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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 που χρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (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: 02/05/2017 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: EE-28, ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΕΛΛΑ∆Α 

Ε.Ε – ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Σταθερότητα στο οικονοµικό κλίµα σε ΕΕ και Ευρωζώνη  

Τον Μάρτιο, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος ήταν ουσιαστικά αµετάβλητος στην ΕΕ (+0,2), στις 

109,1 µονάδες, αλλά και την Ευρωζώνη (-0,1), στις 107,9 µονάδες1. Αναλυτικότερα: 

Στην Ευρωζώνη, η σταθεροποίηση του οικονοµικού κλίµατος είναι αποτέλεσµα της οριακής 

µείωσης του σχετικού δείκτη στη Βιοµηχανία (-0,1) στις Κατασκευές (-0,2) και περισσότερο τις 

Υπηρεσίες (-1,2), πτωτικές τάσεις οι οποίες αντισταθµίζονται κυρίως από την βελτίωση της 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης (+1,2) αφού το Λιανικό Εµπόριο (+1,8) παραµένει αµετάβλητο. Σε 

επίπεδο χωρών, µεταξύ των πέντε µεγαλύτερων οικονοµιών της Ευρωζώνης το οικονοµικό κλίµα 

βελτιώθηκε στην Γερµανία (+0,9), παρέµεινε εν πολλοίς αµετάβλητο στην Ιταλία (-0,1) και την 

Ολλανδία (-0,3) ενώ επιδεινώθηκε στην Γαλλία (-1,0) και την Ισπανία (-1,8).  

Η οριακή καλυτέρευση των προσδοκιών σε επίπεδο ΕΕ προέρχεται από τη βελτίωση του κλίµατος 

στο Ηνωµένο Βασίλειο (+0,8), την οποία και ενίσχυσε η βελτίωση του σχετικού δείκτη στην Πολωνία 

(+0,3). Σε τοµεακό επίπεδο, οι προσδοκίες σε σχέση µε την Ευρωζώνη διαφοροποιούνται στις 

Κατασκευές και το Λιανικό εµπόριο, καθώς στην ΕΕ σηµειώθηκε µικρή βελτίωση των προσδοκιών. 

Αναλυτικότερα:  

• Στη Βιοµηχανία, οι δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών διαµορφώθηκαν στις +1,8 και +1,2 

µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την εξέλιξη της παραγωγής επιδεινώθηκαν 

στην ΕΕ ενώ οριακά βελτιώθηκαν στην Ευρωζώνη, ενώ αντιθέτως οι εκτιµήσεις για τα επίπεδα 

παραγγελιών και ζήτησης δεν µεταβάλλονται, όπως αντίστοιχα και οι εκτιµήσεις για τα 

αποθέµατα. 

• Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαµορφώθηκαν στις +11,6 και +12,7 µονάδες σε ΕΕ και 

Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους 

αλλά και για την τρέχουσα ζήτηση επιδεινώθηκαν σε αµφότερες τις ζώνες, ενώ οι προβλέψεις 

για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση βελτιώθηκαν οριακά στην ΕΕ και κινήθηκαν πτωτικά στην 

Ευρωζώνη.  

• Στο Λιανικό Εµπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαµορφώθηκαν στις +4 µονάδες στην ΕΕ και τις +1,8 

µονάδες στην Ευρωζώνη. Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα επιχειρηµατική δραστηριότητα χάνουν 

έδαφος τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, ενώ οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα 

υποδηλώνουν µικρή αποκλιµάκωση και στις δύο ζώνες, µε τις τάσεις στις προβλέψεις για τις 

πωλήσεις τους επόµενους µήνες να είναι θετικές, κυρίως στην ΕΕ. 

• Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών κινήθηκε στις -6,8 και -9,9 µονάδες 

αντίστοιχα, σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών βελτιώθηκαν στην 

Ευρωζώνη και περισσότερο στην ΕΕ, ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση υπήρξε 

βελτίωση στην ΕΕ σε αντίθεση µε την Ευρωζώνη. 

• Ο ∆είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης διαµορφώνεται στις -4,2 και -5,0 µονάδες στην ΕΕ και 

την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση του 

νοικοκυριού τους επιδεινώθηκαν στην ΕΕ όπως επίσης και στην Ευρωζώνη, ενώ οι αντίστοιχες 

                                                           
1 Λόγω αναθεώρησης των αποτελεσµάτων του οικονοµικού κλίµατος στη Γαλλία σε σχέση µε τον Ιανουάριο, 
πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο µια µικρή προς τα πάνω (+0,1) αναθεώρηση του ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος τον 
Ιανουάριο στην ΕΕ, στις 108,6 µονάδες. 
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για την οικονοµική κατάσταση της χώρας βελτιώθηκαν σε αµφότερες τις ζώνες. Η πρόθεση 

αποταµίευσης βελτιώθηκε οριακά και στις δύο ζώνες, ενώ στις προβλέψεις για την εξέλιξη της 

ανεργίας σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση σε ΕΕ και Ευρωζώνη. 

•  Τέλος, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες (δεν 

περιλαµβάνεται στο δείκτη οικονοµικού κλίµατος) ενισχύθηκε αισθητά τον Μάρτιο στην ΕΕ (+25,6 

από +23,8 µον.) και αντίστοιχα στην Ευρωζώνη (+23,8 από +20,8 µον.). Οι εκτιµήσεις για την 

τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται και στις δύο ζώνες, µε τις εκτιµήσεις για 

την τρέχουσα πορεία της ζήτησης να επιδεινώνονται σε αµφότερες τις ζώνες και τις προβλέψεις 

της ζήτησης στο επόµενο τρίµηνο να βελτιώνονται σηµαντικά. 

ΠίνακαςΠίνακαςΠίνακαςΠίνακας    1: 1: 1: 1: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος (1990-2016=100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία)1111    

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή    ΑκραίεςΑκραίεςΑκραίεςΑκραίες    τιτιτιτιμμμμέςέςέςές    ΜέσοΜέσοΜέσοΜέσοςςςς    όροόροόροόροςςςς    

    MinMinMinMin    MaxMaxMaxMax    2002002002001111----2012012012016666    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

ΕΕΕΕΕΕΕΕ----28282828    
67,2 

Μαρ-09 

114,1 

Ιουν-07 
99,3 100,8 89,8 94,9 104,4 106,0 105,6 

ΕυρωζώνηΕυρωζώνηΕυρωζώνηΕυρωζώνη    
70,0 

Μαρ-09 

113,5 

Ιαν-01 
98,7 102,1 89,9 93,2 101,3 104,1 104,7 

ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα    
74,4 

Μαρ-09 

111,9 

Απρ-04 
95,9 81,6 80,9 91,6 100,5 89,7 91,8 

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή    2012012012016666        

    ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

ΕΕΕΕΕΕΕΕ----28282828    106,6 105,2 104,5 105,0 105,5 105,5 104,6 103,7 105,4 106,8 107,2 109,0 

ΕυρωζώνηΕυρωζώνηΕυρωζώνηΕυρωζώνη    105,0 103,9 102,9 103,9 104,5 104,3 104,4 103,4 104,8 106,3 106,5 107,8 

ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα    92,0 89,4 90,5 90,7 90,1 90,2 91,4 93,0 91,8 94,3 92,9 95,1 

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή    2017201720172017  

    ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

ΕΕΕΕΕΕΕΕ----28282828    108,6 108,9 109,1          

ΕυρωζώνηΕυρωζώνηΕυρωζώνηΕυρωζώνη    107,9 108,0 107,9          

ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα    95,1 92,9 93,4          
1 1 1 1 Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος είναι το σταθμισμένο άθροισμα των Δεικτών Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη 

Βιομηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εμπόριο, τις Υπηρεσίες και του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης. 
2 Οι ακραίες τιμές αναφέρονται στην περίοδο 2001-2015, σε όλους τους πίνακες 

ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή:::: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 

 

ΔΔΔΔιάγραιάγραιάγραιάγραμμμμμμμμαααα    1: 1: 1: 1: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος Ε.Ε-28 και Ελλάδα (1990-2016=100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) 

 
ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή:::: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 
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ΕΛΛΑ∆Α: Βελτίωση οικονοµικού κλίµατος, λόγω µικρότερης απαισιοδοξίας στις επιχειρήσεις, 

υποχώρηση όµως της καταναλωτικής εµπιστοσύνης 

Βελτιώνεται οριακά ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος τον Μάρτιο φθάνοντας στις 93,4 µονάδες 

έναντι 92,9 µονάδων τον Φεβρουάριο. Το επίπεδο αυτό είναι χαµηλότερο από το επίπεδο του 

Ιανουαρίου (95,1), είναι ελαφρώς όµως υψηλότερο από ό,τι τον ίδιο µήνα πέρυσι (90,5 µονάδες). 

Στους επιχειρηµατικούς τοµείς, µε εξαίρεση το Λιανικό εµπόριο, σηµειώνεται µικρή άµβλυνση της 

απαισιοδοξίας, κυρίως λόγω καλύτερων προβλέψεων για την πορεία των εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών. Αντίθετα, νέα κάµψη σηµειώνεται στην καταναλωτική εµπιστοσύνη. Συνολικά η 

αβεβαιότητα που δηµιουργεί η εκκρεµότητα της αξιολόγησης του προγράµµατος και η αναβολή 

πιθανών θετικών επιδράσεων που µπορούν να επέλθουν όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 

κυρίως στις συνθήκες ρευστότητας, επηρεάζει το οικονοµικό περιβάλλον. Η φθίνουσα τάση της 

καταναλωτικής εµπιστοσύνης αντανακλά λογικά τις αυξανόµενες πιέσεις στο φορολογικό, 

ασφαλιστικό και εργασιακό πεδίο. Αναλυτικότερα: 

� στη Βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες παρέµειναν 

σχεδόν αµετάβλητες, ενώ το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα υποδηλώνει διόγκωσή 

τους. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση δεν µεταβλήθηκαν ουσιαστικά. 

� στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και την 

τρέχουσα εξέλιξη της ζήτησης αµβλύνονται, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση 

παραµένουν οριακά θετικές.  

� στο Λιανικό Εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αποδυναµώνονται, σε 

αντίθεση µε τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους, ενώ οι εκτιµήσεις για το ύψος 

των αποθεµάτων παρέµεινε ενισχυµένος. 

� στις Κατασκευές, οι δυσµενείς προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων 

περιορίστηκαν, ενώ οι αρνητικές προβλέψεις απασχόλησης επιδεινώθηκαν περαιτέρω. 

� στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε κυρίως λόγω των αισθητά 

δυσµενέστερων προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονοµική κατάστασή τους και για την 

οικονοµική κατάσταση της χώρας. Οι προβλέψεις για την ανεργία επίσης βελτιώθηκαν, αλλά 

οριακά, ενώ η πρόθεση για αποταµίευση κατέγραψε νέο ιστορικά χαµηλό. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μικρή βελτίωση επιχειρηµατικών προσδοκιών, αισιόδοξες προβλέψεις για την 
παραγωγή 

Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία ενισχύθηκε και τον Μάρτιο, φθάνοντας 

στις 93,7 (από 91,8) µονάδες, οριακά χαµηλότερα έναντι της αντίστοιχης περυσινής του επίδοσης 

(94,8 µονάδες). Από τις βασικές µεταβλητές του δείκτη, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή 

τους προσεχείς µήνες και οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση δεν 

µεταβάλλονται ουσιαστικά, ενώ το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα αποκλιµακώνεται. 

Αναλυτικά: 

α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης παραµένει στα ίδια 

επίπεδα τον Μάρτιο, στις -26 µονάδες, µε το 31% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαµηλές για την 

εποχή παραγγελίες και µόλις το 5% να αναφέρει το αντίθετο.  

β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 µήνες, το σχετικό ισοζύγιο 

ενισχύεται, στις +25 µονάδες, µε το 35% των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής 

του το επόµενο τρίµηνο και ένα 9% να αναµένει µείωσή της.  

γ) Ως προς τα αποθέµατα έτοιµων προϊόντων, το σχετικό θετικό ισοζύγιο περιορίζεται κατά 6 

µονάδες, στις +13, µε το 21% (από 25%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή 

αποθέµατα και το 8% να δηλώνει εκ νέου το αντίθετο.  

δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται µικτές τάσεις τον Μάρτιο: οι θετικές 

εκτιµήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίµηνο χάνουν 5 µονάδες (+4 µον. το ισοζύγιο), 

ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς µήνες βελτιώνονται (+28 από +23 µον. 

ο δείκτης). Τέλος, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού 

περιορίζεται κατά 3 µονάδες (στις -6 µον.).  

ε) Ενισχύονται οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς µήνες τον Μάρτιο (+32 από 

+24 µον. το σχετικό ισοζύγιο), µε το 40% (από 37%) των επιχειρήσεων να αναµένει άνοδο 

πωλήσεων το προσεχές διάστηµα και ένα 9% (από 13%) µείωσή τους. Από την άλλη πλευρά, στις 

εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, ο οριακά θετικός δείκτης ισοσκελίζεται.  

στ) Οι µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής αυξάνονται ελαφρά στους 4,5 (από 3,7) µήνες, ενώ το 

ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού κινείται στο 69%.  

