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Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους
τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες
αποτελούν µέρος του κοινού εναρµονισµένου προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG
ECFIN) και τα αποτελέσµατά τους χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη οικονοµικού
κλίµατος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δηµοσιεύονται αναλυτικά στις
εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλύσεις που δηµοσιεύονται κάθε µήνα µε τη µορφή
αυτής της έκδοσης στηρίζονται στα πρωτογενή, αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1000
επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό δείγµα 1500 καταναλωτών, όπως προκύπτουν από τις
έρευνες που διεξάγει αποκλειστικά και µόνο το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασµό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επόµενο δελτίο: 4 Απριλίου 2013

2

Φεβρουάριος 2013

ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: EE-27, ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΕΛΛΑ∆Α
Ε.Ε – ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΕ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται ελαφρά και τον Φεβρουάριο, για τέταρτο κατά σειρά µήνα, τόσο
στην Ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ1, µε το σχετικό δείκτη να κερδίζει από 1,6 και 1,2 µονάδες
αντίστοιχα, φθάνοντας στις 91,1 και 92,0 µονάδες. Παρά την άνοδο, ο δείκτης απέχει ακόµη από
το µακροχρόνιο µέσο όρο του. Η βελτίωση του κλίµατος εκπορεύεται κυρίως από τις Υπηρεσίες
και την Βιοµηχανία, αλλά και από τη µικρή άνοδο της καταναλωτικής εµπιστοσύνης. Αντίθετα, στις
Κατασκευές και το Λιανεµπόριο, οι σχετικοί δείκτες υποχωρούν ελαφρά, τόσο στην ΕΕ, όσο και
στην Ευρωζώνη. Αναλυτικότερα:
Στη Βιοµηχανία, ο δείκτης κλίµατος βελτιώνεται στην ΕΕ (+2,2) και την Ευρωζώνη (+2,6), ενώ και
στις Υπηρεσίες, η βελτίωση συνεχίζεται ακάθεκτη από τον Οκτώβριο, λιγότερο στην ΕΕ (+0,9) και
περισσότερο στην Ευρωζώνη (+2,3). Στο Λιανικό Εµπόριο, ο αντίστοιχος δείκτης περιορίζεται στην
ΕΕ (-0,8) και οριακά στην Ευρωζώνη (-0,5), ενώ στις Κατασκευές σηµειώνεται επίσης υποχώρηση
του κλίµατος και στις δύο ζώνες (-0,4 και -1,3 σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα). Τέλος, ο δείκτης
Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης ανακάµπτει οριακά, τόσο στην ΕΕ, όσο και την Ευρωζώνη (+0,3).
Αναλυτικότερα:
•

Στη Βιοµηχανία, οι δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών διαµορφώνονται στις -10,8 και -11,2
µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής, όπως
και οι εκτιµήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης βελτιώνονται και στις δύο ζώνες, ενώ
οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα σηµειώνουν οριακή αποκλιµάκωση στην ΕΕ, παραµένοντας
αµετάβλητες στην Ευρωζώνη.

•

Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών ανακάµπτουν ελαφρά, στις -6,9 µονάδες στην ΕΕ και
στις -5,4 µονάδες στην Ευρωζώνη2. Οι αρνητικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την
τρέχουσα δραστηριότητά τους περιορίζονται κατά 3-4 σχεδόν µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη,
ενώ και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση βελτιώνονται ελαφρά και στις δύο ζώνες. Τέλος,
οι αρνητικές προβλέψεις των επιχειρήσεων για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης
υποχωρούν στην Ευρωζώνη, αλλά βελτιώνονται ήπια στην ΕΕ.

•

Στο Λιανικό Εµπόριο, οι σχετικοί δείκτες κινούνται στις -10,2 και -16 µονάδες αντίστοιχα σε ΕΕ
και Ευρωζώνη. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα επιχειρηµατική δραστηριότητα
µεταβάλλονται αρνητικά, οριακά στην Ευρωζώνη και κατά 3 περίπου µονάδες στην ΕΕ, ενώ
στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα σηµειώνεται ελαφρά διόγκωση στην ΕΕ και ανάλογη
αποκλιµάκωση στην Ευρωζώνη. Τέλος, µικρή βελτίωση καταγράφει ο δείκτης των προβλέψεων
για τις πωλήσεις τους επόµενους µήνες στην ΕΕ, αλλά αντίθετα υποχωρεί ελαφρά στην
Ευρωζώνη.

1

Σηµείωση DG-ECFIN: λόγω της ετήσιας ανανέωσης του σχετικού βάρους ανά χώρα και της συµπερίληψης του 2012
στο κανονικοποιηµένο δείγµα (1990-2012), τα στοιχεία έχουν αναθεωρηθεί για τις προηγούµενες περιόδους.
Συγκεκριµένα, τα στοιχεία στο δείγµα έχουν εν γένει αναθεωρηθεί προς τα πάνω, σε επίπεδο ∆είκτη Οικονοµικού
Κλίµατος, τόσο στο σύνολο (ΕΕ, Ευρωζώνη), όσο και ανά κράτος.
2 Τα στοιχεία Υπηρεσιών της Γερµανίας έχουν αναθεωρηθεί, ώστε να είναι πλήρως εναρµονισµένα µε την κατά NACE
Rev. 2 στατιστική ταξινόµηση, γεγονός το οποίο επέβαλλε τις αντίστοιχες αναθεωρήσεις των στοιχείων και στο σύνολο
του δείκτη Υπηρεσιών της ΕΕ και της Ευρωζώνης και κατ’ επέκταση στο σύνολο του ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος της ΕΕ
και της Ευρωζώνης.
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Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στην ΕΕ κινείται στις -30,3 µονάδες και
στις -29,8 µονάδες στην Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών υποχωρούν
ελαφρά και στις δύο ζώνες, µε τις προβλέψεις για την απασχόληση να κινούνται στα ίδια
σχεδόν επίπεδα στην ΕΕ και να εξασθενούν ήπια στην Ευρωζώνη.
Πίνακας 1: ∆είκτες Οικονοµικού Κλίµατος (1990-2011=100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία)
Μέσος όρος

