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∆΄ τρίµηνο 2011

Το δελτίο οικονοµικής συγκυρίας στον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής παρουσιάζει τα διαθέσιµα
στοιχεία που αφορούν τον τοµέα ΤΠΕ στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνονται στις έρευνες συγκυρίας του ΙΟΒΕ,
στις εξής πέντε υποενότητες: α) το ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος στον τοµέα ΤΠΕ, β) το ∆είκτη
Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στον τοµέα Υπηρεσιών ΤΠΕ, γ) το ∆είκτη Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στον
τοµέα Λιανικού Εµπορίου ΤΠΕ, δ) το ∆είκτη Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στον τοµέα Βιοµηχανίας ΤΠΕ και
ε) το ∆είκτη Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης στο σύνολο της οικονοµίας

Μάρτιος 2012
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Δ’ τρίμηνο 2011
1. ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος τοµέα ΤΠΕ
Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στον τοµέα ΤΠΕ το τέταρτο τρίµηνο του 2011
διαµορφώνεται στις 65,3 µονάδες, υποχωρώντας ελαφρά σε σχέση µε την επίδοση
του τρίτου τριµήνου του έτους (67,8 µονάδες κατά µέσο όρο), χαµηλότερα και έναντι της
αντίστοιχης περσινής µέσης τιµής του (73,1 µονάδες). Ο συνολικός δείκτης βρίσκεται σηµαντικά
χαµηλότερα από το µακροχρόνιο µέσο όρο της περιόδου 2000-2011, ο οποίος διαµορφώνεται
στις 113,6 µονάδες. Η οικονοµική ύφεση και η κρίση στους περισσότερους κλάδους της
εγχώριας οικονοµίας έχουν επηρεάσει σηµαντικά τον τοµέα. Συγκεκριµένα, από τους επιµέρους
δείκτες των κλάδων που εµπλέκονται στη διαδικασία εξαγωγής του συνολικού δείκτη, εκείνοι
των Υπηρεσιών ΤΠΕ και της Βιοµηχανίας ΤΠΕ κινούνται καθοδικά, εξέλιξη η οποία
αντισταθµίζεται εν µέρει από την άνοδο του δείκτη του Λιανικού Εµπορίου ΤΠΕ. Η
καταναλωτική εµπιστοσύνη υποχωρεί σηµαντικά το τέταρτο τρίµηνο του έτους, σε νέα ιστορικά
χαµηλά επίπεδα, επηρεάζοντας και αυτή αρνητικά το οικονοµικό κλίµα στον τοµέα ΤΠΕ.

∆ιάγραµµα 1. ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος τοµέα ΤΠΕ (έτος βάσης 2002)
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Αναλυτικότερα στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται οι δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών
που συναποτελούν το ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος στον τοµέα ΤΠΕ.
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2. ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στον τοµέα Υπηρεσιών ΤΠΕ
α. Επιχειρηµατικές προσδοκίες στον τοµέα Υπηρεσιών ΤΠΕ
Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ κατά το τέταρτο τρίµηνο
του 2011 κινείται ελαφρώς χαµηλότερα σε σχέση µε τα επίπεδα του τρίτου τριµήνου
του έτους, στις 71,5 µονάδες (από 75,6 µονάδες), απέχοντας 6 µονάδες από την ιστορικά
χαµηλή επίδοση1 του β’ τριµήνου. Σε σύγκριση µε την µέση τιµή τριµήνου του συνολικού δείκτη
Υπηρεσιών (69,9 µονάδες), ο δείκτης Υπηρεσιών ΤΠΕ βρίσκεται οριακά υψηλότερα κατά το υπό
εξέταση τρίµηνο, για πρώτη φορά µετά το τρίτο τρίµηνο του 2010.
Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ είναι συνάρτηση των εκτιµήσεων
για την κατάσταση της επιχείρησης το τελευταίο τρίµηνο, των εκτιµήσεων για τη ζήτηση κατά το
τελευταίο τρίµηνο και των προβλέψεων για τη ζήτηση τους προσεχείς τρεις µήνες. Τα στοιχεία
των επιµέρους αυτών δεικτών παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. Συγκεκριµένα, η µικρή
βελτίωση στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων,
αντισταθµίζεται από την πτώση στα άλλα δύο στοιχεία του δείκτη.

