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Αποτελέσµατα έρευνας
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009

Μεθοδολογία - ∆είγµα επιχειρήσεων

Άξονες έρευνας

Πλειονότητα
Βιοµηχανία - Υπηρεσίες

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μεθοδολογία - ∆είγµα επιχειρήσεων
Εκτιµήσεις - προβλέψεις της επίδρασης της κρίσης
Ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης
Τρόποι αντίδρασης επιχειρήσεων στην κρίση
Χρηµατοδότηση και κρίση
Παράγοντες που επηρεάζουν τις προσπάθειες
αντιµετώπισης της κρίσης

38%

34%

19%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ












1% 0%
22%

ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10-49 άτοµα

50-249 άτοµα

Πάνω απο 250 άτοµα

Εκτιµήσεις επιχειρήσεων για τη µέχρι στιγµής
επίδραση της κρίσης


22%

ΕΜΠΟΡΙΟ

Εως 9 άτοµα

Ταχυδροµική και ηλεκτρονική έρευνα σε ΑΕ-ΕΠΕ πανελλαδικά
Έγκυρο δείγµα 587 επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 90.000
εργαζοµένους
Χρονική περίοδος υλοποίησης έρευνας: Μάρτιος – Μάιος 2009
Ερωτώµενος: Γενικός διευθυντής/ ∆ιευθύνων σύµβουλος

Επτά στις 10 διατυπώνουν αρνητικές εκτιµήσεις για
τη µέχρι στιγµής επίδραση της κρίσης
Αρνητική ή έντονα αρνητική η
µέχρι στιγµής επίδραση της κρίσης,
σύµφωνα µε το 77% των
επιχειρήσεων
Πιο αρνητική εικόνα σε
Βιοµηχανία και Εµπόριο (πάνω
από 80% οι αρνητικές εκτιµήσεις),
ηπιότερη σε Υπηρεσίες
Οι δυσµενέστερες εκτιµήσεις στην
Εµπορία και Επισκευή
Αυτοκινήτων / Πώληση Καυσίµων
(92% των επιχειρήσεων)
Ανθεκτικότερες στην κρίση οι
επιχειρήσεις στους κλάδους της
Ιδιωτικής Υγείας και Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης

43%

Πλειονότητα µεσαίες και
µεγάλες επιχειρήσεις
10%





11%

12%

33%





Οι µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (50-249 άτοµα) περισσότερο
αρνητικές (81%)
Ηπιότερη εικόνα στις πολύ µικρές επιχειρήσεις (µέχρι 9 άτοµα)
(71% οι αρνητικές εκτιµήσεις)
Θετική σχέση µεγέθους επιχειρήσεων και αρνητικών
εκτιµήσεων: έως όµως τα 250 άτοµα
Ανθεκτικότερες οι µεγάλες επιχειρήσεις
Μεσαίου µεγέθους
επιχειρήσεις

90,0%

84,8%

85,0%

55%

79,7%
80,0%

Έντονα αρνητική

Αρνητική

Ουδέτερη

Θετική

75,0%

76,0%
72,5%

71,0%

70,0%
65,0%

Έντονα θετική

60,0%
έως 9 άτοµα

από 10 έως
49 άτοµα

από 50 έως από 150 έως
149 άτοµα
249 άτοµα

πάνω από
250 άτοµα

Α ρνητική ή πολύ αρνητική µέχρι τώρα επίδραση
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Λιγότερο απαισιόδοξες οι πολύ µικρές και µεγάλες,
πιο δυσοίωνες προβλέψεις από τις µικροµεσαίες

Τα δύσκολα όµως δεν έχουν περάσει...

Οι µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις εξακολουθούν να διατυπώνουν
περισσότερο δυσοίωνες προβλέψεις
Και οι πολύ µικρές σχετικά ηπιότερες
Ισχύει η θετική σχέση µεγέθους επιχειρήσεων και αρνητικής επίδρασης
της κρίσης (έως τα 250 άτοµα)
Ηπιότερες οι προβλέψεις και των µεγάλων επιχειρήσεων (άνω των 250
ατόµων)





Αρνητική ή πολύ αρνητική σύµφωνα µε
το 85% των επιχειρήσεων η επίδραση της
κρίσης το επόµενο 12µηνο




