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Βελτίωση εμφάνισε ο Δείκτης Οικονομικού  

Aνοδος καταγράφηκε στον κλάδο 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά το 2ο τρίμηνο 
του 2009, σύμφωνα με το Παρατηρητή-
ριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος αυξή-
θηκε κατά 8,2 μονάδες και διαμορφώ-
θηκε κατά μέσο όρο στις 91,7 μονάδες 
(83,5 μονάδες το 1ο τρίμηνο). 

Βελτίωση προσδοκιών
στις Υπηρεσίες

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών 
στις Υπηρεσίες ΤΠΕ το 2ο τρίμηνο του 
2009 κατέγραψε, για πρώτη φορά μετά 
από ενάμιση χρόνο, άνοδο σε σχέση με 
το 1ο τρίμηνο του 2009 και διαμορφώ-
θηκε στις 98,2 μονάδες από 87,5 που 
ήταν το 1ο τρίμηνο, Διάγραμμα 1. Αν 
και ο δείκτης παραμένει ακόμα σε χαμη-
λά επίπεδα, διαφαίνεται βελτίωση των 
προσδοκιών και το αρνητικό κλίμα, που 
επικρατεί από το 1ο τρίμηνο του 2008, 
αρχίζει να ανακάμπτει. 
Oι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάστα-
ση της επιχείρησης και της ζήτησης βελ-
τιώθηκαν αισθητά, ενώ θετικές είναι και 
οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη 
εξέλιξη της ζήτησης. Οι Υπηρεσίες ΤΠΕ 
παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα σε 
σχέση με το σύνολο του τομέα Υπηρεσι-
ών. Μία (1) στις τρείς (3) επιχειρήσεις δή-
λωσαν πως η κατάσταση της επιχείρησής 
τους βελτιώθηκε. 

Το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών θετικών/
αρνητικών απαντήσεων έλαβε, αν και 
οριακά, θετικό πρόσημο, μετά την αρ-
νητική επίδοση που είχε καταγραφεί το 
1ο τρίμηνο του 2009. Περισσότερες εί-
ναι οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι η 
τρέχουσα ζήτηση αυξήθηκε σε σχέση 
με αυτές που απάντησαν ότι κινήθηκε 
καθοδικά. Έτσι, το σχετικό ισοζύγιο έλα-
βε θετικό πρόσημο και διαμορφώθη-
κε στις 4 ποσοστιαίες μονάδες, αν και 

αποκλίνει σημαντικά ακόμα από την 
αντίστοιχη περυσινή (45 μονάδες). Αντί-
θετα με το σύνολο του τομέα των Υπη-
ρεσιών οι επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ 
δηλώνουν ότι η ζήτηση για προϊόντα/ 
υπηρεσίες αυξήθηκε. Αισιόδοξες είναι 
προβλέψεις σχετικά με τη ζήτηση τους 
επόμενους μήνες, με το 38% των επιχει-
ρήσεων να προβλέπει άνοδο το επόμε-
νο διάστημα έναντι 20% το 1ο τρίμηνο. 
Το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών θετικών/ 
αρνητικών απαντήσεων διαμορφώνεται 
στις 7 μονάδες το 2ο τρίμηνο του 2009, 
καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέ-

ση με το μέσο όρο των προβλέψεων του 
προηγούμενου τριμήνου (-8 μονάδες).

Δύσκολο 2ο τρίμηνο και αισιο-
δοξία για τις προσεχείς πωλή-
σεις στο Λιανικό εμπόριο 

Βελτίωση καταγράφηκε στο κλίμα που 
επικρατεί στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ μετά 
από δύο χρόνια, με το Δείκτη Επιχειρη-
ματικών Προσδοκιών να διαμορφώνεται 
στις 91,5 μονάδες το 2ο τρίμηνο του 2009 
σε σχέση με τις 83,4 μονάδες που ήταν 
το προηγούμενο τρίμηνο, Διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 2. Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ και στο σύνολο
του Λιανικού Εμπορίου, Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009

Διάγραμμα 1. Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ και στο σύνολο των Υπηρεσιών, 
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009
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Κλίματος στον κλάδο ΤΠΕ το 2ο τρίμηνο του 2009 

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των 
εξαιρετικά θετικών προβλέψεων των 
επιχειρήσεων όσον αφορά τις προοπτι-
κές των πωλήσεων τους για το αμέσως 
επόμενο διάστημα. Το σύνολο του Λια-
νεμπορίου σημείωσε επίσης, σημαντική 
βελτίωση και παρότι είχε μεγαλύτερη πο-

σοστιαία αύξηση, ο δείκτης Επιχειρημα-
τικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο 
ΤΠΕ παραμένει και αυτό το τρίμηνο σε 
υψηλότερα επίπεδα. Κατακόρυφη πτώση 
καταγράφηκε στις εκτιμήσεις των επιχει-
ρήσεων σχετικά με τις πωλήσεις τους το 
τελευταίο τρίμηνο, αφού πάνω από το 
60% των επιχειρήσεων ανέφεραν υπο-
χώρηση των πωλήσεών τους. 

