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Ο γενικός δείκτης οικονομικού 
κλίματος για τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις ενισχύεται περαιτέρω 
με χαμηλότερη ωστόσο ένταση

Ο δείκτης κύκλου εργασιών των 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 
μετά την σημαντική αύξηση που 
κατέγραψε το Β εξάμηνο του 2018 
παρουσιάζει επιβράδυνση
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61,9 58,8 53 58,4 62,3 51,8

Περισσότερες από 7  στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι 
το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη τους είναι η 
υψηλή φορολογία

Επιχειρηματικό 
Περιβάλλον

Οι προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο 
καταγράφουν ιστορικό υψηλό δεκαετίας. Μάλιστα για πρώτη φορά στις 
έρευνες κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τόσο ο γενικός δείκτης για την οικονομική 
κατάσταση το επόμενο εξάμηνο όσο και οι επιμέρους δείκτες προσδοκιών του 
κύκλου εργασιών, της ζήτησης, της ρευστότητας, των παραγγελιών και της 
απασχόλησης υπερτερούν των δεικτών επιδείνωσης.
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Απασχόληση
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Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση της ανεργίας καθώς 
οι επιχειρήσεις που προσέλαβαν προσωπικό είναι 
περισσότερες από εκείνες που απέλυσαν 
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των επιχειρήσεων αύξησαν την 
επενδυτική τους δραστηριότητα 
το Α εξάμηνο του 2019 
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Το 38,5% των μικρών και 
πολύ μικρών εργοδοτών 
απασχολούν προσωπικό 
με μερική απασχόληση.
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Δείκτης απασχόλησης (προβλέψεις επόμενου εξαμήνου)

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Αύγουστος 2019
Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις 
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