2% 0%

13%



21%




∆υσµενέστερες οι προβλέψεις για το
επόµενο διάστηµα σε σχέση µε τις µέχρι
σήµερα εκτιµήσεις: αναµένεται περαιτέρω
επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας
Ηπιότερη εικόνα σε Ενδιάµεσους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τον
κλάδο Ασφαλίσεων (67% οι αρνητικές
εκτιµήσεις)

Μεσαίου µεγέθους
επιχειρήσεις

88,9%

90,0%

89,1%

88,0%
84,0%
82,0%

Βιοµηχανία και Εµπόριο εξακολουθούν
να διατυπώνουν πιο δυσοίωνες
προβλέψεις

85,0%

86,0%

64%

80,6%
79,4%

80,0%

Έντονα αρνητική

Α ρνητική

78,0%

Ουδέτερη

Θετική

76,0%
74,0%

Έντονα θετική

έως 9 άτοµα

από 10 έως
49 άτοµα

από 50 έως από 150 έως
149 άτοµα
249 άτοµα

πάνω από
250 άτοµα

Αρνητική ή πολύ αρνητική µέχρι τώρα επίδρασ η

Περιορίζονται οι πωλήσεις, υποχωρούν έντονα τα
κέρδη το επόµενο 12-µηνο

Μείωση όλων των βασικών µεγεθών το
επόµενο 12-µηνο
Πωλήσεις στο εσωτερικό

Κέρδη

Εξαγ ωγ ές

19%

16%



Περίπου οι µισές επιχειρήσεις αναµένουν έως 20% πτώση
το επόµενο 12-µηνο σε:



Όµως υπάρχει και ένα 18% που αναµένει άνοδο πωλήσεων
Οι 2 στις 5 επιχειρήσεις κρίνουν ότι τα κέρδη τους θα
µειωθούν πάνω από 20%

22%



84%
Θα αυξηθούν

81%

78%



Θα µειωθούν

Θα αυξηθούν

Θα αυξηθούν

Θα µειωθούν

Θα µειωθούν



Κόστος εργ ασίας

Επενδύσεις
24%


43%
57%

Εγχώριες πωλήσεις, εξαγωγές, κέρδη

Ισχυρότερη µείωση κερδών σε σχέση µε πωλήσεις (µείωση
περιθωρίου κέρδους)

∆υϊσµός στις επενδύσεις: 3 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν
ότι θα τις µειώσουν πάνω από 30%, αλλά και 1 στις 4 θα
προβεί σε αύξηση

76%

Θα αυξηθούν

Θα αυξηθούν

Θα µειωθούν

Θα µειωθούν

Ποσοτική επίδραση της κρίσης σε βασικά µεγέθη
των επιχειρήσεων το επόµενο 12-µηνο




Εκτίµηση συνολικής απώλειας πωλήσεων και
κερδών ανά τοµέα

Ελαφρά υψηλότερη ποσοτική µείωση κερδών (-16%)
Χαµηλότερες απώλειες στις µεγάλες επιχειρήσεις
Ήπια επίδραση των «εξαγωγών» στα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια
Μείωση
κερδών/ Κέρδη

Κόστος εργ ασίας
-0,1%
-11,7%

Εξαγ ωγ ές

Πωλήσεις στο
εσωτερικό

-12,7%

-13,0%

Επενδύσεις

-15,1%

-16,0%

Καθαρά
κέρδη προ
φόρων/
Πωλήσεις
(αρχικό
margin)

Καθαρά
κέρδη προ
φόρων/
Πωλήσεις
(margin µετά
τη µείωση)

-5,4%

5,1%

4,7%

Βιοµηχανία

-7,7%

-3,3%

6,0%

5,7%

Λιανικό εµπόριο

-17,0%

-10,0%

3,3%

3,0%

Υπηρεσίες

-33,5%

-6,4%

4,3%

3,1%

Κατασκευές

-23,8%

-18,0%

9,6%

8,9%

Σύνολο

-13,0%

Μείωση
εσόδων από
πωλήσεις/
Έσοδα
πωλήσεων

Κέρδη

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

Με βάση τους σταθµισµένους µέσους όρους πωλήσεων και κερδών αντίστοιχα του 2007

Μέσος όρος καθαρής ποσοστιαίας µεταβολής στα µεγ έθη των επιχειρήσεων
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Αντίδραση στην κρίση: περικοπή κόστους
λειτουργίας