ΕΕ-27
Ευρωζώνη
Ελλάδα

Min
67,2
Μαρ-09
69,8
Μαρ-09
74,4
Μαρ-09

Max
114,1
Ιουν-07
113,5
Ιαν-01
111,9
Απρ-04

2001-2012

2008

2009

2010

2011

2012

99,1

93,9

79,8

101,7

101,0

90,7

98,5

94,1

80,8

101,1

101,7

90,2

96,1

98,6

82,0

82,0

80,6

80,0

2012
ΕΕ-27
Ευρωζώνη
Ελλάδα

Ι
93,8

Φ
95,0

Μ
94,4

Α
94,5

Μ
91,6

Ι
91,3

Ι
89,9

Α
87,9

Σ
87,0

Ο
87,2

Ν
89,4

∆
89,3

94,6

95,7

95,9

94,4

91,8

90,9

88,9

87,2

86,1

85,7

87,2

88,0

78,2

78,2

79,0

80,4

79,2

77,3
2013

79,4

80,2

79,4

79,2

82,1

86,9

Μ

Α

Μ

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

∆

Ι

Φ

ΕΕ-27

90,8

92,0

Ευρωζώνη

89,5

91,1

Ελλάδα

85,8

86,9

Ι

Σηµείωση: Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος (1990-2010=100) υπολογίζεται µε βάση τους επιµέρους ∆είκτες
Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εµπόριο και τις Υπηρεσίες, καθώς
και το ∆είκτη Εµπιστοσύνης στους Καταναλωτές.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin
∆ιάγραµµα 1: ∆είκτες Οικονοµικού Κλίµατος Ε.Ε-27 και Ελλάδα
(1990-2011=100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin
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• Ο ∆είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης διαµορφώνεται στις -21,6 και -23,6 µονάδες αντίστοιχα
σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση
του νοικοκυριού τους παραµένουν σχεδόν αµετάβλητες και στις δύο ζώνες, ενώ βελτιώνονται
ήπια εκείνες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Η πρόθεση για
αποταµίευση µεταβάλλεται αρνητικά, οριακά στην ΕΕ και ελαφρώς περισσότερο στην
Ευρωζώνη, ενώ τέλος, ο δείκτης προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας παραµένει σχεδόν
αµετάβλητος και στις δύο ζώνες.
• Τέλος, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες (δεν
περιλαµβάνεται στο δείκτη οικονοµικού κλίµατος) αυξάνεται, περισσότερο στην ΕΕ (+5,9 από
+4,5 µονάδες) και λιγότερο στην Ευρωζώνη (-2,4 από -3,2 µονάδες). Από τα επιµέρους στοιχεία,
οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων παραµένουν σχεδόν αµετάβλητες
στην ΕΕ και υποχωρούν κατά 3 σχεδόν µονάδες στην Ευρωζώνη, ενώ ανοδικά κινούνται οι
εκτιµήσεις για την τρέχουσα εξέλιξη της ζήτησης, περισσότερο στην ΕΕ. Τέλος, στις προβλέψεις
της ζήτησης στο επόµενο τρίµηνο, ο σχετικός δείκτης κερδίζει 2-3 µονάδες σε αµφότερες τις
ζώνες.
Από τις επτά µεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες, σηµειώνεται βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος
τον Φεβρουάριο στην Γερµανία (+2,5), την Ολλανδία (+0,8), την Ισπανία (+1,5), την Γαλλία (+1,3),
παρουσιάζοντας σχετική σταθερότητα σε Πολωνία (+0,5), Ιταλία (+0,3) και Ην. Βασίλειο (-0,5).
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ΕΛΛΑ∆Α: ΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ, ΕΚΤΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα κινείται τον Φεβρουάριο στις 86,9 µονάδες (από
85,8 µονάδες τον προηγούµενο µήνα), επίπεδο που αν και παραµένει χαµηλό, είναι το
υψηλότερο της τελευταίας διετίας. Βελτίωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών καταγράφεται σε
όλους τους επιµέρους τοµείς, πλην του Λιανικού Εµπορίου, όπου η απαισιοδοξία εντείνεται.
Σταθερότητα, επίσης σε χαµηλά επίπεδα, καταγράφεται και στο δείκτη καταναλωτικής
εµπιστοσύνης. Η σταθεροποίηση της εικόνας επιβεβαιώνει ότι πολίτες και επιχειρήσεις
προσπαθούν να προσαρµοστούν στα δεδοµένα που δηµιουργεί η εφαρµογή και υλοποίηση
των πρόσθετων µέτρων που ψηφίστηκαν τον Οκτώβριο, αλλά και η απόφαση των εταίρων µας
για συνέχιση της χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας. Η καταναλωτική εµπιστοσύνη
πάντως παραµένει αρκετά υποτονική µε απαισιόδοξες εκτιµήσεις και προβλέψεις των πολιτών
τόσο για τα προσωπικά οικονοµικά όσο και για το σύνολο της οικονοµίας. Ο προβληµατισµός
για το ζήτηµα της αυξανόµενης µακροχρόνιας ανεργίας παραµένει έντονος και ενισχύει την
αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα. Αναλυτικότερα


στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής βελτιώνονται
σηµαντικά, µε τις εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να µην
µεταβάλλονται και τις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα να υποδηλώνουν ελαφρά διόγκωσή τους.



στις Υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους
υποχωρούν ελαφρά, ενώ εκείνες για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις για τη
βραχυπρόθεσµη εξέλιξή της βελτιώνονται.



στο Λιανικό Εµπόριο, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώνονται, µε τις
προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές των πωλήσεων και τις εκτιµήσεις για τα
αποθέµατα να παραµένουν σχεδόν αµετάβλητες.



στις Κατασκευές, οι δυσµενείς προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων
βελτιώνονται αισθητά, ενώ και οι χαµηλές προσδοκίες για την απασχόληση του τοµέα
καταγράφουν µικρή άνοδο.



στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση
του νοικοκυριού και οι αντίστοιχες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας βελτιώνονται,
εξέλιξη η οποία αντισταθµίζεται από την υποχώρηση της πρόθεσης για αποταµίευση το
επόµενο 12µηνο και από τις ελαφρώς δυσµενέστερες προβλέψεις για την εξέλιξη της
ανεργίας.
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Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΑΜΕΤΑΒΛΉΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ, ΘΕΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία παραµένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα για
δεύτερο κατά σειρά µήνα, στις 84,4 µονάδες (από 83,7 µονάδες), υψηλότερα έναντι της
αντίστοιχης περυσινής τιµής του (71,6 µονάδες). Από τις βασικές µεταβλητές του δείκτη, η
περαιτέρω θετική µεταβολή στις προβλέψεις για την παραγωγή του επόµενου τριµήνου που
ωθεί το δείκτη προς τα πάνω, αντισταθµίζεται εν πολλοίς από τη διόγκωση των αποθεµάτων,
µε τις εκτιµήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση να µην µεταβάλλονται.
Αναλυτικότερα:
α) Σε επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης, ο σχετικός δείκτης παραµένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα,
στις -38 µονάδες, µε τα 2/5 των επιχειρήσεων του τοµέα να δηλώνουν χαµηλές για την εποχή
παραγγελίες και µόλις το 3% να αναφέρει εκ νέου το αντίθετο.
β) Ως προς τις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 µήνες, ο σχετικός
δείκτης διαµορφώνεται σε θετικά επίπεδα τον Φεβρουάριο, µετά από ένα τετράµηνο αρνητικών
επιδόσεων, µεταβαλλόµενος κατά 9 µονάδες, στις +5. Το 1/5 (από 1/4) των επιχειρήσεων
προβλέπει πτώση της παραγωγής στο επόµενο τρίµηνο και το 1/4 (από 1/5) αναµένει αντίθετα
άνοδο.
γ) Οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα έτοιµων προϊόντων κινούνται εκ νέου ανοδικά, µε το σχετικό
ισοζύγιο να ανέρχεται στις +9 µονάδες (από +4). Το 17-18% των επιχειρήσεων αναφέρει το
τελευταίο δίµηνο υψηλά για την εποχή αποθέµατα, ενώ το 9% (από 13%) εκτιµά το αντίθετο.
δ) Στους δείκτες που συνδέονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων
καταγράφεται σχετική σταθερότητα: οι εκτιµήσεις για τις εξαγωγές το τελευταίο τρίµηνο, αλλά
και οι προβλέψεις για τις εξαγωγές τους προσεχείς µήνες δεν µεταβάλλονται αυτόν το µήνα, µε
τα σχετικά ισοζύγια να διαµορφώνονται εκ νέου στις +2 και +17 µονάδες αντίστοιχα. Αντίθετα, οι
εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού χάνουν ελαφρά έδαφος, µε το σχετικό
ισοζύγιο να κινείται στις -29 µονάδες (από -24).
ε) Ανοδικά κινείται ο δείκτης στις προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς µήνες,
φθάνοντας στις +3 µονάδες (από -5), ενώ από την άλλη πλευρά, οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις
τρέχουσες πωλήσεις διευρύνονται ελαφρά (στις -9 από -5 µον. ο σχετικός δείκτης), µε τα 3/10
των επιχειρήσεων να εκτιµούν πτώση τους και το 22% αντίθετα άνοδό τους (από 24%).
στ) Οι µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής παραµένουν πλησίον των τεσσάρων (4,2 µήνες από
4), µε το ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού να περιορίζεται οριακά και να
διαµορφώνεται στο 64% (από 65,3%).
ζ) Μικρή άνοδος καταγράφεται στο χαµηλό δείκτη στις προβλέψεις για την απασχόληση, µε το
σχετικό ισοζύγιο να κερδίζει 3 µονάδες και να διαµορφώνεται στις -25 µονάδες. Το 27% (από
30%) των επιχειρήσεων του τοµέα προβλέπει µείωση θέσεων εργασίας το επόµενο διάστηµα και
µόλις το 2% αναµένει και πάλι το αντίθετο.
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Πίνακας 2: ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία
Μέσος όρος
Βιοµηχανία
Min
Max
2001-2012
2008
2009
2010
2011
2012
(1996-2006=100)
62,8
109,5
90,9
91,9
72,1
75,8
76,9
77,2
Φεβ-09
Απρ-07
2012
Ι
Φ
Μ
Α
Μ
Ι
Ι
Α
Σ
Ο
Ν
∆
71,4
71,6
75,7
81,6
77,1
74,1
73,5
75,8 80,9 81,0 80,4 83,6
2013
Ι
Φ
Μ
Α
Μ
Ι
Ι
Α
Σ
Ο
Ν
∆
83,7
84,4
Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις προοπτικές για την παραγωγή,
τις εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων και τις εκτιµήσεις για τη συνολική ζήτηση.
Πηγή: IOBE
∆ιάγραµµα 2: ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία (1996-2006=100)