ζ) Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση αυξάνεται οριακά στις +7 µονάδες (από +5), 

µε το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο προβλέπει άνοδο απασχόλησης στο προσεχές τρίµηνο 

να φθάνει το 13% (από 12%), έναντι ενός 6% (από 8%) που αναµένει µείωση.  

η) Οι προβλέψεις για τις µεταβολές των τιµών µεταβάλλονται αρνητικά (από τις +4 µον. στη -1 

µον.), µε το 81% (από 78%) των επιχειρήσεων να προβλέπει σταθερότητα τιµών το επόµενο τρίµηνο 

και το 9% (από 13%) µείωσή τους. 

Σε επίπεδο βασικών τοµέων, οι κυρίαρχες τάσεις είναι ανοδικές. Αναλυτικά: 

Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στα Καταναλωτικά αγαθά τον Μάρτιο παραµένει στα ίδια 

επίπεδα, στις 94,9 µονάδες. Το ισοζύγιο παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης µειώνεται ελαφρά στις 

-17 (από -15) µονάδες, ενώ στις προβλέψεις για την παραγωγή, ο σχετικός δείκτης περιορίζεται 
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επίσης, στις +26 (από +29) µονάδες, µε το ισοζύγιο των αποθεµάτων να αποκλιµακώνεται στις 

+14 (από +19) µονάδες. Οι τάσεις στις εξαγωγικές µεταβλητές είναι καθοδικές, ενώ στις προβλέψεις 

για την απασχόληση, το σχετικό ισοζύγιο κερδίζει 2 µονάδες και διαµορφώνεται στις +12. Οι 

προβλέψεις για τις τιµές µεταβάλλονται αρνητικά (στις -7 από τις -13 µον. το ισοζύγιο), µε το 85% 

(από 79%) των επιχειρήσεων να αναµένει σταθερότητα.  

ΠίνακαςΠίνακαςΠίνακαςΠίνακας    2: 2: 2: 2: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 

ΤοΤοΤοΤομμμμέαςέαςέαςέας    ΑκραίεςΑκραίεςΑκραίεςΑκραίες    τιτιτιτιμμμμέςέςέςές        ΜέσοςΜέσοςΜέσοςΜέσος    όροςόροςόροςόρος    

ΒιοΒιοΒιοΒιομμμμηχανίαηχανίαηχανίαηχανία    

(1996-2006=100) 

MinMinMinMin    MaxMaxMaxMax    2001200120012001----2020202016161616    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

62,8 

Φεβ-09 

109,5 

Απρ-07 
90,4 77,2 87,8 94,6 81,9 91,2 

2020202016161616    

ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

87,9 89,2 94,8 93,7 90,1 92,0 88,3 90,9 94,0 94,2 89,2 90,1 

2017201720172017    

ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

90,5 91,8 93,7          

ΣηΣηΣηΣημμμμείωσηείωσηείωσηείωση:::: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις προβλέψεις παραγωγής, τις εκτιμήσεις για το ύψος 

των αποθεμάτων και τις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση.     

ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή:::: IOBE 

ΔΔΔΔιάγραιάγραιάγραιάγραμμμμμμμμαααα    2222: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία (1996-2006=100)  

 

ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή:::: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin 

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Κεφαλαιουχικά αγαθά βελτιώνεται σηµαντικά τον 

Μάρτιο, φθάνοντας στις 89,4 (από 80,9) µονάδες. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για την 

παραγωγή βελτιώνεται στις +11 (από -6) µονάδες, ενώ και ο δείκτης των εκτιµήσεων για τις 

παραγγελίες και τη ζήτηση κερδίζει ήπια έδαφος (στις -33 από τις -35) µονάδες. Το ισοζύγιο 

εκτιµήσεων των αποθεµάτων υποχωρεί τον Μάρτιο στις +6 (από +13) µονάδες, ενώ στους δείκτες 

για τις εξαγωγικές προοπτικές οι τάσεις είναι µικτές. Στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη 

της απασχόλησης, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο χάνει 5 µονάδες και διαµορφώνεται στις -7, ενώ 

στις τιµές, ο σχετικός δείκτης παραµένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, στις +11 µονάδες, µε το 31% (από 

18%) των ερωτηθέντων να προβλέπει άνοδο και το 19% (από 8%) µείωση τιµών. 

Ελαφρώς ανοδικά κινείται ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Ενδιάµεσα αγαθά, 

φθάνοντας στις 93,5 (από 91,2) µονάδες. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για τη βραχυπρόθεσµη 

εξέλιξη της παραγωγής αυξάνεται κατά 4 µονάδες, στις +29, ενώ ο δείκτης εκτιµήσεων για το ύψος 
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των αποθεµάτων διαµορφώνεται στις +14 (από +17) µονάδες. Το αρνητικό ισοζύγιο των -34 

µονάδων στις εκτιµήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση κερδίζει οριακά έδαφος, ενώ 

από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι τάσεις στους εξαγωγικούς δείκτες είναι κυρίως ανοδικές, µε το δείκτη 

πρόβλεψης της βραχυπρόθεσµης απασχόλησης να βελτιώνεται στις +6 (από -1) µονάδες. Οι 

πληθωριστικές προσδοκίες για τις τιµές εξοµαλύνονται ελαφρά (+11 από +14 µον. ο δείκτης), µε 

τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων να αναµένει σταθερότητα (87% από 77%).  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Βελτίωση προσδοκιών σε ∆ηµόσια έργα και Ιδιωτικές κατασκευές 

Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές, µετά την πτώση Φεβρουαρίου, 

ανακάµπτει και διαµορφώνεται στις 51,8 (από 46,2) µονάδες, σε επίπεδο πάντως κατώτερο σε 

σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή του επίδοση (65,8 µον.). Σε κλαδικό επίπεδο, η τάση είναι 

ανοδική τόσο στα ∆ηµόσια Έργα, όσο και στις Ιδιωτικές Κατασκευές, ενώ οι δυσµενείς 

προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων εξοµαλύνονται σχετικά, όπως 

συµβαίνει και µε τις αρνητικές προβλέψεις απασχόλησης. Αναλυτικά, ο δείκτης των -64 µονάδων 

στις προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώνεται στις -52 µονάδες, µε 

το 59% (από 68%) όµως των επιχειρήσεων να διατυπώνει απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο 

των εργασιών του το επόµενο τρίµηνο και µόλις το 7% (από 4%) να δηλώνει το αντίθετο. Από την 

άλλη πλευρά, οι προβλέψεις για την απασχόληση παραµένουν εξαιρετικά δυσµενείς, µε το σχετικό 

δείκτη να κινείται στις -50 (από -48) µονάδες και το 56% (από 60%) των ερωτηθέντων να προβλέπει 

µείωση των θέσεων εργασίας στον τοµέα. Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, ο 

αρνητικός δείκτης των εκτιµήσεων για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων 

αµβλύνεται, κινούµενος στις -26 (από -29) µονάδες, ενώ οι µήνες εξασφαλισµένης 

δραστηριότητας διαµορφώνονται στους 7,5 (από 8,5) µήνες. Στο πεδίο των τιµών, η πτωτική 

πορεία συνεχίζεται µε το σχετικό ισοζύγιο των -28 µονάδων να κινείται στις -31 µονάδες, ενώ τέλος 

το 8% (από 3%) των επιχειρήσεων αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία. Από τις 

υπόλοιπες, το 29% επισηµαίνει τη χαµηλή ζήτηση, το 48% την ανεπαρκή χρηµατοδότηση, το 6% τις 

καιρικές συνθήκες και ένα 10% τους υπόλοιπους συγκυριακούς παράγοντες ως βασικότερα 

εµπόδια στη λειτουργία του. 