∆ιάγραµµα 2. ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ και στο
σύνολο των Υπηρεσιών (έτος βάσης 2002)
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β. Εκτιµήσεις για την κατάσταση της επιχείρησης το τελευταίο τρίµηνο
Στην ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση της επιχείρησης το τέταρτο τρίµηνο του 2011, µόλις
το 5% των επιχειρήσεων του τοµέα Υπηρεσιών ΤΠΕ δήλωσαν πως αυτή βελτιώθηκε (από 7%
στο τρίτο τρίµηνο), ενώ το 1/5 αναφέρει πως επιδεινώθηκε (από 31% το γ’ τρίµηνο). Το σχετικό
ισοζύγιο θετικών/ αρνητικών απαντήσεων εποµένως βελτιώνεται ελαφρά στο δ’ τρίµηνο του
έτους, στις -20 ποσοστιαίες µονάδες το (από -24 το γ’ τρίµηνο), κατά 6 µονάδες υψηλότερα σε
σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή επίδοση.

γ. Εκτιµήσεις για τη ζήτηση κατά το τελευταίο τρίµηνο
Αισθητή εξασθένιση σηµειώνουν οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων Υπηρεσιών ΤΠΕ σχετικά µε το
επίπεδο της ζήτησης, µε το αντίστοιχο ισοζύγιο ποσοστών θετικών/ αρνητικών απαντήσεων να
διαµορφώνεται το δ’ τρίµηνο του 2011 κατά 10 µονάδες χαµηλότερα σε σχέση µε το αµέσως
προηγούµενο τρίµηνο, στις -28 µονάδες, επίδοση πάντως σηµαντικά ανώτερη της αντίστοιχης
περυσινής (-40 µονάδες). Το 38% των επιχειρήσεων του τοµέα (από 26%) δηλώνει µειωµένη
ζήτηση σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο και µόλις το 1/10 επισηµαίνει το αντίθετο.

∆ιαφορά (ισοζύγιο) θετικών αρνητικών απαντήσεων* (+/-)
Εκτιµήσεις για
την κατάσταση
της
επιχείρησης το
τελευταίο
τρίµηνο

