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ΕΚΘΕΣΗ «SME UNITED» 

 
1. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 
• Στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε, μεταξύ 2019 και 2020, κατά 1,7% με 3,9 εκατ. 

λιγότερους εργαζόμενους. Οι ώρες εργασίας μειώθηκαν κατά 5,3% με 6,5 ώρες την ημέρα. Το 

ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 7,3% και σε 15,7 εκατ. περισσότερους άνεργους. Οι αδρανείς 
εργαζόμενοι που δεν απασχολούνται και δεν αναζητούν εργασία έφτασαν το 17%. 

• Οι γυναίκες και οι νέοι είναι οι κατηγορίες εργαζομένων με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις λόγω της 
μεγάλης παρουσίας τους στον τομέα των υπηρεσιών, που πλήττεται έντονα από την κρίση.  

• Η τηλεργασία έσωσε τόσες θέσεις εργασίας όσες και τα συστήματα Μειωμένου Χρόνου Εργασίας 

(STW), αλλά ενίσχυσε τις ανισότητες μεταξύ του εργατικού δυναμικού. 
• Τα καθεστώτα στήριξης κάλυψαν περισσότερους από 42 εκατ. εργαζομένους σε ολόκληρη την 

ΕΕ το 2020. Με την παράταση της κρίσης, τα κριτήρια διάρκειας και επιλεξιμότητας αυτών των 
συστημάτων επεκτάθηκαν, ώστε να είναι πιο περιεκτικά. Κατά συνέπεια, τα συστήματα STW 
επέτρεψαν στις ΜμΕ να διατηρήσουν ένα σταθερό επίπεδο του εργατικού τους δυναμικού.  

 
2. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

• Η υγειονομική κρίση είχε δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο στους αυτοαπασχολούμενους. Σε 
αριθμούς, η πανδημία ώθησε περισσότερους από μισό εκατομμύριο αυτοαπασχολούμενους να 
κλείσουν τις επιχειρήσεις τους μεταξύ του 4ου τριμήνου του 2019 και του 4ου τριμήνου του 
2020. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία καλύπτουν εν μέρει μόνο την κατάσταση: η επιβληθείσα 

αναστολή των διαδικασιών πτώχευσης των επιχειρήσεων από ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις 
ώθησαν μερικούς αυτοαπασχολούμενους να αναβάλουν το μόνιμο κλείσιμο των επιχειρήσεων 
τους. 

• Οι αυτοαπασχολούμενοι αναφέρονται σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι αντιμετώπισαν περισσότερες 
οικονομικές δυσκολίες, μεγαλύτερη πιθανότητα αποχώρησης από τις αναθέσεις εργασίας και 

μεγαλύτερες μειώσεις στις ώρες εργασίας και στο εισόδημα σε σχέση με τους εργαζομένους. Οι 
επιχειρηματικοί τομείς που επηρεάστηκαν αρνητικά περισσότερο είναι: κατασκευές και 
προσωπικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

• Δεδομένου του αποκλεισμού των αυτοαπασχολούμενων από τα παραδοσιακά καθεστώτα 
στήριξης που απευθύνονται κυρίως σε μισθωτούς, η σωστή εφαρμογή των ad-hoc μέτρων 

ενδέχεται να είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση του βιοπορισμού αυτής της 
κατηγορίας εργαζομένων. Στην ΕΕ, το 50% των αυτοαπασχολούμενων, κατά μέσο όρο, θα 
μπορούσε να επωφεληθεί από τα καθεστώτα στήριξης για να διατηρήσει τη δική του επιχείρηση. 

• Τα τρέχοντα εθνικά συστήματα στήριξης για αυτοαπασχολούμενους παρουσιάζουν αδυναμίες 
όσον αφορά στα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διάρκεια και την εμβέλεια κάλυψης της στήριξης 

που παρέχεται σε αυτήν την κατηγορία εργαζομένων. 
 
3. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

• Η «παλινδρομική κρίση» έχει ισχυρότερο αντίκτυπο στις πιο ευάλωτες κατηγορίες: 
αυτοαπασχολούμενοι, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νοικοκυριά σε κίνδυνο φτώχειας κ.λπ. 

• Η απώλεια της ευημερίας των νοικοκυριών είναι ορατή σε διάφορα στοιχεία: μείωση της 
κατανάλωσης, απώλεια ακαθάριστου εισοδήματος και διακοπή των υπηρεσιών. Οι έρευνες σε 
όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναφέρουν γενικευμένη επιδείνωση των 
οικονομικών συνθηκών και αύξηση του κινδύνου φτώχειας. Αυτά τα φαινόμενα έχουν ως 
αποτέλεσμα να ωθούν τους ανθρώπους, είτε να αντλήσουν αποταμιεύσεις, είτε να χρεωθούν. 

• Από την άλλη πλευρά, δεδομένης της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον και τη 

διάρκεια της κρίσης, αλλά και τις ελλείψεις ευκαιριών για να ξοδέψουν, το 2020 τα νοικοκυριά 
αύξησαν την τάση τους για εξοικονόμηση περίπου 17%. 

• Έχουν εφαρμοστεί μέτρα αναστολής στεγαστικών δανείων και αναβολής ενοικίου, καθώς και 
μέτρα κοινωνικής υποστήριξης για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στα νοικοκυριά. 
Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν αμφιβολίες για τη μακροπρόθεσμη επίπτωση αυτών των μέτρων.  
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