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Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών των ΤΠΕ

Π

τώση του δείκτη οικονομικού κλίματος καταγράφεται στον εγχώριο
τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ), αντίστοιχα με το κλίμα που κυριαρχεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην
κρίση παρουσιάζουν το λιανικό εμπόριο
και οι υπηρεσίες ΤΠΕ σε σχέση με τους
αντίστοιχους τομείς των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας. Ο δείκτης, ο οποίος
θα μετριέται στο εξής από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ και το ΙΟΒΕ και
θα ανακοινώνεται σε τριμηνιαία βάση,
εντάσσει τον τομέα ΤΠΕ στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ελλάδα. Όπως συμβαίνει
στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, έτσι και στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών το
κλίμα φαίνεται να επιδεινώνεται διαρκώς. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος
ΤΠΕ τον Νοέμβριο κινείται καθοδικά και
διαμορφώνεται στις 92,2 μονάδες από
τις 109,3 μονάδες τον Οκτώβριο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση μετά
τον Μάρτιο του 2003.
Το ίδιο συμβαίνει, άλλωστε, και στο διεθνές περιβάλλον, όπως δείχνουν οι
αντίστοιχες έρευνες της DG ECFIN της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς οι δείκτες οικονομικού κλίματος προσεγγίζουν ιστορικά χαμηλά. Από τους επιμέρους τομείς ΤΠΕ που συμβάλλουν στη
διαμόρφωση του γενικού κλίματος, παρατηρείται καθολική υποχώρηση των
προσδοκιών, η οποία είναι εντονότερη στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου
και των Υπηρεσιών, στους δύο τομείς
οι οποίοι συνεισφέρουν δηλαδή πάνω
από 80% στη μεταβολή του δείκτη. Ο
δείκτης προσδοκιών στη Βιομηχανία του
κλάδου επίσης αμβλύνεται, ωστόσο πιο
ήπια, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύ-
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νη το Νοέμβριο ανακόπτει την πτωτική
πορεία των προηγούμενων μηνών και
σταθεροποιείται μεν, αλλά σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Υπηρεσίες
Στον τομέα των Υπηρεσιών ΤΠΕ ο Δείκτης
Επιχειρηματικών Προσδοκιών το Νοέμβριο του 2008, Διάγραμμα 1, κατέγραψε
έντονη πτώση των 17 μονάδων και διαμορφώθηκε στις 117,7 μονάδες από τις
123 τον προηγούμενο μήνα, επίδοση που

υστερεί πλέον σημαντικά του μακροχρόνιου μέσου όρου του δείκτη για την περίοδο 2002-2007 (122,3 μονάδες). Η υποχώρηση των προσδοκιών και στις Υπηρεσίες
ΤΠΕ οφείλεται, τόσο στην επιδείνωση των
εκτιμήσεων των επιχειρήσεων για την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησής τους
και τη ζήτηση, όσο και στις δυσοίωνες
προβλέψεις τους για την εξέλιξη της ζήτησης στη διάρκεια του επόμενου τριμήνου. Άλλωστε, η εξέλιξη αυτή συγκλίνει
με την υποχώρηση του δείκτη το Νοέμβριο στο σύνολο των Υπηρεσιών.

Διάγραμμα 1. Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ και στο σύνολο των Υπηρεσιών,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2008

για το 1o τρίμηνο του 2009
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
υποχώρηση στις Υπηρεσίες ΤΠΕ είναι
ηπιότερη σε σχέση με την αντίστοιχη στο
σύνολο των Υπηρεσιών (στις 84,6 μονάδες από 92,2 μονάδες τον Οκτώβριο).
Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ότι η “κρίση” έχει
επηρεάσει λιγότερο τις Υπηρεσίες ΤΠΕ
σε σχέση με το σύνολο των Υπηρεσιών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
συγκεκριμένο τομέα είναι πιο ανθεκτικές
σε σχέση με τις επιχειρήσεις από άλλους
κλάδους των Υπηρεσιών που φαίνεται
να πλήττονται περισσότερο. Στην ερώτηση σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησης το τελευταίο τρίμηνο, το 20%
των επιχειρήσεων του τομέα Υπηρεσιών ΤΠΕ δήλωσαν πως αυτή βελτιώθηκε,
ενώ το 18% αναφέρει πως επιδεινώθηκε. Έτσι, το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών
θετικών/ αρνητικών απαντήσεων περιορίζεται κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες,
στις +2 μονάδες το Νοέμβριο, επίδοση
εκ διαμέτρου αντίθετη με την αντίστοιχη
περυσινή (+63 μονάδες).
Πάντως το ισοζύγιο παρέμεινε θετικό,
γεγονός που υποδηλώνει ότι υπερτερούν ακόμα στο δείγμα οι ικανοποιημένοι από την τρέχουσα επιχειρηματική
κατάσταση σε σχέση με όσους δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Σημαντική εξασθένιση καταγράφηκε και στις θετικές
εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του τομέα
Υπηρεσιών ΤΠΕ σχετικά με τις μεταβολές της ζήτησης για την παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, το 27% των επιχειρήσεων δήλωσε, πως η ζήτηση έχει
αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο, ενώ το
σχετικό ισοζύγιο ποσοστών θετικών/ αρνητικών απαντήσεων περιορίζεται κατά
20 ποσοστιαίες μονάδες, στις +12 μονάδες τον Νοέμβριο, επίδοση η οποία
αποκλίνει σημαντικά από την αντίστοιχη
περυσινή (+57 μονάδες). Συνεπώς, όλο
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Η “κρίση” έχει επηρεάσει λιγότερο τις
Υπηρεσίες ΤΠΕ σε σχέση με το σύνολο
των Υπηρεσιών και οι επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου τομέα είναι πιο ανθεκτικές

και μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεων
ΤΠΕ δηλώνει, ότι η ζήτησή του κινείται
σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρόλο που
ακόμα υπερτερούν στο δείγμα αυτοί που
δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πορεία της κατά το τελευταίο τρίμηνο. Υποχώρηση καταγράφηκε και στις προβλέψεις σχετικά με την πορεία της ζήτησης
τους επόμενους μήνες, με τις μισές επιχειρήσεις του κλάδου να προβλέπουν
σταθερότητα και το 23% υποχώρηση.
Έτσι, το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών θετικών/ αρνητικών απαντήσεων διαμορφώθηκε στις +3 μονάδες, καταγράφοντας υποχώρηση 10 μονάδων σε σχέση
με τον Οκτώβριο.

Λιανικό εμπόριο
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών

στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ το Νοέμβριο του
2008, Διάγραμμα 2, υποχώρησε στις 94,8
μονάδες από τις 115,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας έτσι τη χαμηλότερη επίδοση μετά τον Απρίλιο του
2002 (73,3 μονάδες), η οποία όμως είναι ανώτερη της αντίστοιχης του συνόλου
των κλάδων του Λιανικού Εμπορίου που
κινείται επίσης καθοδικά (77,1 μονάδες
από 88,7 μονάδες τον Οκτώβριο). Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της πτώσης
σε όλα τα επιμέρους στοιχεία δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Έτσι, υποχώρηση
καταγράφηκε το Νοέμβριο στις εκτιμήσεις
για τις τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου,
αλλά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ και το επίπεδο
των αποθεμάτων δηλώνεται υψηλό για
την εποχή από περισσότερες επιχειρήσεις
σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Διάγραμμα 2. Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ και στο σύνολο του
Λιανικού Εμπορίου, Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2008
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Αναλυτικά, κατακόρυφη ήταν η πτώση
στις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τις πωλήσεις τους το τελευταίο τρίμηνο, αφού το Νοέμβριο οι μισές επιχειρήσεις ΤΠΕ ανέφεραν υποχώρηση των
πωλήσεών τους, με το αντίστοιχο ισοζύγιο ποσοστών θετικών/ αρνητικών απαντήσεων να περιορίζεται κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες, στις -24. Η επίδοση
αυτή αποτυπώνει την ευρύτερη δυσαρέσκεια που πλήττει και αυτόν τον κλάδο,
ως αποτέλεσμα της γενικευμένης κρίσης που διέπει την οικονομία, γεγονός
που την καθιστά δύσκολα συγκρίσιμη
και με την αντίστοιχη περυσινή (+81 μονάδες). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον
μία πενταετία που καταγράφηκε τόσο
έντονο αρνητικό ισοζύγιο, γεγονός που
υποδηλώνει τη σημαντική κάμψη των
πωλήσεων. Ενδεχομένως το γεγονός,
ότι στην αγορά εμφανίστηκε ένας νέος
“παίκτης” (γνωστή διεθνής αλυσίδα) ο

οποίος στην παρούσα φάση δε συμμετέχει στο δείγμα, να έχει επηρεάσει την
υπόλοιπη αγορά.
Οκτώ στις δέκα εμπορικές επιχειρήσεις
του τομέα ανέφεραν ότι το ύψος των
αποθεμάτων τους το Νοέμβριο ήταν κανονικό για την εποχή, ενώ το 17% έκρινε
τα αποθέματα διογκωμένα, όταν το ποσοστό αυτό τον προηγούμενο μήνα ήταν
μηδενικό. Το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών
των απαντήσεων των επιχειρήσεων του
τομέα διευρύνθηκε έτσι στο +16 από 1 τον Οκτώβριο, επίδοση ωστόσο ευνοϊκότερη από την αντίστοιχη περυσινή
(+26 μονάδες). Αυτό σημαίνει δηλαδή,
ότι παρά τη φετινή κρίση, σημαντικός
αριθμός επιχειρήσεων κατόρθωσε να
ρευστοποιήσει μέρος των αποθεμάτων
του, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι συνέβαινε πέρυσι την ίδια περίοδο. Ένα
σημαντικό ποσοστό (27% από 4% τον
Οκτώβριο) των επιχειρήσεων του Λια-
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Πτώση κατέγραψε και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία
ΤΠΕ το Νοέμβριο του 2008, Διάγραμμα
3, φθάνοντας τις 77,8 μονάδες από τις
83,8 μονάδες τον Οκτώβριο, επίδοση
χαμηλότερη του μακροχρόνιου μέσου
όρου της περιόδου 2000-2007 (98,5
μονάδες). Στην εξέλιξη αυτή συμβάλλουν όλα τα επιμέρους στοιχεία δραστηριότητας που διαμορφώνουν το σχετικό δείκτη.

νικού Εμπορίου ΤΠΕ προέβλεψε πτώση των πωλήσεων τους προσεχείς τρεις
μήνες, εξέλιξη, η οποία συμβαδίζει άλλωστε με τις αρνητικές εκτιμήσεις των
τρεχουσών πωλήσεων και το ευρύτερο δυσοίωνο κλίμα που έχει δημιουργηθεί και δεν αφήνει πολλά περιθώρια
αισιοδοξίας.
Έτσι, το σχετικό ισοζύγιο τελικά διαμορφώθηκε στις +5 μονάδες από τις +26
μονάδες, επίδοση η οποία, όπως και
σε πολλές άλλες περιπτώσεις, διαφέρει κάθετα από την αντίστοιχη περυσινή, όπου σχεδόν ομόφωνα οι επιχειρήσεις προέβλεπαν άνοδο των πωλήσεών
τους, λίγο πριν την εορταστική περίοδο
των Χριστουγέννων (+94 μονάδες το
σχετικό ισοζύγιο). Να σημειωθεί πως
ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (πηγή: ΙΟΒΕ) το Νοέμβριο σταθεροποιήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, στις 55 μονάδες, ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες
16

στο σύνολο της ΕΕ και της Ευρωζώνης
υποχώρησαν οριακά. Η καταναλωτική
εμπιστοσύνη στην Ελλάδα παραμένει
χαμηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες, παρόλο που στις
περισσότερες από αυτές εξασθένησε
το Νοέμβριο.
Οι προβλέψεις των Ελλήνων για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού,
αλλά και την οικονομική κατάσταση της
χώρας κατά τους προσεχείς 12 μήνες
βελτιώθηκε οριακά. Σε ότι αφορά την
πρόθεση αποταμίευσης, αυτή ενισχύεται, με το 20% να δηλώνει, ότι είναι
πιθανό να αποταμιεύσει εντός του επόμενου έτους, ενώ χαμηλή είναι η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές
αγορές τους προσεχείς 12 μήνες. Απαισιόδοξοι είναι οι Έλληνες καταναλωτές
για το επίπεδο της ανεργίας, το οποίο
εκτιμούν ότι θα επιδεινωθεί τους προσεχείς 12 μήνες.

Συγκεκριμένα, υποχώρηση καταγράφηκε τόσο στις τρέχουσες εκτιμήσεις των
επιχειρήσεων του κλάδου για το επίπεδο
των παραγγελιών τους, όσο και στις εκτιμήσεις τους για το ύψος των αποθεμάτων τους, με τις προβλέψεις σχετικά με τη
βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής
να εμφανίζονται περισσότερο δυσοίωνες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Εξάλλου, και στο σύνολο της Βιομηχανίας καταγράφηκε περαιτέρω υποχώρηση το Νοέμβριο, με το σχετικό δείκτη να
βρίσκεται πολύ κοντά σε εκείνον της Βιομηχανίας ΤΠΕ (76,8 μονάδες).
Σημειώνεται, ότι πρόκειται για το τμήμα
του τομέα ΤΠΕ με τη μικρότερη συμβολή
στην εικόνα του τομέα, καθώς ένας πολύ
μικρός αριθμός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε αυτόν. Σχετικά με το επίπεδο
των παραγγελιών τους το τελευταίο τρίμηνο, περισσότερες εξακολούθησαν να
είναι και το Νοέμβριο οι επιχειρήσεις της
Βιομηχανίας ΤΠΕ που έκριναν ότι αυτό
βρίσκεται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα σε σχέση με όσους δηλώνουν το
αντίθετο. Έτσι, το αρνητικό ισοζύγιο ποσοστών διπλασιάστηκε το Νοέμβριο στις
-12 μονάδες. Οι επιχειρήσεις της Βιομηχανίας ΤΠΕ, σχεδόν ομόφωνα έκριναν,
ότι τα αποθέματά τους βρίσκονταν σε κα-

