ποσοστό των εταιρειών που σηµείωσε µείωση 
του κύκλου εργασιών άνω του 15 % , περιλαµβάνονται και 
κάποιες εταιρείες που σηµείωσαν µείωση άνω του 60%

31%
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Πόσο επηρεάστηκαν οι πωλήσεις 
σας από την εμφάνιση του Covid-19

Μείωση κατω απο 15%

Μείωση πάνω απο 15%

Δύσκολο να υπολογιστεί 

Χωρίς αντίκτυπο

Άλλο 

43%
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24%

8%

Αναμενόμενος αντίκτυπος στον κύκλο 
εργασιών στην Ελλάδα για το 1ο εξάμηνο 

του 2020 σε σχέση με τις προβλέψεις

Μείωση της τάξης του 20%

Μείωση της τάξης του 50%

Μείωση της τάξης του 80%

Αύξηση

Αμελητέα επίπτωση 

Δεν υπάρχει ορατότητα



■ Ενέργειές όσον αφορά την υποστήριξη των υπαλλήλων: 
δυνατότητα πολλαπλής απάντησης

Τηλεργασία από το σπίτι

Παροχή ή βελτιστοποίηση διαδικτυακών εργαλείων για 
τους υπαλλήλους

Χρήση της δυνατότητας απόκτησης εξουσιοδότησης 
ειδικού σκοπού 

Ευελιξία στα ωράρια

Άλλο

100%

61%

36%

33%

6%

% υπαλλήλων σε τηλεργασία



■ Το 80% των ερωτηθέντων εταιρειών δεν 
κατέφυγε σε µείωση µισθών, απολύσεις ή µείωση 
ωραρίου αλλά το 44% κατέφυγε σε άλλα µέτρα 
που πρότεινε η κυβέρνηση:

– Αναστολή συµβάσεων 
– Μετάθεση πληρωµών φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων

– Προσωρινή µείωση ενοικίων
– Επιστρεπτέα προκαταβολή
– Χρήση του προγράµµατος ΕΡΓΑΝΗ για 
οικονοµική υποστήριξη 45 ηµερών

– Εκ περιτροπής εργασία (max 30% υπαλλήλων µε 
φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας), 1 άτοµο 
ανά γραφείο

– Κάλυψη parking σε όλους τους εργαζοµένους
– Απολύµανση χώρων
– Αναβολή φόρου εισαγωγής.

44%

56%

Αναγκαστήκατε να καταφύγετε σε άλλες λύσεις 
ή μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση
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20%

80%

Αναγκαστήκατε να καταφύγετε σε λύσεις όπως 
μείωση μισθού, μείωση ωραρίου

ΝΑΙ

ΌΧΙ



■ Το 54% των ερωτηθέντων εταιρειών 
πιστεύει ότι η κρίση του Covid-19 µπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο τις επενδύσεις στην 
Ελλάδα :

– Λόγω έλλειψης ορατότητας
– Ειδικότερα οι επενδύσεις στον τοµέα 
του τουρισµού και των µεταφορών 

– Η κρίση έχει επηρεάσει σηµαντικά τόσο 
την εθνική όσο και την παγκόσµια 
οικονοµία

– Η Ελλάδα είχε αρχίσει µόλις να 
ξαναγίνεται πόλος έλξης για πιθανές 
επενδύσεις και αυτή η κρίση είναι 
πιθανό να µεταθέσει αυτήν την 
προοπτική 

Το σύνολο των εταιρειών που 
ερωτήθηκαν, πιστεύει ότι η κρίση όχι 
µόνο δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στις διµερείς οικονοµικές και 

εµπορικές σχέσεις µεταξύ Γαλλίας και 
Ελλάδας αλλά αντίθετα θα ενισχύσει 

τις σχέσεις

54%
46%

Πιστεύετε ότι η κρίση του Covid-19, μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τις επενδύσεις στην Ελλάδα;
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■ 73% των ερωτηθέντων εταιρειών πιστεύει ότι η κρίση µπορεί να δηµιουργήσει νέους 
υποσχόµενους τοµείς και ευκαιρίες στην Ελλάδα