Τρόποι αντίδρασης επιχειρήσεων στην κρίση

Ο πλέον πιθανός τρόπος σύµφωνα µε το 93% των επιχειρήσεων
είναι η περικοπή στο κόστος λειτουργίας, και ακολουθεί ο
περιορισµός των περιθωρίων κέρδους (86%)
Συνδυασµός επιµέρους δράσεων ωστόσο από τις περισσότερες
επιχειρήσεις





100%

93%

Περικοπή στο κόστος λειτουργίας

86%

90%
80%



Περικοπή στο κόστος λειτουργίας: πιθανότερη στη
Βιοµηχανία, το Εµπόριο και τις Υπηρεσίες



Ξενοδοχεία –Εστιατόρια: µείωση των τιµών και
περιορισµός του περιθωρίου κέρδους επιλέγονται από
περισσότερες επιχειρήσεις (>90%) σε σχέση µε άλλους
τοµείς
Με µείωση της παραγωγής / δραστηριότητας
αντιδρούν



73%
67%

70%

Περιορισµός περιθωρίων κέρδους

60%
50%
40%



Μείωση τιµών

30%



20%
Μείωση παραγ ωγής/δραστηριότητας

10%
0%



Πιθανό ή Πολύ πιθανό



Κυρίως µέσω στασιµότητας / συγκρατηµένων αυξήσεων των τακτικών
αποδοχών αλλά και µείωση αριθµού απασχολουµένων

Ειδικευµένοι:


70%
59%
54%
49% 49%

50%

35%
30%

30%

Περικοπή τ ων µεταβλητών στ οιχείων
εργατ ικού κόστους (πριµ, επιδόµατ α
παραγωγικότ ητας κλ.π.)


Προσαρµογή τ ου χρόνου εργασίας (π.χ.
διευθέτηση τ ων ωρών εργασίας,
περιορισµός των υπερωριών κ.λ.π.)

39%

40%

33%

Ανειδίκευτοι εργάτες:



∆ιευθυντικά στελέχη κυρίως µε


Μείωση τ ου αριθµού των
απασχολουµένων (συµβάσεις αορίστ ου ή
ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις έργου)

14%
10%
10%



Στ ασιµότ ητα/ συγκρατ ηµένες αυξήσεις
των τακτικών αποδοχών
0%
Ειδικευµένοι εργάτες / Ανειδίκευτ οι εργάτες /
υπάλληλοι
υπάλληλοι

στασιµότητα / συγκρατηµένες αυξήσεις των τακτικών αποδοχών
(49% των επιχειρήσεων)
 Κυρίως σε Βιοµηχανία, Εµπόριο και µικρές επιχειρήσεις
µείωση αριθµού απασχολουµένων (49%)
 Κυρίως σε Κατασκευές και Υπηρεσίες



30%

20%
20%

Περισσότερο οι µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (10-249
ατόµων)
Ο τοµέας της Βιοµηχανίας και των Κατασκευών

Σε µεγαλύτερο κίνδυνο οι θέσεις ανειδίκευτης
εργασίας, αλλά κατά περίπτωση και ειδικευµένης

Πώς όµως περικόπτεται το κόστος λειτουργίας;

60%

στις Κατασκευές, πιο πιθανή αντίδραση ο περιορισµός του
περιθωρίου κέρδους (95% των επιχειρήσεων)
 εκπτώσεις στα έργα

µείωση αριθµού (59% των επιχειρήσεων)
 Από όλους τους τοµείς
στασιµότητα / συγκρατηµένες αυξήσεις των τακτικών αποδοχών
(54% των επιχειρήσεων)

∆ιευθυντ ικά στελέχη

Χρηµατοδότηση και κρίση








Υψηλότερο ποσοστό στις
Υπηρεσίες (50%) και
µεταξύ των πολύ µικρών και
µεγάλων επιχειρήσεων (53-54%)

Έντονα αρνητική αξιολόγηση
στις Κατασκευές: 70% κρίνει
ότι η κρίση έχει επηρεάσει
αρνητικά τη χρηµατοδότησή
του

Βασικό πρόβληµα χρηµατοδότησης: η
ρευστότητα πελατών / προµηθευτών


∆ύο στις πέντε επιχειρήσεις
κρίνουν ότι η κρίση δεν έχει
επηρεάσει τη χρηµατοδότησή
τους από τις τράπεζες