Εκτιµήσεις για
τη ζήτηση τους
τελευταίους 3
µήνες

Προβλέψεις
για τη ζήτηση
τους προσεχείς
3 µήνες

Προβλέψεις
για τις τιµές
τους προσεχείς
3 µήνες

Προβλέψεις
για την
απασχόληση
τους προσεχείς
3 µήνες

α' τρίµηνο 09

0,0

0,0

0,0

-4,8

-3,0

β' τρίµηνο 09

0,0

0,0

0,0

-8,7

0,3

γ' τρίµηνο 09

0,8

-9,6

-7,5

-7,1

-0,6

δ' τρίµηνο 09

-15,2

-8,4

9,4

-15,4

-5,4

α' τρίµηνο 10

-5,4

-17,2

-17,7

-24,5

-8,5

β' τρίµηνο 10

-13,8

-25,9

-24,6

-23,7

-18,0

γ' τρίµηνο 10

-25,9

-13,9

-3,2

-8,4

-11,9

δ' τρίµηνο 10

-25,9

-40,2

-13,4

-16,0

-4,6

α' τρίµηνο 11

-23,1

-37,3

-21,7

-19,3

-3,8

β' τρίµηνο 11

-26,0

-32,1

-31,7

-4,4

-5,5

γ' τρίµηνο 11

-24,0

-18,1

-16,6

-12,6

-12,2

δ' τρίµηνο 11

-19,9

-28,1

-23,6

-17,0

-16,9

Τρίµηνο

*Ποσοστά επιχειρήσεων, σταθµισµένα µε την απασχόληση
Πηγή: IOBE
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δ. Προβλέψεις για τη ζήτηση τους προσεχείς τρεις µήνες
Σχετικά µε τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης τους επόµενους µήνες, το 44% των
επιχειρήσεων αναµένει πτώση, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο έναντι του γ’ τριµήνου 2011
(27%), ενώ ένα αυξηµένο 21% (από 11%) προβλέπει άνοδο της ζήτησης βραχυπρόθεσµα. Έτσι,
το σχετικό ισοζύγιο θετικών/ αρνητικών απαντήσεων των επιχειρήσεων του τοµέα Υπηρεσιών
ΤΠΕ διαµορφώνεται κατά 7 µονάδες χαµηλότερα έναντι της προηγούµενης µέτρησης, στις -24
µονάδες, όταν το ίδιο διάστηµα πέρυσι βρισκόταν στις -13 µονάδες.

ε. Προβλέψεις για τις τιµές
Σχετικά µε τις προβλέψεις των επιχειρήσεων ΤΠΕ για την εξέλιξη των τιµών το προσεχές
τρίµηνο, οι περισσότερες προσδοκίες παραµένουν αποπληθωριστικές στον τοµέα των
Υπηρεσιών, µε το ισοζύγιο ποσοστών θετικών/ αρνητικών απαντήσεων να είναι σταθερά
αρνητικό τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή είναι σταθερά περισσότερες οι επιχειρήσεις που
προβλέπουν πτώση των τιµών σε σχέση µε εκείνες που αναµένουν άνοδο. Έτσι, το δ’ τρίµηνο
του έτους, ο σχετικός δείκτης κινείται στις -17 µονάδες (από -13 µονάδες το προηγούµενο
τρίµηνο), µε το 18% των επιχειρήσεων να αναµένει αύξηση (από 14%) και τα 4/5 των
επιχειρήσεων του τοµέα σταθερότητα των τιµών βραχυπρόθεσµα.

στ. Προβλέψεις για την απασχόληση
Στον τοµέα των Υπηρεσιών ΤΠΕ, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο των προβλέψεων για την
απασχόληση του τοµέα το επόµενο τρίµηνο, διευρύνεται κατά το δ’ τρίµηνο και διαµορφώνεται
στις -17 µονάδες (από -12 µονάδες το προηγούµενο τρίµηνο), σε σηµαντικά δυσµενέστερο
επίπεδο σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα πέρυσι (-5 µονάδες). Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις του
κλάδου προβλέπουν µείωση των θέσεων εργασίας και ένα 13% προσµένει άνοδο το επόµενο
διάστηµα.

3. ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στον τοµέα Λιανικού Εµπορίου ΤΠΕ
α. Επιχειρηµατικές προσδοκίες στον τοµέα Λιανικού Εµπορίου ΤΠΕ
Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο ΤΠΕ αυξάνεται εκ νέου
το τέταρτο τρίµηνο του έτους και διαµορφώνεται στις 69,4 µονάδες, από 65,4 µονάδες το γ’
τρίµηνο και την ιστορικά χαµηλή επίδοση των 56,2 µονάδων το β’ τρίµηνο του έτους. Ο µέσος
όρος για την περίοδο 2000-2011 είναι σχεδόν διπλάσιος (120 µονάδες) του δείκτη από το µέσο
όρο του το 2011. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της έντονης ύφεσης στην οποία έχει εισέλθει
ο τοµέας τα τελευταία δύο χρόνια και ειδικά το 2011. Σε σχέση µε την αντίστοιχη επίδοση του
συνόλου των κλάδων του Λιανικού Εµπορίου (63,1 µονάδες), οι προσδοκίες του τοµέα ΤΠΕ
βρίσκονται ελαφρώς υψηλότερα το τέταρτο τρίµηνο του έτους, παρόλο που σε γενικές γραµµές
οι δύο δείκτες καταγράφουν παραπλήσιες τιµές, µε λίγες αποκλίσεις τα τελευταία τρία έτη.
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Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο ΤΠΕ είναι συνάρτηση των
εκτιµήσεων για το τρέχον επίπεδο πωλήσεων, των εκτιµήσεων για το τρέχον επίπεδο των
αποθεµάτων και των προβλέψεων για τις πωλήσεις τους προσεχείς τρεις µήνες. Τα στοιχεία των
επιµέρους αυτών δεικτών παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. Συγκεκριµένα, η µεγάλη πτώση
των εκτιµήσεων για το τρέχον επίπεδο πωλήσεων αντισταθµίζεται από τα µειωµένα
αποθέµατα και τις λιγότερο αρνητικές προβλεπόµενες πωλήσεις.

