ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αξιοποιώντας τα αποθέματα ρευστότητας, οι ΜμΕ διατηρούν τον
αναπτυξιακό προσανατολισμό τους παρά την αυξημένη αβεβαιότητα
Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να πλήττει τις ήδη επιβαρυμένες διεθνείς αγορές ενέργειας και πρώτων υλών
καθώς και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ο τομέας των ΜμΕ συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά επιδεικνύοντας
αξιοσημείωτες αντοχές. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ,
ενώ το πλήγμα που δέχονται οι ελληνικές επιχειρήσεις αποδεικνύεται υψηλού εύρους και βάθους, η
χρηματοοικονομική εικόνα τους παραμένει υγιής και τα σχέδια ανάπτυξής τους ενεργά.

Ειδικότερα, η έρευνα της ΕΤΕ σε δείγμα 600 επιχειρήσεων
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(στο διάστημα Απριλίου-Μαΐου*) αναδεικνύει την αυξημένη
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αβεβαιότητα που πλήττει τον τομέα των ΜμΕ, με το 41% να
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δηλώνει άμεσο αντίκτυπο από τον πόλεμο (και το ½ αυτών
να τον ορίζει ως έντονο). Ξεχωρίζοντας ως βασικό κανάλι
την πίεση σε τιμές και επάρκεια πρώτων υλών, οι ελληνικές
επιχειρήσεις επιβαρύνονται τόσο λόγω εξάρτησης από
ρωσικές και ουκρανικές εισαγωγές αλλά κυρίως λόγω της

2022 H1

2021 H1

0

2020 H1

-40

2019 H1

20

2018 H1

-20

2017 H1

40

2016 H1

0

% τομέα ΜμΕ

57

2015 H1

δείκτης (-100 έως 100)

Δείκτης Εμπιστοσύνης ΜμΕ[1]
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ευρύτερης αναταραχής που επικρατεί στις διεθνείς αγορές
ενέργειας και πρώτων υλών. Σε επίπεδο κλάδων, το πλήγμα

Δείκτης εμπιστοσύνης (αριστερός άξονας)
Στόχος ανάπτυξης (δεξής άξονας)

είναι εντονότερο σε βιομηχανία και εμπόριο, με το ½ των

[1] Ο δείκτης αντιστοιχεί στο καθαρό ισοζύγιο των απαντήσεων,
για μείωση (-100), σταθερότητα (0) και αύξηση (+100)
* Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 29/3/2022-13/5/2022
Πηγή: Έρευνα ΕΤΕ σε ΜμΕ

αντίστοιχων ΜμΕ να δηλώνουν ευθέως εκτεθειμένες στη
συγκυρία (έναντι 25-30% σε υπηρεσίες και κατασκευές). Υπό
αυτές τις συνθήκες, ο Δείκτης Εμπιστοσύνης των ΜμΕ

οδηγήθηκε σε πτώση 11 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, με την ανησυχία να εντοπίζεται
κυρίως στις ρευστές συνθήκες που επικρατούν σήμερα.

Παρά τις παραπάνω ενδείξεις επιδείνωσης των προσδοκιών

Το αδύναμο κομμάτι των ΜμΕ
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παρούσα φάση διαχειρίσιμη, δεδομένου ότι:
% τομέα ΜμΕ
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των ΜμΕ, σημαντικό είναι ότι η κατάσταση δείχνει στην
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Στρατηγική επιβίωσης (αριστερός άξονας)
Έντονα προβλήματα ρευστότητας (δεξής άξονας)
Πηγή: Έρευνα ΕΤΕ σε ΜμΕ

✓

O

Δείκτης

Εμπιστοσύνης

(παρά

την

πτώση)

παραμένει σε θετικό έδαφος για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων,
σηματοδοτώντας τη διατήρηση επεκτατικών στρατηγικών
για την πλειοψηφία του τομέα.
✓

Το ποσοστό των ΜμΕ με έντονα προβλήματα

ρευστότητας παραμένει στο ιστορικό χαμηλό του 9%, ενώ
παράλληλα το αδύναμο κομμάτι που βρίσκεται σε κατάσταση
επιβίωσης παραμένει κοντά στο 15% (έναντι 35% στην αιχμή
της πανδημίας και 45% κατά την κορύφωση της κρίσης).

Ακροβατώντας σε μια ευαίσθητη ισορροπία αντοχών ρευστότητας και βάθους κρίσης, οι ΜμΕ καταφέρνουν
να παραμείνουν σε αναπτυξιακή τροχιά τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα
σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, βάσει της έρευνας μας:
✓

Για το επόμενο εξάμηνο, αυξημένη είναι η πρόθεση προσλήψεων, καθώς το ¼ του τομέα σχεδιάζει
να προχωρήσει σε προσλήψεις – ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τα δεδομένα της
περσινής χρονιάς (+6 ποσοστιαίες μονάδες). Έτσι, επιβεβαιώνεται ότι οι άμυνες ρευστότητας
παραμένουν ενεργές και υπό τη στήριξη των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης του αυξημένου
ενεργειακού κόστους.

✓

Για την επόμενη πενταετία, η δυναμική των πωλήσεων εκτιμάται ότι θα είναι ενισχυμένη κατά 2%
ετησίως (σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία), καθώς τόσο το ποσοστό των αναπτυξιακών ΜμΕ
όσο και η ένταση ανάκαμψης σε επίπεδο επιχείρησης θα είναι υψηλότερα. Η αισιόδοξη αυτή οπτική
των επιχειρήσεων εν μέρει αντανακλά τις ευκαιρίες που ανοίγονται μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης
και άλλων συναφών επενδυτικών προγραμμάτων.

Η Έρευνα Συγκυρίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου της
ΕΤΕ στην ενότητα Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις (κατηγορία Ελληνική Επιχειρηματικότητα):
https://www.nbg.gr/el/omilos/meletes-oikonomikes-analuseis/reports/smes-2022-h1

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022

