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ΣΥΝΟΨΗ
78.000 επιχειρήσεις 133 Ευρωπαϊκών περιφερειών
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη κατά τη χρονιά που διανύουμε.

δείχνουν

Τα αποτελέσματα της έρευνας EES του Ευρωεπιμελητηρίου κατά το 2007
υποδηλώνουν μεγαλύτερη επιχειρηματική εμπιστοσύνη, σε σύγκριση με τις
προβλέψεις ανάπτυξης του ΑΕΠ, όπως ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των προοπτικών ανάπτυξης που δημοσιεύτηκαν
το φθινόπωρο του 2006.
Οι εταιρείες που διερευνήθηκαν αναμένουν γενικά να συνεχιστεί η ανοδική
πορεία της οικονομίας, παρόλα τα σημάδια επιβράδυνσης στις ΗΠΑ, η οποία
εάν συνεχιστεί, είναι πιθανό να επηρεάσει τελικά αρνητικά τις Ευρωπαϊκές
οικονομίες. Ορισμένα δημοσιονομικά μέτρα σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες
ενδέχεται επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της συνολικής
επιχειρηματικής εμπιστοσύνης σε μέτρια επίπεδα.
Οι γερμανικές επιχειρήσεις βίωσαν μια πολύ θετική πορεία όσον αφορά την
επιχειρηματική εμπιστοσύνη κατά το 2006, παρόλο που αναμένεται ότι ο
οικονομικός κύκλος θα ξεκινήσει μια σταδιακή πορεία υποχώρησης κατά τους
αμέσως επόμενους μήνες. Οι τομείς που προσανατολίζονται στις εγχώριες
αγορές διακρίνονται από σημαντικά μεγαλύτερο σκεπτικισμό σε σύγκριση με
τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ο οποίος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις
ανησυχίες που σχετίζονται με τις προβλεπόμενες φορολογικές αυξήσεις που
έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του 2007, οι οποίες αναπόφευκτα θα
περιορίσουν την εγχώρια ζήτηση σε μέτρια επίπεδα. Η αναμενόμενη
χαμηλότερη εγχώρια ζήτηση του 2007, οι επικρατούσες δυσκαμψίες της
αγοράς εργασίας και η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού στη γερμανική
αγορά εργασίας παραμένουν σημαντικά εμπόδια για την πρόσληψη νέου
προσωπικού στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Ωστόσο, το καθαρό
αποτέλεσμα είναι σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με πέρυσι, παρόλο που
εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλό σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ. Τα
επενδυτικά σχέδια, παρ’ ό,τι ισχυρότερα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη,
παραμένουν ακόμα σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τις δυνατότητες
εκμετάλλευσης και οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε ανάπτυξη καθοδηγούμενη
από εξαγωγές.
Στη Γαλλία, οι επιχειρηματίες είναι αισιόδοξοι για το 2007. Αυτό οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στην εύρωστη οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, παρόλη την
εντονότερη ανάπτυξη, πάνω από το 60% των εταιρειών που διερευνήθηκαν
δεν αναμένουν οποιαδήποτε μεταβολή των επιπέδων απασχόλησης. Από την
άλλη πλευρά, επικρατεί μια νέα αίσθηση αισιοδοξίας όσον αφορά τις
επενδύσεις, μια διαδικασία, η οποία ξεκίνησε κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2006 και οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε δαπάνες για κεφαλαιουχικά αγαθά.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη συνεχίζει να είναι πολύ
ισχυρή, σε συνδυασμό με την σχετικά έντονη οικονομική ανάπτυξη ως
αποτέλεσμα ευνοϊκών εγχώριων οικονομικών συνθηκών. Οι επενδυτικές
προβλέψεις για το 2007 είναι πιο αισιόδοξες για τις εταιρείες μεταποίησης,
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ενώ η βελτίωση της ανάπτυξης της απασχόλησης κρίνεται θετική τόσο για τις
εταιρείες μεταποίησης, όσο και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ενώ οι
τελευταίες διακρίνονται από μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των χωρών της έρευνας βρίσκεται σε
ανοδική πορεία, με εξαίρεση την Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία, όπου
η τάση είναι πτωτική. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις της Ουγγαρίας διαβλέπουν
αρνητικές προοπτικές για τον κύκλο εργασιών τους το 2007. Τέσσερις από
τους έξι οικονομικούς δείκτες στην Ουγγαρία εκφράζουν αρνητικές
προβλέψεις για το 2007, προοιωνίζοντας ένα μάλλον δυσοίωνο μέλλον για τη
χώρα.
Οι εταιρείες στα μελλοντικά μέλη της ΕΕ εμφανίζουν τα υψηλότερα μεγέθη
υπολοίπου, παρά το γεγονός ότι η βελτίωση σε σύγκριση με το περασμένο
έτος είναι ελαφρώς μεγαλύτερη στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι επιχειρηματίες
τόσο της Ευρωζώνης, όσο και των χωρών εκτός Ευρωζώνης, αναμένουν
σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά το επόμενο έτος.

(Γράφημα σελ. 4)
Προσδοκίες Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης / Πραγματική Ανάπτυξη ΑΕΠ
Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)
Πραγματική Αύξηση ΑΕΠ (%)

*Εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ ECFIN)
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Η εκτιμώμενη μεγέθυνση του συνολικού κύκλου εργασιών προκύπτει κυρίως
από την αύξηση των ποσοτήτων αγαθών και υπηρεσιών που παρήχθησαν
κατά το 2006, ενώ ο πληθωρισμός σημείωσε μέτρια αύξηση.
Η μεγαλύτερη ώθηση της ζήτησης προέρχεται από τις εγχώριες πωλήσεις.
Ταυτόχρονα, οι εξαγωγικές πωλήσεις ακολούθησαν και εκείνες ανοδική
πορεία. Επίσης, οι κρατικές δαπάνες ήταν φέτος λιγότερο περιοριστικές σε
σύγκριση με τα δυο τελευταία χρόνια. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν σε
υψηλότερα υπόλοιπα όσον αφορά τις προβλέψεις τόσο των εγχώριων όσο και
των εξαγωγικών πωλήσεων για το 2007, καθώς οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι
η τάση θα συνεχιστεί και πιθανώς να βελτιωθεί περαιτέρω.
Η οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες έχει θετικά
αποτελέσματα στην αγορά εργασίας. Αυτό φανερώνει το θετικότερο
αποτέλεσμα του καθαρού υπολοίπου απασχόλησης κατά το 2006 σε
σύγκριση με το προσδοκώμενο. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί και
κατά το 2007. Οι κύριοι παράγοντες που συντελούν στην τάση αυτή είναι οι
ισχυρές προσδοκίες απασχόλησης σε διάφορες μεγαλύτερες (κυρίως το ΗΒ
και την Ισπανία) και μεσαίου μεγέθους οικονομίες (δηλαδή τη Δανία, την
Ολλανδία, την Πολωνία και τη Σουηδία). Το μοντέλο ευέλικτης ασφάλειας της
Δανίας αποτελεί μια ενδιαφέρουν περίπτωση προς μελέτη, ιδιαίτερα εάν
εξετάσουμε την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και το πολύ χαμηλό
ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται τα τελευταία έτη.
Όσον αφορά τις προοπτικές απασχόλησης, η Κύπρος και η Εσθονία
συγκέντρωσαν τα υψηλότερα καθαρά υπόλοιπα για το 2007, ακολουθούμενες
με μικρή διαφορά από τη Δανία, μεταξύ όλων των χωρών που αποτέλεσαν
αντικείμενο της έρευνας.
Παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της επενδυτικής δραστηριότητας κατά το
2006 είναι υψηλότερο από το προσδοκώμενο στο τέλος του περασμένου
έτους, το καθαρό υπόλοιπο της έρευνας δεν υποδηλώνει έντονα επίπεδα
ανάπτυξης για το 2007. Τα επιτόκια αυξάνονταν στην Ευρωζώνη καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2006, ενώ ενδέχεται να αυξηθούν επιπλέον και κατά το 2007. Η
τάση είναι η ίδια και σε αρκετές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και ενδέχεται να έχει
μετριαστική επίπτωση στις προβλέψεις επενδύσεων για το 2007.
Σχετικά με τις επενδύσεις, υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση των καθαρών
υπολοίπων για το 2007 μεταξύ των χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2004 και των «παλαιότερων» κρατών μελών. Τα μεγαλύτερα
καθαρά υπόλοιπα παρατηρούνται στην Κύπρο, την Εσθονία, την Πολωνία και
τη Λετονία, ενώ η Ουγγαρία και η Τσεχία βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα του
μέσου όρου της ΕΕ. Οι χώρες που παραμένουν κάτω από το μέσο όρο των
χωρών που διερευνήθηκαν όσον αφορά τις επενδυτικές προσδοκίες τους
είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ολλανδία. Τα αποτελέσματα στη
Γερμανία θα πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή: κατά τη σύγκρισή τους με
προηγούμενα έτη, τα επενδυτικά σχέδια εμφανίζονται σημαντικά πιο
μεγαλεπήβολα για το 2007.
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Όσον αφορά τη σύγκριση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη
και σε χώρες εκτός Ευρωζώνης, και για τις δυο ομάδες χωρών, οι προβλέψεις
επιχειρηματικής εμπιστοσύνης είναι καλύτερες από πέρυσι. Επιπλέον,
συνεχίζοντας την περσινή τάση, οι χώρες εκτός Ευρωζώνης είναι πολύ πιο
αισιόδοξες από τις χώρες της Ευρωζώνης.
Κατά την εξέταση των χωρών εκτός Ευρωζώνης, ξεχωρίζουν σαφώς η Δανία,
η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μεγέθη καθαρών υπολοίπων των
χωρών αυτών είναι αρκετά υψηλότερα του μέσου όρου της έρευνας, καθώς
και υψηλότερα από το μέσο όρο των χωρών εκτός Ευρωζώνης.
Στην Ευρωζώνη, σχεδόν όλες οι χώρες εμφανίζουν βελτιωμένες προοπτικές
όσον αφορά την επιχειρηματική εμπιστοσύνη, σε σύγκριση με τα
αποτελέσματα της έρευνας του περασμένου έτους. Πρέπει ωστόσο να
σημειωθεί ότι παραμένουν ακόμα χαμηλότερα του μέσου όρου των χωρών
εκτός Ευρωζώνης.

(Γραφημα σελ 5)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2003 - 2007
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη – Συνολικός Κύκλος Εργασιών – Εγχώριες Πωλήσεις – Εξαγωγικές
Πωλήσεις – Απασχόληση – Επενδύσεις
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Κατά το τρέχον έτος, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη σημείωσε άνοδο, τόσο
στα κράτη μέλη της ΕΕ, όσο και στα μελλοντικά κράτη μέλη. Στα μελλοντικά
κράτη μέλη, οι επιχειρηματίες είναι πιο αισιόδοξοι όσον αφορά την
επιχειρηματική εμπιστοσύνη από τους αντίστοιχους των κρατών μελών της
ΕΕ. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια.
Για το 2007, οι προβλέψεις επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και για τις δυο
ομάδες χωρών – ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες – είναι καλύτερες από
τις αντίστοιχες του 2006. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις των προς
ένταξη χωρών είναι πιο αισιόδοξες σχετικά με τις εξελίξεις κατά το επόμενο
έτος από τις επιχειρήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Επίσης, η ανοδική τάση
είναι υψηλότερη στις χώρες προς ένταξη.

Συνοπτικά, κατά την εξέταση όλων των οικονομικών δεικτών, παρατηρείται γενική
βελτίωση. Για τη συνέχιση αυτής της τάσης, το ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ εισηγείται τα
εξής:
• Ισχυρή δέσμευση εκ μέρους των κρατών μελών όσον αφορά τη βελτιωμένη
στρατηγική ρυθμίσεων που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις
τελευταίες εβδομάδες. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν απλουστευμένες διοικητικές
διαδικασίες και μεγαλύτερες δεσμεύσεις εκ μέρους των εθνικών και των
περιφερειακών αρχών για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση
των εργασιών. Η πρόσφατη έγκριση της οδηγίας περί υπηρεσιών κατά την
ολομέλεια του Νοεμβρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει επίσης
να έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των διασυνοριακών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ των 27 χωρών)
κατά τα ερχόμενα έτη.
•

Αντιμετώπιση της θεσμικής κρίσης και Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Το θέμα
αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα της επερχόμενης προεδρίας της
Γερμανίας, παρόλο που οι λύσεις θα γνωστοποιηθούν μόλις το 2008.

•

Αξιοποίηση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα εγκαινιαστούν
στα κράτη μέλη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007. Έμφαση θα πρέπει να
δοθεί στην εκπαίδευση και κατάρτιση, την απασχολησιμότητα και την έρευνα
και καινοτομία, κυρίως σε ΜΜΕ.