∆ιάγραµµα 3. ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο ΤΠΕ και στο
σύνολο του Λιανικού Εµπορίου (έτος βάσης 2002)
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Πηγή: IOBE

β. Εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο πωλήσεων
Κατακόρυφη πτώση σηµειώνεται στις εκτιµήσεις των επιχειρήσεων του τοµέα Λιανικού Εµπορίου
ΤΠΕ σχετικά µε τις πωλήσεις τους το τελευταίο τρίµηνο, αφού το ήδη έντονα αρνητικό ισοζύγιο
θετικών/ αρνητικών απαντήσεων διαµορφώνεται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα το τέταρτο
τρίµηνο του 2011, στις -75 µονάδες (από -47 µονάδες το τρίτο και -72 µονάδες το δεύτερο
τρίµηνο). Το συντριπτικό 78% (από 65%) των επιχειρήσεων δηλώνει πτώση στις τρέχουσες
πωλήσεις του και µόλις το 3% (από 18%) αναφέρει άνοδο.

γ. Εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο των αποθεµάτων
Ως προς τις εκτιµήσεις των εµπορικών επιχειρήσεων του τοµέα για το τρέχον επίπεδο των
αποθεµάτων τους, το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών των απαντήσεων των επιχειρήσεων του τοµέα
καταγράφει σηµαντική υποχώρηση το τέταρτο τρίµηνο του 2011 -γεγονός το οποίο υποδηλώνει
6
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ότι οι όποιες πωλήσεις τροφοδοτήθηκαν κυρίως από τα αποθέµατα - και διαµορφώνεται στις +5
µονάδες (από +31). Το 16% των επιχειρήσεων (από 34%) δηλώνει διογκωµένα για την εποχή
αποθέµατα και ένα 11% αναφέρει το αντίθετο.

δ. Προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς µήνες
Οι επιχειρήσεις του τοµέα Εµπορίου ΤΠΕ εµφανίζονται ελαφρώς λιγότερο απαισιόδοξες το δ’
τρίµηνο του 2011 σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο τρίµηνο όσον αφορά τις προβλέψεις
τους για το επίπεδο των πωλήσεων τους προσεχείς τρεις µήνες. Έτσι, το υπό εξέταση τρίµηνο
του 2011, το 45% των επιχειρήσεων αναµένει µείωση των πωλήσεών τους (από 42% το γ’
τρίµηνο), όταν αντίθετα το ποσοστό που προβλέπει άνοδο αυξάνεται στο 19% (από 3%). Το
σχετικό ισοζύγιο διαµορφώνεται στις -26 µονάδες, κατά 13 µονάδες υψηλότερα σε σχέση µε το
προηγούµενο τρίµηνο του έτους, αλλά σηµαντικά χαµηλότερα σε σχέση µε την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο (-11 µονάδες).

∆ιαφορά (ισοζύγιο) θετικών αρνητικών απαντήσεων* (+/-)
Εκτιµήσεις για
τις πωλήσεις
τους
τελευταίους 3
µήνες

