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Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών στον κλάδο

Σ

ε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κινείται ο
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος των
επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που
μελετά το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε συνεργασία
με το ΣΕΠΕ, το ΣΕΠΒΕ και την υποστήριξη
του ΙΟΒΕ, στο 4ο τρίμηνο 2009 και διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις 73,7
μονάδες από τις 95,6 που ήταν το 3ο
τρίμηνο 2009, Διάγραμμα 1. Στην έντονη επιδείνωση συμβάλλουν, κυρίως, οι
τομείς των Υπηρεσιών και του Λιανικού
Εμπορίου ΤΠΕ. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθολική απογοήτευση χαρακτηρίζει τους τελευταίους μήνες την
οικονομική δραστηριότητα στον τομέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως συνέπεια των δυσμενών επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης,
οι οποίες άλλωστε έχουν επηρεάσει και
τους γενικούς δείκτες οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.
Οι θετικές προοπτικές που είχαν διαφανεί το 3ο τρίμηνο 2009, έρχονται τώρα
να ανατραπούν και να υποχωρήσουν
υπό το καθεστώς της αυστηρής επιτήρησης που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις Υπηρεσίες ΤΠΕ οι εκτιμήσεις για
την πορεία των εργασιών των επιχειρήσεων συνεχίζουν να είναι αρνητικές, ενώ
σημειώνεται καθολική υποχώρηση και
στην τρέχουσα ζήτηση. Εντονότερη είναι η απαισιοδοξία για το μέλλον, καθώς επιδεινώνονται σημαντικά οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης στο
επόμενο τρίμηνο. Στο Λιανικό Εμπόριο
ενισχύεται η απαισιοδοξία, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και με τις προβλέψεις για την εξέλιξη
τους επόμενους μήνες να εμφανίζονται
έντονα πτωτικές. Στη Βιομηχανία ΤΠΕ ο
δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών
παραμένει στα ίδια με το προηγούμενο
τρίμηνο επίπεδα. Σημειώνεται ότι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη

υπάρχει αισθητή ανάκαμψη των δεικτών
οικονομικού κλίματος σε αντίθεση με
ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα το 4ο τρίμηνο 2009.

Σε πολύ χαμηλό επίπεδο οι
προσδοκίες στις Υπηρεσίες
ΤΠΕ
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών
στις Υπηρεσίες ΤΠΕ εξασθενεί σημαντικά το 4ο τρίμηνο 2009 και διαμορφώνεται στις 75,2 μονάδες, από τις 101,7
που ήταν το 3ο τρίμηνο, καταγράφοντας
ιστορικά χαμηλό ρεκόρ. Η υποχώρηση
στα επιμέρους στοιχεία δραστηριότητας

των επιχειρήσεων είναι καθολική. Μη
ικανοποιητικές είναι οι εκτιμήσεις για την
τρέχουσα κατάσταση, οι οποίες μειώθηκαν περαιτέρω το 4ο τρίμηνο του 2009.
Η μεγάλη απογοήτευση οφείλεται στην
έντονη μείωση της τρέχουσας ζήτησης, η
οποία επιδρά καθοριστικά στις ιδιαίτερα
αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης.
Έτσι, το 4ο τρίμηνο 2009 είναι εξαιρετικά
δυσοίωνες οι προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία της ζήτησης, σε αντίθεση με
το προηγούμενο τρίμηνο, όπου υπήρχε
μεγάλη αισιοδοξία και επηρέαζε σημαντικά στην ήπια, αλλά θετική εικόνα του
δείκτη. Στο σύνολο του τομέα Υπηρεσι-
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Διάγραμμα 1. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος των επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010.
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Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η τρέχουσα ζήτηση
για την οποία
διατυπώνονταν από
τους περισσότερους
εκτιμήσεις
σταθερότητας,
πλέον κρίνεται ότι
έχει μειωθεί στις
υπηρεσίες ΤΠΕ
ών, η επίδοση συνεχίζει να είναι εξαιρετικά χαμηλή και για το 4ο τρίμηνο 2009,
εμφανίζοντας οριακή πτώση. Ωστόσο, το
σύνολο του τομέα των υπηρεσιών διαμορφώνεται για πρώτη φορά μετά από 3
χρόνια σε επίπεδα υψηλότερα των Υπηρεσιών ΤΠΕ. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα δραστηριότητα της επιχείρησης
συνεχίζουν να επιδεινώνονται, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να εκφράζουν
έντονα τη δυσαρέσκεια τους. Το σχετικό
ισοζύγιο διαμορφώνεται στις -15 μονάδες από τις -11 το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός το οποίο οφείλεται στη σημαντική αύξηση των δυσαρεστημένων
από την τρέχουσα πορεία της επιχείρησής τους. Η εικόνα παραμένει ίδια τόσο
στον τομέα ΤΠΕ, όσο και στους υπόλοιπους κλάδους των υπηρεσιών.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις πλέον κρίνουν ότι η τρέχουσα ζήτηση έχει μειωθεί, ενώ μόνο μια στις πέντε δήλωσε ότι
κινήθηκε ανοδικά. Το σχετικό ισοζύγιο
λαμβάνει αρνητικό πρόσημο και διαμορφώνεται στις -16 μονάδες, λαμβάνοντας τη χαμηλότερη τιμή που είχε ποτέ.

