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Σηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα ηελ απνηύπσζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζηνπο κλάδοσς Πληροθορικής και Τηλεπικοινωνιών, ην Παραηηρηηήριο
για ηην ΚηΠ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΕΠΕ, ην ΣΕΠΒΕ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΙΟΒΕ,
πξαγκαηνπνηεί θάζε ηξίκελν ηελ έρεσνα οικονομικής ζσγκσρίας, αμηνπνηώληαο ηε
κεζνδνινγία ηεο θνηλήο ελαξκνληζκέλεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη από ηελ Επξσπατθή
Επηηξνπή (DG ECFIN) ζηα 27 θξάηε-κέιε.
Ο δείκηης οικονομικού κλίμαηος εμεηάδεη ηόζν ηνπο θιάδνπο ηεο Βηνκεραλίαο θαη ηνπ
Ληαληθνύ Εκπνξίνπ, όζν θαη ηηο Υπεξεζίεο, ελώ ιακβάλεη ππόςε θαη ηελ άπνςε ησλ
θαηαλαισηώλ, απνηππώλνληαο:
ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο,
θαζώο θαη ηηο βξαρππξόζεζκεο εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα.
Παξάιιεια, γηα θάζε έλαλ από ηνπο εμεηαδόκελνπο θιάδνπο, έρνπλ αλαπηπρζεί νη αληίζηνηρνη
δείκηες επιτειρημαηικών προζδοκιών γηα ηε Βιομητανία, ηηο Υπηρεζίες θαη ην Εμπόριο
ζηνλ ηομέα ΤΠΕ, νη νπνίνη θαη ζσγκρίνονηαι κε ηνπο αληίζηνηρνπο γενικούς δείκηες
επιτειρημαηικών προζδοκιών αλά ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο πνπ εθδίδεη ην ΙΟΒΕ (Έξεπλεο
Οηθνλνκηθήο Σπγθπξίαο).
Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δηαζέζηκα ηξηκεληαία ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ ηνκέα ΤΠΕ
ζηελ Ειιάδα, όπσο απνηππώλνληαη ζηηο έξεπλεο ζπγθπξίαο, ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο: α) ην
Δείθηε Οηθνλνκηθνύ Κιίκαηνο ζηνλ ηνκέα ΤΠΕ, β) ην Δείθηε Επηρεηξεκαηηθώλ Πξνζδνθηώλ
ζηνλ ηνκέα Υπεξεζηώλ ΤΠΕ, γ) ην Δείθηε Επηρεηξεκαηηθώλ Πξνζδνθηώλ ζηνλ ηνκέα Ληαληθνύ
Εκπνξίνπ ΤΠΕ θαη δ) ην Δείθηε Επηρεηξεκαηηθώλ Πξνζδνθηώλ ζηνλ ηνκέα Βηνκεραλίαο ΤΠΕ.

Όλα ηα ηριμηνιαία δεληία αναρηώνηαι ζηο site ηοσ Παραηηρηηηρίοσ για ηην ΚηΠ
(www.observatory.gr). Εάν η επιτείρηζή ζας δραζηηριοποιείηαι ζηον κλάδο Πληροθορικής ή
Τηλεπικοινωνιών κι επιθσμείηε να ζσμμεηέτεηε ζηην έρεσνα, μπορείηε να μας αποζηείλεηε email
ζηο info@observatory.gr. Για περιζζόηερες πληροθορίες μπορείηε να επικοινωνήζεηε με ηην κ.
Κονηιζά (z.kontiza@observatory.gr), project manager - Παραηηρηηήριο για ηην ΚηΠ.
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1. Γείθηεο Οηθνλνκηθνύ Κιίκαηνο ζηνλ Σνκέα ΣΠΔ
ε λέα ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα
ν Γείθηεο Οηθνλνκηθνύ Κιίκαηνο
ηνπ ηνκέα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ
Έληνλε επηδείλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πξνζδνθηώλ ησλ θιάδσλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ζεκεηώλεηαη ην γ’ ηξίκελν ’10, κε ην
δείθηε λα δηακνξθώλεηαη ζηηο 61,4 κνλάδεο από 68,3 ην β’ ηξίκελν ΄10.
Η λέα πηώζε έρεη σο απνηέιεζκα ν Γείθηεο λα θηλείηαη ζην ρακειόηεξν
επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηώλ. Η θαζνδηθή ηνπ πνξεία έρεη μεθηλήζεη
έλα ρξόλν ηώξα θαη δελ έρεη αλαθνπεί.
Η αβεβαηόηεηα θαη νη απαηζηόδνμεο πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο επεξεάδνπλ δπζκελώο ηηο πξνζδνθίεο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηώλ. ηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο
θπξηαξρεί ε ίδηα αθξηβώο εηθόλα, κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο λα
παξακέλνπλ ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα, παξόηη ην γ’ ηξίκελν ππήξμαλ
κηθξά ζεκάδηα αλάθακςεο, θπξίσο ζηηο Τπεξεζίεο1.