Διάγραμμα 3. Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ΤΠΕ και στο σύνολο της Βιομηχανίας,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2008

νονικά για την εποχή επίπεδα το τελευταίο τρίμηνο, με ένα 2% να δηλώνει ότι
τα βρήκε σχετικά διογκωμένα.
Το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών, το οποίο
κινήθηκε γύρω από το μηδέν τους τελευταίους μήνες, έλαβε θετικό πρόσημο
το Νοέμβριο και διαμορφώθηκε στις +2
μονάδες από τις -5 ποσοστιαίες μονάδες
τον Οκτώβριο. Σχετικά με τις προβλέψεις

Πτώση κατέγραψε ο
δείκτης επιχειρηματικών
προσδοκιών
στη Βιομηχανία ΤΠΕ,
φθάνοντας τις
77,8 μονάδες από
τις 83,8 μονάδες
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της παραγωγής των μεταποιητικών επιχειρήσεων ΤΠΕ για το επόμενο τρίμηνο,
μόλις το 7% αναμένει άνοδο το επόμενο
διάστημα, ενώ το ποσοστό εκείνων που
προέβλεψαν υποχώρηση αυξήθηκε στο
36% (από 29% τον Οκτώβριο). Έτσι, το
αρνητικό ισοζύγιο ποσοστών το Νοέμβριο διευρύνθηκε περαιτέρω, στο -30,
καταγράφοντας πτώση των 7 μονάδων
σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Στόχος του οικονομικού
δελτίου
Σε συνδυασμό με άλλα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον τομέα ΤΠΕ, στόχος
του δελτίου οικονομικής συγκυρίας είναι
να πληροφορεί για την πραγματική κατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας
και τις τάσεις που διαμορφώνονται στον
τομέα ΤΠΕ, να σκιαγραφεί το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι
επιχειρήσεις του κλάδου, να υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών
αποφάσεων. Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, στο πλαίσιο του σχετικού ερευνητικού έργου που εκπόνησε

σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, δημιούργησε
έναν δείκτη οικονομικού κλίματος ειδικά
για τον τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αξιοποιώντας μεθοδολογία
της κοινής εναρμονισμένης έρευνας που
διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(DG ECFIN) στα 27 κράτη-μέλη. Ο δείκτης, ο οποίος θα μετριέται στο εξής από
το Παρατηρητήριο σε συνεργασία με το
ΣΕΠΕ και το ΙΟΒΕ και θα ανακοινώνεται
σε τριμηνιαία βάση, εντάσσει τον τομέα
ΤΠΕ στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ελλάδα,
αποτυπώνοντας:
• την τρέχουσα κατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας,
• καθώς και τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις εξελίξεις
στην αγορά του συγκεκριμένου τομέα
στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος εξετάζει τόσο τους
κλάδους της Βιομηχανίας και του Λιανικού Εμπορίου, όσο και τις Υπηρεσίες.
Σημειώνεται επίσης, ότι στη σύνθεση του
δείκτη λαμβάνεται υπόψη και η άποψη
των καταναλωτών για τη δική τους οικονομική κατάσταση (τρέχουσα αλλά και
μελλοντική), τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας, την πορεία των τιμών,
την ανεργία, την αποταμίευση, αλλά και
την πρόθεσή τους να προβούν σε σημαντικές αγορές εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος. Παράλληλα, για κάθε
έναν από τους εξεταζόμενους κλάδους,
αναπτύχθηκαν αντίστοιχοι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών για το σύνολο της Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών και
του Εμπορίου στον τομέα ΤΠΕ, οι οποίοι
και συγκρίνονται με τους γενικούς δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών για
κάθε τομέα της οικονομίας που εκδίδει
το ΙΟΒΕ.
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