Αναλυτικά στους επιµέρους κλάδους: 

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές βελτιώνεται τον Μάρτιο και 

διαµορφώνεται στις 77,3 (από 74) µονάδες, χαµηλότερα σε σχέση µε το περυσινό του επίπεδο 

(94,9 µονάδες). Από τις βασικές µεταβλητές του δείκτη, οι προβλέψεις για το επίπεδο 

προγραµµατισµένων εργασιών ανακάµπτουν, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις -17 (από -35) 

µονάδες, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου υποχωρούν (-19 από -13 

µον. ο δείκτης). Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιµήσεις για την 

τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων χάνουν οριακά έδαφος, µε το σχετικό δείκτη να 

κινείται στις +24 (από +26) µονάδες, ενώ οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας 

διαµορφώνονται στους 5,9 (από 5,5). Στις τιµές, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες διευρύνονται 

οριακά, µε το ισοζύγιο να κινείται στις -19 (από -17) µονάδες, ενώ τέλος, τριπλασιάζεται στο 18% 

το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν αναφέρουν προσκόµµατα στη λειτουργία τους. Από τις 

υπόλοιπες, το 42% δηλώνει την ανεπάρκεια χρηµατοδότησης, το 26% τη χαµηλή ζήτηση και ένα 

11% τους λοιπούς παράγοντες ως βασικότερα λειτουργικά εµπόδια. 

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Κατασκευές ∆ηµοσίων Έργων ενισχύεται τον Μάρτιο 

στις 34,3 (από 30,4) µονάδες τον Φεβρουάριο, παραµένοντας πολύ χαµηλότερα έναντι της 

αντίστοιχης περυσινής τιµής του (51,8 µον.). Ως προς το πρόγραµµα εργασιών του κλάδου, ο 
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εξαιρετικά χαµηλός δείκτης των -78 µονάδων κερδίζει 6 µονάδες, ενώ στις προβλέψεις για την 

απασχόληση καταγράφεται σχετική σταθερότητα στο χαµηλό σχετικό ισοζύγιο (στις -65 µον.). 

Από τις επιχειρήσεις του κλάδου, το 70% αναµένει εκ νέου µείωση των θέσεων εργασίας και το 5% 

αύξηση. Στις υπόλοιπες µεταβλητές, ο δείκτης για τις εκτιµήσεις στις τρέχουσες εργασίες των 

επιχειρήσεων δεν µεταβάλλεται από τις -55 µονάδες, ενώ στις τιµές, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο 

διευρύνεται στις -38 (από -33) µονάδες. Τέλος, σχεδόν καµία επιχείρηση δε δηλώνει απρόσκοπτη 

επιχειρηµατική λειτουργία (1-2%), όταν το 30% αναφέρει την ελλιπή ζήτηση, το 51% τη χαµηλή 

χρηµατοδότηση και το 9% την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση ως τα κυριότερα εµπόδια 

λειτουργίας του.  

ΠίνακαςΠίνακαςΠίνακαςΠίνακας    3: 3: 3: 3: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές 

ΤοΤοΤοΤομμμμέαςέαςέαςέας    ΑκραίεςΑκραίεςΑκραίεςΑκραίες    τιτιτιτιμμμμέςέςέςές        ΜέσοςΜέσοςΜέσοςΜέσος    όροςόροςόροςόρος    

ΚατασκευέςΚατασκευέςΚατασκευέςΚατασκευές    

(1996-2006=100) 

MinMinMinMin    MaxMaxMaxMax    2001200120012001----2020202016161616    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

26,3 

Μαρ-11 

123,8 

Σεπ-03 
75,9 43,2 65,0 80,4 56,4 55,7 

2020202016161616    

ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

65,6 72,7 65,8 57,5 65,7 65,4 41,5 46,6 43,8 39,2 49,4 55,6 

2017201720172017 

ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

58,1 46,2 51,8          

ΣηΣηΣηΣημμμμείωσηείωσηείωσηείωση:::: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις για το πρόγραμμα των εργασιών και τις 

προβλέψεις για την απασχόληση.  

ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή:::: ΙΟΒΕ 

 

Διάγραμμα 3:Διάγραμμα 3:Διάγραμμα 3:Διάγραμμα 3: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές (1996-2006=100) 

 
Πηγή:Πηγή:Πηγή:Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin 

 

 

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Αµετάβλητες οι επιχειρηµατικές προσδοκίες, µειωµένες οι τρέχουσες πωλήσεις 

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο παραµένει τον Μάρτιο περίπου στα 

ίδια επίπεδα, στις 89,6 (από 90,1) µονάδες, χαµηλότερα πάντως σε σύγκριση µε την αντίστοιχη 

περσινή του επίδοση (94,4 µον.). Από τις κύριες µεταβλητές του δείκτη, οι θετικές εκτιµήσεις για τις 

τρέχουσες πωλήσεις αποδυναµώνονται, αντίθετα µε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τη 

βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους που ενισχύονται, ενώ οι εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων 
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παραµένουν στα ίδια επίπεδα. Αναλυτικά, οι θετικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες 

πωλήσεις τους περιορίζονται, µε το σχετικό δείκτη να λαµβάνει οριακά αρνητικό πρόσηµο (-1 από 

+4 µον.) και το 37% (από 45%) των επιχειρήσεων να δηλώνει αυξηµένες πωλήσεις, έναντι όµως 

του 39% (από 41%) που αναφέρει το αντίθετο. Ο δείκτης των αποθεµάτων παραµένει ενισχυµένος, 

υποδηλώνοντας διόγκωσή τους (στις +8 µον.), ενώ οι προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων 

το επόµενο τρίµηνο κερδίζουν µικρό έδαφος (στις +5 από +1 µον. το ισοζύγιο). Στις παραγγελίες 

προς προµηθευτές καταγράφεται µικρή βελτίωση στο αρνητικό πάντως δείκτη (-7 από -10 µον.), 

ενώ ενισχύονται οι θετικές προοπτικές για την απασχόληση, καθώς το σχετικό ισοζύγιο 

διπλασιάζεται στις +17 µονάδες. Τέλος, ως προς τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη των τιµών, ο δείκτης 

των +7 µονάδων περιορίζεται στις +4 µονάδες, µε το 85% (από 77%) να αναµένει σταθερότητα.  