Η απαηζηνδνμία είλαη δηάρπηε θπξίσο ζηηο Τπεξεζίεο θαη ην
Ληαληθό Δκπόξην ΣΠΔ
- ηηο Τπεξεζίεο ΣΠΔ θαηαγξάθεηαη θαηαθόξπθε πηώζε, εμαιείθνληαο ηε
κηθξή ηάζε αηζηνδνμίαο πνπ ππήξμε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν.
- ην Ληαληθό Δκπόξην ζπλερίδεηαη ε πησηηθή πνξεία γηα ηέηαξην ζπλερέο
ηξίκελν.
- ηε Βηνκεραλία ΣΠΔ νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο εκθαλίδνληαη
ειαθξά βειηησκέλεο.
- Η θαηαλαισηηθή εκπηζηνζύλε γηα πξώηε θνξά κεηά από έλα ρξόλν
παξνπζηάδεη άλνδν, αλ θαη νξηαθή.
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Δπξσδώλε ην γ’ ηξίκελν ’10 αξρίδνπλ λα
δηαθαίλνληαη ζεκάδηα βειηίσζεο2.
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Ο ηνκέαο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Πιεξνθνξηθήο
ζηελ Διιάδα: Γ΄ Σξίκελν 2010

Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Σα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ γηα ην γ΄ ηξίκελν ΄10 από ηε κέηξεζε θαη
αλάιπζε ησλ επηκέξνπο δεηθηώλ επηρεηξεκαηηθώλ πξνζδνθηώλ αλά
ηνκέα, παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
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2α. Δπηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηνλ ηνκέα Τπεξεζηώλ ΣΠΔ
Οη πξνζδνθίεο ζηηο Τπεξεζίεο ΣΠΔ βξίζθνληαη ζε ηζηνξηθά
ρακειά επίπεδα, δηάρπηε απαηζηνδνμία γηα ηε κειινληηθή
δήηεζε
Έληνλε ππνρώξεζε ησλ πξνζδνθηώλ ζεκεηώλεηαη ζηηο Τπεξεζίεο ΣΠΔ κε
ηνλ αληίζηνηρν δείθηε λα πέθηεη θαηαθόξπθα ζηηο 60,2 κνλάδεο ην γ’
ηξίκελν ‘10, από ηηο 73,5 κνλάδεο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν, ζεκεηώλνληαο
ηε ρακειόηεξε επίδνζε ηεο δεθαεηίαο.
Μείσζε παξνπζηάδεηαη ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο
επηρείξεζεο, ελώ αηζζεηά πην ζεκαληηθή ύθεζε εκθαλίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα
δήηεζε. Οη πξνβιέςεηο γηα ηε δήηεζε ην επόκελν δηάζηεκα παξακέλνπλ
ζηα ίδηα ρακειά επίπεδα. Σν θιίκα ην γ’ ηξίκελν ’10 είλαη εμαηξεηηθά
δπζνίσλν θαη πιένλ έρεη απνηππσζεί πιήξσο, ηόζν ε αξλεηηθή εηθόλα πνπ
παξνπζηάδνπλ νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο, όζν θαη ε δήηεζε ε νπνία έρεη
κεησζεί επηθίλδπλα.
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2. Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Πξνζδνθηώλ ζηνλ
ηνκέα Τπεξεζηώλ ΣΠΔ

