
Εταιρεία : INTERVIEW | Δημοσκοπήσεις

Ανάθεση : politic.gr

Σκοπός της έρευνας : Οικονομικό βαρόμετρο επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης

Τύπος : Ποσοτική

Μέθοδος συλλογής στοιχείων : Μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα politic.gr και σε κοινωνικά
δίκτυα

Μέγεθος Δείγματος : 605 επιχειρήσεις, μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Περιοχή : Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία Διεξαγωγής : Ιανουάριος 2022

Αρ. Μητρώου Ε.Σ.Ρ : 7 (επτά)/ Μέλος ESOMAR

Τα ποσοστά δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου, αλλά αποτύπωση των 
τάσεων της περιόδου διεξαγωγής της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας

https://politic.gr/


Πόσο αισιόδοξος είστε για την πορεία της επιχείρησης σας το 2022;

Πολύ/Αρκετά
48,0%

Λίγο/Καθόλου
49,0%

ΔΓ/ΔΑ
3,0%



Σε σχέση με το 2020, το 2021 έκλεισε για την επιχείρηση σας :

Με αύξηση τζίρου
42,0%

Με μείωση τζίρου
41,0%

Παρέμεινε 
σταθερός

17,0%



Μέσα στο επόμενο διάστημα, σκοπεύετε να :

Αυξήσω το 
προσωπικό

18,0%

Να μειώσω το 
προσωπικό

20,0%

Να κρατήσω 
αυτό που έχω

43,0%

Δεν απασχολώ 
προσωπικό

19,0%



Η επιχείρηση σας σταμάτησε για κάποιο διάστημα την δραστηριότητα της εντός του 2021 

λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν; (2ο lockdown, περιορισμός στις 

μετακινήσεις κλπ.)

Ναι, κλείσαμε για κάποιο 
διάστημα

48,0%

Όχι, δεν χρειάστηκε 
να κλείσουμε

52,0%



Η επιχείρηση σας εντάχθηκε σε κάποια από τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας (επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδότηση ενοικίου, αναστολή 

συμβάσεων εργασίας κλπ.)

Ναι, εντάχθηκε
65,0%

Όχι, δεν εντάχθηκε
35,0%



Με τα χρήματα που λάβατε από τις επιστρεπτέες προκαταβολές,  ποιες ανάγκες της 

επιχείρησης καλύψατε; (μέχρι 3 επιλογές, αθροίζει πλέον του 100%)

24%

29%

22%

37%

7%

22%

6%

Φορολογικές υποχρεώσεις

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Μισθοδοσία

Πάγιες λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης (λογαριασμοί 
ΔΕΚΟ, ενοίκια κλπ.)

Δανειακές υποχρεώσεις (τραπεζικό δανεισμό)

Πληρωμές προμηθευτών

Τίποτα από τα παραπάνω, τα κράτησα για την δική μου 
διαβίωση



Από το δεύτερο 6μηνο του 2022 μέρος των επιστρεπτέων προκαταβολών πρέπει να 

επιστραφεί (ανάλογα με την πτώση του τζίρου/κερδών της κάθε επιχείρησης). Πόσο 

εύκολα θα ανταποκριθείτε στην επιστροφή των ποσών που θα απαιτηθούν;

Θα ανταποκριθώ σχετικά εύκολα
20,0%

Θα ανταποκριθώ, αλλά 
σχετικά δύσκολα

48,0%

Δεν θα ανταποκριθώ 
καθόλου

32,0%



Τα νέα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της πανδημίας (στην 

εστίαση/διασκέδαση, τεστ PCR, ενισχυμένες μάσκες, τηλεργασία κλπ.), επηρεάζουν τον 

τζίρο της επιχείρησης σας:

Θετικά
6,0%

Αρνητικά
60,0%

Δεν επηρεάζουν
34,0%



Το αυξημένο κόστος της ενέργειας (φυσικό αέριο , ρεύμα, καύσιμα), έχει «περάσει» στις 

τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης σας; 

Ναι, έχει περάσει
27,0%

Όχι, αλλά θα περάσει στο 
επόμενο διάστημα

52,0%

Όχι, δεν έχει επηρεάσει το 
κόστος των 

προϊόντων/υπηρεσιών μου
21,0%



Συμφωνώ/Μάλλον 
συμφωνώ

72,0%

Διαφωνώ /Μάλλον 
διαφωνώ

20,0%

ΔΓ/ΔΑ
8,0%

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την αύξηση του κατώτερου μισθού;
(μόνο σε όσους δήλωσαν ότι απασχολούν προσωπικό)



Πολύ/Αρκετά
32,0%

Λίγο/Καθόλου
68,0%

Πόσο αισιόδοξος είστε για την οικονομία της χώρας μέσα στο 2022;


