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Οι επιπτώσεις της συρρίκνωσης των λαϊκών εισοδημάτων και της αντιλαϊκής λαίλαπας που
έχουν εξαπολύσει κυβέρνηση και μεγάλο κεφάλαιο αποτυπώνονται ανάγλυφα στην έρευνα
που πραγματοποίησε για λογαριασμό της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) η εταιρεία «Marc», η οποία δόθηκε χτες στη
δημοσιότητα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα στο Φλεβάρη σε ένα δείγμα 809
επιχειρήσεων, από τις οποίες οι περισσότερες, ποσοστό 62,1%, απασχολούν 1-5 άτομα και
22,1% είναι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό. Τα στοιχεία της έρευνας αποτελούν
«χαστούκι» για τη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία στην ουσία όχι μόνο στηρίζει τα
κυβερνητικά μέτρα, όχι απλά προσπαθεί να ευνουχίσει το αγωνιστικό κλίμα που
διαμορφώνεται στο χώρο των αυτοαπασχολούμενων, αλλά στέκεται στην πρώτη γραμμή
της υπονόμευσης των κινητοποιήσεων που γίνονται με πρωτοβουλία των διαφόρων
οργανώσεων και ΕΒΕ.

Αξιοσημείωτο και ενδεικτικό σε ένα βαθμό της κατάστασης που διαμορφώνεται είναι ότι,
σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας δημοσκοπήσεων, υπάρχουν σήμερα μεγάλες
επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εταιρείες που ειδικεύονται στις ...απολύσεις προσωπικού.

Μεταξύ άλλων από την τελευταία έρευνα προκύπτουν τα εξής:
- Επτά στους δέκα ερωτηθέντες, ποσοστό 71,8%, δήλωσε ότι η κατάσταση της
επιχείρησής τους επιδεινώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009, ποσοστό 24,4% δήλωσε
ότι η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη και μόνο 3,7% ότι βελτιώθηκε. Ας σημειωθεί ότι
στην έρευνα του Μάη το ποσοστό που πρόβλεπε επιδείνωση της κατάστασης ανερχόταν σε
36,8%.
- Περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 55,4%, κάνουν δυσοίωνες προβλέψεις για το
πρώτο εξάμηνο του 2010, ποσοστό 27,3% προβλέπει ότι η κατάσταση θα παραμείνει
αμετάβλητη και 11% ότι θα βελτιωθεί. Ειδικά για τον τζίρο, το 53,2% εκτιμά ότι θα μειωθεί
ο τζίρος τους, ενώ μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η
επιχείρησή του προβλέπει το 52,2%.
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- Επτά στους δέκα απάντησαν ότι ο τζίρος μειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του
προηγούμενου χρόνου (ποσοστό 70,7%) και 22,6% ότι έμεινε αμετάβλητος, ενώ η
μεγαλύτερη πτώση αναφέρθηκε στη μεταποίηση, στους αυτοαπασχολούμενους και στις
επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 5 άτομα.
- Επτά στις δέκα επιχειρήσεις προχώρησαν σε μείωση των παραγγελιών τους (ποσοστό
70,1%) το δεύτερο εξάμηνο του 2009, ενώ μόνο μισές (47,5%) είχαν προβλέψει μια τέτοια
εξέλιξη στην έρευνα του Μάη.
- Σχεδόν μία στις πέντε επιχειρήσεις προχώρησε σε απολύσεις (ποσοστό 21,1%) με τον
κλάδο της μεταποίησης το ποσοστό να ξεπερνάει το 30% και τα μεγαλύτερα ποσοστά να
παρατηρούνται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Με την υπόθεση ότι κάθε επιχείρηση προσέλαβε
ή απέλυσε έναν εργαζόμενο προκύπτει ότι χάθηκαν περίπου 100-110 χιλιάδες θέσεις
εργασίας. Εκτιμάται ακόμη ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010 θα χαθούν άλλες 60.000
θέσεις, ενώ μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, θα
κλείσουν περίπου 65.000 επιχειρήσεις.
- Οσον αφορά την Κοινωνική Ασφάλιση, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων,
ποσοστό 75,9%, δηλώνει ανασφάλεια σχετικά με το συνταξιοδοτικό. Την ίδια στιγμή, 4
στους 10 (ποσοστό 39,3%) δηλώνουν ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών ή αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές τους στον ΟΑΕΕ.
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