3%


41%
56%

∆ύο στις τρεις επιχειρήσεις (64%) εντοπίζουν το βασικότερο πρόβληµα
χρηµατοδότησης στον περιορισµό της ρευστότητας των πελατών/
προµηθευτών
Κλάδοι όπως τα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια εντοπίζουν το βασικότερο
πρόβληµα στο υψηλότερο κόστος δανεισµού
70

64,4

60
50

42,3
37,9

40

28,1

30

Έχει γ ίνει ευνοικότερη
∆εν έχει επηρεαστεί
Έχει γ ίνει δυσµενέστερη

20
10
0
Στον περιορισµό
ρευστότητας των
πελατών /
προµηθευτών

Στο υψηλότερο
κόστος δανεισµού

Στην άρνηση των
τραπεζών να
εγ κρίνουν νέα
δάνεια

Στον περιορισµό
ρευστότητας
υφιστάµενων
γ ραµµών δανεισµού
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Μικρότερο το πρόβληµα της ρευστότητας
πελατών – προµηθευτών στις µεγάλες
επιχειρήσεις


Περισσότερο αρνητική η επίδραση των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης
στις προσπάθειες αντιµετώπισης της κρίσης

Οι µεγάλες επιχειρήσεις (>250 ατόµων), επισηµαίνουν ως
σηµαντικότερα προβλήµατα το υψηλότερο κόστος δανεισµού και
την άρνηση των τραπεζών να εγκρίνουν νέα δάνεια και όχι τόσο
τον περιορισµό ρευστότητας πελατών – προµηθευτών
Πολύ
µικρότερο το
πρόβληµα για
τις µεγάλες
επιχειρήσεις

80,0%
70,0%

69,2%

67,4%

67,8%

60,0%
50,0%
40,0%

34,4%

30,0%

Λιγότερο αρνητική η
επίδραση των
Συλλογικών
Συµβάσεων
Εργασίας

Περισσότερο
αρνητική η
επίδραση των ΜΜΕ

0
-10

Τα µέσα
ενηµέρω σης

-20

Η διαθεσιµότητα Το υφιστάµενο
και το κόστος
θεσµικό πλαίσιο
δανειακώ ν
κεφαλαίω ν

Η οικονοµική
πολιτική

Οι συλλογικές
συµβάσεις
εργασίας
-23

-30
-40
-41

20,0%

-38

-36

-50

10,0%
-60

,0%
1-9 άτοµα

10-49 άτοµα

50-249 άτοµα

Πάνω από 250
άτοµα

Περιορισµός ρευστότητας πελατώ ν / προµηθευτών

-59

-70
Σταθµισµένος συντελεστής σηµαντικότητας

Από -100: απολύτως αρνητική επίδραση
Έως +100: απολύτως θετική επίδραση

Η οικονοµική πολιτική πιο αρνητική για
Βιοµηχανία και Εµπόριο

Λιγότερο αρνητικά κρίνεται η διαθεσιµότητα και
το κόστος δανειακών κεφαλαίων στις Υπηρεσίες




Το 80% των επιχειρήσεων επισηµαίνει τον αρνητικό
ρόλο των ΜΜΕ στην κρίση






Ισχυρότερο πλήγµα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
δέχονται οι εµπορικές επιχειρήσεις

Η οικονοµική πολιτική επηρεάζει περισσότερο
αρνητικά τη Βιοµηχανία το Εµπόριο και λιγότερο τις
Υπηρεσίες
Ένας στους τρεις Ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς και κλάδο Ασφαλίσεων, αξιολογεί θετικά
την εφαρµοζόµενη οικονοµική πολιτική


Θετική αποτίµηση του πακέτου των 28 δισ. Ευρώ;



Οι Υπηρεσίες κρίνουν λιγότερο αρνητικά σε σχέση µε τους
άλλους τοµείς τη διαθεσιµότητα και το κόστος δανειακών
κεφαλαίων (σε ποσοστό 59%), παράγοντας ο οποίος επίσης
δηµιουργεί µεγαλύτερο πρόβληµα στις πολύ µικρές και τις
µεσαίες επιχειρήσεις και µικρότερο στις µεγάλες επιχειρήσεις
80,00%