Οη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζην ζύλνιν ησλ Τπεξεζηώλ εκθαλίδνπλ
κηθξή βειηίσζε ην γ΄ ηξίκελν ’10. Απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηδείλσζε
ησλ πξνζδνθηώλ ζηηο Τπεξεζίεο ΣΠΔ, έρεη σο απνηέιεζκα ην ζύλνιν ηνπ
ηνκέα ησλ Τπεξεζηώλ λα δηακνξθώλεηαη ζε επίπεδα αξθεηά πςειόηεξα
ησλ Τπεξεζηώλ ΣΠΔ3.
Δείκτης Επιχειρηματικώμ Προσδοκιώμ στις Υπηρεσίες ΤΠΕ
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Οη εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο
επηδεηλώλνληαη, κε ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο λα εθθξάδνπλ έληνλα ηε
δπζαξέζθεηά ηνπο. Σν ζρεηηθό ηζνδύγην δηακνξθώλεηαη ζηηο -48 κνλάδεο
από ηηο -35 ην πξνεγνύκελν ηξίκελν, γεγνλόο ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ
αύμεζε ησλ δπζαξεζηεκέλσλ από ηελ ηξέρνπζα πνξεία ηεο επηρείξεζήο
ηνπο, ελώ ειάρηζηεο είλαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δειώλνπλ
επραξηζηεκέλεο κε ηελ παξνύζα θαηάζηαζε. Η εηθόλα παξακέλεη ην ίδην
αξλεηηθή ηόζν ζηνλ ηνκέα ΣΠΔ, όζν θαη ζηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο ησλ
ππεξεζηώλ, αλ θαη ζηνπο ηειεπηαίνπο ππήξμε κηα κηθξή βειηίσζε4.

Καηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ην ηειεπηαίν ηξίκελν
(Πνζνζηά επηρεηξήζεσλ, ζηαζκηζκέλα κε απαζρόιεζε)

2009
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

δ' ηξίκελν

Βειηηώζεθε (+)

14

32

14

21

Ακεηάβιεηε (=)

62

37

62

43

Δπηδεηλώζεθε (-)

24

31

25

36

Διαθορά (+/ -)

-9

1

-11

-15
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2β. Δθηηκήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ην ηειεπηαίν
ηξίκελν

2010
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

Βειηηώζεθε (+)

12

8

2

Ακεηάβιεηε (=)

39

49

48

Δπηδεηλώζεθε (-)

49

43

50

Διαθορά (+/ -)

-36

-35

-48

δ΄ ηξίκελν
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Η ηξέρνπζα δήηεζε έρεη κεησζεί ζε επηθίλδπλν βαζκό. ρεδόλ νη κηζέο
επηρεηξήζεηο θξίλνπλ όηη απηή έρεη κεησζεί, ελώ κόλν κηα ζηηο πέληε
δήισζε όηη θηλήζεθε αλνδηθά. Σν ζρεηηθό ηζνδύγην δηακνξθώλεηαη ζηηο -39
κνλάδεο, ιακβάλνληαο ηε ρακειόηεξε ηηκή πνπ είρε πνηέ. Αληίζεηα κε ηνλ
ηνκέα ΣΠΔ ζην ζύλνιν ηνπ ηνκέα ησλ Τπεξεζηώλ νη εθηηκήζεηο γηα ηελ
ηξέρνπζα δήηεζε βειηηώζεθαλ νξηαθά, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη ην
αξλεηηθό θιίκα έρεη αλαθάκςεη5.

Η δήηεζε ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο
(Πνζνζηά επηρεηξήζεσλ, ζηαζκηζκέλα κε απαζρόιεζε)

2009
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

δ΄ ηξίκελν

Θα απμεζεί (+)

23

31

30

23

Θα κείλεη
ακεηάβιεηε (=)

52

43

44

38

Θα κεησζεί (-)

25

26

26

39

Διαθορά (+/ -)

-2

4

4

-16
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2γ. Δθηηκήζεηο γηα ηε δήηεζε θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν

2010
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

Θα απμεζεί (+)

15

19

10

Θα κείλεη
ακεηάβιεηε (=)

48

53

41

Θα κεησζεί (-)

