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Η θαζνδηθή πνξεία ηνπ δείθηε θιίκαηνο ζηνλ ηνκέα ΤΠΔ ζπλερίδεηαη, ζεκεηώλνληαο κείσζε ηεο 

ηάμεο ησλ 15 κνλάδσλ θαη δηακνξθώλεηαη ζηηο 46,9 κνλάδεο ην δ’ ηξίκελν από 61,4 ην 

πξνεγνύκελν. Η λέα πηώζε έρεη σο απνηέιεζκα ν δείθηεο λα αγγίδεη λέν ηζηνξηθά ρακειό 
ξεθόξ, κε ηελ αβεβαηόηεηα λα θπξηαξρεί.  

Η εμέιημε απηή θαλεξώλεη ηελ απνγνήηεπζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηελ 
νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ΤΠΔ σο ζπλέπεηα ηεο γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο Φώξαο. Άιισζηε, ε ζπγθξαηεκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ σο πξνο ηηο 

δαπάλεο ηνπο απνδεηθλύεη ηε δηάρπηε αλαζθάιεηα θαη ηελ απνγνήηεπζε πνπ επηθξαηεί κε ηηο 
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο.   

Σηελ έληνλε πηώζε ζπκβάιινπλ όινη νη ηνκείο κε ην Ληαληθό Δκπόξην ΤΠΔ λα ζεκεηώλεη 
θαηαθόξπθε πηώζε: 

 Σηηο Υπεξεζίεο ΤΠΔ νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο εκθαλίδνληαη ειαθξά κεησκέλεο 

 Σην Ληαληθό Δκπόξην θαηαγξάθεηαη ε κεγαιύηεξε κείσζε όισλ ησλ επνρώλ, 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηε γεληθεπκέλε δπζαξέζθεηα   

 Σηε Βηνκεραλία ΤΠΔ εληζρύεηαη ε απαηζηνδνμία θαη ν δείθηεο θιίκαηνο θηλείηαη εθ λένπ 
θαζνδηθά 

 Σηελ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζύλε νη πξνβιέςεηο ησλ λνηθνθπξηώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 
θαηάζηαζε, θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο γηα ηε Φώξα είλαη αξλεηηθέο  

Η ίδηα εηθόλα δηαθαίλεηαη θαη ζηνπο γεληθνύο δείθηεο νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζηελ Διιάδα, 

εθόζνλ θαη ζηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο ππάξρεη δηάρπηε ε δπζαξέζθεηα θη νη αληίζηνηρνη δείθηεο 
παξακέλνπλ ζε πνιύ ρακειά επίπεδα. Σηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Δπξσδώλε, αληίζεηα κε 

όηη ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα, ην δ’ ηξίκελν ’10 ππήξμε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο. 
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Πην αλαιπηηθά: 

Μικρή κάμυη ηφν προζδοκιών ζηις Υπηρεζίες ΤΠΕ 
Οη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ε ηξέρνπζα δήηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο Υπεξεζίεο ΤΠΔ, ζπλερίδνπλ λα είλαη αξλεηηθέο, παξά ην γεγνλόο όηη ζεκεηώζεθε νξηαθή 

άλνδνο. Δληνλόηεξε είλαη ε απαηζηνδνμία γηα ην κέιινλ, θαζώο επηδεηλώλνληαη ζεκαληηθά νη 
πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο ζην επόκελν ηξίκελν. Τν θιίκα ην δ’ ηξίκελν ’10 είλαη 

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, ελώ δηάρπηε είλαη ε 

απαηζηνδνμία γηα ηε κειινληηθή δήηεζε. 

 
Αζθσκηικό ηο κλίμα ζηο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ 

Τν θιίκα ην δ’ ηξίκελν ’10 ζην Ληαλεκπόξην ΤΠΔ είλαη εμαηξεηηθά δπζνίσλν θαη πιένλ έρεη 
απνηππσζεί πιήξσο, ηόζν ε αξλεηηθή εηθόλα πνπ εκθαλίδνπλ νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο 

κεδεληθέο νπζηαζηηθά πσιήζεηο ηνπο, όζν θαη γηα ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηελ εμέιημε ησλ 
πσιήζεσλ ηνπο πξνζερείο κήλεο, ελώ ηα απνζέκαηα δηνγθώλνληαη επηθίλδπλα. 

 

Ένηονη σποτώρηζη ηφν προζδοκιών ζηον ηομέα ηης Βιομητανίας ΤΠΕ 
Τν γεγνλόο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο δπζκελείο εθηηκήζεηο ησλ βηνκεραληθώλ επηρεηξήζεσλ ΤΠΔ γηα 

ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ παξαγγειηώλ θαη ηεο δήηεζεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηε δηόγθσζε 
ησλ απνζεκάησλ. Οη εθηηκήζεηο γηα ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ παξαγγειηώλ αλ θαη βειηηώζεθαλ ην 

δ’ ηξίκελν ’10 παξακέλνπλ αξλεηηθέο, ελώ νη πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηεο παξαγσγήο είλαη 

απαηζηόδνμεο. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην ηειέθσλν 210 3313080 ή 

ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε info@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 
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