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Γειηίν Οηθνλνκηθήο Σπγθπξίαο ζηνλ ηνκέα Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληώλ - Γ’ Τξίκελν 2010 

 
Σε λέα ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα ν Γείθηεο Οηθνλνκηθνύ Κιίκαηνο  

ηνπ ηνκέα Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ 

 
Η ηξηκεληαία έθζεζε απνηππώλεη: 

 
 Έληνλε επηδείλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πξνζδνθηώλ ησλ θιάδσλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ  
 Νέα επηδείλσζε ησλ πξνζδνθηώλ ζην Ληαλεκπόξην ΤΠΔ  
 Οη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηνλ ηνκέα ηεο Βηνκεραλίαο ΤΠΔ εκθαλίδνπλ 

κηθξή βειηίσζε. 
 
Αλαιπηηθά ε έθζεζε έρεη σο εμήο:  
 

18 Ννεκβξίνπ 2010 

 
 

Έληνλε επηδείλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πξνζδνθηώλ ησλ θιάδσλ Πιεξνθνξηθήο 
θαη Τειεπηθνηλσληώλ 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.   

 Σηηο Υπεξεζίεο ΤΠΔ θαηαγξάθεηαη θαηαθόξπθε πηώζε, εμαιείθνληαο ηε κηθξή ηάζε 
αηζηνδνμίαο πνπ ππήξμε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν.   

 Σην Ληαληθό Δκπόξην ζπλερίδεηαη ε πησηηθή πνξεία γηα ηέηαξην ζπλερέο ηξίκελν. 

 Σηε Βηνκεραλία ΤΠΔ νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο εκθαλίδνληαη ειαθξά βειηησκέλεο. 

 Η θαηαλαισηηθή εκπηζηνζύλε γηα πξώηε θνξά κεηά από έλα ρξόλν παξνπζηάδεη άλνδν, αλ 
θαη νξηαθή.  

 
Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ 

 

 



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πην αλαιπηηθά: 

Οη πξνζδνθίεο ζηηο Υπεξεζίεο ΤΠΔ βξίζθνληαη ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα, δηάρπηε 

απαηζηνδνμία γηα ηε κειινληηθή δήηεζε. 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. Τν 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. 
 

Νέα επηδείλσζε ησλ πξνζδνθηώλ ζην Ληαλεκπόξην ΤΠΔ. Τν 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.   
 

Οη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηνλ ηνκέα ηεο Βηνκεραλίαο ΤΠΔ εκθαλίδνπλ κηθξή 
βειηίσζε. 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.  

  

Σηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο ζηελ Διιάδα 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 Υπεξεζίεο - αληίζεηα κε όηη ηζρύεη γηα ηνπο 
θιάδνπο Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ. Σηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Δπξσδώλε 

ην γ’ ηξίκελν ’10 αξρίδνπλ λα δηαθαίλνληαη ζεκάδηα βειηίσζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θα. Γήκεηξα Κόιιηα ζην 
ηειέθσλν 210 3313080 ή ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε d.kollia@observatory.gr, Παξαηεξεηήξην 

γηα ηελ ΚηΠ.  

 

Αλ ζέιεηε λα δείηε νιόθιεξε ηε κειέηε πιεθηξνινγήζηε:     
http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=421&return=183 

http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=421&return=183