36

28

49

Διαθορά (+/ -)

-21

-9

-39

δ΄ ηξίκελν
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Οη πξνβιέςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ΣΠΔ γηα ηε δήηεζε ηνπο επόκελνπο
κήλεο εμαθνινπζνύλ λα είλαη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο. Η πιεηνςεθία ησλ
επηρεηξήζεσλ ζπλερίδεη λα δειώλεη ηε δπζαξέζθεηά ηεο. Σν ηζνδύγην
παξακέλεη ζηα ίδηα κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν επίπεδα (-21 κνλάδεο). Η
επίδνζε απηή είλαη εμαηξεηηθά αξλεηηθή, θαζώο αθνξά ην ηέηαξην δηαδνρηθό
ηξίκελν. ην ζύλνιν ησλ Τπεξεζηώλ εκθαλίζηεθε κηα αλνδηθή ηάζε ην γ’
ηξίκελν ‘10, κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηεο δήηεζεο λα
παξνπζηάδνληαη ειαθξώο πην αηζηόδνμεο6.

Η δήηεζε ηνπο πξνζερείο 3 κήλεο
(Πνζνζηά επηρεηξήζεσλ, ζηαζκηζκέλα κε απαζρόιεζε)

2009
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

δ΄ ηξίκελν

Θα απμεζεί (+)

20

38

50

14

Θα κείλεη
ακεηάβιεηε (=)

52

31

32

43

Θα κεησζεί (-)

28

31

18

43

Διαθορά (+/ -)

-8

7

32

-29
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2δ. Πξνβιέςεηο γηα ηε δήηεζε ηνπο πξνζερείο κήλεο

2010
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

Θα απμεζεί (+)

20

21

29

Θα κείλεη
ακεηάβιεηε (=)

41

37

21

Θα κεησζεί (-)

39

42

50

Διαθορά (+/ -)

-20

-21

-21

δ΄ ηξίκελν
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3α. Δπηρεηξεκαηηθέο
Δκπνξίνπ ΣΠΔ

πξνζδνθίεο

ζηνλ

ηνκέα

Ληαληθνύ

Νέα επηδείλσζε ησλ πξνζδνθηώλ ζην Ληαλεκπόξην ΣΠΔ
Ο δείθηεο επηρεηξεκαηηθώλ πξνζδνθηώλ ζην Ληαληθό Δκπόξην ΣΠΔ
εμαζζελεί ην γ’ ηξίκελν ΄10 θαη δηακνξθώλεηαη ζηηο 66,3 κνλάδεο, από ηηο
68,2 κνλάδεο ην β’ ηξίκελν ‘10.
Σν θιίκα ην γ’ ηξίκελν ’10 είλαη αξλεηηθό κε δηάρπηε απαηζηνδνμία, θαζώο
νη ηξέρνπζεο πσιήζεηο έρνπλ πεξηνξηζζεί. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε
ηεο δήηεζεο ηνπο επόκελνπο κήλεο παξακέλνπλ αξλεηηθέο, αλ θαη ππάξρεη
κηα κηθξή ελίζρπζε, ελώ ηα απνζέκαηα ακβιύλνληαη ζεκαληηθά.
Ο δείθηεο ηνπ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ ΣΠΔ παξακέλεη ζε πην πςειά επίπεδα
από ην ζύλνιν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ην νπνίν πιήηηεηαη ζεκαληηθά από ηελ
αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία7.
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3. Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Πξνζδνθηώλ ζηνλ
ηνκέα Ληαληθνύ Δκπνξίνπ ΣΠΔ

Δείκτης Επιχειρηματικώμ Προσδοκιώμ στο Λιαμικό Εμπόριο ΤΠΕ
και στο σύμολο του Λιαμικού Εμπορίου
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M.O. Λιαμικού Εμπορίου ΤΠΕ 2000-2009
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Οη επηρεηξήζεηο απνηππώλνπλ ηε δπζαξέζθεηα πνπ πιήηηεη ην Ληαλεκπόξην
ΣΠΔ, δειώλνληαο εληειώο απνγνεηεπκέλεο κε ηηο πσιήζεηο ηνπο, νη
νπνίεο κεηώλνληαη δηαξθώο. Η ίδηα θαη αθόκα πην απαηζηόδνμε εηθόλα
επηθξαηεί θαη ζηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο ηνπ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ, όπνπ νη
εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα παξνπζίαζαλ
επίζεο επηδείλσζε8.