Προβλέψεις
για τις
πωλήσεις τους
προσεχείς 3
µήνες

Εκτιµήσεις για
το επίπεδο των
αποθεµάτων
τους
τελευταίους 3
µήνες

Προβλέψεις
για τις τιµές
τους προσεχείς
3 µήνες

Προβλέψεις
για την
απασχόληση
τους
προσεχείς 3
µήνες

α' τρίµηνο 09

0,0

0,0

0,0

-37,6

-19,3

β' τρίµηνο 09

0,0

0,0

0,0

-54,9

-14,8

γ' τρίµηνο 09

-51,9

-2,9

-8,1

-55,9

-9,3

δ' τρίµηνο 09

-39,7

20,5

-5,5

-47,4

-9,9

α' τρίµηνο 10

-42,4

-0,7

10,6

-62,9

-9,3

β' τρίµηνο 10

-50,2

-49,4

19,8

-37,2

-40,6

γ' τρίµηνο 10

-64,2

-51,0

20,6

-33,0

-31,1

δ' τρίµηνο 10

-31,5

-10,6

-0,2

-30,9

-35,4

α' τρίµηνο 11

-58,6

-32,7

-4,6

-48,3

-53,4

β' τρίµηνο 11

-71,6

-41,9

28,1

-27,0

-55,5

γ' τρίµηνο 11

-46,7

-39,1

30,8

-27,2

-19,7

δ' τρίµηνο 11

-74,9

-25,8

4,7

-31,2

-16,6

Τρίµηνο

*Ποσοστά επιχειρήσεων, σταθµισµένα µε την απασχόληση
Πηγή: IOBE
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ε. Προβλέψεις για τις τιµές
Το ισοζύγιο των τιµών στις επιχειρήσεις Λιανικού Εµπορίου του τοµέα παραµένει
αποπληθωριστικό κατά το τέταρτο τρίµηνο του έτους και διαµορφώνεται στις -31 µονάδες (από
-27 µονάδες το τρίτο τρίµηνο), ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι βρισκόταν σε παραπλήσια επίπεδα.
Από τις επιχειρήσεις του τοµέα, το 31% προβλέπει µείωση των τιµών το επόµενο διάστηµα, ενώ
το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναµένουν άνοδο παραµένει µηδενικό και αυτό το τρίµηνο.

στ. Προβλέψεις για την απασχόληση
Οι προβλέψεις σχετικά µε την απασχόληση τους επόµενους µήνες είναι σταθερά δυσµενείς από
το β’ τρίµηνο του 2010 και µετά. Κατά το δ’ τρίµηνο του 2011 σηµειώνουν όµως µικρή
βελτίωση, για δεύτερο συνεχόµενο τρίµηνο, µετά τα ιστορικά χαµηλά του πρώτου εξαµήνου του
έτους. Έτσι, το αρνητικό ισοζύγιο του προηγούµενου τριµήνου αµβλύνεται ελαφρά και
διαµορφώνεται στις -17 µονάδες (από -20 µονάδες). Καµία επιχείρηση για πάνω από δύο έτη δεν
προβλέπει άνοδο της απασχόλησης βραχυπρόθεσµα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα (83%)
αναµένει σταθερότητα το επόµενο διάστηµα.

4. ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στον τοµέα Βιοµηχανίας ΤΠΕ
α. Επιχειρηµατικές προσδοκίες στον τοµέα Βιοµηχανίας ΤΠΕ
Πτωτικά κινείται ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στη Βιοµηχανία ΤΠΕ το
τελευταίο τρίµηνο του 2011 σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο τρίµηνο και
διαµορφώνεται στις 58,4 µονάδες (από 65,2 το τρίτο τρίµηνο), στα ίδια επίπεδα µε τα
αντίστοιχα περσινά. Ο δείκτης στο σύνολο των µεταποιητικών επιχειρήσεων είναι σηµαντικά
ανώτερος του δείκτη του τοµέα, στις 71,6 µονάδες - σε χαµηλότερα όµως επίπεδα σε σχέση µε
το τρίτο τρίµηνο - γεγονός άλλωστε αναµενόµενο, αφού µόλις το 10% των απασχολουµένων
του τοµέα ΤΠΕ ανήκουν στον κλάδο της Βιοµηχανίας.
Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο ΤΠΕ είναι συνάρτηση των
εκτιµήσεων για το επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης, των εκτιµήσεων για το τρέχον επίπεδο των
αποθεµάτων και των προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς τρεις µήνες. Η πτώση του
δείκτη το τέταρτο τρίµηνο εκπορεύεται από την κατακόρυφη άνοδο των αποθεµάτων,
αφού οι άλλοι δύο αρνητικοί δείκτες αµβλύνονται σε σχέση µε το προηγούµενο
τρίµηνο.