•

Στη διεθνή σκηνή, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για αναβίωση του
προγράμματος δράσης για την ανάπτυξη της Ντόχα, και έτσι να αποφεύγεται
η πολυπλοκότητα των διμερών εμπορικών συμφωνιών, οι οποίες ενδέχεται
να προκαλούν στρεβλώσεις του διεθνούς εμπορίου.
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Επιχειρηματική εμπιστοσύνη & οικονομικοί δείκτες
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος σε ευρεία Ευρωπαϊκή βάση
Η εκτίμηση της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης από τις επιχειρήσεις
έχει προσεγγίσει ένα νέο επίπεδο σε σύγκριση με την τελευταία διετία. Η
Ευρώπη μοιάζει επιτέλους να καλύπτει τη διαφορά με άλλα μέρη του κόσμου,
παρόλο που η απόσταση από τις ΗΠΑ είναι ακόμα μεγάλη. Εκτός από τις
σχετικά καλές εξαγωγικές πωλήσεις κυρίως σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες
Ευρωπαϊκές οικονομίες, η εγχώρια ζήτηση έχει επανέλθει σε σωστά επίπεδα.
Τα εύρωστα μεγέθη εγχώριων επενδύσεων ωστόσο κρύβουν αποδυνάμωση
της κατανάλωσης.
Φέτος, ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης βελτιώθηκε κατά 6
ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με πέρυσι. Διαφορετικές ομάδες χωρών χώρες Ευρωζώνης, εκτός Ευρωζώνης και υποψήφιες προς ένταξη χώρες εκδηλώνουν παρόμοιους ρυθμούς προόδου σε σύγκριση με τις προβλέψεις
του περασμένου έτους. Οι επιχειρήσεις εκτός της Ευρωζώνης είναι οι πιο
αισιόδοξες για το επιχειρηματικό κλίμα, ακολουθούμενες από επιχειρήσεις
στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τέλος από τις χώρες της Ευρωζώνης.
Ο κύριος λόγος πίσω από την ανοδική πορεία της Ευρωπαϊκής οικονομίας
είναι η ανάκαμψη της Γερμανίας, της οποίας οι επιδόσεις ήταν σχετικά κακές
κατά τα τελευταία χρόνια. Το 2006, ωθήσεις εξωτερικού εμπορίου κατάφεραν
τελικά να εισχωρήσουν στην γερμανική εγχώρια οικονομία, κάτι που
συνεπάγεται την αύξηση των εισαγωγών, με θετικές επιπτώσεις και στις γύρω
χώρες, ιδιαίτερα την Αυστρία.
Άλλοι σημαντικοί Ευρωπαίοι παίκτες, όπως το ΗΒ και η Ισπανία, βιώνουν
επίσης σημαντική πρόοδο όσον αφορά τα μεγέθη υπολοίπου επιχειρηματικής
εμπιστοσύνης τους. Παρόλο που το αποτέλεσμα της Ισπανίας παραμένει
χαμηλότερο του μέσου όρου της έρευνας, αξίζει να σημειωθεί, δεδομένου ότι
το μέγεθος του υπολοίπου είναι για μια ακόμα φορά θετικό. Οι επιχειρήσεις
του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επίσης πολύ αισιόδοξες για την κατάσταση.
Στην Ιταλία, σημειώνεται μέτρια πρόοδος. Οι Γάλλοι επιχειρηματίες δείχνουν
αρκετή εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό κλίμα του επόμενου έτους, εάν
λάβουμε υπόψη ότι οι εκτιμήσεις τους για το αποτέλεσμα του 2006 ήταν
αρνητικές.
Μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 15, η Φινλανδία είναι η μόνη χώρα, στην
οποία οι εταιρείες είναι λιγότερο αισιόδοξες σήμερα για το επιχειρηματικό
κλίμα κατά το επόμενο έτος σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο, το αποτέλεσμά
της την τοποθετεί και πάλι πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ.
Οι επιχειρηματίες στην ΕΕ των 10 χωρών (των χωρών εκείνων που
εντάχθηκαν στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004) εκδηλώνουν διαφορετικές
απόψεις για το επιχειρηματικό κλίμα του επόμενου έτους. Ενώ οι εταιρείες της
Κύπρου, της Εσθονίας, της Μάλτας και της Σλοβενίας πιστεύουν ότι η
κατάσταση θα βελτιωθεί (αυξανόμενα μεγέθη υπολοίπων), οι εταιρείες της
Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας
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είναι πιο επιφυλακτικές, εφόσον τα μεγέθη υπολοίπων εμφανίζονται μειωμένα.
Ενώ η Λετονία και η Λιθουανία παραμένουν ακόμα πολύ αισιόδοξες, πολύ
πάνω από το μέσο όρο της έρευνας, το αποτέλεσμα της Πολωνίας είναι κάτω
από το μέσο όρο (σε αντίθεση με πέρυσι) και οι προσδοκίες στη Σλοβακία και
την Ουγγαρία είναι αρνητικές. Εκτός από τα πολιτικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα
δημοσιονομικών ρυθμίσεων που επηρεάζει αρνητικά τις αντιλήψεις των
διευθυντών.
Για το 2007 - κατά μέσο όρο – οι προσδοκίες είναι αισιόδοξες και ακόμα
καλύτερες από το 2006, το οποίο σημαίνει ότι από την οπτική γωνία των
εταιρειών, η οικονομική ανοδική πορεία θα συνεχιστεί, παρόλο που υπάρχουν
κίνδυνοι επιβράδυνσης. Η παγκόσμια οικονομία, κυρίως των Η.Π.Α.,
εκδηλώνει σημάδια μείωσης της ανάπτυξης. Τα δημοσιονομικά μέτρα σε
ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες - στη Γερμανία, για παράδειγμα - ενδέχεται να
οδηγήσουν σε άμβλυνση του επιχειρηματικού κύκλου.

Προσδοκίες Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης*
για το 2007 σε σύγκριση με το 2006 και το 2005
■ 2005 ■ 2006 ■ 2007

*στοιχεία καθαρού υπολοίπου

Τα κενά στα διαγράμματα αντιπροσωπεύουν την έλλειψη στοιχείων σχετικά με ορισμένα έτη
ή/ και χώρες.
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Προσδοκίες Συνολικού Κύκλου Εργασιών*
για το 2007 σε σύγκριση με το 2006 και το 2005
■ 2005 ■ 2006 ■ 2007