71,20%

Σχετικά χαµηλότερο το
ποσοστό στις Υπηρεσίες

71,00%
65,50%

70,00%

59,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Βιοµηχανία

Εµπόριο

Κατ ασκευές

Υπηρεσίες

∆ιαθεσιµότ ητ α και κόστ ος δανειακών κεφαλαίων

Περαιτέρω µέτρα πολιτικής για την
αντιµετώπιση της κρίσης

4 οµάδες επιχειρήσεων: ανάλογα µε
την έως τώρα επίδραση της κρίσης
Οι "ανθεκ τικ ές";



Άλλα µέτρα πολιτικής που προτείνονται για την
αντιµετώπιση της κρίσης περιλαµβάνουν
 µείωση της φορολογίας
 µείωση επιτοκίων δανεισµού
 περιορισµός γραφειοκρατίας
 αύξηση ρευστότητας στην αγορά
 ενίσχυση του ΤΕΜΠΜΕ
 αύξηση δηµοσίων επενδύσεων

10%

Ο ι "απαισιόδοξες":
τα δύσκ ολα έρχονται;
36%

Σ την κ αρδιά της
ύφεσης; 45%

Οι "αισιόδοξες": τα
δύσκ ολα πέρασαν;
9%
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Οι αισιόδοξες (9%): τα δύσκολα µάλλον
πέρασαν (και άντεξαν;...)

Οι «ανθεκτικές» (10%)
Η επίδραση της κρίσης στη δραστηριότητά τους ήταν και αναµένεται
να διατηρηθεί και το επόµενο 12µηνο, ουδέτερη ή και θετική
Είναι είτε µικρού, είτε µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις






το 40% απασχολεί έως 20 άτοµα, ενώ ένα 30% απασχολεί περισσότερα
από 100 άτοµα

Το 45% είναι από Βιοµηχανία (κυρίως) και Κατασκευές και ένα
35% από τις Υπηρεσίες.
Κατά το επόµενο δωδεκάµηνο:








2 στις 3 επιχειρήσεις εκτιµούν ότι οι πωλήσεις τους θα αυξηθούν
Το 86% εκτιµά ότι τα κέρδη θα αυξηθούν
3 στις 5 δηλώνουν ότι θα αυξήσουν τις επενδύσεις τους

Το εξωτερικό περιβάλλον αποτιµάται ως ουδέτερο
Η πλειονότητα εκτιµά ότι η χρηµατοδότησή τους δεν έχει
επηρεασθεί από την κρίση










Αν και εκτιµούσαν την επίδραση της κρίσης ως αρνητική, το επόµενο
12µηνο προβλέπουν ότι η κρίση θα έχει ουδέτερη ή/και θετική
επίδραση στη δραστηριότητά τους (θωρακίστηκαν;)
Κυρίως µικρές: το 60% απασχολεί έως 50 άτοµα (30% έως 20 άτοµα)
∆ιακλαδικό δείγµα, αλλά µικρή συµµετοχή από Εµπόριο
Αν και «πιέστηκαν» την προηγούµενη περίοδο, κατά το επόµενο
12µηνο:




Η χρηµατοδότηση µέσω του τραπεζικού συστήµατος έχει γίνει
δυσµενέστερη



Το εξωτερικό περιβάλλον έχει επιδράσει σχετικά αρνητικά στην
προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν την κρίση





Αν και µέχρι τώρα εµφάνισαν σχετική ανθεκτικότητα στην κρίση,
αναµένουν το επόµενο έτος µεγαλύτερη αρνητική επίδραση της
κρίσης και δυσχέρειες στη δραστηριότητά τους την επόµενη περίοδο
Κατά το επόµενο 12µηνο:
Τουλάχιστον το 80% εκτιµά ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη τους θα
σηµειώσουν µείωση
Περισσότερο πιθανή αντίδρασή τους για την αντιµετώπιση της κρίσης είναι
η περικοπή του κόστους λειτουργίας












Το 45% προέρχονται από τη Βιοµηχανία και τις Κατασκευές
 Εδώ ανήκει όµως σχεδόν το 40% των εµπορικών επιχειρήσεων του
δείγµατος
Το 44% απασχολεί από 35 έως 160 άτοµα