Πηγή: IOBE

η) Ως προς τις προβλέψεις για τις µεταβολές των τιµών, ο σχετικός αρνητικός δείκτης παραµένει
στις +2 µονάδες, µε το 11% των επιχειρήσεων να αναµένει εκ νέου άνοδο του επιπέδου τιµών και
την συντριπτική πλειονότητα (4/5) να προβλέπει σταθερότητα το επόµενο διάστηµα.
Σε επίπεδο βασικών τοµέων, οι επιχειρηµατικές προσδοκίες βελτιώνονται τον Φεβρουάριο στα
Καταναλωτικά Αγαθά. Αναλυτικότερα:
Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στα Καταναλωτικά Αγαθά αυξάνεται στις 85,9 µονάδες
(από 80,3), κινούµενος σε ανώτερα επίπεδα σε σχέση µε πέρυσι (76,7 µονάδες). Οι προβλέψεις
για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες βελτιώνονται σηµαντικά, µε το σχετικό ισοζύγιο να
κερδίζει 17 µονάδες και να διαµορφώνεται στις +7. Οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα και οι
αντίστοιχες των παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης παραµένουν αµετάβλητες (στις +6 και -34
µονάδες αντίστοιχα οι σχετικοί δείκτες), ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι εξαγωγικοί δείκτες
βελτιώνονται, µε τις εξαγωγικές προβλέψεις και εκτιµήσεις να κινούνται σε θετικά επίπεδα (στις
+16 από +12 και στις +3 από 0 µονάδες αντίστοιχα). Οι προβλέψεις για την απασχόληση
κερδίζουν ελαφρά έδαφος, παραµένοντας όµως αρνητικές (στις -11 από -14 µον. το ισοζύγιο),
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ενώ στις τιµές, ο σχετικός δείκτης σηµειώνει πτώση και ισοσκελίζεται (από +7 µον.), µε τη µεγάλη
όµως πλειονότητα (σχεδόν τα 4/5) να αναµένει σταθερότητα.
Περαιτέρω κάµψη σηµειώνουν οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά, µε το
σχετικό δείκτη να κινείται στις 73,4 µονάδες (από 76 µονάδες), σε καλύτερη πάντως επίδοση από
την αντίστοιχη περσινή (56,4 µονάδες). Ο δείκτης των προβλέψεων για την παραγωγή υποχωρεί
εκ νέου αισθητά, κατά 10 µονάδες (στις -30), ενώ ως προς τα αποθέµατα καταγράφεται
διόγκωση, η οποία αποτυπώνεται µε άνοδο του δείκτη στις +9 µονάδες (από µηδέν). Αντίθετα, οι
εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση κινούνται ανοδικά (-37 από -49 µονάδες ο δείκτης),
ενώ οι εξαγωγικοί δείκτες εξασθενούν, παρά τις θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες εξαγωγές
(+39 από +47 µον. ο δείκτης). Περαιτέρω πτώση σηµειώνεται στις προβλέψεις για την
απασχόληση στον τοµέα, µε το αρνητικό ισοζύγιο να διευρύνεται στις -79 µονάδες (από -72),
ενώ ως προς τις τιµές, το σχετικό ισοζύγιο τον Φεβρουάριο εµφανίζεται ισοσκελισµένο (από -4
µονάδες).
Πτωτικά κινούνται αυτόν το µήνα οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Ενδιάµεσα Αγαθά, µε το
σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 86,6 από τις 90 µονάδες, σε ανώτερη επίδοση από την
αντίστοιχη περσινή (71,1 µονάδες). Οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της
παραγωγής ανακάµπτουν, µε το σχετικό ισοζύγιο να κερδίζει 6 µονάδες και να διαµορφώνεται
στις +14, εξέλιξη η οποία αντισταθµίζεται αφενός από την επιδείνωση στις προβλέψεις για τις
τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση (-42 από -37 µονάδες το ισοζύγιο) και αφετέρου από την
άνοδο του δείκτη των εκτιµηµένων αποθεµάτων κατά 10 µονάδες (στις +12). Από τα υπόλοιπα
στοιχεία δραστηριότητας, η τάση στους εξαγωγικούς δείκτες είναι ελαφρώς πτωτική, ενώ
αντίθετα στις προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο αµβλύνεται κατά 7
µονάδες (στις -11), µε το 13% των επιχειρήσεων (από 24%) να αναµένει περαιτέρω απώλειες στις
θέσεις εργασίας και τη συντριπτική πλειονότητα (85%) να προβλέπει σταθερότητα. Τέλος, στις
τιµές, ο σχετικός δείκτης αυξάνεται ελαφρά και διαµορφώνεται στις +5 µονάδες (από -1 µονάδα).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ,
ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΗΠΙΟΤΕΡΗ

ΣΤΙΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,

Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές κινείται εκ νέου έντονα ανοδικά τον
Φεβρουάριο και διαµορφώνεται στις 55 µονάδες (από 38,5), σε επίδοση ανώτερη έναντι της
αντίστοιχης περσινής (43,4 µονάδες). Οι εξαιρετικά δυσµενείς προβλέψεις των επιχειρήσεων για
τις προγραµµατισµένες εργασίες τους αµβλύνονται, ενώ και σε όρους απασχόλησης,
σηµειώνεται µικρή βελτίωση του συνολικού δείκτη, εκπορεύεται από τις Ιδιωτικές Κατασκευές.
Αναλυτικότερα, ο δείκτης του προγράµµατος εργασιών των επιχειρήσεων κερδίζει 16 µονάδες
και διαµορφώνεται στις -63, µε το 73% των επιχειρήσεων (από 91%) να διατυπώνει απαισιόδοξες
προβλέψεις για τα επίπεδα των εργασιών του το επόµενο τρίµηνο και ένα 10% να αναµένει το
αντίθετο. Οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώνονται ήπια, µε το σχετικό δείκτη
να διαµορφώνεται στις -32 µονάδες (από -37), ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας,
οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών βελτιώνονται και αυτόν τον µήνα, µε το
σχετικό δείκτη να κινείται στις -6 µονάδες (από -10). Οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας
διευρύνονται οριακά στους 17,8, ενώ σε επίπεδο τιµών, το τελευταίο δίµηνο υπερισχύουν οι
προβλέψεις ανόδου έναντι των προβλέψεων αποκλιµάκωσης, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις
+8-9 µονάδες από τις αρχές του έτους. Τέλος, µόλις το 3% (από 1%) αναφέρει απρόσκοπτη
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επιχειρηµατική λειτουργία, µε τις µισές επιχειρήσεις να επισηµαίνουν την ανεπαρκή
χρηµατοδότηση, το 26% τη χαµηλή ζήτηση και το 17% την ύφεση και τις τρέχουσες οικονοµικές
συνθήκες, τις µεγάλες εκπτώσεις και τις καθυστερήσεις πληρωµών, τη γραφειοκρατία, τις
οφειλές του ∆ηµοσίου, την υψηλή φορολογία κ.α. ως τα κυριότερα προσκόµµατα λειτουργίας.
Πίνακας 3: ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές
Μέσος όρος
Κατασκευές
Min
Max
2001-2012
2008
2009
2010
2011
2012
(1996-2006=100)
26,3
123,8
79,7
95,3
65,5
47,4
34,2
43,2
Μαρ-11 Σεπ-03
2012
Ι
Φ
Μ
Α
Μ
Ι
Ι
Α
Σ
Ο
Ν
∆
36,4
43,4
33,2
40,8
36,5
40,0
46,3
52,0 44,4 58,3 51,1 35,6
2013
Ι
Φ
Μ
Α
Μ
Ι
Ι
Α
Σ
Ο
Ν
∆
38,5
55,0
Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις για το πρόγραµµα
των εργασιών και τις προβλέψεις για την απασχόληση.
Πηγή: ΙΟΒΕ
∆ιάγραµµα 3: ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές (1996-2006=100)

Πηγή: IOBE

Στους επιµέρους κλάδους σηµειώνονται τα εξής:
Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές κερδίζει έδαφος και
διαµορφώνεται στις 35,1 µονάδες (από 26,8), στα ίδια επίπεδα µε την αντίστοιχη περσινή τιµή
του. Το καθολικό 93% των επιχειρήσεων που ανέµενε υποχώρηση των προγραµµατισµένων
εργασιών του τον Ιανουάριο, περιορίζεται ελαφρά στο 86%, ενώ στις προβλέψεις για την
απασχόληση, ο σχετικός αρνητικός δείκτης εξοµαλύνεται στις -43 µονάδες (από -55), µε το 47%
(από 61%) των ερωτηθέντων να αναµένει µείωση, όταν µόλις το 4% (από 6%) προβλέπει άνοδο.
Από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών των
επιχειρήσεων κερδίζουν περαιτέρω έδαφος, µε το σχετικό ισοζύγιο να ισοσκελίζεται (από -11
µονάδες), ενώ στους µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας του κλάδου, οι επιχειρήσεις
προβλέπουν αυτοί να φθάνουν τους 6,1 (από 5,3 µήνες). Στις τιµές, οι αποπληθωριστικές
προσδοκίες εντείνονται περαιτέρω (στις -70 από -54 µονάδες το ισοζύγιο), ενώ τέλος, µόλις το
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2% των επιχειρήσεων δεν αναφέρει λειτουργικά εµπόδια, µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να
δηλώνουν ως βασικότερο πρόσκοµµα στη λειτουργία τους τη χαµηλή ζήτηση (47%), τη χαµηλή
χρηµατοδότηση (22%) και τους λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες (26%).
Άνοδο σηµειώνει ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών και στις Κατασκευές ∆ηµοσίων Έργων,
κινούµενος στις 61,2 (από 44,1) µονάδες, υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περσινής του τιµής
(49,3 µονάδες). Στις προβλέψεις για τις προγραµµατισµένες εργασίες, ο σχετικός δείκτης κερδίζει
σηµαντικό έδαφος, κινούµενος κατά 30 µονάδες υψηλότερα, στις -59, ενώ στις προβλέψεις της
απασχόλησης, το σχετικό ισοζύγιο δεν µεταβάλλεται από τις -29 µονάδες. Στις εκτιµήσεις για τις
τρέχουσες εργασίες τους, ο σχετικός αρνητικός δείκτης αµβλύνεται οριακά στις -7 µονάδες, ενώ
η αύξηση της εξασφαλισµένης δραστηριότητας του κλάδου τον προηγούµενο µήνα - ως
απόρροια των προσδοκιών για ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την
επανέναρξη των έργων στους αυτοκινητόδροµους - δίνει τον Φεβρουάριο τη θέση της σε
σχετική σταθερότητα του σχετικού δείκτη (20,5 από 21,2 µήνες). Ως προς τις τιµές, καταγράφεται
µικρή εξοµάλυνση του σχετικού πληθωριστικού ισοζυγίου (+26 από +35 µον.), ενώ τέλος, µόλις
3% των ερωτηθέντων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις να επισηµαίνουν τη χαµηλή χρηµατοδότηση (57%), τη χαµηλή ζήτηση (22%) και την
τρέχουσα οικονοµική κατάσταση (15%) ως τα βασικότερα προσκόµµατα της λειτουργίας τους.

