Οικονομικό κλίμα: Ανω των 100
μονάδων για 1η φορά από το 2008
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Το φράγμα των 100 μονάδων πέρασε για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2008, ο δείκτης
οικονομικού κλίματος που μετρά το ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με στοιχεία Ιουνίου που δημοσιοποίησε η
Kομισιόν διαμορφώθηκε στις 103,7 μονάδες έναντι 99,1 μονάδων τον Μάιο, και βρέθηκε έτσι στα
υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2008, όταν βρισκόταν στις 104,1 μονάδες.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος θεωρείται ο πρόδρομος δείκτης των αναπτυξιακών προοπτικών
ενός κράτους και βρίσκεται σε άνοδο για τρίτο συνεχή μήνα. Για πρώτη φορά μετά από πολύ
καιρό, περνούν σε θετικό έδαφος οι επιδόσεις τόσο του τομέα της βιομηχανίας όσο και του
λιανεμπορίου. Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται και στις υπηρεσίες, ενώ οριακή μόνο είναι η
πρόοδος σε κατασκευές και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, δύο πεδία στα οποία παραμένουν
ακόμη εμφανείς οι πιέσεις.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης, είχε υποχωρήσει έως τις 74,8 μονάδες τον Μάρτιο του 2009, ενώ
ιστορικό υψηλό είχε καταγράψει στις 119,1 μονάδες το 2000. Σε επίπεδο Ε.Ε. τον Ιούνιο
κατεγράφησαν οριακές πιέσεις με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 106,4 μονάδες έναντι 106,5
μονάδων ένα μήνα πριν.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας οικονομικής συγκυρίας από την πλευρά του ΙΟΒΕ έχει
προγραμματιστεί να ανακοινωθούν την 1η Ιουλίου.
Στην ευρωζώνη το οικονομικό κλίμα εμφάνισε επιδείνωση, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί στις
102 μονάδες από τις 102,6 μονάδες του Μαΐου, προκαλώντας έκπληξη, καθώς οι εκτιμήσεις
οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της The Wall Street Journal έκαναν λόγο για
άνοδο στις 103 μονάδες.
Η υποχώρηση της εμπιστοσύνης ήταν ορατή σε κάθε μία από τις τρεις μεγάλες οικονομίες της
ευρωζώνης, με τους εθνικούς δείκτες να υποχωρούν στην Γερμανία, την Γαλλία, και την Ιταλία.
Άνοδο κατέγραψαν επίσης οι δείκτες σε Ισπανία και Ολλανδία.

Επίσης, οι καταναλωτές έγιναν ελαφρώς πιο απαισιόδοξοι για τις προοπτικές της οικονομίας
στους επόμενους μήνες, ενώ βλέπουν πλέον μεγαλύτερο ρίσκο του να μείνουν άνεργοι.
Αναφορικά με τον πληθωρισμό, ανέμεναν ότι οι τιμές θα αυξηθούν με χαμηλότερο ρυθμό στους
επόμενους 12 μήνες σε σχέση με τον Μάιο, σε μια σαφή ένδειξη ότι είναι ακόμη σκεπτικοί για τις
προοπτικές επιτυχίας των τελευταίων πρωτοβουλιών της ΕΚΤ.
Οι επιχειρήσεις στην ευρωζώνη ανακοίνωσαν μείωση στις νέες παραγγελίες, μεταξύ των οποίων
και τις παραγγελίες για εξαγωγές, ενώ η εμπιστοσύνη επίσης υποχώρησε στον λιανικό και
κατασκευαστικό κλάδο. Στον κλάδο των υπηρεσιών, η εμπιστοσύνη σημείωσε άνοδο.
Η μείωση αυτή της αισιοδοξίας ίσως οδηγήσει περισσότερες επιχειρήσεις να περιορίσουν τις
προγραμματισμένες επενδύσεις ή να καθυστερήσουν τα σχέδια για προσλήψεις, αν και η
εμπιστοσύνη παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη οικονομικού κλίματος να παραμένει άνω των 100
μονάδων που είναι ο μέσος όρος.
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