Οι εξελίξεις σε επιµέρους κλάδους του Λιανικού εµπορίου είναι οι εξής: 

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Τρόφιµα – Ποτά – Καπνός υποχωρεί τον Μάρτιο στις 

102,3 (από 110,8) µονάδες, σε υψηλότερα πάντως επίπεδα από τα αντίστοιχα περσινά (στις 108,8 

µον.). Οι αισιόδοξες εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αποδυναµώνονται σηµαντικά, µε το 

σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις +42 (από +61) µονάδες. Οι θετικές προβλέψεις για τις 

πωλήσεις της επόµενης περιόδου εξασθενούν περαιτέρω (στις +30 από +39 µον. ο δείκτης), ενώ 

στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα, ο αντίστοιχος δείκτης ενισχύεται ελαφρώς (στις +7 από +5 µον.). 

Στις προβλέψεις για τις παραγγελίες προς προµηθευτές, σηµειώνεται άνοδος στο σχετικό δείκτη 

(στις +36 από +23 µον.), ενώ οι αισιόδοξες προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης του 

κλάδου εντείνονται (+34 από +18 µον. ο δείκτης). Τέλος, σε επίπεδο τιµών ο σχετικός δείκτης κινείται 

σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα (+12 από +9 µον.). 

Εκ νέου πτώση καταγράφει ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Υφάσµατα – Ένδυση – 

Υπόδηση, κινούµενος στις 65,6 (από 77,7) µονάδες, χαµηλότερα σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

περσινά επίπεδα (89 µον.). Από τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας, κλιµακώνονται έντονα οι 

αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις (στις -44 από -28 µον. ο δείκτης), ενώ εξαιρετικά 

απαισιόδοξες παραµένουν και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες πωλήσεις (στις -44 µον. το 

σχετικό ισοζύγιο). Στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα καταγράφεται άνοδος του σχετικού δείκτη στις 

+13 (από -8) µονάδες, ενώ οι αρνητικές προβλέψεις σχετικά µε τις παραγγελίες προς προµηθευτές 

το επόµενο τρίµηνο περιορίζονται ελαφρά (στις -25 από -31 µον. το ισοζύγιο). Στις προσδοκίες για 

την απασχόληση, ο δείκτης µπορεί να βελτιώνεται στις -8 (από -20) µονάδες, αλλά παραµένει 

αρνητικός, ενώ τέλος, στις τιµές, η πτωτική τάση εξοµαλύνεται σηµαντικά (στις -6 από -44 µον. ο 

δείκτης). 

Ανάκαµψη σηµειώνουν οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισµού τον Μάρτιο, 

µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 74,3 (από 67,4) µονάδες, στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση 

µε την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (74,7 µον.). Το αρνητικό ισοζύγιο για τις τρέχουσες πωλήσεις 

αµβλύνεται στις -31 (από -45) µονάδες, ενώ οι περιορίζονται ελαφρώς οι αρνητικές προβλέψεις 

για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου (-30 από -37 µον. ο δείκτης). Ο δείκτης των αποθεµάτων 

κινείται πτωτικά (-8 από -6 µον.), ενώ στις προβλέψεις παραγγελιών προς προµηθευτές, το σχετικό 

ισοζύγιο περιορίζεται στις -42 (από -31) µονάδες. Παρά τη βελτίωση, απαισιοδοξία επικρατεί στις 

προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου, (-30 από -45 µον. ο δείκτης), µε το 35% (από 52%) 

των επιχειρήσεων να προβλέπει µείωση. Τέλος, στις τιµές, ο αρνητικός δείκτης των -26 µονάδων 

αµβλύνεται στις -17 µονάδες. 
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ΠίνακαςΠίνακαςΠίνακαςΠίνακας    4: 4: 4: 4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο 

ΤοΤοΤοΤομμμμέαςέαςέαςέας    ΑκραίεςΑκραίεςΑκραίεςΑκραίες    τιτιτιτιμμμμέςέςέςές    ΜέσοςΜέσοςΜέσοςΜέσος    όροςόροςόροςόρος    

ΛιανικόΛιανικόΛιανικόΛιανικό    ΕΕΕΕμπμπμπμπόριοόριοόριοόριο    (1996-

2006=100)    

MinMinMinMin MaxMaxMaxMax 2001200120012001----2020202016161616    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

50,8 

Ιούλ-10 

124,3  

Μαι-07 
88,6 57,1 70,2 89,1 81,0 98 

2016201620162016    

ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

90,5 95,9 94,4 97,5 102.6 100,6 98,0 98,4 99,6 97.9 101,6 99,0 

2017201720172017 

ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

102,5 90,1 89,6          

ΣηΣηΣηΣημμμμείωσηείωσηείωσηείωση:::: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για τις πωλήσεις και 

τις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων.  

ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή:::: ΙΟΒΕ 

ΔΔΔΔιάγραιάγραιάγραιάγραμμμμμμμμαααα    4: 4: 4: 4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο  

(1996-2006=100)  

 
ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή:::: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin 

Αµετάβλητος παραµένει ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Οχήµατα – Ανταλλακτικά τον 

Μάρτιο, ο οποίος φθάνει στις 97,1 µονάδες, σε χαµηλότερο επίπεδο σε σχέση µε το αντίστοιχο 

περσινό (106,8 µον.). Πτώση καταγράφουν οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου, 

µε τον δείκτη να διαµορφώνεται στις -3 (από +4) µονάδες, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τις 

πωλήσεις της επόµενης περιόδου κερδίζουν έδαφος (+9 από +2 µον. ο δείκτης). Στα αποθέµατα, 

ο σχετικός δείκτης παραµένει στις +4 µονάδες, µε τις προβλέψεις για την απασχόληση να 

υποχωρούν αισθητά (-6 από +19 µον. το σχετικό ισοζύγιο). Στις παραγγελίες προς προµηθευτές, 

η τάση είναι επίσης αρνητική (-15 από -10 µον. το ισοζύγιο), ενώ τέλος, ως προς τις προβλέψεις 

των τιµών, ο σχετικός δείκτης κινείται στις +5 (από +19) µονάδες.  

Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήµατα κινούνται καθοδικά τον Μάρτιο, µε το 

σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 95,7 (από 106,3) µονάδες, σε ελαφρώς υψηλότερη τιµή από 

την αντίστοιχη περσινή (91,2 µον.). Το θετικό ισοζύγιο στις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενεί 

σηµαντικά (+3 από +30 µον.), όπως και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου 

(στις +23 από +32 µον. το σχετικό ισοζύγιο). Οι εκτιµήσεις για το τρέχον ύψος των αποθεµάτων 

παραµένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα (-1 από -2 µον. ο δείκτης), ενώ στα υπόλοιπα στοιχεία, το 

ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις παραγγελίες προς προµηθευτές χάνει ελαφρά έδαφος (στις +23 

από +29 µον.). Αντίθετα, στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο ισοσκελισµένος δείκτης του 
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προηγούµενου µήνα ανέρχεται τον Μάρτιο στις +20 µονάδες. Τέλος, στις τιµές, οι πληθωριστικές 

τάσεις εξοµαλύνονται αισθητά (+2 από +35 µον. το ισοζύγιο).  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Μικρή ανάκαµψη προσδοκιών, βελτίωση στη ζήτηση 

Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες βελτιώνεται τον Μάρτιο, κινούµενος στις 

78,3 (από 76,9) µονάδες, ανώτερα σε σχέση µε τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα (66 µονάδες). Από 

τις επιµέρους µεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των 

επιχειρήσεων αµβλύνονται, όπως και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, µε τις προβλέψεις 

για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή της να παραµένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Αναλυτικότερα, ο 

δείκτης των εκτιµήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων παραµένει αρνητικός, αν 

και περιορίζεται κατά 2 µονάδες, στις -8, ενώ και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση 

βελτιώνονται (στις -2 από -5 µον. ο δείκτης). Το ισοζύγιο των +3 µονάδων στις προβλέψεις για τη 

ζήτηση του επόµενου τριµήνου παραµένει, ενώ αµετάβλητες – αλλά θετικές - παραµένουν και οι 

προβλέψεις για την απασχόληση (στις +8 µονάδες ο σχετικός δείκτης). Ως προς τις τιµές, το 

σχετικό ισοζύγιο διαµορφώνεται στις -4 (από -2) µονάδες, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία διατηρείται στο 19%. Από τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις, το 1/3 επισηµαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης ως βασικότερο εµπόδιο στη λειτουργία 

του, το 1/5 την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 1/4 την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία 

(κεφαλαιακοί έλεγχοι, καθυστέρηση εισπράξεων ∆ηµοσίου, υψηλή φορολογία κ.α.). 

Σε επίπεδο βασικών κλάδων των Υπηρεσιών έλαβαν χώρα οι εξής µεταβολές: 

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία 

ενισχύεται τον Μάρτιο στις 96,8 (από 92,7) µονάδες, σε υψηλότερο επίπεδο έναντι του αντίστοιχου 

περυσινού (80,2 µον.). Οι εκτιµήσεις για την πορεία της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων 

παραµένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα (+3 από +2 µον. το ισοζύγιο), ενώ στις εκτιµήσεις για την 

τρέχουσα ζήτηση, ο σχετικός δείκτης κερδίζει έδαφος (+11 από +2 µον.). Οι προβλέψεις για τη 

βραχυπρόθεσµη ζήτηση µεταβάλλονται επίσης θετικά (+6 από +3 µον. το ισοζύγιο), ενώ το 

αρνητικό ισοζύγιο των -4 µονάδων στην απασχόληση του κλάδου αυξάνεται στις +7 µονάδες. Ο 

δείκτης των τιµών διαµορφώνεται στις +10 (από +5) µονάδες, ενώ τέλος, κινείται στο 29% (από 

24%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 

34% να κρίνει ως βασικό λειτουργικό εµπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης, το 14% την ανεπάρκεια 

κεφαλαίων κίνησης και το 21% την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία. 

Ανοδικά κινείται τον Μάρτιο ο δείκτης προσδοκιών στους Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς 

Οργανισµούς (δεν περιλαµβάνονται οι Τράπεζες), φθάνοντας στις 76,3 (από 68,2) µονάδες, σε 

αισθητά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε πέρυσι (51,6 µον.). Οι αρνητικές εκτιµήσεις για την 

τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξοµαλύνονται (στις -22 από -7 µον. ο σχετικός δείκτης), 

όπως συµβαίνει και µε τις εκτιµήσεις της τρέχουσας ζήτησης (στις -12 από -18 µον. ο δείκτης). Ως 

προς τις προβλέψεις της βραχυπρόθεσµης πορείας της ζήτησης, ο σχετικός δείκτης κερδίζει 

έδαφος και διπλασιάζεται στις +21 µονάδες, ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, στις προβλέψεις για 

την απασχόληση καταγράφεται σταθερότητα (στις -19 µον. ο δείκτης), µε τις προσδοκίες για τις 

τιµές να υποδηλώνουν µικρή κλιµάκωση (στις +2 από -2 7 µον. το ισοζύγιο). Τέλος, το ποσοστό 

εκείνων που δηλώνουν ανεµπόδιστη επιχειρηµατική λειτουργία φθάνει στο 28% (από 35%), µε το 
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38% να αναφέρει την ανεπαρκή ζήτηση ως σηµαντικότερο πρόσκοµµα και από ένα 17% την 

ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και τους λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες. 

ΠίνακαςΠίνακαςΠίνακαςΠίνακας    5: 5: 5: 5: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες 

ΤοΤοΤοΤομμμμέαςέαςέαςέας    ΑκραίεςΑκραίεςΑκραίεςΑκραίες    τιτιτιτιμμμμέςέςέςές        ΜέσοςΜέσοςΜέσοςΜέσος    όροςόροςόροςόρος    

ΥΥΥΥππππηρεσίεςηρεσίεςηρεσίεςηρεσίες    

(1998-2006=100) 

MinMinMinMin    MaxMaxMaxMax    2002002002002222----2020202016161616    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

53,4  

Φεβ-12 

122,5  

γ’ τρίμ. 01 
81,3 54,8 70,4 87,2 68,5 76,1 

2016201620162016    

ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

77,5 63,2 66,0 70,6 76,6 77,7 67,6 80,2 80,0 84,2 85,1 76,7 

2017201720172017    

ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

78,5 76,9 78,3          

ΣηΣηΣηΣημμμμειώσειςειώσειςειώσειςειώσεις:::: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση την κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και τις 

εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης.  

ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή:::: IOBE 

ΔΔΔΔιάγραιάγραιάγραιάγραμμμμμμμμαααα    5: 5: 5: 5: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες  

(1998-2006=100) 

 
ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή:::: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin 

Ανάκαµψη καταγράφεται και στον δείκτη επιχειρηµατικών προσδοκιών στις ∆ιάφορες 

Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες, ο οποίος κινείται στις 62 (από 54,9) µονάδες, ανώτερα από τα 

αντίστοιχα περσινά επίπεδα (53,6 µον.). Στους βασικούς δείκτες, το πολύ αρνητικό ισοζύγιο στις 

εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνεται από τις -35 στις -20 µονάδες, 

όπως και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση (-19 από -28 µον. το ισοζύγιο), αλλά και οι 

προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης (στις -20 από -23 µον. ο δείκτης). Στις 

προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό ισοζύγιο φθάνει στις -19 (από -21) µονάδες, ενώ στις 

τιµές, το σχετικό ισοζύγιο των -14 µονάδων κινείται κατά 9 µονάδες χαµηλότερα. Τέλος, παραµένει 

στο 10% το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 

39% να αναφέρει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 29% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 19% 

άλλους παράγοντες ως τα βασικότερα εµπόδια λειτουργίας του.  

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισµικού κινείται 

ελαφρώς ανοδικά τον Μάρτιο, φθάνοντας στις 70,8 (από 67,3) µονάδες, σε κατώτερα πάντως 

επίπεδα σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά (73,6 µον.). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση 

των επιχειρήσεων επιδεινώνονται (-20 από -7 µον. το ισοζύγιο), ενώ το ισοζύγιο των -5 µονάδων 
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στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση ισοσκελίζεται. Αλλάζει όµως προς το θετικό η τάση στις 

προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη πορεία της ζήτησης (+9 από -14 µον. ο δείκτης), ενώ 

αµβλύνονται και οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (-9 από -19 µον. ο δείκτης). Ως 

προς τις προσδοκίες για τις τιµές, η αποπληθωριστική τάση εντείνεται (-22 από -14 µον. ο δείκτης), 

ενώ τέλος, το 31% (από 28%) των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, 

µε το 23% να επισηµαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 26% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και 

το 16% του υπόλοιπους παράγοντες ως τα κυριότερα προσκόµµατα στη λειτουργία του. 

Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στις Χερσαίες Μεταφορές βελτιώνονται τον Μάρτιο, µε τον 

συνολικό δείκτη να κινείται στις 81,2 (από 70,6) µονάδες, σε πολύ ανώτερη τιµή σε σχέση µε την 

αντίστοιχη περσινή (47,1 µον.). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων 

βελτιώνονται αισθητά (-5 από -21 µον. το ισοζύγιο), ενώ και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση 

ανακάµπτουν ελαφρά (-21 από -26 µον. ο δείκτης). Άνοδος καταγράφεται και στις προβλέψεις για 

τη βραχυπρόθεσµη πορεία της ζήτησης (+18 από 0 µον. ο δείκτης), εξέλιξη ανάλογη µε εκείνη στις 

προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (+21 από +5 µον. ο δείκτης). Ο δείκτης των τιµών 

υποχωρεί ήπια στις -13 (από -10) µονάδες, ενώ τέλος, µόλις το 5% των επιχειρήσεων του δείγµατος 

δηλώνει ανεµπόδιστη επιχειρηµατική λειτουργία, µε τις υπόλοιπες να επισηµαίνουν κυρίως την 

ανεπάρκεια ζήτησης (39%), κεφαλαίων κίνησης (34%), αλλά και τους λοιπούς παράγοντες (13%) 

ως τα βασικότερα εµπόδια στη λειτουργία τους. 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

Σε ελάχιστο επίπεδο 3,5 ετών η καταναλωτική εµπιστοσύνη  

Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης υποχώρησε και τον Μάρτιο, για τρίτο κατά σειρά µήνα, 

µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στις -74,4 (από -73,3) µονάδες, σε επίπεδο χαµηλότερο έναντι της 

αντίστοιχης περυσινής του επίδοσης (-71,9 µον.). Το συγκεκριµένο επίπεδο του δείκτη είναι το 

χαµηλότερο από τον Σεπτέµβριο του 2013. Η αβεβαιότητα από την παρατεταµένη διαδικασία 

αξιολόγησης του προγράµµατος και κυρίως η επερχόµενη οριστικοποίηση των νέων 

δηµοσιονοµικών µέτρων, τα οποία συνεπάγονται µελλοντικά πρόσθετες περικοπές και 

φορολογικές επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά, επιδείνωσαν τις προβλέψεις τους για την 

οικονοµική κατάστασή τους και για την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Οι αναµενόµενες 

πιέσεις από τα νέα µέτρα στο εισόδηµα αντικατοπτρίζονται και στην υποχώρηση της πρόθεσης 

για αποταµίευση σε νέο ιστορικά ελάχιστο επίπεδο. Η Ελλάδα διατηρεί την πρωτιά της στην ΕΕ σε 

όρους απαισιοδοξίας των νοικοκυριών. Ακολουθούν η Βουλγαρία (-25,3 από -22,5 µον.), η 

Κροατία (-14,7 από 13,7 µον.), η Λετονία (-14,0 από -16,5 µον.) και ολοκληρώνει την πεντάδα η 

Ιταλία, µε –13,6 από -14,6 µονάδες. Ο συνολικός δείκτης βελτιώθηκε τόσο στην ΕΕ όσο και στην 

Ευρωζώνη, φθάνοντας τις -4,2 (από -5,2) και τις -5,0 (από -6,2) µονάδες αντίστοιχα και 

παρουσιάζοντας ανοδική τάση σε 16 χώρες (από 13 τον Ιανουάριο και τον ∆εκέµβριο και 18 τον 

Νοέµβριο). Εκτός από όσες χώρες µε πτωτική τάση περιλαµβάνονται στις παραπάνω, µείωση του 

δείκτη καταγράφηκε στις Εσθονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Σλοβακία και Μάλτα. 

Αναλυτικά στην Ελλάδα: 

• Περαιτέρω επιδείνωση προβλέψεων για την οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών 

Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους 

προσεχείς 12 µήνες επιδεινώθηκαν περαιτέρω τον Μάρτιο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται 

στις -69,1 (από -67,8) µονάδες. Όπως τον Φεβρουάριο, το 76% των νοικοκυριών αναµένει ελαφρά 

ή αισθητή επιδείνωση της οικονοµικής του κατάστασης, ενώ µόλις το 2% προβλέπει βελτίωση. Οι 

αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώθηκαν στις -0,3 και -1,9 µονάδες. 

