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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΣΙΦΛΙΔΑ 
 

Κλάδος Υποδομών 

Καηαζθεπή 292 λέσλ μελνδνρείσλ κέρξη ην 2025  

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ηεο Γεσξγίαο, αλαθνίλσζε φηη, κέρξη 

ην 2025, ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζε φιε ηε ρψξα 292 λέα μελνδνρεία. χκθσ-
λα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΟΣ Γεσξγίαο, 65 λέεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 
ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζηελ Σηθιίδα, 47 ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Samtskhe-
Javakheti, 46 ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηδαξίαο, 5 ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Racha
-Lechkhumi θαη 6 ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Shida Kartli. Η νινθιήξσζε ησλ 
λέσλ απηψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αλακέλεηαη λα πξνζζέζεη ζπλνιηθά 
33.729 θιίλεο ζηε δπλακηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ηεο Γεσξγίαο.  

 #3 Μάρτιος 2023 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 Κιάδνο Υπνδνκώλ 

 Κιάδνο Ελέξγεηαο 

 Δηάθνξα Οηθνλνκηθά 
Νέα 

 Δηάθνξά Επηρεηξεκα-
ηηθά Νέα 

 
Σπληάθηεο: 
Φξύζα Θαλαζά 

Δηεπζύλνπζα Γξαθείνπ OEY 

Γθηόξγθη Νηηαζακίηδε 

Επηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο 
Γξαθείνπ ΟΕΥ 

 

1. Σε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο, πα-

ξαθαιείζζε όπωο αλαθέξεηαη ε πεγή. 

2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλν-
ληαη ζην παξόλ Ελεκεξωηηθό Δειηίν 
πξνέξρνληαη ηόζν από επίζεκεο πεγέο 
(Εζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, Κεληξη-
θή Τξάπεδα, ηζηνζειίδεο Υπνπξγείωλ 
θαη δεκνζίωλ θνξέωλ θ.ά.), όζν θαη 
από εηδήζεηο ζε δηάθνξα κέζα καδηθήο 
ελεκέξωζεο. Τν Γξαθείν ΟEY Τηθιί-
δαο δηαηεξεί επηθπιάμεηο ωο πξνο ηηο 
εηδεζενγξαθηθέο πεγέο, γηα ηηο νπνίεο 
δελ εγγπάηαη ηελ αθξίβεηά ηνπο. 

Έλαξμε θαηαζθεπήο γηα ηελ παξνρή λεξνύ ζην Gudauri 

Σηηο 13/3, ε εηαηξεία United Water Supply Company ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Τπνδνκψλ, ππέγξαςε ηε ζπκθσλία κε ε-
ηαηξεία "El Georgia" LLC, γηα ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ησλ απαξαίηεησλ 
ππνδνκψλ αδηάιεηπηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ ζηελ πφιε Gudauri ηνπ 
Γήκνπ Kazbegi. Γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ε εηαηξεία ζα ιάβεη 
πεξηζζφηεξα απφ 22 εθ. GEL (8,5 εθ. επξψ) απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγη-
ζκφ. 

Σν έξγν απνηειεί κέξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Καηαζθεπή κε δφ-
ζεηο» θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ηνπ 
2025.  

Νέα έξγα γηα ηε βειηίσζε γεσξγηθώλ εθηάζεσλ 

Τν 2023, ε εηαηξεία Georgian Amelioration LLC πνπ επνπηεχεηαη απφ 

Τπνπξγείν Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο θαη Γεσξγίαο, ζα πινπνηήζεη 
52 έξγα ζπλνιηθήο αμίαο 100,9 εθαη. GEL (39,42 εθ. USD) πνπ ζα έρνπλ 
σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε άξδεπζεο 22.865 εθηαξίσλ θαη ηελ αχμεζε 
ηεο έθηαζεο ησλ απνζηξαγγηζκέλσλ εθηάζεσλ θαηά 905 εθηάξηα. Δπί 
ηνπ παξφληνο, ζε φιε ηε ρψξα βξίζθνληαη ζε εμέιημε έξγα απνθαηάζηα-
ζεο αμίαο 61,5 εθ. GEL (24,03 εθ. USD). Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη 
αξδεπφκελεο εθηάζεηο έρνπλ απμεζεί απφ 45.000 ζε 164.000 εθηάξηα 
θαη νη απνζηξαγγηζκέλεο εθηάζεηο απφ 14.000 ζε 44.000 εθηάξηα. 
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Νέν έξγν βειηίσζεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ρξεκα-
ηνδνηνύκελν από ηελ Παγθόζκηα Τξάπεδα 