– Λόγω µεγάλης προσφοράς εργατικού και υπαλληλικού δυναµικού που θα προκύψει, 
ενδεχοµένως να µειωθούν οι µισθολογικές απαιτήσεις, µε αποτέλεσµα την προσέλκυση µεγάλων 
εταιριών και τη δηµιουργία εργοστασίων 

– Από το 2021 και µετά, η ανάδειξή της ως ασφαλής χώρα προορισµού θα επιδράσει θετικά στον 
Τουριστικό τοµέα και θα έχει αυξητική επίδραση στις τιµές των ακινήτων η οποία στην συνέχεια 
θα συµπαρασύρει θετικά και τον κλάδο των κατασκευών

– Έµφαση στον πρωτογενή τοµέα 
– Στον τοµέα του ψηφιακού µετασχηµατισµού (µείωση της γραφειοκρατίας )
– Στην περίπτωση επαναπατρισµού της παραγωγής από την Κίνα, η Ελλάδα µπορεί να γίνει µια 
καλή εναλλακτική λύση: Αποτελεσµατική διαχείριση της κρίσης – Γεωγραφική θέση – Χαµηλό 
κόστος εργασίας – Ευρωζώνη

– Τηλεργασία και τηλεκπαίδευση

■ 52% των ερωτηθέντων εταιρειών πιστεύει la ότι η κρίση του Covid-19, µπορεί να αποτελέσει 
πιθανή ευκαιρία για τις ελληνικές εξαγωγές 

– Αγροτικά προϊόντα 
– Φαρµακευτικά προϊόντα
– Υπηρεσίες



■ Με τι προβλήµατα είστε αντιµέτωποι:
δυνατότητα πολλαπλής απάντησης

Επαγγελµατικές µετακινήσεις 

Ρευστότητας

Αναίρεση επενδυτικών σχεδίων

Προµήθειες

71%

45%

45%

19%



■ Πρόσθετα µέτρα στήριξης που θα µπορούσαν να διασφαλίσουν την 
οικονοµική δραστηριότητα

Μείωση ΦΠΑ 

Κίνητρα για απασχόληση 
Επιδότηση µισθολογικού 
κόστους, Μείωση 

ασφαλιστικών εισφορών 
εργοδότη και 
εργαζοµένου

Κατάργηση της 
Γραφειοκρατίας

Τραπεζικό 
δανεισµό µε 
ευνοϊκούς όρους

Διαµόρφωση ανταγωνιστικού 
Χρηµατοδοτικού µοντέλου

Κίνητρα για ανάπτυξη ασφάλισης 
(συλλογική υγεία - τρίτος πυλώνας / 

πυρκαγιά - σεισµός) µέσω 
κατάλληλων φορολογικών κινήτρων

Κάλυψη της ζηµιάς λόγω 
παύσης λειτουργίας

Δηµιουργία ελληνικής τράπεζας 
επενδύσεων (πιστώσεις, εγγυήσεις ή 
χαµηλότοκα δάνεια µε εγγύηση του 
δηµοσίου σε Ελληνικές επιχειρήσεις 
που εξάγουν ή συνεργάζονται µε 
επενδυτές του εξωτερικού για έργα 

& επενδύσεις στην Ελλάδα)

Προγράµµατα επιχορηγήσεων 
ή δανειοδότησης

Νοµοθεσία για 
γενική απαγόρευση των 
πωλήσεων επί ζηµία και 

µετά την κρίση

Κρατική στήριξη επενδύσεων σε 
τοµείς πράσινης ενέργειας, 
ναυπηγοεπισκευαστικό τοµέα, 

υποδοµές τεχνολογίας, logistics και 
µεταφορές (λιµάνια τραίνα οδικοί 

άξονες)

Προώθηση ΣΔΙΤ

Επιτάχυνση αναπτυξιακών 
έργων και απλοποίηση των 
διαδικασιών υποβολής 

προσφορών

Συνοχή των υγειονοµικών 
κανόνων που εφαρµόζονται από 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης