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΜΙΚΡΗ ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ, ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΟΙ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο ανακόπτει την ανοδική τάση του
προηγούµενου τριµήνου και διαµορφώνεται στις 60,3 µονάδες (από 62,6), σε ανώτερη πάντως
επίδοση έναντι της αντίστοιχης περσινής (52,7 µονάδες). Η περίοδος των εκπτώσεων παρήλθε
εντός του Φεβρουαρίου, χωρίς να µεταβάλλει την άσχηµη εικόνα, µε εξαιρετικά υποτονικές
πωλήσεις στον τοµέα. Αναλυτικότερα, οι αρνητικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για τις
τρέχουσες πωλήσεις τους διευρύνονται, µε το σχετικό δείκτη να παραµένει εξαιρετικά
εξασθενηµένος (-56 από -50 µονάδες) και το 68% των επιχειρήσεων (από 65%) να αναφέρει
µειωµένες πωλήσεις. Στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα, το σχετικό ισοζύγιο παραµένει στα ίδια
σχεδόν επίπεδα (-15 µε -16 µονάδες), υποδηλώνοντας έντονη ρευστοποίηση αποθεµάτων, λόγω
περιορισµένων νέων παραγγελιών. Έτσι, τα 3/10 των επιχειρήσεων κρίνουν εκ νέου ως χαµηλά
για την εποχή τα αποθέµατά τους και το 13% δηλώνει το αντίθετο. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη
των πωλήσεων το επόµενο τρίµηνο δεν µεταβάλλονται, µε το σχετικό δείκτη να παραµένει στις 60 µονάδες, ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, το ισοζύγιο στις παραγγελίες προς
προµηθευτές µεταβάλλεται ελαφρώς θετικά, διατηρούµενο όµως σε πολύ χαµηλά επίπεδα (-51
από -56 µονάδες). Οι προβλέψεις για την απασχόληση στον τοµέα βρίσκονται επίσης σε
εξαιρετικά δυσµενή επίπεδα, παρά τη µικρή άνοδο του δείκτη (-41 από -44 µονάδες), µε το οριακό
1% των επιχειρήσεων να αναµένει και πάλι άνοδο. Τέλος, στις τιµές, ο σχετικός
αποπληθωριστικός δείκτης εντείνεται περαιτέρω, στις -31 (από -26) µονάδες, µε το 36% των
επιχειρήσεων (από 31%) να αναµένει πτώση τους.
Οι εξελίξεις σε επιµέρους κλάδους του Λιανικού εµπορίου είναι οι εξής:
Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Τρόφιµα – Ποτά – Καπνός δεν µεταβάλλονται, µε το σχετικό
δείκτη να κινείται στις 59,6 µονάδες, χαµηλότερα πάντως σε σχέση µε την περυσινή περίοδο (86,5
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µονάδες). Η µικρή άνοδος στις εκτιµήσεις των πωλήσεων (στις -37 από -40 µονάδες ο δείκτης),
αντισταθµίζεται από την ανάλογη πτώση στις προβλέψεις τους (-61 από -57 µονάδες το
ισοζύγιο), µε το επίπεδο των αποθεµάτων να µην µεταβάλλεται από τις -10 µονάδες. Ελαφρά
κάµψη στο έντονα αρνητικό τους ισοζύγιο καταγράφουν και οι προβλέψεις παραγγελιών προς
τους προµηθευτές (-48 από -54 µονάδες), ενώ ο δείκτης της απασχόλησης του κλάδου δεν
µεταβάλλεται από τις -28 µονάδες, µε µηδενικό ποσοστό προβλέψεων για άνοδο της
απασχόλησης. Στα ίδια επίπεδα, τέλος, κινείται και η αποπληθωριστική τάση στις τιµές, µε τα 2/5
των επιχειρήσεων να αναµένουν πτώση τους, έναντι ενός 3% που αναµένει άνοδο τιµών.
Πίνακας 4: ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο
Μέσος όρος
Λιανικό Εµπόριο
Min
Max
2001-2012
2008
2009
2010
2011
2012
(1996-2006=100)
50,8
124,3
89,9
102,5
80,4
59,2
58,9
57,1
Ιούλ-10
Μαι-07
2012
Ι
Φ
Μ
Α
Μ
Ι
Ι
Α
Σ
Ο
Ν
∆
56,0
52,7
51,9
52,4
58,2
58,2
62.7
67,5 58,4 51,1 56,2 59,4
2013
Ι
Φ
Μ
Α
Μ
Ι
Ι
Α
Σ
Ο
Ν
∆
62,6
60,3
Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις και προβλέψεις για τις
πωλήσεις και το ύψος των αποθεµάτων.
Πηγή: ΙΟΒΕ
∆ιάγραµµα 4: ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο
(1996-2006=100)