Τν Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Γεσξγίαο έιαβε 

ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 150 εθ. USD απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπε-

δα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ Αλζεθηηθή Γεσξγία, Άξδεπζε 

θαη Γε (GRAIL). θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμεο ηεο αλζε-

θηηθήο γεσξγίαο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

άξδεπζεο θαη δηαρείξηζεο γεο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ηφζν ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, φζν θαη ε δηαζπάζηζε θπζηθψλ πφξσλ. Σν 

έξγν ζα δηαξθέζεη 6 ρξφληα, ελψ νη αξδεπφκελεο γεσξγηθέο ε-

θηάζεηο ζα απμεζνχλ έσο θαη 27.000 εθηάξηα.  

Φξεκαηνδόηεζε λέαο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ζηε-

ξεώλ απνβιήησλ από ηελ EBRD  

Η Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο απνθαζί-

ζηεθε λα ρνξεγήζεη δάλεην χςνπο 19 εθ. επξψ ζηελ Adjara Waste 

Management Company γηα ηελ επεμεξγαζία ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην 

Batumi, θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηδαξίαο. Η πξψηε 

δφζε χςνπο 3 εθ. επξψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αγνξά λένπ εμν-

πιηζκνχ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, ελψ ε δεχηεξε δφζε χςνπο 

16 εθ. επξψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή λέαο κνλάδαο επε-

μεξγαζίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

Κιάδνο Ελέξγεηαο 
 

Νένο επελδπηήο γηα ηνλ ηεξκαηηθό ζηαζκό πεηξειαίνπ Kulevi 
  

Η γεσξγηαλή εηαηξεία Black Sea Petroleum, ζα είλαη ν λένο επελδπηήο ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πεηξειαίνπ 

Kulevi ζηε Μαχξε Θάιαζζα. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, θ. Davitashvili ε 

γεσξγηαλή εηαηξεία έρεη δεζκεπηεί λα επελδχζεη ηνπιάρηζηνλ 30 εθ. USD ζην πξψην ζηάδην ηνπ έξγνπ, ην νπνίν 

ζα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή δηπιηζηεξίνπ πεηξειαίνπ. Απψηεξν ζηφρν απνηειεί ε δεκηνπξγία κηαο πςεινχ 

επηπέδνπ βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο πεηξειαίνπ, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Davitashvili, ν ελ ιφγσ ηεξκαηηθφο 

ζηαζκφο απνηειεί έξγν ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο ρψξαο.  

Νέα αθηνπιντθή ζύλδεζε Batumi - Κσζηάληδαο  

Τνλ Μάην ηνπ 2023 πξνγξακκαηίδεηαη λα μεθηλήζεη ε απεπζείαο αθηνπιντθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ 

Batumi θαη Κσλζηάληδαο κε ζπρλφηεηα κία θνξά ηελ εβδνκάδα, απφ ηελ νπθξαληθή εηαηξεία Ukrferry. Δπί ηνπ 

παξφληνο, απεπζείαο αθηνπιντθή ζχλδεζε απφ ην Batumi ππάξρεη κφλν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα πξνο ηηο βνπι-

γαξηθέο πφιεηο Βάξλα θαη Μπνπξγθάο. Παξάγνληεο ηεο αγνξάο εθηηκνχλ φηη ε αλάπηπμε λέσλ αθηνπιντθψλ 

ζπλδέζεσλ ζα εληζρχζεη ηε γεσξγηαλή νηθνλνκία θαη ζα ζπκβάιεη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

θαη ησλ ρξεψζεσλ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ν Ρσζν-Οπθξαληθφο πφιεκνο.  

Δηάθνξα Οηθνλνκηθά Νέα 
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Αύμεζε όγθνπ δηαθίλεζεο θνξηίσλ από ηνπο ιηκέ-

λεο Poti θαη Batumi 

Ο ζπλνιηθφο φγθνο θνξηίσλ απφ ηνπο ιηκέλεο ηνπ Poti θαη ηνπ Ba-

tumi, ην 2022, αλήιζε ζε 12,4 εθ. ηφλνπο, απμαλφκελνο θαηά 12,8% 

ζε ζρέζε κε ην 2021 (11 εθ. ηφλνη). Όζνλ αθνξά ζηα εκπνξεπκαηνθη-

βψηηα, απηά ήηαλ 477.094 TEU, απμεκέλα θαηά 18,9% ζε ζρέζε κε 

ην 2021 (401.386 TEU). Δηδηθφηεξα: 

Poti: 7,7 εθ. ηφλνη (αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 9%), 357.623 TEU 

(αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 18,3%). 

Batumi: 4,7 εθ ηφλνη (αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 19,7%), 119.471 TEU 

(αχμεζε ηεο ηάμεσο 20,5%).  

Αύμεζε αεξνπνξηθήο θίλεζεο αε-

ξνδξνκίσλ Γεσξγίαο 

Τν 2022 πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζπλνιηθά, 

21.500 πηήζεηο, 42,8% πεξηζζφηεξεο ζε 

ζρέζε κε ην 2021, ελψ ηα αεξνδξφκηα ηεο 

Γεσξγίαο εμππεξέηεζαλ 4,456 εθ. επηβά-

ηεο, αξηζκφ θαηά 79% πςειφηεξν ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Ο φγθνο ησλ ε-

κπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλήζεθαλ κέζσ ησλ 

αεξνδξνκίσλ ηεο Γεσξγίαο αλήιζε ζε 

17.900 ηφλνπο.  

Αύμεζε ζηδεξνδξνκηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ  

 

Τν 2022, νη ζηδεξνδξνκηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο αλήιζαλ ζε 

14,8 εθ. ηφλνπο, απμεκέλεο θαηά 21,8% ζε ζρέζε κε ην 2021 (12,4 εθ. 

ηφλνη). Δηδηθφηεξα: 

Σν 12,8% αθνξνχζε ζε εζληθέο κεηαθνξέο, ην 28,6% ζε δηεζλείο θαη 

ην 58,6% ζε δηακεηαθφκηζεο (transit). 

Σν 30,1% αθνξνχζε ζε εμαγφκελα εκπνξεχκαηα θαη ην 69,9% ζε εη-

ζαγφκελα. 

Σα κεγαιχηεξα κεξίδηα ζπλνιηθά εηζεξρφκελσλ θνξηίσλ είραλ ε Ρσ-

ζία (41,1%), ην Αδεξκπατηδάλ (21,4%), ηελ Αξκελία (8,2%), ην Σνπξ-

θκεληζηάλ (5,3%), ε Βνπιγαξία (4%) θαη ε Ρνπκαλία (4%). 

Σα κεγαιχηεξα κεξίδηα ζπλνιηθά εμεξρφκελσλ θνξηίσλ είραλ ε Αξ-

κελία (22,2%), ην Καδαθζηάλ (9,6%) θαη ε Ρσζία (8,4%). 

Σν 30,1% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ εκπνξεπκάησλ αθνξνχζε ζε 

άλζξαθα, αξγφ πεηξέιαην θαη πξντφληα πεηξειαίνπ θαη θπζηθφ αέξην, 

ην 26,8% ζε κεηαιιεχκαηα κεηάιισλ θαη άιια πξντφληα εμφξπμεο 

θαη ιαηνκείσλ θαη ην 13,5% ηξφθηκα, πνηά θαη θαπλφ, ην 7% βαζηθά 

κέηαιια θαη κεηαιιηθά πξντφληα, ην 6% θνθ θαη πξντφληα δηχιηζεο 

πεηξειαίνπ, ην 5,7% άιια κε κεηαιιηθά νξπθηά πξντφληα θαη ην 5,4% 

άιια πξντφληα. 