*στοιχεία καθαρού υπολοίπου

Τα κενά στα διαγράμματα αντιπροσωπεύουν την έλλειψη στοιχείων σχετικά με ορισμένα έτη
ή/ και χώρες.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αυξανόμενες προσδοκίες συνολικού κύκλου εργασιών
Ο δυναμισμός της παγκόσμιας ανάπτυξης επιβεβαιώθηκε στις αρχές του
2006 και εξηγείται από τις οικονομικές επιδόσεις των ΗΠΑ, καθώς και από την
επιτάχυνση των οικονομιών της Ασίας. Και οι δυο εξελίξεις αποτέλεσαν κατά
το 2006 κινητήριο δύναμη για την Ευρώπη στο σύνολό της.
Συνολικά, οι επιχειρηματίες της έρευνας εκτιμούν το αποτέλεσμα του
τρέχοντος έτους πιο θετικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, αν και τα
αποτελέσματα παρέμειναν χαμηλότερα των προσδοκιών του προηγούμενου
έτους στη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών που διερευνήθηκαν. Αυτό ωστόσο
δεν απέτρεψε τους επιχειρηματίες από το να αναμένουν θετικά αποτελέσματα
για το επόμενο έτος, καθώς το συνολικό καθαρό υπόλοιπο της έρευνας είναι
υψηλότερο από πέρυσι.
Η προβλεπόμενη μεγέθυνση των αποτελεσμάτων συνολικού κύκλου
εργασιών προκύπτει κυρίως από την αύξηση των ποσοτήτων αγαθών και
υπηρεσιών που παρήχθησαν κατά το 2006, ενώ ο πληθωρισμός σημείωσε
μέτρια αύξηση: σχετικά ισχυρά Ευρωπαϊκά νομίσματα, σε σύγκριση με άλλα
νομίσματα (κυρίως το δολάριο ΗΠΑ), στήριξαν τη σταθερότητα των τιμών. Η
μεγαλύτερη ώθηση της ζήτησης προέρχεται από τις εγχώριες πωλήσεις,
δηλαδή από τη ζήτηση για επενδύσεις. Συγχρόνως, ανοδική πορεία
σημειώνουν και οι εξαγωγικές πωλήσεις, ενώ οι κρατικές δαπάνες ήταν φέτος
λιγότερο περιοριστικές σε σύγκριση με τα δυο τελευταία χρόνια.
Κατά την εξέταση διαφορετικών ομάδων χωρών, οι υποψήφιες προς ένταξη
χώρες εμφανίζουν πολύ θετικά μεγέθη υπολοίπου. Η ενισχυμένη αισιοδοξία
στις χώρες αυτές είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από την υλοποίηση
οικονομικών πολιτικών, οι οποίες έχουν ως στόχο την οικονομική
σταθερότητα και την επίτευξη των κριτηρίων ένταξης. Κατά μέσο όρο, οι
εταιρείες στις υπό ένταξη χώρες είναι πιο αισιόδοξες από τις εταιρείες στην
ομάδα χωρών της ΕΕ των 25.
Όλες οι χώρες της ΕΕ των 25 της έρευνας διαβλέπουν αύξηση των
προβλέψεων καθαρού υπολοίπου κύκλου εργασιών τους για το 2007, με
εξαίρεση τη Λετονία και την Ουγγαρία, όπου σημειώνεται μείωση. Το
αποτέλεσμα της Λετονίας παραμένει αρκετά υψηλότερο του μέσου όρου της
ΕΕ, ενώ οι προσδοκίες των επιχειρήσεων της Ουγγαρίας είναι αρνητικές. Τα
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υψηλότερα αποτελέσματα παρατηρούνται στην Εσθονία, τη Λιθουανία, τη
Δανία, την Κύπρο και τη Σλοβενία.
Εξετάζοντας την τάση, τόσο για τις εγχώριες, όσο και για τις εξαγωγικές
πωλήσεις και στις δυο ομάδες, οι προσδοκίες εγχώριων πωλήσεων για το
επόμενο έτος αυξάνονται στην ΕΕ των 25, ενώ μειώνονται στις υποψήφιες
προς ένταξη χώρες. Όσον αφορά τις προσδοκίες εξαγωγικών πωλήσεων, και
στις δυο ομάδες χωρών σημειώνεται αύξηση, με διαφορετικό ρυθμό προόδου:
η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη στην ΕΕ των 25, παρά στις υποψήφιες προς
ένταξη χώρες.
Οι επιχειρηματίες τόσο της Ευρωζώνης, όσο και των χωρών εκτός
Ευρωζώνης προσβλέπουν σε σημαντική αύξηση του συνολικού κύκλου
εργασιών το επόμενο έτος. Πιθανές ερμηνείες των θετικών αυτών
προβλέψεων είναι η συνεχής ανάκαμψη στη ζήτηση για επενδύσεις, καθώς
και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Οι εξαγωγικές πωλήσεις
προβλέπεται επίσης να αυξηθούν, με βραδύτερο ωστόσο ρυθμό, εξαιτίας της
συγκρατημένης μεγέθυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία συνοδεύεται
από μετριοπαθείς προοπτικές τιμών εκ μέρους των επιχειρηματιών.
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ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Άριστες επιδόσεις…
Ακόμα καλύτερες προσδοκίες
Κατά το 2006, οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες πραγματοποιούν πολύ
περισσότερες πωλήσεις από τις προσδοκώμενες. Μεταξύ διαφορετικών
ομάδων, οι επιχειρήσεις των χωρών εκτός Ευρωζώνης είναι πιο αισιόδοξες
για τις εγχώριες πωλήσεις τους κατά το τρέχον έτος, σημειώνοντας τη
μεγαλύτερη αύξηση έναντι των περσινών προβλέψεων. Δυο βασικά στοιχεία
αποτελούν την κινητήρια δύναμη αυτής της αισιόδοξης κατάστασης: οι
επενδύσεις και η οικιακή κατανάλωση.
Για πρώτη φορά από το 2000, βελτιώθηκαν σημαντικά οι εγχώριες πωλήσεις
στη Γερμανία. Εξαγωγικές ωθήσεις είχαν θετική επίδραση στις επενδύσεις,
την αγορά εργασίας και την κατανάλωση.
Στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από την
οικονομική ανάπτυξη είναι η οικιακή κατανάλωση. Το 2006 ωστόσο, τα
νοικοκυριά της Γαλλίας έπρεπε να αντλήσουν από τις οικονομίες τους για να
διατηρήσουν το επίπεδο κατανάλωσης. Η ανάκαμψη των εγχώριων
πωλήσεων στην Ιταλία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων σε
μηχανήματα, εργοστασιακές εγκαταστάσεις και μεταφορές· επιπλέον, η
ανάπτυξη του εισοδήματος έχει συμβάλλει σε υψηλότερο επίπεδο
κατανάλωσης. Παρόμοια τάση απέναντι στις πωλήσεις παρατηρείται και για
τους Ισπανούς επιχειρηματίες. Στην Ισπανία, η αυξανόμενη κατανάλωση
υποστηρίζεται από δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και από το
πτωτικό επιτόκιο αποταμίευσης. Μεταξύ της ΕΕ των 10, η Πολωνία εκδηλώνει
θετικά μεγέθη, χάρη στη μικρή, αλλά αξιοσημείωτη αύξηση των μισθών και
του ποσοστού απασχόλησης.
Σε σύγκριση με το 2006, υπάρχει μια γενική αύξηση στις προσδοκίες για το
2007. Οι επιχειρηματικές προοπτικές της Ευρωζώνης είναι σαφώς καλύτερες
από τις προοπτικές των χωρών εκτός Ευρωζώνης.
Στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, παρατηρείται μια ελαφριά μείωση των
προσδοκιών τους για το 2007, σε σύγκριση με τις περσινές. Οι δυο χώρες
που πρόκειται να προσχωρήσουν στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2007 και
έπειτα εκδηλώνουν διαφορετικά αποτελέσματα: ενώ οι βουλγαρικές
επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση των εγχώριων πωλήσεων, οι Ρουμάνοι
επιχειρηματίες αναμένουν σαφώς χαμηλότερα αποτελέσματα. Στην Κροατία,
το κλίμα βελτιώνεται, ενώ οι Τούρκοι επαγγελματίες αναμένουν η κατάσταση
κατά το 2007 να είναι σε κάποιο βαθμό λιγότερο ευνοϊκή από την περσινή
πρόβλεψη.
Οι βασικότερες Ευρωπαϊκές οικονομίες καταγράφουν αισιόδοξες εκτιμήσεις,
κυρίως η Ιταλία – ιδιαίτερα οι κεντρικές και νότιες περιφέρειες – και το
Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι επιχειρηματίες ατενίζουν το ερχόμενο έτος με
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Οι προσδοκίες των γερμανικών επιχειρήσεων
13

σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις αμβλύνονται σε κάποιο βαθμό εξαιτίας του
υψηλότερου φόρου προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, η καταναλωτική ζήτηση
πρόκειται να σταθεροποιηθεί από τις βελτιωμένες εργασιακές προοπτικές,
κυρίως στους εξαγωγικούς τομείς. Η ζήτηση για επενδυτικά αγαθά συνεχίζεται
σε υψηλά επίπεδα.
Γενικά βάσει της έρευνας, η Πορτογαλία και η Αυστρία σημείωσαν την πιο
αξιόλογη αύξηση προβλέψεων, ενώ στη Λετονία και την Ουγγαρία
παρατηρούνται οι μεγαλύτερες πτώσεις. Το αποτέλεσμα στη Λετονία
παραμένει θετικό και αρκετά υψηλότερο του μέσου όρου της έρευνας, ενώ το
μέγεθος υπολοίπου στην Ουγγαρία είναι αρνητικό και το χαμηλότερο μεταξύ
των χωρών που διερευνήθηκαν.

Προσδοκίες Εγχώριων Πωλήσεων*
για το 2007 σε σύγκριση με το 2006 και το 2005
■ 2005 ■ 2006 ■ 2007

*στοιχεία καθαρού υπολοίπου

Τα κενά στα διαγράμματα αντιπροσωπεύουν την έλλειψη στοιχείων σχετικά με ορισμένα έτη
ή/ και χώρες.
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Προσδοκίες Εξαγωγικών Πωλήσεων*
για το 2007 σε σύγκριση με το 2006 και το 2005
■ 2005 ■ 2006 ■ 2007