Τεύχος 32

Αντίθετα με τον τομέα ΤΠΕ, στο σύνολο
του τομέα των Υπηρεσιών οι εκτιμήσεις
για την τρέχουσα δραστηριότητα βελτιώνονται οριακά. Αρνητικές είναι και οι
προβλέψεις σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, εφόσον ελάχιστες είναι οι
επιχειρήσεις που προβλέπουν άνοδο το
επόμενο διάστημα. Το σχετικό ισοζύγιο
ποσοστών θετικών/αρνητικών απαντήσεων διαμορφώνεται στις -29 μονάδες
το 4ο τρίμηνο 2009, καταγράφοντας σημαντική πτώση, έχοντας τη χαμηλότερη
επίδοση που υπήρξε ποτέ, Πίνακας 1.
Η ίδια πτωτική τάση παρουσιάζεται και
στο σύνολο των Υπηρεσιών όπου οι
προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης
είναι δυσοίωνες.

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
οι προσδοκίες στο Λιανικό
Εμπόριο ΤΠΕ
Έντονη υποχώρηση των προσδοκιών
σημειώνεται στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ
με τον αντίστοιχο δείκτη να πέφτει κατακόρυφα στις 67 μονάδες το 4ο τρίμηνο, από τις 95,6 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο. Μείωση παρουσιάζεται στις
εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις,
αισθητά πιο σημαντική ύφεση εμφανίζεται στις προβλέψεις για τις πωλήσεις το
επόμενο διάστημα, ενώ τα αποθέματα

παραμένουν σε κανονικά για την εποχή
επίπεδα. Το κλίμα το 4ο τρίμηνο 2009
είναι αρνητικό με διάχυτη απαισιοδοξία,
καθώς οι τρέχουσες πωλήσεις έχουν περιορισθεί και οι προοπτικές για αύξηση
των πωλήσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι δυσμενείς, σε αντίθεση με
το 3ο τρίμηνο 2009, όπου εμφανίζονταν
εξαιρετικά θετικές.
Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στο σύνολο του Λιανικού Εμπορίου παραμένουν
στα ίδια με το 3ο τρίμηνο επίπεδα. Λόγω
της μεγάλης πτώσης στο λιανεμπόριο
ΤΠΕ, ο συνολικός δείκτης βρίσκεται σε
σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, διαφορά η οποία εμφανίζεται πρώτη φορά στα
χρονικά. Συνεχίζεται η πτώση που καταγράφεται στις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τις πωλήσεις τους το τελευταίο τρίμηνο, αφού αυξήθηκε κι άλλο το
ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρουν υποχώρηση των πωλήσεων τους.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσε
ότι μειώθηκαν οι πωλήσεις τους, αποτυπώνοντας έτσι τη δυσαρέσκεια που πλήττει το Λιανεμπόριο ΤΠΕ, Πίνακας 2. Στους
υπόλοιπους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσίασαν επίσης επιδείνωση.
Θετικό παραμένει το γεγονός ότι η πλει-

Θα αυξηθεί (+)
Θα μείνει αμετάβλητη (=)
Θα μειωθεί (-)
Διαφορά (+/ -)

2008
1o τρίμηνο 2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
41
48
32
24
57
48
61
56
2
4
7
20
39
45
25
4

Θα αυξηθεί (+)
Θα μείνει αμετάβλητη (=)
Θα μειωθεί (-)
Διαφορά (+/ -)

2009
1o τρίμηνο 2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
20
38
50
14
52
31
32
43
28
31
18
43
-8
7
32
-29

Πίνακας 1. Η ζήτηση στον τομέα υπηρεσιών ΤΠΕ, (Ποσοστά επιχειρήσεων, σταθμισμένα με απασχόληση),
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010.
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Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών στον κλάδο
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2008
1o τρίμηνο 2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
Θα αυξηθούν (+)
90
85
43
30
Θα μείνουν αμετάβλητες (=)
10
15
57
45
Θα μειωθούν (-)
1
1
1
25
Διαφορά (+/ -)
89
84
42
5
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2009
1o τρίμηνο 2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
Θα αυξηθούν (+)
18
30
39
0
Θα μείνουν αμετάβλητες (=)
46
57
54
42
Θα μειωθούν (-)
37
13
7
58
Διαφορά (+/ -)
-19
17
32
-58
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Πίνακας 2. Οι πωλήσεις στον τομέα λιανικού εμπορίου ΤΠΕ, (Ποσοστά επιχειρήσεων, σταθμισμένα
με απασχόληση), Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010.

