ΣΕΣΜΑ: Αισιόδοξα τα διευθυντικά
στελέχη των ελληνικών
επιχειρήσεων για την οικονομία το
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Αυξάνεταιη αισιοδοξία των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το
επόμενο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με το βαρόμετρο του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων
Μάνατζμεντ για το τρίτο τρίμηνο του 2019.
Σύμφωναμε τα συμπεράσματα έρευνας που παρουσίασε σήμερα ο ΣΕΣΜΑ, ο γενικός δείκτης
GRe+1, ο οποίος είναι ο μέσος των δεικτών οικονομικής συγκυρίας και παραγωγικών
συντελεστών, διευρύνθηκε στο 54,2% από 41,3% το προηγούμενο τρίμηνο. Η βελτίωση είναι
μάλιστα πολύ μεγαλύτερη έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2018, όταν ο εν λόγω δείκτης είχε τιμή
μόλις 14,7%.
Ηθετική αυτή εξέλιξη προέρχεται από τη μεγαλύτερη αισιοδοξία, τόσο για τα βασικά
μακροοικονομικά μεγέθη, όσο και για τους συντελεστές της παραγωγής. Η πρώτη αντανακλά τη
βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών (θετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης, ανοδική πορεία εξαγωγών
προϊόντων και υπηρεσιών, συνεχής μείωση της ανεργίας, κ.ά.), αλλά και τις προσδοκίες για
αυξημένες ιδιωτικές επενδύσεις. Η άνοδος του δείκτη παραγωγικών συντελεστών οφείλεται στη
γενική βελτίωση των προσδοκιών και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο και τις
συνθήκες χρηματοδότησης.
Τοτρίτο τρίμηνο του έτους συνεχίστηκε η εντυπωσιακή βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων
μάνατζμεντ για την εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών κατά το επόμενο
δωδεκάμηνο. Ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας, που προκύπτει ως ο μέσος της διαφοράς μεταξύ
των ποσοστών "θετικών" και "αρνητικών" απαντήσεων για τα πέντε μεγέθη (ρυθμός οικονομικής
μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής
του γενικού επιπέδου των τιμών) διαμορφώθηκε σε 53,6%, τιμή που είναι η υψηλότερη από την
έναρξη της δημοσιοποίησής του στις αρχές του 2014. Το προηγούμενο τρίμηνο ο δείκτης είχε
λάβει τιμή 43,8%.
Ημεγαλύτερη αισιοδοξία των συμβούλων μάνατζμεντ προέρχεται πρωτίστως από τη διεύρυνση
της διαφοράς μεταξύ "θετικών" και "αρνητικών" απαντήσεων για την επιτάχυνση της οικονομικής

μεγέθυνσης, την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων
παγίων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι κανείς σύμβουλος δεν προβλέπει επιβράδυνση του ΑΕΠ
ή άνοδο της ανεργίας. Η ενίσχυση της αισιοδοξίας αυτής σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες θετικές
εξελίξεις των μακροοικονομικών μεγεθών, αλλά και με τα προσδοκώμενα μέτρα οικονομικής
πολιτικής. Βελτίωση καταγράφηκε επίσης σε σχέση με τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών,
παρά τις δυσμενείς προβλέψεις για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς οικονομικές συνθήκες.
Ακόμαμεγαλύτερη ήταν η τόνωση της αισιοδοξίας που καταγράφηκε στο Δείκτη Παραγωγικών
Συντελεστών, ο οποίος αυξήθηκε κατά σχεδόν 16 ποσοστιαίες μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2019
έναντι του προηγουμένου τριμήνου. Συγκεκριμένα, ο μέσος της διαφοράς "θετικών" και
"αρνητικών" απαντήσεων για τις μεταβλητές του δείκτη, δηλαδή: ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες
χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα και θεσμικό πλαίσιο αυξήθηκε από
38,7% στο τέλος Ιουνίου σε 54,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Η τιμή αυτή μάλιστα είναι η
υψηλότερη από τις αρχές του 2014, όταν δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά το Βαρόμετρο του
ΣΕΣΜΑ. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι βελτίωση των προσδοκιών σημειώθηκε για όλες τις
μεταβλητές, κυρίως όμως για το θεσμικό πλαίσιο και τις συνθήκες χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων, που είναι καθοριστικές συνιστώσες των επενδύσεων και της οικονομικής
μεγέθυνσης.
Αναφορικάμε τα σημαντικότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση η ερευνα του ΣΕΣΜΑ
έδειξε ότι σε αυτά περιλαμβάνονται: υψηλή φορολογία, έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού
συστήματος, αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, δυσκολίες στη χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων και ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους.
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