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• Στις Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) η άνοδος οφείλεται στις θετικές προβλέψεις
για την εξέλιξη της ζήτησης στο επόμενο τρίμηνο, οι οποίες ενισχύθηκαν
σημαντικά, καθώς και στις εκτιμήσεις
για την τρέχουσα ζήτηση, η οποία παρέμεινε θετική.
• Στο Λιανικό Εμπόριο ανακάμπτουν αισθητά οι προβλέψεις των επιχειρήσεων ΤΠΕ, όσον αφορά τις προοπτικές
των πωλήσεων τους για το αμέσως
επόμενο διάστημα.
• Στη Βιομηχανία ΤΠΕ ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών σημείωσε για
πρώτη φορά μετά από 2 σχεδόν χρόνια
άνοδο, η οποία οφείλεται κυρίως στον
περιορισμό των αρνητικών προβλέψεων για την εξέλιξη της παραγωγής.
• Η καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία,
επίσης, επηρεάζει τον γενικό δείκτη κλίματος ΤΠΕ, παρουσίασε ανάκαμψη.

Κλάδος Υπηρεσιών ΤΠΕ

Δ

ιατηρήθηκε η βελτίωση που παρατηρήθηκε στο προηγούμενο τρίμηνο του 2009 στον κλάδο των νέων
τεχνολογιών. Σύμφωνα με το Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, που μελετά το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ, το
ΣΕΠΒΕ και την υποστήριξη του ΙΟΒΕ, το
3ο τρίμηνο του 2009, ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στις 95,6 μονάδες (91,7 το
2ο τρίμηνο), Διάγραμμα 1.
Όλοι οι επιμέρους τομείς που συμβάλλουν
στη διαμόρφωση του δείκτη παρουσιάζουν βελτίωση το 3ο τρίμηνο του 2009:

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ παρουσίασε ήπια
άνοδο και διαμορφώθηκε στις 101,7 μονάδες το 3ο τρίμηνο του 2009, από 98,2
που ήταν το 2ο τρίμηνο. Αν και ο δεί-
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Διάγραμμα 1. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος του κλάδου ΤΠΕ το 3ο τρίμηνο του 2009,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009

Επιχε ιρήσ ε ι ς του κλάδ ου ΤΠΕ

Ανοδική (+)
Στάσιμη (=)
Πτωτική (-)
Διαφορά (+/ -)

1o τρίμηνο
49
47
4
45

2008
2o τρίμηνο
49
46
5
45

4o τρίμηνο
29
58
13
16

τικών Προσδοκιών στις

3ο τρίμηνο
30
44
26
4

4ο τρίμηνο

σίασε ήπια άνοδο και

2009
Ανοδική (+)
Στάσιμη (=)
Πτωτική (-)
Διαφορά (+/ -)

1ο τρίμηνο
23
52
25
-2

2ο τρίμηνο
31
43
26
4

Πίνακας 1. Επιχειρήσεις Υπηρεσιών ΤΠΕ - Ζήτηση τους τελευταίους 3 μήνες (Ποσοστά επιχειρήσεων,
σταθμισμένα με απασχόληση), Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009

κτης παραμένει ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, διαφαίνεται να υπάρχει βελτίωση
των προσδοκιών και το αρνητικό κλίμα
- που επικρατεί από το 1ο τρίμηνο του
2008 - αρχίζει να ανακάμπτει. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται αποκλειστικά
στις αισιόδοξες προβλέψεις των επιχειρήσεων ΤΠΕ σχετικά με τη ζήτηση τους
επόμενους μήνες.
Αντιθέτως, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης επιδεινώθηκαν και πάλι με την τρέχουσα ζήτηση
να παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο. Στο σύνολο
του κλάδου Υπηρεσιών αν και υπήρξε
οριακή άνοδος, η επίδοση συνέχισε να
είναι εξαιρετικά χαμηλή και για το 3ο τρίμηνο του 2009. Οι Υπηρεσίες ΤΠΕ παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση
με το σύνολο του κλάδου Υπηρεσιών με
τη διαφορά να διευρύνεται μεταξύ τους.
Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης επιδεινώθηκαν. Αν
και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (6
στις 10) δήλωσε ότι η τρέχουσα δραστηριότητά τους παραμένει η ίδια, το γεγονός ότι το ποσοστό των ικανοποιημένων
από την τρέχουσα πορεία της επιχείρησής μειώθηκε κατά πολύ κι επανήλθε
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Ο Δείκτης Επιχειρημα-

