
Ταυτότητα της έρευνας

Εταιρεία : INTERVIEW | Δημοσκοπήσεις

Ανάθεση : Επιμελητήριο Καβάλας

Σκοπός της έρευνας : Καταγραφή των απόψεων των μελών του Επιμελητηρίου

Καβάλας για την κρίση στην ενέργεια, στο πλαίσιο του δίμηνου βαρόμετρου

οικονομικής συγκυρίας

Τύπος : Ποσοτική

Μέθοδος συλλογής στοιχείων : online (panel), με ηλεκτρονικά δομημένο

ερωτηματολόγιο, με ατομική πρόσκληση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

των μελών του Επιμελητηρίου Καβάλας

Μέγεθος Δείγματος : 315 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου

Περιοχή : Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ημερομηνία Διεξαγωγής : Μάϊος – Ιούνιος 2022

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



Πόσο επηρεάζει την επιχείρηση σας η ρωσο - ουκρανική κρίση;

Πολύ/Αρκετά
60,0%

Λίγο/Καθόλου
40,0%



Μεταποιητική
Βιομηχανική

Υπηρεσιών Εμπορική Τουριστική

Πολύ/Αρκετά 65,0% 51,0% 77,0% 72,0%

Λίγο/Καθόλου 35,0% 49,0% 23,0% 28,0%

Πόσο επηρεάζει την επιχείρηση σας η ρωσο - ουκρανική 

κρίση;/Ανά κατηγορία επιχείρησης



Ποιο από τα παρακάτω μέτρα θεωρείτε πως είναι το πλέον ενδεδειγμένο για να 

υπάρξει έλεγχος των ανατιμήσεων σε μια σειρά προϊόντων:

40,2%

27,6%

32,2%

Μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης 
ανάγκης από το 13% στο 6%

Αύξηση της επιδότησης στην ενέργεια

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
στα καύσιμα



Τα τιμολόγια ρεύματος που πληρώνετε, έχουν :

Διπλασιαστεί
57,1%

Τριπλασιαστεί
29,4%

Υπερτριπλασιαστεί
7,4%

Άλλο
6,1%



Οι τιμές ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορών, έχουν επηρεάσει το κόστος των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών σας;

Ναι/Μάλλον ναι
74,5%

Όχι /Όχι μάλλον όχι
25,5%



Έχουν παρουσιαστεί στην επιχείρησή σας ελλείψεις σε πρώτες ύλες, αναλώσιμα, 

ανταλλακτικά που είναι εισαγόμενα ;

Ναι, υπάρχουν 
ελλείψεις

27,0%

Όχι, δεν υπάρχουν 
ελλείψεις

63,2%

Δεν αφορά την 
επιχείρηση μου

9,8%



ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ



Πώς κρίνετε την κατάσταση της επιχείρησης σας; 

Καλή
19,9%

Ικανοποιητική 
54,3%

Κακή
25,8%



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

Καλύτερη
39,9%

Η ίδια
42,9%

Χειρότερη
17,2%



Για το δίμηνο που ακολουθεί σχεδιάζετε να:

Προσλάβετε 
προσωπικό 

11,3%

Απολύσετε 
προσωπικό 

2,8%

Διατηρήσετε 
προσωπικό 

50,9%

Δεν απασχολώ 
προσωπικό στην 
επιχείρηση μου

35,0%



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

Αυξήθηκε
23,6%

Μειώθηκε
26,7%

Παρέμεινε ο ίδιος 
49,7%