Οη πσιήζεηο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο
(Πνζνζηά επηρεηξήζεσλ, ζηαζκηζκέλα κε απαζρόιεζε)

2009
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

δ΄ ηξίκελν

Απμήζεθαλ (+)

20

4

0

8

Ακεηάβιεηεο (=)

20

30

32

8

Μεηώζεθαλ (-)

61

65

68

83

Διαθορά (+/ -)

-41

-61

-68

-75

ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΓΚΤΡΙΑ ΣΟΜΔΑ ΣΠΔ – Γ΄ ΣΡΙΜΗΝΟ 2010

3β. Δθηηκήζεηο γηα ην ηξέρνλ επίπεδν πσιήζεσλ

2010
α΄ ηξίκελν
Απμήζεθαλ (+)

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

14

4

0

0

4

0

Μεηώζεθαλ (-)

86

91

100

Διαθορά (+/ -)

-72

-87

-100

Ακεηάβιεηεο (=)

δ΄ ηξίκελν

9

Σν γεγνλόο όηη ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ΣΠΔ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην Ληαληθό Δκπόξην αλαθέξνπλ όηη ην ύςνο ησλ
απνζεκάησλ ηνπο είλαη ζε θαλνληθά γηα ηελ επνρή επίπεδα είλαη ζεηηθό. Σν
ζρεηηθό ηζνδύγην ακβιύλεηαη θαη ιακβάλεη ζεηηθό πξόζεκν (+5 κνλάδεο)
κεηά από έλα ρξόλν. ην ζύλνιν ησλ θιάδσλ ηνπ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ ηα
απνζέκαηα θαηαγξάθνπλ κεγάιε δηόγθσζε9.

Σν επίπεδν ησλ απνζεκάησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο
(Πνζνζηά επηρεηξήζεσλ, ζηαζκηζκέλα κε απαζρόιεζε)

2009
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

δ΄ ηξίκελν

Τςειό γηα ηελ
επνρή (+)

20

22

14

8

Καλνληθό γηα ηελ
επνρή (=)

67

57

68

63

Υακειό γηα ηελ
επνρή (-)

13

22

18

29

6

0

-4

-21

Διαθορά (+/ -)
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3γ. Δθηηκήζεηο γηα ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ απνζεκάησλ

2010
α΄ ηξίκελν
Τςειό γηα ηελ
επνρή (+)

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

7

35

24

Καλνληθό γηα ηελ
επνρή (=)

69

9

57

Υακειό γηα ηελ
επνρή (-)

24

57

19

Διαθορά (+/ -)

-17

-22

5

δ΄ ηξίκελν

10

Απαηζηόδνμεο παξακέλνπλ νη πξννπηηθέο ησλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ γηα
ηηο πξνζερείο πσιήζεηο, κε 1 ζηηο 3 επηρεηξήζεηο Ληαληθνύ Δκπνξίνπ ΣΠΔ
λα πξνβιέπνπλ κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο πξνζερείο ηξεηο κήλεο. Σν
ζρεηηθό ηζνδύγην, αλ θαη ακβιύλεηαη, παξακέλεη αξλεηηθό θαη
δηακνξθώλεηαη ζηηο -9 κνλάδεο από -43 κνλάδεο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν.
Οη αξλεηηθέο πξννπηηθέο ησλ πσιήζεσλ ζην ζύλνιν ηνπ Ληαληθνύ
Δκπνξίνπ πεξηνξίδνληαη ζρεηηθά10.