β. Εκτιµήσεις για το επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης
Σχετικά µε το επίπεδο των παραγγελιών τους το τελευταίο τρίµηνο, αισθητά λιγότερες (38%)
είναι οι επιχειρήσεις του τοµέα Βιοµηχανίας ΤΠΕ το τέταρτο τρίµηνο του 2011 σε σχέση µε το
αµέσως προηγούµενο τρίµηνο (69%), οι οποίες δηλώνουν δυσαρέσκεια. Το σχετικό ισοζύγιο
ποσοστών διαµορφώνεται έτσι στις -29 από -38 µονάδες το προηγούµενο τρίµηνο, χαµηλότερα
πάντως σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή επίδοση (-20 µονάδες).
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γ. Εκτιµήσεις για το επίπεδο των αποθεµάτων τους τελευταίους 3 µήνες
Κατακόρυφη είναι η άνοδος στις εκτιµήσεις των µεταποιητικών επιχειρήσεων του τοµέα για το
επίπεδο των αποθεµάτων, µε το σχετικό ισοζύγιο να διαµορφώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα,
στις +61 µονάδες (από +17). Το ύψος των αποθεµάτων κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό από τις
επιχειρήσεις του τοµέα τα τελευταία δύο χρόνια, µε το ποσοστό των επιχειρήσεων που
αναφέρουν αποκλιµάκωση των αποθεµάτων τους να είναι σταθερά µηδενικό την τελευταία
διετία.
∆ιάγραµµα 4. ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία ΤΠΕ και στο
σύνολο της Βιοµηχανίας (έτος βάσης 2002)
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δ. Προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες
Μετά τα ιστορικά χαµηλά επίπεδα του δεύτερου τριµήνου του 2011, οι προβλέψεις για την
παραγωγή το επόµενο τρίµηνο από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις του τοµέα, βελτιώνονται τόσο
κατά το τρίτο όσο και κατά το τέταρτο τρίµηνο του έτους. Έτσι, το σχετικό ισοζύγιο του δ’
τριµήνου διαµορφώνεται στις -17 από -31 µονάδες το γ’ τρίµηνο, µε τρεις στις δέκα επιχειρήσεις
(από 62%) να αναµένουν υποχώρηση της παραγωγικής δραστηριότητάς τους και ένα 11% να
προσδοκά άνοδο (από 31%).

ε. Προβλέψεις για τις τιµές
Ως προς τις προβλέψεις των τιµών των βιοµηχανικών επιχειρήσεων ΤΠΕ, το τέταρτο τρίµηνο του
2011 οι προσδοκίες των επιχειρήσεων παραµένουν αποπληθωριστικές, µε το σχετικό ισοζύγιο να
διαµορφώνεται στις -15 µονάδες (από -21 µονάδες το τρίτο τρίµηνο του έτους), στα ίδια
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επίπεδα µε τα αντίστοιχα περσινά. Το 15% των επιχειρήσεων αναµένει µείωση τιµών το επόµενο
διάστηµα και το συντριπτικό 85% προσδοκά σταθερότητα.

στ. Προβλέψεις για την απασχόληση
Οι διακυµάνσεις στο δείκτη προσδοκιών της απασχόλησης είναι έντονες στις µεταποιητικές
επιχειρήσεις του τοµέα, γεγονός όµως το οποίο εξηγείται από το χαµηλότερο ποσοστό
εργαζοµένων στο συγκεκριµένο τοµέα σε σχέση µε το σύνολο ΤΠΕ. Έτσι, το δ’ τρίµηνο του
έτους, ο σχετικός δείκτης κερδίζει έδαφος και διορθώνεται στις -30 µονάδες (από -80 µονάδες το
γ’ τρίµηνο και -3 το β’ τρίµηνο). Τα 3/10 των επιχειρήσεων αναµένουν µείωση στις θέσεις
εργασίας του τοµέα το επόµενο διάστηµα, ενώ καµία επιχείρηση από το γ’ τρίµηνο του 2008 δεν
αναµένει άνοδο της απασχόλησης.