Τουλάχιστον 3 από τις 5 εκτιµούν ότι το εξωτερικό περιβάλλον
επηρεάζει αρνητικά/ πολύ αρνητικά την προσπάθειά τους να
αντιµετωπίσουν την κρίση.
Σχεδόν οι µισές εκτιµούν ότι η χρηµατοδότησή τους έχει επηρεασθεί
αρνητικά – κυρίως ως προς τη ρευστότητα των πελατών / προµηθευτών
ενώ υπόλοιπες µισές δεν έχουν επηρεαστεί







Αρνητική συνολικά εικόνα για τη µέχρι τώρα επίδραση της κρίσης,
αλλά και οι προβλέψεις για την επόµενη περίοδο
Πιο αρνητική σε Βιοµηχανία και Εµπόριο και τις µεσαίου µεγέθους
επιχειρήσεις








Ηπιότερη σε Υπηρεσίες και πολύ µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις

Θετική σχέση µεγέθους επιχειρήσεων και αρνητικής επίδρασης της
κρίσης, τόσο για τις εκτιµήσεις όσο και για τις προβλέψεις, έως τα
250 άτοµα
 Ανθεκτικότερες όµως οι µεγάλες επιχειρήσεις
Τα βασικά µεγέθη των επιχειρήσεων περιορίζονται το επόµενο 12µηνο
 Περισσότερο επηρεάζονται τα κέρδη και οι πωλήσεις
 Χαµηλότερες απώλειες στις µεγάλες επιχειρήσεις
Βασική αντίδραση στην κρίση: περικοπή κόστους λειτουργίας

Η πολυπληθέστερη οµάδα (263 επιχειρήσεις): όσοι δηλώνουν ότι έχουν
ήδη επηρεαστεί σηµαντικά από την κρίση και αναµένουν συνέχιση
της αρνητικής επίδρασης στη δραστηριότητά τους
Κατά το επόµενο 12-µηνο:










Το 98% εκτιµά µείωση πωλήσεων και το 88% εκτιµά µείωση εξαγωγών
Το 97% εκτιµά µείωση των κερδών και το 92% προβλέπει µείωση
επενδύσεων

Οι µισοί απασχολούν από 25 έως 120 άτοµα
2 στους 3 θεωρούν ότι η χρηµατοδότησή τους έχει γίνει δυσµενέστερη
Περιλαµβάνονται 3 στις 5 κατασκευαστικές επιχειρήσεις του δείγµατος
και περίπου οι µισές από τους κλάδους της µεταποίησης
Σχεδόν το 80% εκτιµά αρνητικές ή πολύ αρνητικές επιδράσεις από το
εξωτερικό περιβάλλον (οικονοµική πολιτική, ΜΜΕ, θεσµικό πλαίσιο
κλπ)
Περισσότερο πιθανή αντίδραση: περικοπή του κόστους λειτουργίας
τους µε µείωση προσωπικού και λιγότερο η µείωση του περιθωρίου
κέρδους

Συµπεράσµατα

Συµπεράσµατα


κυρίως όµως για τους πελάτες / προµηθευτές τους

Στην καρδιά της ύφεσης (45%)...

Οι απαισιόδοξες (36%): τα δύσκολα έρχονται


Το 55% εκτιµά ότι οι πωλήσεις του θα σηµειώσουν αύξηση
Το 70% εκτιµά ότι θα αυξήσει τις εξαγωγές
Τουλάχιστον 3 στις 4 προβλέπουν ότι τα κέρδη τους θα αυξηθούν











Μείωση αριθµού ειδικευµένων και ανειδίκευτων
 Εξίσου πιθανή για τους ειδικευµένους και η στασιµότητα/
συγκρατηµένες αυξήσεις τακτικών αποδοχών
Η κρίση δεν έχει επηρεάσει τη χρηµατοδότηση από τις τράπεζες για
δύο στις πέντε επιχειρήσεις
Το βασικότερο πρόβληµα χρηµατοδότησης ο περιορισµός της
ρευστότητας των πελατών/ προµηθευτών
 για τις µεγάλες επιχειρήσεις: το υψηλότερο κόστος δανεισµού
και η άρνηση των τραπεζών να εγκρίνουν νέα δάνεια
Περισσότερο αρνητική η επίδραση των ΜΜΕ και στη συνέχεια η
διαθεσιµότητα και το κόστος δανειακών κεφαλαίων
Η οικονοµική πολιτική επηρεάζει πιο αρνητικά τη Βιοµηχανία το
Εµπόριο και λιγότερο τις Υπηρεσίες
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