Οη πσιήζεηο ηνπο πξνζερείο 3 κήλεο
(Πνζνζηά επηρεηξήζεσλ, ζηαζκηζκέλα κε απαζρόιεζε)

2009
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

δ΄ ηξίκελν

Θα απμεζνύλ (+)

18

30

39

0

Θα κείλνπλ
ακεηάβιεηεο (=)

46

57

54

42

Θα κεησζνύλ (-)

37

13

7

58

Διαθορά (+/ -)

-19

17

32

-58
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3δ. Πξνβιέςεηο γηα ηηο πσιήζεηο ηνπο πξνζερείο κήλεο

2010
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

Θα απμεζνύλ (+)

21

0

24

Θα κείλνπλ
ακεηάβιεηεο (=)

34

57

43

Θα κεησζνύλ (-)

45

43

33

Διαθορά (+/ -)

-24

-43

-9

δ΄ ηξίκελν

11

4α. Δπηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηνλ ηνκέα Βηνκεραλίαο ΣΠΔ
Οη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηνλ ηνκέα ηεο Βηνκεραλίαο
ΣΠΔ εκθαλίδνπλ κηθξή βειηίσζε
Ο δείθηεο επηρεηξεκαηηθώλ πξνζδνθηώλ ζηε Βηνκεραλία ΣΠΔ
δηακνξθώλεηαη ζηηο 65,7 κνλάδεο, ζεκεηώλνληαο νξηαθή άλνδν ην γ’
ηξίκελν ’10 (63 κνλάδεο β’ ηξίκελν ‘10).
Οη εθηηκήζεηο γηα ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ παξαγγειηώλ θαη ηεο δήηεζεο
παξακέλνπλ απαηζηόδνμεο, ελώ εληζρύζεθε ην πνζνζηό εθείλσλ πνπ
θξίλνπλ όηη ηα απνζέκαηα είλαη ζε πςειά γηα ηελ επνρή επίπεδα. Η
πιεηνλόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλερίδεη λα εθηηκά όηη ε παξαγσγή δελ ζα
κεηαβιεζεί ηνπο πξνζερείο κήλεο.
Γηα ην ζύλνιν ηεο Βηνκεραλίαο νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο παξακέλνπλ
ζηα ίδηα ρακειά επίπεδα, κε απνηέιεζκα ν αληίζηνηρνο δείθηεο λα
ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε πςειόηεξα επίπεδα από ην δείθηε θιίκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο ΣΠΔ, γηα ηξίην ζπλερέο ηξίκελν11.
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4. Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Πξνζδνθηώλ ζηνλ
ηνκέα Βηνκεραλίαο ΣΠΔ

Δείκτης Επιχειρηματικώμ Προσδοκιώμ στη Βιομηχαμία ΤΠΕ
και στο σύμολο της Βιομηχαμίας
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ΔΕΠ Βιομηχαμίας ΤΠΕ

M.O. Βιομηχαμίας ΤΠΕ 2000-2009
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Οη εθηηκήζεηο γηα ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο δήηεζεο παξακέλνπλ ζε πνιύ
ρακειά επίπεδα, παξόηη εκθάληζαλ κηθξή βειηίσζε. Παξακέλεη
αμηνζεκείσην ην γεγνλόο όηη γηα πεξηζζόηεξν από ελάκηζε ρξόλν θακία
επηρείξεζε ηεο Βηνκεραλίαο ΣΠΔ δελ έρεη ραξαθηεξίζεη πςειό ην επίπεδν
ησλ παξαγγειηώλ ηεο. Σν ζρεηηθό ηζνδύγην ζπλερίδεη λα είλαη αξλεηηθό, εάλ
θαη εληζρπκέλν θαηά 12 κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν. Σν
ηξέρνλ επίπεδν παξαγγειηώλ θαη δήηεζεο ζπλερίδεη λα είλαη ρακειό θαη
ζην ζύλνιν ησλ θιάδσλ ηεο Βηνκεραλίαο, εάλ θαη νξηαθά ζεκεηώζεθε
αύμεζε12.