∆ιαφορά (ισοζύγιο) θετικών αρνητικών απαντήσεων* (+/-)
Εκτιµήσεις για
το επίπεδο
παραγγελιών
τους
τελευταίους 3
µήνες

Προβλέψεις
για την
παραγωγή
τους προσεχείς
3 µήνες

Εκτιµήσεις για
το ύψος των
αποθεµάτων
τους
τελευταίους 3
µήνες

Προβλέψεις
για τις τιµές
τους προσεχείς
3 µήνες

Προβλέψεις
για την
απασχόληση
τους προσεχείς
3 µήνες

γ' τρίµηνο 08

-36,7

-2,6

0,0

31,7

0,0

δ' τρίµηνο 08

-24,2

-35,9

0,8

-5,3

-4,6

α' τρίµηνο 09

0,0

0,0

0,0

-14,4

-73,6

β' τρίµηνο 09

0,0

-9,6

9,6

-7,0

-82,8

γ' τρίµηνο 09

-61,8

-2,7

-2,6

-0,9

-7,9

δ' τρίµηνο 09

-47,1

5,2

3,2

-1,1

-1,2

α' τρίµηνο 10

-46,7

-6,4

56,6

-13,9

-4,4

β' τρίµηνο 10

-61,2

12,8

44,3

-7,8

-25,4

γ' τρίµηνο 10

-49,0

16,2

51,0

-6,5

-3,0

δ' τρίµηνο 10

-20,0

-14,6

72,6

-15,4

-3,5

α' τρίµηνο 11

17,6

-29,7

54,5

-9,9

-42,2

β' τρίµηνο 11

-16,0

-82,8

73,5

-10,3

-3,1

γ' τρίµηνο 11

-37,7

-30,9

16,9

-21,4

-80,5

δ' τρίµηνο 11

-29,1

-17,5

61,2

-15,3

-29,6

Τρίµηνο

*Ποσοστά επιχειρήσεων, σταθµισµένα µε την απασχόληση
Πηγή: IOBE
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5. Καταναλωτές2
Ο ∆είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης υποχωρεί σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα το
τελευταίο τρίµηνο του έτους. Η εξαιρετικά δυσµενής πορεία της καταναλωτικής εµπιστοσύνης
αντικατοπτρίζει την ανασφάλεια και το διάχυτο φόβο των νοικοκυριών για την εξέλιξη της
οικονοµίας. Οι µειώσεις των µισθών και οι επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που
συρρικνώνουν το πραγµατικό εισόδηµα, η εντεινόµενη ανεργία και τα εξαγγελθέντα διαρθρωτικά
µέτρα που δεν εφαρµόζονται πλήρως, συνετέλεσαν στην εξάντληση των αποθεµάτων
αισιοδοξίας των πολιτών και στην επιδείνωση του οικονοµικού και κοινωνικού κλίµατος. Οι
Έλληνες καταναλωτές παραµένουν εδώ και δύο περίπου έτη οι πιο απαισιόδοξοι Ευρωπαίοι. Από
τα επιµέρους στοιχεία του δείκτη, δηλαδή τις προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονοµική

τους κατάσταση και τις αντίστοιχες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας, την πρόθεση για
αποταµίευση στο επόµενο 12-µηνο αλλά και τις προβλέψεις για την ανεργία, όλα έχουν
επιδεινωθεί σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο.

∆ιάγραµµα 5. ∆είκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης τριµήνου (έτος βάσης 2002)
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20,00

Πηγή: ΙΟΒΕ

2

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τον τομέα ΤΠΕ, αλλά εκφράζει τη συνολική
αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και υπό αυτήν την έννοια είναι ενδεικτική του κλίματος στην πλευρά
της ζήτησης.
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