3o τρίμηνο
36
56
8
28

στα ίδια με το 1ο τρίμηνο επίπεδα επιδρά
αρνητικά. Το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών
θετικών/ αρνητικών απαντήσεων έλαβε
και πάλι αρνητικό πρόσημο, γεγονός το
οποίο οφείλεται στη σημαντική μείωση
των ικανοποιημένων από την τρέχουσα
πορεία της επιχείρησής τους. Η εικόνα
παρέμεινε ίδια τόσο στον κλάδο ΤΠΕ,
όσο και στους υπόλοιπους κλάδους των
υπηρεσιών.
Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση
παρέμειναν στα ίδια με το προηγούμενο τρίμηνο επίπεδα, με περίπου 1 στις 3
επιχειρήσεις ΤΠΕ να δηλώνουν ότι έχει
αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο. Περισσότερες, αν και με μικρή διαφορά, παρέμειναν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι
η τρέχουσα ζήτηση αυξήθηκε σε σχέση
με αυτές που απάντησαν ότι κινήθηκε
καθοδικά. Το σχετικό ισοζύγιο έλαβε το
ίδιο θετικό πρόσημο των 4 ποσοστιαίων
μονάδων, παραμένοντας σε πολύ χαμηλά ακόμα επίπεδα, Πίνακας 1. Αντίθετα με τον κλάδο ΤΠΕ στο σύνολο του
κλάδου των Υπηρεσιών οι αρνητικές
εκτιμήσεις για την τρέχουσα δραστηριότητα διευρύνθηκαν περισσότερο. Ιδιαίτερα αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις
σχετικά με τη ζήτηση τους επόμενους

Υπηρεσίες ΤΠΕ παρουδιαμορφώθηκε στις
101,7 μονάδες το
3ο τρίμηνο του 2009,
από 98,2 που ήταν
το 2ο τρίμηνο
μήνες, με τις μισές επιχειρήσεις να προβλέπουν άνοδο το επόμενο διάστημα.
Το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών θετικών/
αρνητικών απαντήσεων διαμορφώθηκε στις 32 μονάδες το 3ο τρίμηνο του
2009, καταγράφοντας σημαντική άνοδο, επίδοση η οποία ξεπέρασε και την
αντίστοιχη του 2008 (+25 μονάδες). Στο
σύνολο των Υπηρεσιών, οι προβλέψεις
για την πορεία της ζήτησης και αυτό το
τρίμηνο ήταν δυσμενέστερες σε σχέση
με τον κλάδο ΤΠΕ καθώς κυριάρχησαν
οι απαισιόδοξες προβλέψεις.

Κλάδος Λιανικού Εμπορίου
ΤΠΕ
Ενισχύθηκε περαιτέρω το κλίμα στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών διαμορφώθηκε στις
95,6 μονάδες το 3ο τρίμηνο του 2009
ενισχυμένος κατά 5 μονάδες σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων ΤΠΕ για τις πωλήσεις ήταν εξαιρετικά θετικές, ενώ ελαφρά
αποκλιμάκωση σημειώθηκε στα αποθέ-
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Βελτίωση του Οικονομικού Κλίματος στις Επιχειρήσεις
του κλάδου ΤΠΕ

Ν

βελτίωση το 3ο τρίμηνο του 2009 και για
πρώτη φορά, αν και οριακά, μετά το 2002

Ρ

Λιανικού Εμπορίου σημείωσαν σημαντική

Υ

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στο σύνολο του

Ε

Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ματα. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που
δήλωσαν πτώση στις τρέχουσες πωλήσεις τους μεγάλωσε, φθάνοντας πλέον
στα ιστορικά χαμηλά επίπεδά του, που
είχαν να εμφανισθούν από το 2002. Οι
επιχειρηματικές προσδοκίες στο σύνολο του Λιανικού Εμπορίου σημείωσαν
σημαντική βελτίωση το 3ο τρίμηνο του
2009 και για πρώτη φορά, αν και οριακά, μετά το 2002 βρέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τον κλάδο ΤΠΕ. Συνεχίστηκε η πτώση που καταγράφηκε στις
εκτιμήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με
τις πωλήσεις τους το τελευταίο τρίμηνο,