*στοιχεία καθαρού υπολοίπου

Τα κενά στα διαγράμματα αντιπροσωπεύουν την έλλειψη στοιχείων σχετικά με ορισμένα έτη
ή/ και χώρες.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Οι εξαγωγές σε ανοδική πορεία
Κατά το 2006, οι εξαγωγές της Ευρώπης συνέχισαν την ανοδική τάση τους.
Έπειτα από έναν κάπως βραδύ ρυθμό πέρυσι, τα μεγέθη εξαγωγικών
πωλήσεων βελτιώθηκαν φέτος σημαντικά. Εκτός από την αυξανόμενη ζήτηση
για Ευρωπαϊκά αγαθά από τις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες (όπως την
Κίνα, την Ινδία κ.λπ.), ένας ακόμα λόγο για τη βελτίωση αυτή είναι και η
επιτάχυνση της Ευρωπαϊκής οικονομίας.
Κατά την εξέταση των επιχειρηματικών εκτιμήσεων του τρέχοντος έτους, οι
επιχειρηματίες, από τη γενική άποψη της έρευνας, εκτιμούν ότι οι περσινές
προβλέψεις δεν εκπληρώθηκαν, παρόλο που τα αποτελέσματα είναι θετικά.
Ωστόσο, κατά την εξέταση διαφορετικών ομάδων χωρών, τα αποτελέσματα
είναι κάπως διαφορετικά, καθώς οι εταιρείες της Ευρωζώνης δηλώνουν ότι τα
τρέχοντα αποτελέσματα είναι χαμηλότερα των περσινών προσδοκιών, ενώ οι
εταιρείες εκτός Ευρωζώνης δηλώνουν ότι η πραγματικότητα υπερέβη τις
προβλέψεις τους του 2006. Στην τελευταία ομάδα, η θέση των Βρετανών
επιχειρηματιών παίζει κυρίαρχο ρόλο: οι περσινές προβλέψεις εξαγωγικών
πωλήσεων ήταν αρνητικές, ενώ οι εκτιμήσεις για το τρέχον έτος είναι θετικές.
Κατά τη σύγκριση της ΕΕ των 25 με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες,
παρατηρούνται τάσεις παρόμοιες όπως και μεταξύ των χωρών της
Ευρωζώνης και εκτός Ευρωζώνης: οι εταιρείες της ΕΕ των 25 εκτιμούν ότι το
αποτέλεσμα του 2006 είναι χαμηλότερο των περσινών προσδοκιών, ενώ οι
εταιρείες των υποψήφιων προς ένταξη χωρών εμφανίζουν καλύτερο
αποτέλεσμα για φέτος, σε σχέση με τις προβλέψεις τους κατά το 2006. Στην
περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι προσπάθειες και των δυο
χωρών την παραμονή της ένταξής τους στην ΕΕ οδήγησαν σε ενίσχυση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.
Για το 2007, οι εταιρείες είναι πολύ πιο αισιόδοξες σε σύγκριση με το 2006. Σε
όλες τις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Ιταλία και Γαλλία) εκτός από την Ισπανία, τα μεγέθη υπολοίπου για τις
μελλοντικές εξαγωγικές πωλήσεις αυξάνονται. Οι εταιρείες αυτών των έντονα
εκβιομηχανισμένων χωρών εξουδετερώνουν την αναμενόμενη ελαφριά
αποδυνάμωση των παγκόσμιων συνθηκών αγοράς με αυξημένη
ανταγωνιστικότητα. Η τελευταία αποτελεί επίσης συνέπεια της διαδικασίας
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αναδιάρθρωσης των εταιρειών που λαμβάνει χώρα με διεθνή μέτρα ή/ και
μεταφέροντας την εγκατάσταση.
Μεταξύ της ΕΕ των 15, ο μεγαλύτερος ρυθμός προόδου του μεγέθους
υπολοίπου παρατηρείται στην Πορτογαλία, την Αυστρία και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Όλες οι χώρες της ΕΕ των 15 που διερευνήθηκαν προβλέπουν
αύξηση των εξαγωγικών πωλήσεων για το 2007, ενώ μεταξύ των χωρών της
ΕΕ-10, η Λετονία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία διαβλέπουν έντονη
μείωση των προβλέψεων για το 2007, σε σύγκριση με πέρυσι.
Οι επιχειρηματίες των χωρών της Ευρωζώνης, εκτός του ότι εμφανίζονται πιο
αισιόδοξοι από ό,τι πέρυσι, είναι επίσης πιο αισιόδοξοι από τους ομόλογούς
τους των χωρών εκτός Ευρωζώνης.
Κατά τη σύγκριση της ΕΕ των 25 με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, δεν
παρατηρείται μεγάλη διαφορά μεταξύ των προβλέψεων των δυο ομάδων: οι
προβλέψεις των υποψήφιων προς ένταξη χωρών είναι ελαφρώς καλύτερες
από τις αντίστοιχες της ΕΕ των 25. Η προοπτική ένταξης στην ΕΕ κεντρίζει
θετικά τους επιχειρηματίες των χωρών αυτών, καθώς προσδοκούν
περισσότερες ευκαιρίες πώλησης των προϊόντων τους στην εσωτερική αγορά.
Συνολικά, οι προσδοκίες εξαγωγών της έρευνας για το 2007 είναι οι καλύτερες
που έχουν σημειωθεί από το 2001.
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Απομάκρυνση από την ανάπτυξη χωρίς νέες θέσεις εργασίας;
Η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες επιδρά θετικά
στην αγορά εργασίας. Αυτό μαρτυρά το θετικότερο αποτέλεσμα του καθαρού
υπολοίπου απασχόλησης κατά το 2006 σε σύγκριση με το προβλεπόμενο.
Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το 2007. Οι κύριες παράγοντες
που συντελούν είναι οι ισχυρές προβλέψεις απασχόλησης στις μεγαλύτερες
Ευρωπαϊκές οικονομίες, κυρίως τη Γαλλία, το ΗΒ και την Ισπανία.
Σε σύγκριση με όλες τις χώρες που διερευνήθηκαν, στην Ολλανδία
καταγράφηκε η υψηλότερη αύξηση αναμενόμενων νέων θέσεων εργασίας.
Ακολουθώντας την πιο πρόσφατη τάση, δυο φορές περισσότερες εταιρείες σε
σύγκριση με πέρυσι αναμένεται να προσλάβουν προσωπικό κατά το 2007.
Στη Σουηδία, η πρόβλεψη απασχόλησης είναι σχεδόν η υψηλότερη της
τελευταίας δεκαετίας. Αυτή η θετική προοπτική αποτελεί κατά πάσα
πιθανότητα αποτέλεσμα συσσωρευμένης ανάγκης, έπειτα από πολλά χρόνια
ανάπτυξης χωρίς νέες θέσεις εργασίας, καθώς και της πρόσφατης αλλαγής
στην κυβέρνηση, η οποία δίνει ελπίδες για φιλικότερη προς τις επιχειρήσεις
διαμόρφωση πολιτικής.
Οι στόχοι των γερμανικών επιχειρήσεων για την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης προσεγγίζουν τα επίπεδα που επιτεύχθηκαν κατά το έτος
άνθησης του 2000. Το καθαρό υπόλοιπο για το 2007 είναι σημαντικά
υψηλότερο από το περσινό, παρόλο που το αποτελέσματα αυτό είναι κάπως
χαμηλότερο από το αντίστοιχο άλλων μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ. Οι
κύριοι λόγοι πίσω από αυτές τις χαμηλές επιδόσεις παραμένουν οι νομικές
δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας και η έλλειψη καταρτισμένου ανθρώπινου
δυναμικού, οι οποίες αποτρέπουν τους επιχειρηματίες από την πρόσληψη
νέου προσωπικού.
Στη Γαλλία, η ανοδική πορεία των οικονομικών δραστηριοτήτων οδήγησε σε
σαφή βελτίωση της αγοράς εργασίας κατά το 2006. Οι διευθυντές των
εταιρειών δηλώνουν πιο αισιόδοξοι για το επόμενο έτος, καθώς προσδοκούν
να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη κατά το 2007.
Στο ΗΒ, η τάση της απασχόλησης κατά το 2006 ήταν ανοδική σε όλους τους
τομείς που διερευνήθηκαν, μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και κατά το
2007.
Οι προβλέψεις για το 2007 στην Ιταλία είναι σε κάποιο βαθμό πιο αισιόδοξες
από τις περσινές, αν και τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν
δεν αναφέρουν οποιεσδήποτε αλλαγές από τα προηγούμενα έτη.
Τα αποτελέσματα απασχόλησης που καταγράφηκαν στην Ισπανία για το 2006
ήταν σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα ένα έτος πριν,
καταδεικνύοντας έτσι την ικανότητα της ισπανικής οικονομίας να μεταφράζει
την οικονομική ανάπτυξη σε νέες θέσεις εργασίας. Αυτή η διαδικασία θα
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συνεχιστεί και κατά το 2007, καθώς το ποσοστό των εταιρειών που
προσδοκούν αύξηση του εργατικού δυναμικού τους είναι μεγαλύτερο από τις
αντίστοιχες εταιρείες που αναμένουν απώλειες θέσεων εργασίας. Οι επιδόσεις
αυτές αποτελούν σαφώς τις καλύτερες μεταξύ των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών
οικονομιών και μαρτυρούν την προσαρμοστικότητα της ισπανικής οικονομίας
στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.
Οι προβλέψεις απασχόλησης για το 2007 στη Δανία είναι υψηλότερες από
πέρυσι, με τις μισές από τις εταιρείες που ερωτήθηκαν να προσδοκούν
προσλήψεις πρόσθετου εργατικού δυναμικού το 2007. Το αποτέλεσμα της
Δανίας, μιας χώρας με ισχυρή αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από πολύ
χαμηλή ανεργία και υψηλή ζήτηση, είναι ένα από τα καλύτερα μεταξύ όλων
των οικονομιών της ΕΕ. Το μοντέλο ευέλικτης ασφάλειας, το οποίο έχει
υιοθετηθεί στη Δανία κατά τα τελευταία έτη μοιάζει να έχει πολύ θετικές
επιπτώσεις στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το σημερινό ποσοστό
ανεργίας της τάξης του 3,8% είναι το χαμηλότερο μεταξύ της ΕΕ των 25, ενώ
το επιτυχημένο δανικό κοινωνικό μοντέλο αποτελεί σημείο αναφοράς για τις
χώρες που βιώνουν υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Προσδοκίες Απασχόλησης*
για το 2007 σε σύγκριση με το 2006 και το 2005
■ 2005 ■ 2006 ■ 2007