Όζνλ αθνξά ζηα θνξηία transit, ην 25% πξνήιζε απφ ην Καδαθζηάλ, 

ην 20,7% απφ ην Σνπξθκεληζηάλ, ην 6,6% απφ ηε Ρσζία, ην 6,4% απφ 

ηε Βξαδηιία, ην 2,4% απφ ηελ Κίλα θαη ην 38,9% άιιεο ρψξεο, ελψ ην 

14,9% είρε σο ρψξα ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηελ Σνπξθία, ην 7,8% ηελ 

Οιιαλδία, ην 6,7% ηελ Ιηαιία θαη ην 3,5% ηελ Κίλα. 

Σπκθσλία Ειεύζεξσλ Σπλαιιαγώλ 

κε ΗΑΕ   

Πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηελ Σηθιίδα, 15-17/3, 

ν 3νο θαη ηειεπηαίνο γχξνο δηαπξαγκαηεχζε-

σλ γηα ηε ζχλαςε πκθσλίαο Διεχζεξσλ 

πλαιιαγψλ Γεσξγίαο - ΗΑΔ, κε ηελ πκ-

θσλία λα αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί εληφο 

ηνπ 2023.  
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Νέν λνκνζρέδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκώλ ησλ ηξνθί-

κσλ 

Tνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2023, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Βηψζη-

κεο Αλάπηπμεο ηεο Γεσξγίαο αλέιαβε λα ζπληάμεη έλα λέν λνκν-

ζρέδην κε ζηφρν ηε ξχζκηζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ επί ηε βάζεη 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 633/ 2019, ζρεηηθήο κε ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ζηελ αιπζίδα εθνδη-

αζκνχ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ. 

 Υςειά θέξδε γηα ηηο νη online εηαηξίεο casino  

Ο ηνκέαο ησλ online casino θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ παηγλίσλ ηεο 

Γεσξγίαο αλαπηχζζεηαη κε πςεινχο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία ρξφλη-

α. χκθσλα κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα 

ζπλνιηθά έζνδα 5 κεγάισλ online casino πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε 

ρψξα αλήιζαλ ζε 1,2 δηζ. GEL ην 2021. 

Σα πςειφηεξα θέξδε είραλ ε εηαηξία Crystalbet κε 196 εθ. GEL 

(76,14 εθ. USD), ε Ajarabet κε 147 εθ. GEL (57,10 εθ. USD) θαη ε 

Crocobet κε 59 εθ. GEL (22,92 εθ. USD).  

θνπφο ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε αληηκεηψπηζε 

δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ινγηθψλ πεξηζσξίσλ θέξ-

δνπο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εκπνξεχνληαη ηξφθηκα. Απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε αλαιπηέο, ζα είλαη ν έιεγρνο ησλ 

ηηκψλ ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ν νπνίνο ελδέρεηαη λα έρεη αληίθηππν ζηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ησλ θεξδψλ θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ.  

Δηάθνξά Επηρεηξεκαηηθά Νέα 

Αλάπηπμε θιάδνπ πδαηνθαιιηέξγεηαο  

Η αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο απνηειεί κία απφ 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεσξγίαο, ελψ, ζχκθσλα κε 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ FAO, ε ρψξα δηαζέηεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο 

φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 

ην αξκφδην Τπνπξγείν, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ FAO, θαηαξηίδεη ηε 

ζρεηηθή ζηξαηεγηθή, ελψ κε ηε βνήζεηα εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο ΔΔ, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ λα γίλεη βάζεη ησλ πξν-

ηχπσλ ηεο ΔΔ θαη κε γλψκνλα, πάληα, ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 
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Αηζηόδνμεο πξνβιέςεηο γηα επελδύζεηο ην 2023 

Σχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο Έλσζεο Δπηρεηξήζεσλ Γεσξγίαο 

(Business Association Georgia), ην 65% ησλ εξσηεζεηζψλ εηαη-

ξεηψλ δήισζε φηη ην 2022, ζε ζχγθξηζε κε ην 2021, απμήζεθε 

ην χςνο ησλ ζπλνιηθά πξαγκαηνπνηεζεηζψλ επελδχζεσλ, ην 

30% φηη νη επελδχζεηο ηνπο παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο, ελψ ην 

5% φηη κεηψζεθαλ. 

Όζνλ αθνξά ζην 2023, ην 63% ησλ εηαηξεηψλ εθηηκά φηη νη ε-

πελδχζεηο ηνπο ζα απμεζνχλ ζε ζχγθξηζε κε ην 2022, ην 28% 

ππνζέηεη φηη ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο θαη ην 9% αλακέλεη 

κείσζε. 

Αηζηόδνμεο εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην δεύηεξν ηξίκελν 2023 

Σχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο Έλσζεο Δπηρεηξήζεσλ Γεσξγίαο (Business Association Georgia), ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2023, νη εηαηξείεο αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη είλαη αηζηφδνμεο γηα ηνπο 

επφκελνπο έμη κήλεο. 

πγθεθξηκέλα, ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2023, ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο δηακνξθψζεθε ζηηο 46,8 

κνλάδεο θαη ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηηο 55,3 κνλάδεο. ε ζχγθξηζε κε ην ηέηαξην ηξίκελν 

ηνπ 2022, ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα βειηηψζεθε θαηά 2,4 κνλάδεο θαη ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ 

γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο βειηηψζεθε θαηά 3,9 κνλάδεο. Αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, ν δείθηεο επηρεηξε-

καηηθνχ θιίκαηνο βειηηψζεθε ζηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο (45,5 απφ 14,8) θαη ηνπ εκπνξίνπ (52,8 απφ 

46,7), ελψ επηδεηλψζεθε ζηνπο θιάδνπο ησλ θαηαζθεπψλ (49,3 απφ 58,7) θαη ησλ ππεξεζηψλ (41,7 απφ 

48,8). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην 23% ησλ εξσηεζεηζψλ εηαηξεηψλ δήισζε φηη ν αξηζκφο απ-

μήζεθε θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2023, ελψ φζνλ αθνξά ζηηο πξνζδνθίεο γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2023, 

ην 45% ησλ εηαηξεηψλ αλακέλνπλ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Γηα ηηο πσιήζεηο, θαηαγξάθνληαη ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2023, κε ηηο πιένλ ζεηηθέο 

λα ζεκεηψλνληαη ζηνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ θαηαζθεπψλ 

Δπηπιένλ, ην 26% ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αχμεζαλ, θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2023, 

ηηο ηηκέο πψιεζεο, ελψ, φζνλ αθνξά ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2023, ην 25% ησλ εξσηε-

ζεηζψλ εηαηξεηψλ εθηηκά φηη ζα ππάξμεη επηπιένλ αχμεζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο.  

Μεηαμχ ησλ θιάδσλ, νη πην αηζηφδνμεο πξνζδνθίεο γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ, ην 2023, θαηαγξάθνληαη 

ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. Σν 75% ησλ εξσηεζεηζψλ εηαηξεηψλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζρεδηάδεη λα 

απμήζεη ηηο ζπλνιηθέο επελδχζεηο, ην 64% ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, ην 63% ησλ ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ην 45% ζηνλ βηνκεραληθφ θιάδν. 

Αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο επέλδπζεο, ην 65% ησλ εξσηεζεηζψλ εηαηξεηψλ  αλακέλεη φηη ζα απμεζνχλ νη ε-

πελδχζεηο ηνπο ζε ινγηζκηθφ/ βάζεηο δεδνκέλσλ, ην 58% ζε θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην 55% ζε εμνπιη-

ζκφ.  


