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Τους τελευταίους μήνες, κατά την αναζήτηση προσωπικού για την επιχείρηση σας :

9,2%

23,0%

67,8%

Βρήκατε εύκολα τους εργαζόμενους που 
χρειαζόταν η επιχείρηση σας

Παρά τη δυσκολία εύρεσης, τελικά βρήκατε 

Δεν βρήκατε το προσωπικό που 
αναζητούσατε 



Τα χρηματοδοτικά προγράμματα που «τρέχουν» ή θα «τρέξουν», όπως το ΕΣΠΑ, το 

Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. βοηθούν κατά την άποψη σας την μικρομεσαία επιχείρηση;

Ναι , την 
βοηθούν

50,4%

Όχι, δε την 
βοηθούν

26,2%

Δεν τα γνωρίζω, 
δεν μπορώ να τα 

αξιολογήσω
23,4%



Θεωρείτε πως είναι ικανοποιητικά τα μέτρα που εξαγγέλλονται και οι επιδοτήσεις που 

δίνονται (πχ powerpass, fuelpass κλπ.)

Ναι
19,7%

Όχι
77,8%

ΔΓ/ΔΑ
2,5%



Η άνοδος του πληθωρισμού, εκτιμάτε ότι μπορεί να οδηγήσει σε :

Γενικότερη ύφεση

Λουκέτα επιχειρήσεων 

Απολύσεις εργαζομένων 

Τίποτε από αυτά

ΔΓ/ΔΑ

67,7%

25,3%

5,1%

1,3%

0,6%



Η ώρα της αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής ήρθε. Θεωρείτε πως θα 

έπρεπε: 

Να συμψηφίζεται με εισφορές επιχειρήσεων για 
προσλήψεις νέου προσωπικού;

Να διαγράφεται ως κίνητρο συγχώνευσης 
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

Να γίνεται ποσοστιαίος συμψηφισμός της με μέρος 
της αξίας εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας; 

ΔΓ/ΔΑ

52,3%

27,2%

15,4%

5,1%



ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ



Πώς κρίνετε την κατάσταση της επιχείρησης σας; 

Καλή
20,3%

Ικανοποιητική 
54,4%

Κακή
25,3%



Για τους επόμενους έξι μήνες, περιμένετε η κατάσταση 
στην επιχείρηση σας να είναι:

Καλύτερη
13,9%

Η ίδια
48,1%

Χειρότερη
38,0%



Για το δίμηνο που ακολουθεί σχεδιάζετε να:

Προσλάβετε 
προσωπικό 

9,5%

Απολύσετε 
προσωπικό 

8,2%

Διατηρήσετε 
προσωπικό 

45,6%

Δεν απασχολώ 
προσωπικό στην 
επιχείρηση μου

36,7%



Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ο τζίρος της 
επιχείρησης σας: 

Αυξήθηκε
20,9%

Μειώθηκε
46,8%

Παρέμεινε ο ίδιος 
32,3%



Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας
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