Θα αυξηθεί (+)
Θα μείνει αμετάβλητη (=)
Θα μειωθεί (-)
Διαφορά (+/ -)

1o τρίμηνο
29
50
21
9
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Θα αυξηθεί (+)
Θα μείνει αμετάβλητη (=)
Θα μειωθεί (-)
Διαφορά (+/ -)

2008
1o τρίμηνο 2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
39
33
21
4
44
48
56
56
18
19
23
40
21
14
-3
-36
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2009
2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
14
5
0
62
87
100
24
8
0
-10
-3
0

οψηφία των επιχειρήσεων του τομέα
ΤΠΕ που δραστηριοποιούνται στο Λιανικό Εμπόριο αναφέρουν ότι το ύψος των
αποθεμάτων τους είναι σε κανονικά για
την εποχή επίπεδα. Το σχετικό ισοζύγιο
διευρύνεται και διαμορφώνεται στις -21
μονάδες το 4ο τρίμηνο, μειωμένο κατά 17
μονάδες σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2009
του τομέα ΤΠΕ. Στο σύνολο των κλάδων
του Λιανικού Εμπορίου τα αποθέματα
καταγράφουν μικρή διόγκωση. Εντελώς
απαισιόδοξες παρουσιάζονται οι προοπτικές των εμπορικών επιχειρήσεων για τις
προσεχείς πωλήσεις, με 3 στις 5 επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου ΤΠΕ να προβλέ-

πουν μείωση των πωλήσεων, τους προσεχείς τρεις μήνες. Το σχετικό ισοζύγιο
λαμβάνει αρνητικό πρόσημο και επίδοση,
η οποία δεν έχει εμφανισθεί ξανά. Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων
και στο σύνολο του Λιανικού Εμπορίου
παρουσιάζονται εξασθενημένες.

Οι προσδοκίες στον τομέα
της Βιομηχανίας ΤΠΕ παραμένουν στα ίδια επίπεδα
Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών το 4ο τρίμηνο 2009 διαμορφώνεται
στις 72,9 μονάδες, σημειώνοντας οριακή

Οι προβλέψεις για την πορεία και των παραγγελιών και της ζήτησης παραμένουν
αρνητικές, όπου 2 στις 3 επιχειρήσεις της
Βιομηχανίας ΤΠΕ κρίνουν ότι το επίπεδο των παραγγελιών βρίσκεται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με 1 στις 3 να
εκτιμά ότι είναι σε κανονικά για την εποχή
επίπεδα. Το σχετικό ισοζύγιο ενισχύεται
οριακά κατά 2 μονάδες και αγγίζει τις -62,
με τους απαισιόδοξους να υπερτερούν
έναντι των αισιόδοξων. Το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης παραμένει
χαμηλό και στο σύνολο των κλάδων της
Βιομηχανίας. Όλες οι επιχειρήσεις της Βιομηχανίας ΤΠΕ το 4ο τρίμηνο 2009 εκτιμούν ότι τα αποθέματά τους βρίσκονται
σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
Το σχετικό ισοζύγιο λαμβάνει αρνητικό
πρόσημο για πρώτη φορά μετά από ένα
χρόνο. Στο σύνολο της Βιομηχανίας τα
αποθέματα παραμένουν στα ίδια σχετικά υψηλά επίπεδα, αλλά θετικό είναι το
γεγονός ότι δεν διογκώνονται περισσότερο. Όλες οι επιχειρήσεις στη βιομηχανία
ΤΠΕ εκτιμούν ότι η παραγωγή τους θα
παραμείνει σταθερή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, Πίνακας 3. Στο σύνολο της Βιομηχανίας η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων, επίσης, προσδοκεί σταθερότητα για το επόμενο τρίμηνο.
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Πίνακας 3. Η παραγωγή στον τομέα βιομηχανίας ΤΠΕ, (Ποσοστά επιχειρήσεων, σταθμισμένα με
απασχόληση), Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010.

άνοδο (72,3 μονάδες 2ο τρίμηνο 2009).
Οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο της
ζήτησης δεν μεταβλήθηκαν σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο
παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι το επίπεδο των αποθεμάτων είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα
και προβλέπουν ότι η παραγωγή δεν θα
μεταβληθεί τους προσεχείς μήνες. Για το
σύνολο της Βιομηχανίας, αν και καταγράφεται επιδείνωση των προσδοκιών,
ο αντίστοιχος δείκτης συνεχίζει να βρίσκεται, έστω και οριακά, σε υψηλότερα
επίπεδα από το δείκτη κλίματος των επιχειρήσεων μεταποίησης ΤΠΕ, για τρίτο
συνεχές τρίμηνο.
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