
Sentiment Analysis

Research & Marketing  

Κλαδική μελέτη καταγραφής των 

δεδομένων

στο επάγγελμα των μεταλλοκατασκευαστών 



Ταυτότητα έρευνας 

Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα 

Χρονική διάρκεια Τετάρτη 23 Απριλίου- Πέμπτη 9 Μαΐου  2013

Δείγμα Σχεδιασμένο δείγμα 40 επιχειρήσεων. 

Πραγματοποιηθέν 40. Βάση αποτέλεσε ο κλάδος 

των μεταλλοκατασκευαστών του Ν. Χανίων.   

Μεθοδολογία Προσωπικές συνεντεύξεις με χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου, κλειστών και ανοιχτών 

ερωτήσεων. 

Sentiment Analysis Αριθμός Μητρώου στο ΕΣΡ 

50

Σύμφωνα με το τμήμα μητρώου φορέων και επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων που τηρείται στο 

Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και βάσει των 

άρθρων 5.6 και 3 παρ 2 του Νόμου 3603/2007 ο Αριθμός Μητρώου της Sentiment 

Analysis/Cretan Polls είναι 50 



Οικονομική κρίση & Μνημόνιο



Κατά πόσο έχει επηρεάσει η κρίση την επαγγελματική σας 

δραστηριότητα; 



Κατά πόσο έχουν επηρεάσει τα μέτρα του μνημονίου την 

επιχειρησή σας;



Πόσο πιστεύετε ότι θα διαρκέσει η κρίση; 



Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επίδραση των μέτρων του 

μνημονίου στην επιχείρησή σας τους επόμενους 12 μήνες ως 

προς:



Ανθρώπινο δυναμικό & Κύκλος 
εργασίας 



Πόσα άτομα απασχολεί η επιχείρησή σας; 



Σε σχέση με πέρυσι το εργατικό δυναμικό –προσωπικό της 

επιχείρησή σας έχει :



Ποια είναι η προβλεψή σας για τον αριθμό των εργαζομένων της 

επιχειρησή σας για τους επόμενους 12 μήνες; 



Ο κύκλος εργασιών της επιχειρησή σας σε σχέση με πέρυσι:



Κύκλος εργασιών σε Ευρώ(Τζίρος)

2010



Κύκλος εργασιών σε Ευρώ(Τζίρος)

2011



Κύκλος εργασιών σε Ευρώ(Τζίρος)

2012



Κύκλος εργασιών σε Ευρώ 

2010-12

+140%



Κύκλος εργασιών σε Ευρώ(Τζίρος)

-19,9%



Κύκλος εργασιών σε Ευρώ(Τζίρος)

+60,1%

+66,5%



Δαπάνες για αγορά πρώτων υλών σε Ευρώ 

2010



Δαπάνες για αγορά πρώτων υλών σε Ευρώ 

2011



Δαπάνες για αγορά πρώτων υλών σε Ευρώ 

2012



Δαπάνες για αγορά πρώτων υλών σε Ευρώ 

2010-12

+21,2%



Προβλήματα επιχειρηματικότητας & 
δανειακό καθεστώς επιχειρήσεων 



Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

επιχειρησή σας;



Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

επιχείρησή σας;



Έχετε προβεί σε σύναψη δανείου από τράπεζα; 



Όσον αφορά το επαγγελματικό δάνειο:
( αφορά το 52,5% του δείγματος)



Τι ποσό έχετε χρηματοδοτηθεί; 
(αφορά το 52,5% του δείγματος)

Τα ποσά υπολογίζονται σε χιλιάδες ευρώ 



Είναι στα άμεσα σχέδια σας η χρηματοδότηση από τράπεζα;



Η πολιτική των τραπεζών ως προς τη χορήγηση δανείων στις 

επιχειρήσεις είναι:



Προγράμματα στήριξης & Κατάρτισης



Σε ποια επιδοτούμενα προγράμματα έχει ενταχθεί η επιχειρησή σας 

το τελευταία 10(δέκα) χρόνια;
(πολλαπλής επιλογής) 



Ανάλυση του 17,5% της επιλογής «Άλλο πρόγραμμα» 



Αν μπορούσατε να σχεδιάσετε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα 

στήριξης, ποιες ανάγκες της επιχειρησή σας θα θέλατε κατά 

προτεραιότητα να καλύψει; 



Σε ποιο βαθμό ενημερώνεστε για επιδοτούμενα προγράμματα; 



Από ποιές πηγές ενημερώνεστε αναφορικά με τα προγράμματα 

στήριξης; 



Ως επιχειρηματίες/εργοδότες έχετε ανάγκη κατάρτισης; 



Εάν ναι, σε ποια αντικείμενα;
(αφορά το 74,3% του δείγματος)  



Το προσωπικό σας έχει ανάγκη κατάρτισης; 



Εάν ναι, σε ποια αντικείμενα;
(αφορά το 80,6% του δείγματος)  



Ο ρόλος της Ε.Ε, του Κράτος και του ΕΒΕΧ στην 
ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχειρηματικότητας



Βαθμολογία Φορέων

Κλίμακα 

1=Πολύ Αρνητικά

10=Πολύ Θετικά 

Ευρωπαϊκή Ένωση 



Βαθμολογία Φορέων

Κλίμακα 

1=Πολύ Αρνητικά

10=Πολύ Θετικά 

Κράτος



Βαθμολογία Φορέων

Κλίμακα 

1=Πολύ Αρνητικά

10=Πολύ Θετικά 

Επιμελητήριο Χανίων

ΕΒΕΧ



Βαθμολογία Φορέων 

Κράτος-ΕΕ-ΕΒΕΧ



Επιχειρηματικότητα & Τεχνολογία 



Κατά πόσο είστε εξοικειωμένος με τη χρήση του διαδικτύου; 



Η επιχειρησή σας διαθέτει σύνδεση για πρόσβαση στο διαδίκτυο;



Προβαίνετε ηλεκτρονικά σε παραγγελία των προμηθειών σας, ή 

μέρος αυτών; 



Στην επιχειρησή σας χρησιμοποιείτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

επιχειρηματικούς σκοπούς; 



Η επιχειρησή σας διαθέτει ιστοσελίδα; 



Σύμπραξη-ΒΙΟΠΑ



Είστε υπέρ ή κατά της σύστασης σύμπραξης μεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου σας;



Για ποιο λόγο είστε υπέρ της σύστασης σύμπραξης μεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου σας;
(To 57,5% που απάντησε υπερ)

Πολλαπλής επιλογής



Για ποιο λόγο είστε κατά της σύστασης σύμπραξης μεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου σας;
(Tο 35% που απάντησε κατά)



Ανάλυση του 28,5% που απάντησε «Άλλο» 



Η λειτουργία κεντρικής αποθήκης για την προμήθεια πρώτων υλών 

στις επιχειρήσεις σας είναι: 



Πόσο θεωρείτε χρήσιμη τη μετεγκατάσταση σε οργανωμένο χώρο 

(ΒΙΟΠΑ) της επιχειρησή σας;



Sentiment Analysis
Research & Marketing 

Sentiment Analysis Research & 

Marketing 