*στοιχεία καθαρού υπολοίπου

Τα κενά στα διαγράμματα αντιπροσωπεύουν την έλλειψη στοιχείων σχετικά με ορισμένα έτη
ή/ και χώρες.
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Προσδοκίες Επενδύσεων*
για το 2007 σε σύγκριση με το 2006 και το 2005
■ 2005 ■ 2006 ■ 2007

*στοιχεία καθαρού υπολοίπου

Τα κενά στα διαγράμματα αντιπροσωπεύουν την έλλειψη στοιχείων σχετικά με ορισμένα έτη
ή/ και χώρες.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Θετικές τάσεις για επενδύσεις, αλλά πολύ δυσανάλογες σε ολόκληρη
την Ευρώπη
Μολονότι το αποτέλεσμα της επενδυτικής δραστηριότητας κατά το 2006 είναι
υψηλότερο από το εκτιμώμενο στο τέλος της περασμένου έτους, το καθαρό
υπόλοιπο της έρευνας δεν υποδηλώνει έντονα επίπεδα ανάπτυξης για το
2007.
Η Πορτογαλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σύγκριση με τις
προβλέψεις του 2006, η οποία συνδυάστηκε με μια σταδιακή βελτίωση της
οικονομικής δραστηριότητας.
Το 2006, στη Σουηδία παρατηρήθηκε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα
επενδυτικών δαπανών από το τέλος της δεκαετίας του ’90. Οι προοπτικές για
το 2007 είναι καλές, παρόλο που η πρόσφατη αύξηση του επιτοκίου
δανεισμού και η πιθανότητα περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων θα έχουν
αναμφισβήτητα συσταλτικό αποτέλεσμα στις μελλοντικές επενδυτικές
δαπάνες.
Σε γενικές γραμμές, οι επενδυτικές προοπτικές στις τρεις μεγαλύτερες
οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θετικές, αν και για διαφορετικούς
λόγους. Στην περίπτωση της Γερμανίας, οι καλές προοπτικές εξαγωγών
ώθησαν πολλές επιχειρήσεις να συνεχίσουν την έντονη επενδυτική
δραστηριοποίησή τους. Ωστόσο, οι εγχώριες επενδύσεις αναμένεται να
αυξηθούν με μέτριο ρυθμό, κυρίως εξαιτίας της αύξησης του ποσοστού ΦΠΑ
τον Ιανουάριο του 2007.
Στη Γαλλία, έπειτα από μια στασιμότητα στην αρχή του έτους, οι επενδύσεις
κατέγραψαν σαφή άνοδο, μια διαδικασία, η οποία είναι πιθανό ότι θα
συνεχιστεί και κατά το 2007.
Στην Ισπανία και το ΗΒ, το πραγματικό αποτέλεσμα επενδύσεων για το 2006
είναι υψηλότερο από το προσδοκώμενο στο τέλος του έτους. Και για τις δυο
χώρες, οι προβλέψεις του 2007 δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τις
περσινές.
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Στην Ολλανδία, η πρόθεση για επενδύσεις ήταν αρκετά έντονη μέχρι το 2006.
Οι κύριες αιτίες ήταν η ανάκαμψη των εταιρικών κερδών, τα σχετικά χαμηλά
επιτόκια και η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα από τις νέες οικονομίες. Οι
επιχειρήσεις υιοθετούν μια πιο επιφυλακτική προσέγγιση για το 2007, καθώς
οι προβλεπόμενες επενδύσεις εμφανίζονται σε κάποιο βαθμό περιορισμένες.
Στην Αυστρία, οι επενδύσεις συνεχίζουν να παρέχουν σημαντική ώθηση στην
οικονομική ανάπτυξη. Η θετική εξέλιξη όσον αφορά το σχηματισμό
ακαθάριστου σταθερού κεφαλαίου αναμένεται να συνεχιστεί κατά το ερχόμενο
έτος, αλλά με μικρότερη ισχύ σε σύγκριση με το 2006.
Οι εταιρείες με έδρα στα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004
συνεχίζουν να βιώνουν γενικά ισχυρή ανάπτυξη των επενδύσεων. Στην
Εσθονία, οι υψηλές προσδοκίες επενδύσεων αποτελούν σε μεγάλο βαθμό
απόρροια του ευνοϊκού συστήματος εταιρικής φορολόγησης, το οποίο
ενθαρρύνει την επανεπένδυση των κερδών, ενώ στην Κύπρο, οι επιχειρήσεις
συνεχίζουν να αναβαθμίζονται, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της
ένταξης στην Ευρωζώνη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του
2008.
Υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση των καθαρών υπολοίπων για το 2007
μεταξύ των χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και των
«παλαιότερων» κρατών μελών. Τα ισχυρότερα καθαρά υπόλοιπα
εκδηλώνονται στην Κύπρο, την Εσθονία, την Πολωνία και τη Λετονία, αν και η
Ουγγαρία και η Τσεχία βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα του μέσου όρου της
ΕΕ.
Με την επικείμενη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση σε λίγες εβδομάδες, οι προβλέψεις και στις δυο χώρες είναι από τις
υψηλότερες μεταξύ των χωρών της έρευνας, παρόλο που η τάση στη
Ρουμανία είναι σε κάποιο βαθμό πιο περιορισμένη σε σύγκριση με τα επίπεδα
του 2006. Αυτό εκφράζει τις ισχυρές προσπάθειες της επιχειρηματικής
κοινότητας και στις δυο χώρες για τη βελτίωση των επιπέδων
παραγωγικότητας, ενόψει του μεγαλύτερου ανταγωνισμού που θα προκύψει
από την πλήρη συμμετοχή της στη διευρυμένη εσωτερική αγορά και την
ένταξή της στα διαρθρωτικά ταμεία.
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ΟΙ 133 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007
Κάθε περιοχή έχει συγκεκριμένο κωδικό (σε παρένθεση), ο οποίος
χρησιμοποιείται για αναγνώριση στους χάρτες που βρίσκονται στο τμήμα με
τον τίτλο «Ευρωπαϊκές Περιφέρειες».
ΑΥΣΤΡΙΑ (ΑΤ)
Ανατολική (ΑΤ1)
Νότια (ΑΤ2)
Δυτική (ΑΤ3)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BG)
Νοτιοδυτική
Νότια Κεντρική
Νοτιοανατολική
Βορειοδυτική
Βόρεια Κεντρική
Βορειοανατολική
ΚΡΟΑΤΙΑ (CR)
ΚΥΠΡΟΣ (CY)
ΔΑΝΙΑ (DK)
ΕΣΘΟΝΙΑ (ΕΕ)
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (FI)
Ελσίνκι
Δυτική
Ανατολική
Βόρεια
ΓΑΛΛΙΑ (FR)
Ile-de-France (FR1)
Λεκανοπέδιο του Παρισιού (FR2)
Βόρεια (FR3)
Ανατολική (FR4)
Δυτική (FR5)
Νοτιοανατολική (FR6)
Κεντρική Ανατολική (FR7)
Μεσόγειος (FR8)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE)
Baden-Württemberg (DE1)
Βαυαρία (DE2)
Βερολίνο (DE3)
Brandenburg (DE4)
Βρέμη (DE5)
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Αμβούργο (DE6)
Έσση (DE7)
Mecklenburg- Vorpommern (DE8)
Niedersachsen (DE9)
Nordrhein- Westfalen (DEA)
Rheinland- Pfalz (DEB)
Saarland (DEC)
Sachsen (DED)
Sachsen- Anhalt (DEE)
Schleswig- Holstein (DEF)
Thüringen (DEG)
ΕΛΛΑΔΑ (GR)
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (HU)
Κεντρική Ουγγαρία
Κεντρική Transdanubia
Δυτική Transdanubia
Νότια Transdanubia (HU4)
Βόρεια Ουγγαρία
Βόρεια Μεγάλη Πεδιάδα
Νότια Μεγάλη Πεδιάδα (HU7)
ΙΤΑΛΙΑ (ΙΤ)
Βορειοδυτική (ΙΤ1)
Lombardia (IT2)
Βορειοανατολική (ΙΤ3)
Emilia- Romagna (IT4)
Κεντρική (ΙΤ5)
Λάτσιο (IT6)
Abruzzo & Molise (IT7)
Campania (IT8)
Νότια (ΙΤ9)
Σικελία & Σαρδηνία (ΙΤΑ-ΙΤΒ)
ΛΕΤΟΝΙΑ (LV)
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (LT)
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LU)
ΜΑΛΤΑ (ΜΤ)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NL)
Βόρεια (NL1)
Ανατολική (NL2)
Δυτική (NL3)
Νότια (NL4)
ΠΟΛΩΝΙΑ (PL)
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Zachodniopomorskie
Lubiskie
Dolnoslaskie
Pomorskie
Wielkopolskie (PL41)
Opolskie
Warminsko- Mazurskie (PL62)
Kujawsko- Pomorskie (PL61)
Lodzkie
Slaskie
Podlaskie
Mazowieckie
Swietokrzyskie
Malopolskie
Lubelskie
Podkarpackie
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΡΤ)
LVT
Βόρεια
Κεντρική
Alentejo
Algarve
Madeira
Αζόρες
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RO)
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (SK)
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (SI)
Κεντρική
Μη κεντρική
ΙΣΠΑΝΙΑ (ES)
Galicia (ES11)
Asturias (ES12)
Cantabria (ES13)
Pais Vasko (ES21)
Navarra (ES22)
La Rioja (ES23)
Aragon (ES24)
Μαδρίτη (ΕS3)
Castilla y Leon (ES41)
Castilla- La Mancha (ES42)
Extremadura (ES43)
Καταλονία (ES51)
C. Valenciana (ES52)
Βαλεαρίδες (ES53)
Ανδαλουσία (ΕS61)
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Murcia (ES62)
Κανάριοι Νήσοι (ES7)
ΣΟΥΗΔΙΑ (SE)
Στοκχόλμη (SE01)
Ostra Mellansverige (SE02)
Smaland och oarna (SE03)
Sydsverige (SE04)
Vastsverige (SE05)
Norra Mellansverige (SE06)
Mellersta Norrland (SE07)
Ovre Norrland (SE08)
ΤΟΥΡΚΙΑ (TU)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (UK)
Βορειοανατολικό (UK1)
Yorkshire & Humberside (UK2)
East Midlands (UK3)
Ανατολική Αγγλία (UK4)
Νοτιοανατολικό (UK5)
Νοτιοδυτικό (UK6)
West Midlands (UK7)
Βορειοδυτικό (UK8)
Ουαλία (UK9)
Σκωτία (UKA)
Λονδίνο (UKI)
Βόρεια Ιρλανδία (UKB)

