Βελτιώθηκε το κλίμα στην
ελληνική αγορά Πληροφορικής
το Σεπτέμβριο
Βελτιωμένο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά με επιδείνωση
έναντι του περασμένου μήνα, ήταν το επιχειρηματικό κλίμα στην
ελληνική αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού, το
Σεπτέμβριο του 2019. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών του
κλάδου υποχώρησε στις 81,7 μονάδες (από 87,8 μονάδες) τον
Ιούλιο. Ωστόσο διαμορφώθηκε σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το
Σεπτέμβριο του 2018, όταν κινούνταν στα επίπεδα των 52,9
μονάδων. Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας
του ΙΟΒΕ για το Σεπτέμβριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την
τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξαλείφονται και το
ισοζύγιο είναι πια θετικό στις+12 μονάδες (από -9). Ωστόσο,
όπως επισημαίνει η ανάλυση του Ινστιτούτου, άλλαξε η τάση στο
ισοζύγιο των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση (από +12
μονάδες στις -4 μονάδες).
Στο μεταξύ, στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της
ζήτησης καταγράφηκε, επίσης, έντονη αλλαγή τάσης στο σχετικό
δείκτη, που διαμορφώθηκε στις -12 μονάδες (από +15 μονάδες).
Αλλά και στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου, το
ισοζύγιο υποχώρησε κατά 10 μονάδες (+8 μονάδες από +18
μονάδες). Ταυτόχρονα, οι προβλέψεις για τις τιμές ενισχύθηκαν
και ισοσκελίστηκαν (από -6 μονάδες ο δείκτης). Από τα ίδια
στοιχεία προκύπτει ότι το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, το
48%των επιχειρήσεων του κλάδου δήλωνε απρόσκοπτη
επιχειρηματική λειτουργία, με το 24% να επισημαίνει την
ανεπάρκεια ζήτησης και το 8% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης,
ως βασικά προσκόμματα στη λειτουργία τους.

Ελληνική οικονομία
Συνολικά, στην ελληνική αγορά το Σεπτέμβριο συνεχίστηκε η

βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, ο οποίος κινήθηκε
ανοδικά και διαμορφώθηκε στις 107,2 μονάδες από 105,3 μονάδες
τον Ιούλιο. Η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη από το Μάρτιο του
2008. Η άνοδος προέρχεται, κυρίως, από βελτίωση των προσδοκιών
στο Λιανικό εμπόριο και τους Καταναλωτές, ενώ στους υπόλοιπους
επιχειρηματικούς τομείς οι μεταβολές ήταν ήπιες. Ταυτόχρονα,
σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η καταναλωτική εμπιστοσύνη έφθασε στο
υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών.
Αναλυτικότερα στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των
εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε, όπως
και ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα, ενώ οι
προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παρουσίασαν
μικρή, αλλά θετική μεταβολή.
Στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες
πωλήσεις ενισχύθηκαν αισθητά, όπως και οι προβλέψεις για τη
βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ τα αποθέματα υποχώρησαν.
Στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση
επίσης υποχώρησαν, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα
κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθένισαν μεν, αλλά ηπιότερα,
όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της
ζήτησης.

Στην Ευρωζώνη
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε το Σεπτέμβριο στην
Ευρωζώνη κατά 1,4 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 101,7 μονάδες.
Καθοδική ήταν η πορεία του δείκτη και στην Ε.Ε. (μείωση κατά
1,4 μονάδες), ο οποίος διαμορφώθηκε στις 100,0 μονάδες. Η
πτώση του δείκτη στην Ευρωζώνη εκπορεύεται, κυρίως, από την
επιδείνωση του κλίματος στη Βιομηχανία (-3,0) και στο Λιανικό
εμπόριο (-0,5) και λιγότερο από τη μικρή βελτίωση στις
Υπηρεσίες (+0,3) και την ανοδική πορεία της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης (+0,6).
Όσον αφορά στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο
δείκτης υποχώρησε πιο έντονα στην Ολλανδία και την Ισπανία

(-3,1), λιγότερο έντονα στη Γερμανία (-1,2) και την Ιταλία
(-0,8), ενώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στη Γαλλία (-0,2).
Στην Ε.Ε., η υποχώρηση των προσδοκιών προέκυψε, κυρίως, ως
αποτέλεσμα της σημαντικής εξασθένισης του δείκτη στη Μεγάλη
Βρετανία (-4,5) και λιγότερο στην Πολωνία (-0,1), όπου
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.
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