• Μικρή επιδείνωση και στις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας 

Οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονοµική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-

µηνο χειροτέρευσαν εκ νέου τον Μάρτιο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -80,1 (από -

78,3) µονάδες. Όπως τον Φεβρουάριο, το 67% των καταναλωτών προέβλεψε αισθητή επιδείνωση 

της οικονοµικής κατάστασης της χώρας, έναντι ενός 3% (από 2%) το οποίο ανέµενε ελαφρά 

βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώθηκαν στις -8,8 και -7.0 µονάδες. 

• Νέο διαχρονικά ελάχιστο επίπεδο στην πρόθεση για αποταµίευση 

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταµίευση τους προσεχείς 12 µήνες διαµορφώθηκε τον Μάρτιο 

ακόµα πιο χαµηλά, σε νέα ελάχιστη τιµή, στις –86,1 (από -84,2) µονάδες. Το 93% των νοικοκυριών 

εκ νέου θεωρεί λίγο έως καθόλου πιθανή την αποταµίευση στο επόµενο 12µηνο, µε το 6% να τη 

θεωρεί αρκετά ή πολύ πιθανή, ενώ οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώθηκαν στις -

0,2 και -4,2 µονάδες αντίστοιχα. 

• Οριακή κάµψη απαισιοδοξίας για την πορεία της ανεργίας 

Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 µήνες ανήλθε ελαφρώς τον 

Μάρτιο, στις 62,4 (από 63,0) µονάδες. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προβλέπει ελαφρά ή 

αισθητή άνοδο της ανεργίας διαµορφώθηκε στο 78% (από 77%), µε το 5% (από 6%) των 
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ερωτηθέντων να αναµένει µείωσή της. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη κινήθηκαν στις 

+7,4 και +7,0 µονάδες. 

ΠίνακαςΠίνακαςΠίνακαςΠίνακας    6: 6: 6: 6: Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) 

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή    ΑκραίεςΑκραίεςΑκραίεςΑκραίες    τιτιτιτιμμμμέςέςέςές    ΜέσοιΜέσοιΜέσοιΜέσοι    όροιόροιόροιόροι    

    MinMinMinMin    MaxMaxMaxMax    2002002002001111----2012012012016666    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

ΕΕΕΕΕΕΕΕ----28282828    
-31,9 

Μαρ-09 

0,8 

Ιαν-01 
-12,3 -15,6 -21,4 -16,7 -7,2 -4,4 -6,3 

ΕυΕυΕυΕυρωζώνηρωζώνηρωζώνηρωζώνη    
-34,2 

Μαρ-09 

1,0 

Ιαν-01 
-13,6 -14,4 -22,2 -18,7 -10,2 -6,2 -7,7 

ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα    
-83,8 

Οκτ-11 

-16,9 

Απρ-04 
-48,1 -74,1 -74,8 -69,4 -54,0 -50,7 -68,0 

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή    2012012012016666        

    ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

ΕΕΕΕΕΕΕΕ----28282828    -4,2 -6,6 -7,3 -6,8 -5,7 -5,8 -7,7 -7,7 -6,4 -6,5 -5,8 -4,6 

ΕυρωζώνηΕυρωζώνηΕυρωζώνηΕυρωζώνη    -6,3 -8,8 -9,7 -9,3 -7,0 -7,2 -7,9 -8,5 -8,2 -8,0 -6,2 -5,1 

ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα    -63,9 -66,8 -71,9 -73,7 -71,9 -68,0 -69,2 -70,1 -65,9 -63,6 -66,9 -64,4 

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή    2012012012017777     

    ΙΙΙΙ    ΦΦΦΦ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ    ΜΜΜΜ    ΙΙΙΙ    ΙΙΙΙ    ΑΑΑΑ    ΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΔΔΔΔ    

ΕΕΕΕΕΕΕΕ----28282828    -4,3 -5,2 -4,2          

ΕυρωζώνηΕυρωζώνηΕυρωζώνηΕυρωζώνη    -4,8 -6,2 -5,0          

ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα    -67,8 -73,3 -74,4          

ΣηΣηΣηΣημμμμείωσηείωσηείωσηείωση: : : : ο Δείκτης 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 θετικών-αρνητικών απαντήσεων. Αρνητική διαφορά σημαίνει ότι το ποσοστό αυτών που 

προβλέπουν μείωση κάθε μεγέθους υπερτερεί του ποσοστού όσων προσδοκούν αύξηση και αντίστροφα.  

ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή: : : : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 

ΔΔΔΔιάγραιάγραιάγραιάγραμμμμμμμμαααα    6: 6: 6: 6: Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) 

    

ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή:::: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 

• Αισθητά απαισιόδοξες οι προθέσεις για µείζονες αγορές 
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Η πρόθεση των καταναλωτών για σηµαντικές αγορές τους προσεχείς 12 µήνες (επίπλων, 

ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) περιορίζεται αισθητά τον Μάρτιο, µε το σχετικό δείκτη να 

διαµορφώνεται στις -65,1 (από -57,2) µονάδες. Το 73% (από 70%) των καταναλωτών προβλέπει 

ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 1% (από 4%) αναµένει το αντίθετο. 

Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαµορφώθηκαν στις -14,6 µονάδες στην ΕΕ και στις -17,3 µονάδες στην 

Ευρωζώνη. 

• Περιορίζονται οι πληθωριστικές προσδοκίες 

Το ισοζύγιο των 30,9 µονάδων στις προβλέψεις µεταβολών στις τιµές τους προσεχείς 12 µήνες τον 

Φεβρουάριο, περιορίστηκε τον Μάρτιο, στις 25,8 µονάδες, µε το 56% (από 59%) των νοικοκυριών 

να προβλέπει αύξηση τιµών µε ίδιο ή ταχύτερο ρυθµό και το 24% (από 22%) να αναµένει 

σταθερότητα. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώθηκαν στις +19,9 και +15,3 

µονάδες.  

• Αισθητή µείωση του ποσοστού όσων δηλώνουν ότι «αντλούν από τις αποταµιεύσεις τους» 

Σχετικά µε τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό 

των καταναλωτών που δηλώνει ότι «µόλις τα βγάζει πέρα» διευρύνθηκε ελαφρώς τον Μάρτιο, στο 

63% (από 61%), ενώ το ποσοστό εκείνων που αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταµιεύσεις τους 

περιορίστηκε στο 12% (από 17%). Οι καταναλωτές που δηλώνουν ότι αποταµιεύουν λίγο ή πολύ 

αντιπροσωπεύουν το 6% (από 5%) του συνόλου των ερωτηθέντων, ενώ όσοι δηλώνουν ότι «έχουν 

χρεωθεί»  αυξήθηκαν στο 19% (από 17%). 

ΔΔΔΔιάγραιάγραιάγραιάγραμμμμμμμμαααα    7: 7: 7: 7: Βασικοί Δείκτες έρευνας καταναλωτών το επόμενο 12μηνο 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΠηγήΠηγήΠηγήΠηγή: ΙΟΒΕ 