αφού αυξήθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέφεραν υποχώρηση των
πωλήσεών τους. Καμία επιχείρηση του
κλάδου ΤΠΕ δεν δήλωσε ότι αυξήθηκαν
οι πωλήσεις της. Η επίδοση αυτή αποτύπωσε τη δυσαρέσκεια που πλήττει το
Λιανεμπόριο ΤΠΕ για την τρέχουσα πορεία των πωλήσεων.
Αντιθέτως, στους υπόλοιπους κλάδους
του Λιανικού Εμπορίου οι εκτιμήσεις για
την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσίασαν σημαντική ανάκαμψη το 3ο τρίμηνο. Επτά στις δέκα
επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ που δρα-

Ακόμα πιο αισιόδοξες παρουσιάζονται οι
προοπτικές των εμπορικών επιχειρήσεων για τις προσεχείς πωλήσεις, εφόσον
2 στις 5 επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου
ΤΠΕ προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων τους προσεχείς τρεις μήνες. Το σχετικό ισοζύγιο σχεδόν διπλασιάστηκε και
διαμορφώθηκε στις 32 μονάδες, από τις
17 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων
εμφανίστηκαν δυσμενέστερες στο σύνολο του Λιανικού Εμπορίου με οριακή
επιδείνωση. Ανακόπηκε η πτωτική πορεία των επιχειρηματικών προσδοκιών
στη Βιομηχανία ΤΠΕ. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών το 3ο τρίμηνο του
2009 κατέγραψε, για πρώτη φορά μετά
από 2 χρόνια, άνοδο και διαμορφώθηκε στις 72,3 μονάδες από 68,9 που ήταν
το 2ο τρίμηνο. Πιο αισιόδοξες ήταν οι
προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς μήνες. Αισθητή βελτίωση υπήρξε όσον αφορά το επίπεδο
των αποθεμάτων, αφού η πλειονότητα
των επιχειρήσεων δήλωσε, ότι βρίσκονται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο της
ζήτησης υποχώρησαν ελαφρώς.
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βρέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα

στηριοποιούνται στο Λιανικό Εμπόριο
ανέφεραν ότι το ύψος των αποθεμάτων
τους ήταν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών των
απαντήσεων του κλάδου ΤΠΕ έλαβε αρνητικό πρόσημο, σηματοδοτώντας την
πιο ευνοϊκή επίδοση, η οποία είχε να
εμφανισθεί εδώ και 2 χρόνια, για το σύνολο των κλάδων του Λιανικού Εμπορίου (συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ),
Πίνακας 2.
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Κλάδος Βιομηχανίας ΤΠΕ
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Στο σύνολο της Βιομηχανίας καταγράφηκε άνοδος στο Δείκτη Επιχειρηματικών
προσδοκιών σημειώνοντας τιμή υψηλότερη από το δείκτη κλίματος των επιχει10

ρήσεων μεταποίησης ΤΠΕ. Υπενθυμίζεται πάντως ότι πρόκειται για το τμήμα
του κλάδου ΤΠΕ με τη μικρότερη συμβολή στο γενικό δείκτη κλίματος, καθώς
ένας πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων

δραστηριοποιείται σε αυτόν. Οι αρνητικές προβλέψεις για την πορεία και των
παραγγελιών και της ζήτησης ενισχύθηκαν ελαφρώς. Το 3ο τρίμηνο, περίπου 2
στις 3 επιχειρήσεις της Βιομηχανίας ΤΠΕ

Eπτά στις δέκα επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ
που δραστηριοποιούνται στο Λιανικό
Εμπόριο ανέφεραν ότι το ύψος των αποθεμάτων
τους ήταν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα

Υψηλό για την εποχή (+)
Κανονικό για την εποχή (=)
Χαμηλό για την εποχή (-)
Διαφορά (+/ -)

1o τρίμηνο
47
53
0
47

Υψηλό για την εποχή (+)
Κανονικό για την εποχή (=)
Χαμηλό για την εποχή (-)13
Διαφορά (+/ -)
6

1ο τρίμηνο
20
67
22
0

2008
2o τρίμηνο
10
82
8
3

3o τρίμηνο
31
69
1
30

4o τρίμηνο
14
82
3
11

3ο τρίμηνο
14
68

4ο τρίμηνο

2009
2ο τρίμηνο
22
57
18
-4

Πίνακας 2. Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου ΤΠΕ - Επίπεδο αποθεμάτων τους τελευταίους 3 μήνες
(Ποσοστά επιχειρήσεων, σταθμισμένα με απασχόληση),
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009

Υψηλό για την εποχή (+)
Κανονικό για την εποχή (=)
Χαμηλό για την εποχή (-)
Διαφορά (+/ -)

1o τρίμηνο
0
88
12
-12

Υψηλό για την εποχή (+)
Κανονικό για την εποχή (=)
Χαμηλό για την εποχή (-)
Διαφορά (+/ -)

1ο τρίμηνο
21
79
0
21

2008
2o τρίμηνο
0
80
20
-20

3o τρίμηνο
0
100
0
0

4o τρίμηνο
3
96
2
1

3ο τρίμηνο
1
96
3
-3

4ο τρίμηνο

2009
2ο τρίμηνο
10
90
0
10

Πίνακας 3. Επιχειρήσεις Βιομηχανίας ΤΠΕ - Επίπεδο αποθεμάτων τους τελευταίους 3 μήνες (Ποσοστά επιχειρήσεων, σταθμισμένα με απασχόληση), Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009
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έκριναν ότι το επίπεδο των παραγγελιών
βρίσκεται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με όλες τις υπόλοιπες να εκτιμούν
ότι είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το σχετικό ισοζύγιο διευρύνεται
περισσότερο, με τους απαισιόδοξους να
υπερτερούν έναντι των αισιόδοξων. Το
τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης παρέμεινε χαμηλό και στο σύνολο
των κλάδων της Βιομηχανίας. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων της Βιομηχανίας ΤΠΕ και το 3ο τρίμηνο του 2009 εξακολούθησε να εκτιμά ότι τα αποθέματά
τους βρίσκονται σε φυσιολογικά για την
εποχή επίπεδα.
Παρά την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατεί όσον αφορά το επίπεδο της ζήτησης, ο δείκτης των αποθεμάτων έχει
έντονη πτώση και διαμορφώθηκε στις -3
μονάδες (από +10 το 2ο τρίμηνο) υποδηλώνοντας ότι είναι περισσότεροι εκείνοι
που εκτιμούν χαμηλότερα του κανονικού για την εποχή αποθέματα, Πίνακας
3. Το σχετικό ισοζύγιο λαμβάνει αρνητικό πρόσημο για πρώτη φορά μετά από
ένα χρόνο. Το σύνολο της Βιομηχανίας
ακολούθησε την ίδια πορεία, καθώς φαίνεται να αποκλιμακώνονται τα αποθέματα. Οι προβλέψεις για την παραγωγή
τους προσεχείς μήνες κατέγραψαν ήπια
άνοδο. Γεγονός που οφείλεται κυρίως
στο ότι περιορίστηκε το ποσοστό των μεταποιητικών επιχειρήσεων ΤΠΕ που αναμένει πτώση στην παραγωγή (8% από
24% που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο).
Το σχετικό ισοζύγιο παρέμεινε αρνητικό
εφόσον ήταν λιγότερες οι επιχειρήσεις οι
οποίες αναμένουν άνοδο της παραγωγής τους από αυτές που δήλωσαν ότι θα
μειωθεί. Οι περισσότερες πάντως επιχειρήσεις περιμένουν σταθερότητα. Αντίθετα, στο σύνολο της Βιομηχανίας σημειώθηκε αισθητή ανάκαμψη στις προβλέψεις
της παραγωγής για το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα.
11