Πηγή: IOBE

Μικρή άνοδο σηµειώνουν οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Υφάσµατα – Ένδυση – Υπόδηση,
µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 65,7 µονάδες (από 62,4), ανώτερα σε σχέση µε την
αντίστοιχη περσινή επίδοση (50,4 µονάδες). Από τις µεταβλητές του δείκτη, οι εξαιρετικά
απαισιόδοξες εκτιµήσεις για τις πωλήσεις κερδίζουν ελαφρά έδαφος (στις -69 από -74 µονάδες ο
δείκτης), ενώ οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις των πωλήσεων επιδεινώνονται οριακά (-72 από 70 µονάδες το ισοζύγιο). Ο δείκτης των εκτιµηµένων αποθεµάτων συνεχίζει την πτωτική του
πορεία, φθάνοντας στις -40 µονάδες (από -33), ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας,
αισθητή ανοδική τάση καταγράφει ο δείκτης των παραγγελιών προς προµηθευτές το επόµενο
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διάστηµα (στις -22 από τις -40 µονάδες). Σε επίπεδο απασχόλησης, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο
κερδίζει µόλις 3 µονάδες (-64) σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, ενώ τέλος, στις τιµές, η
συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (73% από 66%) προβλέπει µείωσή τους.
Σηµαντική πτώση σηµειώνουν οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισµού τον
Φεβρουάριο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 65,5 µονάδες (από 82,6), σε καλύτερη
όµως επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (45,2 µονάδες). Το ισοζύγιο στις τρέχουσες πωλήσεις
του κλάδου κατρακυλά στις -36 µονάδες (από -1 µονάδα), ενώ έντονη πτώση των 20 µονάδων
καταγράφει και ο σχετικός δείκτης στις βραχυπρόθεσµες πωλήσεις (στις -53 µονάδες). Στα
αποθέµατα σηµειώνεται µικρή θετική µεταβολή στον σχετικό αρνητικό δείκτη τους (-6 από -10
µονάδες), ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, µείωση καταγράφουν οι δείκτες στις ήδη πολύ
αρνητικές προβλέψεις των παραγγελιών προς προµηθευτές το επόµενο τρίµηνο (-47 από -38
µονάδες το ισοζύγιο), αλλά και οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (-67 από -60
µονάδες), όπου εδώ και πάνω από ένα έτος καµία επιχείρηση δεν αναµένει άνοδο. Τέλος, στις
τιµές, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες εξοµαλύνονται ελαφρά (-14 από -24 ο σχετικός δείκτης).
Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Οχήµατα – Ανταλλακτικά συνεχίζει την πτωτική του
πορεία, κινούµενος στις 59,2 µονάδες (από 66,4), ανώτερα σε σχέση µε την ίδια περίοδο πέρυσι
(47,6 µονάδες). Οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις των επιχειρήσεων επιδεινώνονται, µε το
σχετικό δείκτη να χάνει 12 µονάδες, φθάνοντας στις -66, ενώ πτωτικά κινούνται και οι
προβλεπόµενες πωλήσεις του κλάδου (-57 από -51 µονάδες το ισοζύγιο), µε τα αποθέµατα να
καταγράφουν µικρή θετική µεταβολή (-7 από -11 µονάδες το ισοζύγιο). Παρά την ήπια βελτίωση
στις προβλέψεις απασχόλησης, ο σχετικός δείκτης παραµένει σε δυσµενή για τον κλάδο επίπεδα
(-47 από -53 µονάδες), ενώ ως προς το επίπεδο παραγγελιών προς προµηθευτές, το σχετικό
ισοζύγιο δεν µεταβάλλεται από τις -52 µονάδες του προηγούµενου µήνα, καθώς καµία
επιχείρηση δεν αναµένει άνοδό τους εντός τριµήνου. Τέλος, στις τιµές, το σχετικό ισοζύγιο
υποχωρεί στις -17 µονάδες (από -4), µε τις προβλέψεις αποκλιµάκωσης να εντείνονται,
υιοθετούµενες από το 23% (από 10%).
Στα ίδια επίπεδα παραµένουν τον Φεβρουάριο οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα
Πολυκαταστήµατα, µε το σχετικό δείκτη να επαναδιαµορφώνεται στις 51,9 µονάδες, χαµηλότερα
σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα (60,5 µονάδες). Από τα βασικά στοιχεία
δραστηριότητας, το σχεδόν καθολικό 93% εξακολουθεί να εκτιµά πτώση των τρεχουσών
πωλήσεων, ενώ ανάλογο παραµένει και το ποσοστό εκείνων που αναµένουν µείωση των
πωλήσεών τους βραχυχρόνια (91%). Ο δείκτης των αποθεµάτων παραµένει στις -60 µονάδες, µε
τα αποθέµατα να µην ανανεώνονται, ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, εξοµαλύνεται στο 64%
(από 94%), το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει µειωµένες παραγγελίες προς
προµηθευτές, µε µηδενικό ποσοστό επιχειρήσεων στις προβλέψεις αύξησης των παραγγελιών.
Ως προς την απασχόληση του κλάδου το επόµενο διάστηµα, ο σχετικός δείκτης βελτιώνεται στις
-18 µονάδες (από -69), µε τα 4/5 των επιχειρήσεων να αναµένουν σταθερότητα, ενώ τέλος στις
τιµές, ο σχετικός αποπληθωριστικός δείκτης διατηρείται στις -55 µονάδες.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΙΚΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ
Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες κινείται ανοδικά και τον Φεβρουάριο, για
τρίτο κατά σειρά µήνα, φθάνοντας στις 62,3 µονάδες (από 58,9), υψηλότερα σε σχέση µε τo
αντίστοιχο περσινό του επίπεδο (53,4 µονάδες). Οι τάσεις στα επιµέρους στοιχεία
δραστηριότητας του τοµέα είναι µικτές, µε τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις των επιχειρήσεων
για τη ζήτηση να βελτιώνονται ελαφρά, παραµένοντας όµως δυσµενείς. Αναλυτικότερα, ο
δείκτης στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων χάνει 3 µονάδες και
διαµορφώνεται στις -37, εξέλιξη η οποία αντισταθµίζεται από την άνοδο στα ισοζύγια των
εκτιµήσεων για τη ζήτηση του τρέχοντος τριµήνου (στις -19 από -27 µονάδες) και των
προβλέψεων για τη ζήτηση του επόµενου τριµήνου (-11 από -18 µονάδες). Στην απασχόληση
του κλάδου, ο σχετικός αρνητικός δείκτης επιδεινώνεται ελαφρά (-28 από -24 µονάδες), µε το 37%
(από 3/10) των επιχειρήσεων να αναµένει µείωση των θέσεων εργασίας το προσεχές τρίµηνο και
το 9% (από 5%) να προβλέπει το αντίθετο. Ως προς τις τιµές, οι αποπληθωριστικές προβλέψεις
εντείνονται ελαφρά, µε το σχετικό ισοζύγιο να κερδίζει 4 µονάδες (-22 µονάδες), ενώ τέλος,
περιορίζεται στο 9% (από 12%), το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ακώλυτη επιχειρηµατική
λειτουργία. Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 44% επισηµαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης ως το
βασικότερο εµπόδιο στη λειτουργία του, το 30% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 14%
παράγοντες όπως η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και η ύφεση, η καθυστέρηση εισπράξεων
∆ηµοσίου, οι έκτακτες εισφορές, η έλλειψη ρευστότητας, οι τιµές των καυσίµων, η έλλειψη
µέτρων ενίσχυσης του τουρισµού, η µη εφαρµογή του ΕΣΠΑ κ.α.
Σε επίπεδο βασικών κλάδων των Υπηρεσιών επισηµαίνονται τα εξής:
Ανοδικά κινείται τον Φεβρουάριο ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στον κλάδο Ξενοδοχεία
– Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία, κερδίζοντας σχεδόν 20 µονάδες έναντι της
προηγούµενης επίδοσής του, φθάνοντας τις 67,6 µονάδες, υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης
περσινής τιµής του (50 µονάδες). Από τις βασικές συνιστώσες του δείκτη, όλες καταγράφουν
άνοδο, διορθώνοντας τη µεγάλη πτώση του Ιανουαρίου: οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα
κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται (-53 από -66 µονάδες ο δείκτης), ενώ σηµαντική
άνοδο σηµειώνουν οι εκτιµήσεις της τρέχουσας ζήτησης (-19 από -45 µονάδες ο δείκτης) και οι
σχετικές βραχυπρόθεσµες προβλέψεις της (-3 από -29 µονάδες ο δείκτης). Από τα υπόλοιπα
στοιχεία, οι δυσµενείς προβλέψεις για την απασχόληση εξοµαλύνονται (-3 από -14 µονάδες ο
δείκτης), ενώ στις τιµές, οι προσδοκίες αποκλιµάκωσης διατηρούνται σχεδόν στα ίδια επίπεδα
(στις -15 από -12 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο). Τέλος, και πάλι ένα 4% των επιχειρήσεων δηλώνει
ακώλυτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 75% να κρίνει ως βασικότερο επιχειρηµατικό εµπόδιο
την ανεπάρκεια ζήτησης, το 9% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και ένα 9% τους λοιπούς
συγκυριακούς παράγοντες.
Μικρή ανάκαµψη σηµειώνεται και τον Φεβρουάριο στις επιχειρηµατικές προσδοκίες στις
∆ιάφορες Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις 51 µονάδες (από
47), χαµηλότερα πάντως σε σχέση µε πέρυσι (59,5 µονάδες). Από τους κύριους δείκτες
δραστηριότητας, το αρνητικό ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των
επιχειρήσεων αυξάνεται ήπια (-51 από -55 µονάδες), ενώ και η εκτιµώµενη τρέχουσα ζήτηση
ανακάµπτει (-30 από -46 µονάδες το ισοζύγιο). Αντίθετα, στην προβλεπόµενη ζήτηση του
επόµενου τριµήνου, ο σχετικός δείκτης επιδεινώνεται (-20 από -16 µονάδες), ενώ από τις
υπόλοιπες µεταβλητές, το ποσοστό των επιχειρήσεων που διατυπώνουν αρνητικές προβλέψεις
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για την απασχόληση εκτοξεύεται στο 57% (από 23%), µε το 13% να αναµένει και πάλι άνοδο. Το
ισοζύγιο των προβλέψεων των τιµών χάνει 9 µονάδες (-31 µον.), ενώ τέλος, το ποσοστό εκείνων
που δηλώνουν απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία διαµορφώνεται στο 8% (από 10%). Από
τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 23% αναφέρει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 51% την ανεπάρκεια
κεφαλαίων κίνησης και το 18% την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση ως τα βασικότερα
λειτουργικά προσκόµµατα.
Πίνακας 5: ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες
Μέσος όρος
Υπηρεσίες
Min
Max
2001-2012
2008
2009
2010
2011
2012
(1998-2006=100)
53,4
122,5
85,1
97,8
70,1
63,6
61,7
54,8
Φεβ-12
γ’ τρίµ- 01
2012
Ι
Φ
Μ
Α
Μ
Ι
Ι
Α
Σ
Ο
Ν
∆
54,2
53,4
55,2
56,1
57,4
53,0
52,9
55,0 59,9 52,2 52,5 55,8
2013
Ι
Φ
Μ
Α
Μ
Ι
Ι
Α
Σ
Ο
Ν
∆
58,9
62,3
Σηµειώσεις:. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση την κατάσταση της επιχείρησης,
καθώς και τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης.
Πηγή: IOBE
∆ιάγραµµα 5: ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες
(1998-2006=100)

