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Καβάλα, 24/10/2022 

Ολοκλθρϊκθκε το τρίτο Βαρόμετρο Οικονομικισ Συγκυρίασ του Επιμελθτθρίου Καβάλασ 

Ολοκλθρϊκθκε το τρίτο Βαρόμετρο Οικονομικισ Συγκυρίασ του Επιμελθτθρίου Καβάλασ, που αφορά τισ 

επιχειριςεισ - μζλθ του και αποτελεί δίμθνθ ζρευνα, με ερωτιςεισ επικαιρότθτασ και ερωτιςεισ αναφορικά 

με τθν πορεία των επιχειριςεων. Η ζρευνα διεξιχκθ ςε δείγμα 355 επιχειριςεων το διάςτθμα 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου από τθν εταιρεία δθμοςκοπιςεων Interview, για λογαριαςμό του Επιμελθτθρίου 

Καβάλασ.  

Σφμφωνα με τα 

αποτελζςματα, 

ικανοποιθτικι κρίνουν 

περίπου 5 ςτουσ 10 

καβαλιϊτεσ επιχειρθματίεσ, 

που ςυμμετείχαν ςτθν 

ζρευνα, τθν κατάςταςθ τθσ 

επιχείρθςθσ  τουσ για το 

διάςτθμα Σεπτεμβρίου-

Οκτωβρίου 2022, ενϊ για το 

επόμενο εξάμθνο 4 ςτουσ 10  

εκτιμοφν πωσ θ επιχείρθςθ 

τουσ κα κινθκεί ςτα ίδια 

επίπεδα και 3 ςτουσ 10 

διαβλζπουν χειροτζρευςθ 

τθσ πορείασ τθσ. 

Στθν ερϊτθςθ πωσ κρίνετε τθν κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθ ςασ το 55,2 % δθλϊνει πωσ είναι ικανοποιθτικι, 

το 17,4 % κακι, ενϊ το 27,4 % 

καλι. 

Σταςιμότθτα, ςτα ίδια 

επίπεδα, βλζπει για το 

επόμενο εξάμθνο το 39,9 % 

των ςυμμετεχόντων 

επιχειριςεων ςτθν ζρευνα,  

το 35,6 % πιςτεφει πωσ θ 

κατάςταςθ των επιχειριςεων 

του κα χειροτερεφςει ενϊ το 

24,5 % πιςτεφει πωσ κα 

βελτιωκεί.  
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Αρνθτικό το ιςοηφγιο προςλιψεων - απολφςεων 

Για το επόμενο δίμθνο το 73,9 % των 

ςυμμετεχόντων επιχειριςεων ςτθν 

ζρευνα ςχεδιάηει να διατθριςει το 

προςωπικό που απαςχολεί, το 19,3 % 

κα προχωριςει ςε απολφςεισ και το 

6,8 % κα κάνει προςλιψεισ. Σε 

περίπου ίδια επίπεδα κινικθκαν και 

τα ποςοςτά των προςλιψεων και τον 

απολφςεων για το προθγοφμενο 

δίμθνο. 

 

 

 

 Το 34,9% των επιχειρθματιϊν διλωςε πωσ ο τηίροσ των επιχειριςεων τουσ μειϊκθκε,  το 39,6 % πωσ 

παρζμεινε ο ίδιοσ, ενϊ το 25,5% πωσ αυξικθκε.  
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Μζτρα για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Σχετικά με τα μζτρα που ζχουν λάβει 

θ επιχειριςεισ για τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ από τα αποτελζςματα 

φαίνεται ότι 51% των επιχειριςεων 

δεν ζχει λάβει μζτρα για 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ ενϊ το 49% 

ζχει πάρει. 

 

 

 

 

 

Η αφξθςθ των επιτοκίων δανειςμοφ επθρεάηει τισ επιχειριςεισ 

Αναφορικά με τισ αυξιςεισ ςτα επιτόκια δανειςμοφ αυτζσ φαίνεται ότι ζχουν γίνει αιςκθτζσ ςτον δανειςμό 

από τισ επιχειριςεισ ςε ποςοςτό 65,1 % ενϊ το 34,9% διλωςε ότι δεν ζχει γίνει αιςκθτι θ αφξθςθ. 
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Ανεπαρκι τα μζτρα ςτιριξθσ τθσ κυβζρνθςθσ. 

Σε ερϊτθςθ αναφορικά με το πωσ 

αξιολογοφν οι επιχειριςεισ τα 

μζτρα ςτιριξθσ τθσ κυβζρνθςθσ 

που ζχουν εξαγγελκεί για το 

επόμενο διάςτθμα (κυρίωσ από 

αυτά που ακοφςτθκαν κατά τθν 

περίοδο τθσ ΔΕΘ) το 61,8% των 

επιχειριςεων φαίνεται ότι είναι 

λίγο θ κακόλου ικανοποιθμζνο από 

αυτά, το 27,4% πολφ ι αρκετά 

ικανοποιθμζνο ενϊ το 10,8% δεν 

απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ. 

 

 

  

 

Μεγάλθ πτϊςθ του δείκτθ πορείασ τθσ οικονομίασ 

Αναφορικά με τθν γενικι πορεία 

τθσ οικονομίασ ςτον Νομό 

Καβάλασ και το κλίμα που 

επικρατεί ςτισ επιχειριςεισ θ 

ζρευνα ζδειξε ότι υπάρχει μεγάλθ 

πτωτικι τάςθ ςε ςχζςθ με τα 

δίμθνα Μαΐου-Ιουνίου και 

Ιουλίου-Αυγοφςτου. Αυτό εν μζρει 

μπορεί να εξθγθκεί κυρίωσ λόγω 

των δυςκολιϊν των 

εμπορικϊν επιχειριςεων εξαιτίασ 

τθσ ενεργειακισ κρίςθσ, αλλά και 

λόγω του κλειςίματοσ τθσ τουριςτικισ ςεηόν. 

 

Ο πρόεδροσ 

Μάρκοσ Δζμπασ 