Σν επίπεδν παξαγγειηώλ ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο
(Πνζνζηά επηρεηξήζεσλ, ζηαζκηζκέλα κε απαζρόιεζε)

2009
α΄ ηξίκελν
Τςειό γηα ηελ
επνρή (+)

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

δ΄ ηξίκελν

0

0

0

0

Καλνληθό γηα ηελ
επνρή (=)

44

46

38

40

Υακειό γηα ηελ
επνρή (-)

56

54

62

60

Διαθορά (+/ -)

-56

-54

-62

-60
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4β. Δθηηκήζεηο γηα ην επίπεδν παξαγγειηώλ θαη δήηεζεο

2010
α΄ ηξίκελν
Τςειό γηα ηελ
επνρή (+)

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

0

0

0

Καλνληθό γηα ηελ
επνρή (=)

53

39

51

Υακειό γηα ηελ
επνρή (-)

47

61

49

Διαθορά (+/ -)

-47

-61

-49

δ΄ ηξίκελν
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ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ ηνπο

1 ζηηο 2 επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα Βηνκεραλίαο ΣΠΔ, θξίλνπλ ην γ’ ηξίκελν ‘10
όηη ηα απνζέκαηα έηνηκσλ πξντόλησλ ηνπο βξίζθνληαη ζε θαλνληθά γηα ηελ
επνρή επίπεδα. Σν πνζνζηό ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθηηκνύλ όηη ηα
απνζέκαηα είλαη ζε πςειά γηα ηελ επνρή επίπεδα απμήζεθε νξηαθά ζε
ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν. Ωο απνηέιεζκα, ηα απνζέκαηα λα
παξακέλνπλ δηνγθσκέλα, όπσο άιισζηε ηζρύεη θαη ζην ζύλνιν ηεο
Βηνκεραλίαο παξόιν πνπ ππήξμαλ θάπνηα ζεκάδηα απνθιηκάθσζεο13.

Σν επίπεδν ησλ απνζεκάησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο
(Πνζνζηά επηρεηξήζεσλ, ζηαζκηζκέλα κε απαζρόιεζε)

2009
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

δ΄ ηξίκελν

Τςειό γηα ηελ
επνρή (+)

21

10

1

0

Καλνληθό γηα ηελ
επνρή (=)

79

90

96

100

0

0

3

0

21

10

-3

0

Υακειό γηα ηελ
επνρή (-)
Διαθορά (+/ -)
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4γ. Δθηηκήζεηο γηα
ηειεπηαίνπο 3 κήλεο

2010
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

Τςειό γηα ηελ
επνρή (+)

57

45

51

Καλνληθό γηα ηελ
επνρή (=)

43

55

49

0

0

0

57

44

51

Υακειό γηα ηελ
επνρή (-)
Διαθορά (+/ -)

δ΄ ηξίκελν

14

Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ παξαγσγή ηνπο πξνζερείο κήλεο παξακέλνπλ ζηα
ίδηα κε ην β’ ηξίκελν επίπεδα. Σν ζρεηηθό ηζνδύγην δηαηεξεί ην ζεηηθό ηνπ
πξόζεκν θαη κε κηα νξηαθή αύμεζε δηακνξθώλεηαη ζηηο +16 κνλάδεο από
+13 κνλάδεο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν. Οη πεξηζζόηεξεο πάλησο
επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα δειώλνπλ ζηαζεξόηεηα. ην ζύλνιν ηεο
Βηνκεραλίαο ειαθξά άλνδνο απνηππώλεηαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο
παξαγσγήο γηα ην ακέζσο επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα14.

Η παξαγσγή ηνπο πξνζερείο 3 κήλεο
(Πνζνζηά επηρεηξήζεσλ, ζηαζκηζκέλα κε απαζρόιεζε)

2009
α΄ ηξίκελν

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

δ΄ ηξίκελν

Θα απμεζεί (+)

29

14

5

0

Θα κείλεη
ακεηάβιεηε (=)

50

62

87

100

Θα κεησζεί (-)

21

24

8

0

Διαθορά (+/ -)

9

-10

-3

0
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4δ. Πξνβιέςεηο γηα ηελ παξαγσγή ηνπο πξνζερείο κήλεο

2010
α΄ ηξίκελν

1-14

β΄ ηξίκελν

γ΄ ηξίκελν

Θα απμεζεί (+)

8

19

18

Θα κείλεη
ακεηάβιεηε (=)

78

74

81

Θα κεησζεί (-)

14

6

2

Διαθορά (+/ -)

-6

13

16

δ΄ ηξίκελν

Πεγή ΙΟΒΔ: Έξεπλα Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο, Ινύιηνο & επηέκβξηνο 2010
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