Πηγή: IOBE

Ανοδικά κινούνται οι προσδοκίες των επιχειρήσεων στους Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς
Οργανισµούς τον Φεβρουάριο (δεν περιλαµβάνονται οι Τράπεζες), µε το σχετικό δείκτη να
ανέρχεται στις 73,5 µονάδες (από 55), ανώτερα από την αντίστοιχη περσινή τιµή του (68,5
µονάδες). Όλα τα στοιχεία του συνολικού δείκτη βελτιώνονται σηµαντικά: τα επιµέρους ισοζύγια
στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και τις εκτιµήσεις για την
τρέχουσα ζήτηση διαµορφώνονται αµφότερα στις -4 µονάδες (από -55 και -36 αντίστοιχα), ενώ
σε σχέση µε τις προβλέψεις για τη µελλοντική ζήτηση, ο σχετικός δείκτης σκαρφαλώνει
κατακόρυφα και ισοσκελίζεται (από -45 µον.). Από τις υπόλοιπες µεταβλητές, οι προσδοκίες για
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την απασχόληση δεν µεταβάλλονται (στις -4 µονάδες ο δείκτης), ενώ στις προβλεπόµενες τιµές,
οι επιχειρήσεις αναµένουν στο σύνολό τους άνοδο (+13 µονάδες το ισοζύγιο, από µηδενικό).
Τέλος, παραµένει στο 9% το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ανεµπόδιστη
επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 54% να αναφέρει την ανεπαρκή ζήτηση ως σηµαντικότερο
εµπόδιο λειτουργίας, το 23% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 14% άλλους
συγκυριακούς παράγοντες.
Ελαφρώς ανοδικά κινούνται οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στην Πληροφορική και Ανάπτυξη
Λογισµικού, καθώς ο σχετικός δείκτης διαµορφώνεται στις 58,7 µονάδες (από 54,7), υψηλότερα
σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή του τιµή (48,3 µονάδες). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα
δραστηριότητα σηµειώνουν µικρή θετική µεταβολή (στις -28 από τις -31 µονάδες ο δείκτης), ενώ
και στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση σηµειώνεται βελτίωση των 10 µονάδων στο σχετικό
δείκτη (στις -17 µον.). Οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσµης ζήτησης ανακάµπτουν οριακά (στις –
17 από -19 µονάδες το ισοζύγιο), ενώ στα υπόλοιπα µεγέθη, σηµειώνεται οριακή άµβλυνση των
αρνητικών προβλέψεων για την απασχόληση (-21 από -23 µονάδες ο δείκτης) και πτώση του
σχετικού ισοζυγίου στις προβλεπόµενες τιµές (-59 από -46 µον.), Τέλος, ένα 21% των
επιχειρήσεων (από 27%) δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 37% και το 28%
των υπολοίπων να επισηµαίνουν αντίστοιχα την ανεπάρκεια ζήτησης και κεφαλαίων κίνησης ως
τα βασικότερα προσκόµµατα στην οµαλή δραστηριότητά τους και ένα 9% τη δυσµενή
οικονοµική συγκυρία.
Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στον κλάδο των Χερσαίων Μεταφορών βελτιώνονται και τον
Φεβρουάριο, µε το σχετικό δείκτη να κερδίζει 6 µονάδες και να διαµορφώνεται στις 78 µονάδες,
σε καλύτερη επίδοση έναντι της αντίστοιχης περσινής τιµής του (40,4 µονάδες). Από τις
µεταβλητές του δείκτη, ανοδικά κινείται το ισοζύγιο των εκτιµήσεων για την τρέχουσα ζήτηση (-24
από -29 µον.), ενώ και το αντίστοιχο για την βραχυπρόθεσµη ζήτηση του κλάδου βελτιώνεται
επίσης, κινούµενο σε θετικά επίπεδα (+22 από +12 µονάδες). Άνοδο 7 µονάδων καταγράφει και
ο δείκτης εκτιµήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητα (στις -17 µον.), ενώ από τα υπόλοιπα
στοιχεία, οι προβλέψεις για την απασχόληση δεν µεταβάλλονται, µε το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο
να παραµένει στις -33 µονάδες. Στις τιµές, η θετική µεταβολή στις πληθωριστικές τάσεις είναι
οριακή (+23 από +20 µον. το ισοζύγιο), ενώ τέλος, µόλις το 1% των ερωτηθέντων δηλώνει
ακώλυτη λειτουργία, µε το 47% να επισηµαίνει την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης, το 32% την
ανεπάρκεια ζήτησης και από ένα 10% την ανεπάρκεια εργατικού δυναµικού και την τρέχουσα
οικονοµική κατάσταση ως κύρια επιχειρηµατικά προσκόµµατα.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ3
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΜΕ ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΑ
ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ
Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης παραµένει σχετικά σταθερός τον Φεβρουάριο σε
σχέση µε τον πρώτο µήνα του έτους, στις -71,4 µονάδες (από -71,9). Η σταθεροποίηση της
εικόνας είναι θετική, καθώς είναι φανερό ότι οι πολίτες προσπαθούν να προσαρµοστούν στα
δεδοµένα που δηµιουργεί η εφαρµογή και υλοποίηση των νέων µέτρων που ψηφίστηκαν τον
Οκτώβριο. Παρά τη µικρή βελτίωση, οι εκτιµήσεις και προβλέψεις για τα οικονοµικά του
νοικοκυριού, αλλά και για το σύνολο της οικονοµίας παραµένουν πολύ απαισιόδοξες, µε το
φόβο της ανεργίας να παραµένει έντονος και να ενισχύει την αβεβαιότητα. Οι Έλληνες
παραµένουν σταθερά οι πιο απαισιόδοξοι ευρωπαίοι, µε τους Πορτογάλους να ακολουθούν και
αυτόν τον µήνα, µαζί µε τους καταναλωτές της Κύπρου, της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας. Η
καταναλωτική εµπιστοσύνη κινείται ανοδικά σε 14 χώρες τον Φεβρουάριο, ενώ θετικοί δείκτες
καταγράφονται µόνο σε Σουηδία, Φινλανδία και ∆ανία. Αναλυτικότερα για την Ελλάδα:
•

Βελτίωση στις δυσµενείς οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών

Οι προβλέψεις των πολιτών τον Φεβρουάριο για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού
τους τους προσεχείς 12 µήνες µεταβάλλονται θετικά σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, µε το
σχετικό δείκτη να κινείται στις -61,3 µονάδες (από -65,7). Το 71% (από 74%) των ερωτηθέντων
κρίνει ότι το επόµενο διάστηµα η οικονοµική τους κατάσταση θα επιδεινωθεί ελαφρά ή αισθητά,
ενώ ένα 5% και πάλι αναµένει το αντίθετο. Οι σχετικοί δείκτες στην ΕΕ και Ευρωζώνη
διαµορφώνονται αντίστοιχα στις -10,0 και -11,2 µονάδες.
•

Μικρή ανάκαµψη και στις υποτονικές προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της
χώρας