Αισιόδοξες παρουσιάστηκαν οι προοπτι-
κές των εμπορικών επιχειρήσεων για τις 
προσεχείς πωλήσεις. Σχεδόν μία (1) στις 
τρείς (3) επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου 
ΤΠΕ προβλέπουν αύξηση των πωλήσε-
ων τους προσεχείς τρεις μήνες. Το σχε-
τικό ισοζύγιο λαμβάνει θετικό πρόση-
μο και διαμορφώνεται στις 17 μονάδες, 
από τις -19 το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε χαμηλά επίπεδα οι 
παραγγελίες στη Βιομηχανία 

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών 
στη Βιομηχανία ΤΠΕ κατέγραψε οριακή 
πτώση το 2ο τρίμηνο του 2009, φθάνο-
ντας τις 68,9 μονάδες από τις 70,6 μο-
νάδες το προηγούμενο τρίμηνο, σημει-
ώνοντας τη χαμηλότερη επίδοση των 

τελευταίων τεσσάρων (4) ετών, Διάγραμ-
μα 3. Θετικό είναι το γεγονός ότι μειώθη-
κε το ποσοστό εκείνων που κρίνουν ότι 
τα αποθέματα είναι υψηλά για την εποχή 
επίπεδα και είναι περισσότερες οι επιχει-
ρήσεις που τα εκτιμούν ως ’’κανονικά’’ 
(90%). Στο σύνολο της Βιομηχανίας κα-
ταγράφηκε άνοδος στο Δείκτη Επιχειρη-
ματικών προσδοκιών σημειώνοντας τιμή 
κατ’ ελάχιστον υψηλότερη από το δείκτη 
κλίματος των επιχειρήσεων μεταποίησης 
ΤΠΕ. Υπενθυμίζεται πάντως ότι πρόκειται 
για το τμήμα του τομέα ΤΠΕ με τη μικρότε-
ρη συμβολή στο γενικό δείκτη κλίματος, 
καθώς ένας πολύ μικρός αριθμός επιχει-
ρήσεων δραστηριοποιείται σε αυτόν. 

Σχετικά με το επίπεδο των παραγγελι-
ών το τελευταίο τρίμηνο, οι επιχειρήσεις 
της Βιομηχανίας ΤΠΕ εξακολούθησαν και 
στο 2ο τρίμηνο να κρίνουν ότι αυτό βρί-
σκεται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα 
σε σχέση με όσους δηλώνουν το αντί-
θετο. Το αρνητικό ισοζύγιο ποσοστών 
παρέμεινε σχεδόν στα ίδια, με το 1ο τρί-
μηνο του 2009, επίπεδα. Το τρέχον επί-
πεδο παραγγελιών και ζήτησης παρέμει-
νε χαμηλό και στο σύνολο των κλάδων 
της Βιομηχανίας. Εννέα (9) στις δέκα (10) 
επιχειρήσεις του τομέα Βιομηχανίας ΤΠΕ, 
έκριναν στο 2ο τρίμηνο του 2009 ότι τα 
αποθέματά τους βρίσκονται σε κανονικά 
για την εποχή επίπεδα. 

Το σχετικό ισοζύγιο κινήθηκε στο 2ο τρί-
μηνο καθοδικά στις 10 μονάδες. Το σύνο-
λο της Βιομηχανίας ακολούθησε την ίδια 
πορεία, καθώς φαίνεται να αποκλιμακώ-
νονται τα αποθέματα. Έξι (6) στις δέκα (10) 
μεταποιητικές επιχειρήσεις ΤΠΕ σχετικά 
με τις προβλέψεις της παραγωγής τους για 
το επόμενο τρίμηνο εκτιμούν σταθερότη-
τα. Στο σύνολο της Βιομηχανίας αντίθετα 
σημειώθηκε αισθητή ανάκαμψη στις προ-
βλέψεις της παραγωγής για το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα. 

Διάγραμμα 3. Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ΤΠΕ και στο σύνολο της Βιομηχανίας, 
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009

O δείκτης 

επιχειρηματικών 

προσδοκιών στις 

υπηρεσίες ΤΠΕ 

κατέγραψε άνοδο 

σε σχέση με το 1ο 

τρίμηνο του 2009 και 

διαμορφώθηκε στις 

98,2 μονάδες

από 87,5