Ανοδικά κινούνται και οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές
12-µηνο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται κατά 3 µονάδες υψηλότερα, στις -64,8. Το
ποσοστό των καταναλωτών που προβλέπουν ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση παραµένει στο
76%, όµως 11% των ερωτηθέντων αναµένουν ελαφρά βελτίωση (από 8%). Οι αντίστοιχοι δείκτες
σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώνονται στις -24,7 και -26,4 µονάδες.
•

Περαιτέρω επιδείνωση της πρόθεσης για αποταµίευση

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταµίευση τους προσεχείς 12 µήνες χάνει έδαφος τον
Φεβρουάριο και διαµορφώνεται στις -79,9 µονάδες (από -77,2), µε το 92% (από 90%) των
ελληνικών νοικοκυριών να θεωρούν µη πιθανή ή καθόλου πιθανή την αποταµίευση το επόµενο
12µηνο. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη κινούνται στις –12,2 και -13,7 µονάδες.
•

Εντείνονται ελαφρά οι απαισιόδοξες προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας

Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 µήνες εντείνεται τον
Φεβρουάριο, φθάνοντας στις 79,3 µονάδες (από 77,1), µε το ποσοστό των πολιτών που
προβλέπει ότι η ανεργία θα αυξηθεί αισθητά να αυξάνεται στο 74% (από 69%), ενώ ένα 3% κρίνει
ότι θα µειωθεί ελαφρά. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώνονται στις +39,5 και
+43,2 µονάδες.

3

Σηµείωση DG-ECFIN: λόγω της ετήσιας ανανέωσης του σχετικού βάρους ανά χώρα και της συµπερίληψης του 2012
στο κανονικοποιηµένο δείγµα (1990-2012), τα στοιχεία έχουν αναθεωρηθεί για τις προηγούµενες περιόδους.
Συγκεκριµένα, τα στοιχεία στο δείγµα έχουν εν γένει αναθεωρηθεί προς τα πάνω, σε επίπεδο ∆είκτη Οικονοµικού
Κλίµατος, τόσο στο σύνολο (ΕΕ, Ευρωζώνη), όσο και ανά κράτος.
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∆ιόρθωση από το ιστορικό χαµηλό στις προβλέψεις για µείζονες αγορές

Η πρόθεση των καταναλωτών για σηµαντικές αγορές τους προσεχείς 12 µήνες (επίπλων,
ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) ενισχύεται τον Φεβρουάριο, µε το σχετικό δείκτη να κινείται από το
χαµηλό ρεκόρ των -81,2 µονάδων τον προηγούµενο µήνα, στις 72,3 µονάδες. Το 85% (από 88%)
των καταναλωτών προβλέπει ότι θα προβούν σε πολύ ή λίγο λιγότερες δαπάνες, ενώ ένα 6%
(από 3%) αναµένει αντίθετα ότι θα προβεί σε λίγο ή πολύ περισσότερες δαπάνες. Οι ευρωπαϊκοί
δείκτες αυξάνονται ελαφρά στις -25,0 και 25,4 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα.
Πίνακας 6: ∆είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία)
Μέσοι όροι

ΕΕ-27
Ευρωζώνη
Ελλάδα

Min
-31,9
Μαρ-09
-34,2
Μαρ-09
-83,8
Οκτ-11

Max
0,8
Ιαν-01
1,0
Ιαν-01
-16,9
Απρ-04

2001-2012

2008

2009

2010

2011

2012

-13,0

-17,7

-23,1

-13,1

-15,5

-21,4

-14,2

-18,4

-24,8

-14,2

-14,5

-22,3

-43,2

-46,0

-45,7

-63,4

-74,1

-74,8

2012
Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

∆

ΕΕ-27

-20,6

-20,0

-19,1

-20,1

-19,2

-19,5

-20,1

-22,6

-23,8

-24,2

-23,6

-23,9

Ευρωζώνη

-20,6

-20,1

-18,9

-19,7

-19,1

-19,6

-21,3

-24,4

-25,7

-25,5

-26,7

-26,3

Ελλάδα

-80,1

-83,5

-79,3

-78,7

-75,8

-64,7

-65,2

-75,6

-77,5

-74,1

-72,1

Ι

Φ

Μ

Α

-70,4
2013
Μ
Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

∆

ΕΕ-27

-21,9

-21,6

Ευρωζώνη

-23,9

-23,6

-71,9

-71,4

Σηµείωση: ο ∆είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών υπολογίζεται µε βάση τις προβλέψεις για τη γενικότερη οικονοµική
κατάσταση της χώρας, την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους, την πρόθεση αποταµίευσης και την πρόβλεψη
για την ανεργία. Οι προβλέψεις κινούνται στο διάστηµα +100 (όλοι προβλέπουν αύξηση) έως –100 (όλοι προβλέπουν
µείωση) και εµφανίζονται ως διαφορές των θετικών-αρνητικών απαντήσεων. Αρνητική διαφορά σηµαίνει ότι το ποσοστό
αυτών που προβλέπουν µείωση του συγκεκριµένου µεγέθους είναι υψηλότερο του ποσοστού όσων προσδοκούν
αύξηση και αντίστροφα.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin
∆ιάγραµµα 6: ∆είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin
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∆ιάγραµµα 7: Βασικοί ∆είκτες έρευνας καταναλωτών το επόµενο 12µηνο

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
πολύ πιθανή
1%
αρκετά
δεν γνωρίζω
πιθανή
1%
6%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

αµετάβλητη
6%

ελαφρά
µείωση
3%

δεν γνωρίζω
3%

όχι πιθανή
17%
ελαφρά
αύξηση
14%

καθόλου
πιθανή
75%

αισθητή
αύξηση
74%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

δεν γνωρίζω
18%

ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

αύξηση µε
ταχύτερο
ρυθµό
18%

δεν γνωρίζω
1%

µείωση
5%
αύξηση µε τον
ίδιο ρυθµό
18%

σχεδόν
αµετάβλητες
36%

αύξηση µε
βραδύτερο
ρυθµό
5%

λίγο
περισσότερες
4%
σχεδόν
αµετάβλητες
7%

λίγο λιγότερες
14%

πολύ λιγότερες
71%

Πηγή: ΙΟΒΕ

•

Ήπια εκτόνωση των πληθωριστικών προσδοκιών

Ο δείκτης πρόβλεψης των τιµών τους προσεχείς 12 µήνες εξασθενεί τον Φεβρουάριο κατά 4
µονάδες, φθάνοντας στις 4,4 µονάδες, µε το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν αύξηση τιµών
µε τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθµό να µειώνεται στο 36% (από 45%), ενώ το ίδιο ποσοστό (από 29%)
θεωρεί ότι οι τιµές θα µείνουν αµετάβλητες. Οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί δείκτες σε ΕΕ και
Ευρωζώνη κινούνται στις +21,5 και +18,7 µονάδες.
•

Περιορίζεται ελαφρά το ποσοστό εκείνων που «µόλις τα βγάζουν πέρα»

Σχετικά µε τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό
των καταναλωτών που δηλώνει ότι «µόλις τα βγάζει πέρα» περιορίζεται στο 54% (από 59%), ενώ
το αντίστοιχο εκείνων που αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταµιεύσεις τους αυξάνεται στο
15% (από 12%). Το 8% (από 6%) των καταναλωτών δηλώνει ότι αποταµιεύει λίγο ή πολύ, ενώ
τέλος, το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι έχουν χρεωθεί αυξάνεται ελαφρά στο 23% (από 21%).
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