24

Ευρωπαϊκές Περιφέρειες
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2007
Μεγέθη Καθαρού Υπολοίπου
Υπολογίσθηκαν αφαιρώντας το ποσοστό των εταιρειών που έδωσαν αρνητική απάντηση από
το ποσοστό των εταιρειών που απάντησαν θετικά.

■ 55 έως 100%
■ 40 έως 55%
■ 20 έως 40%
□ 0 έως 20%
□ Αρνητικό ποσοστό
□ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007
Μεγέθη Καθαρού Υπολοίπου
Υπολογίσθηκαν αφαιρώντας το ποσοστό των εταιρειών που έδωσαν αρνητική απάντηση από το
ποσοστό των εταιρειών που απάντησαν θετικά.

■ 55 έως 100%
■ 40 έως 55%
■ 20 έως 40%
□ 0 έως 20%
□ Αρνητικό ποσοστό
□ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
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ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007
Μεγέθη Καθαρού Υπολοίπου
Υπολογίσθηκαν αφαιρώντας το ποσοστό των εταιρειών που έδωσαν αρνητική απάντηση από το
ποσοστό των εταιρειών που απάντησαν θετικά.

■ 55 έως 100%
■ 40 έως 55%
■ 20 έως 40%
□ 0 έως 20%
□ Αρνητικό ποσοστό
□ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
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ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007
Μεγέθη Καθαρού Υπολοίπου
Υπολογίσθηκαν αφαιρώντας το ποσοστό των εταιρειών που έδωσαν αρνητική απάντηση από
το ποσοστό των εταιρειών που απάντησαν θετικά.

■ 55 έως 100%
■ 40 έως 55%
■ 20 έως 40%
□ 0 έως 20%
□ Αρνητικό ποσοστό
□ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2007
Μεγέθη Καθαρού Υπολοίπου
Υπολογίσθηκαν αφαιρώντας το ποσοστό των εταιρειών που έδωσαν αρνητική απάντηση από
το ποσοστό των εταιρειών που απάντησαν θετικά.

■ 55 έως 100%
■ 40 έως 55%
■ 20 έως 40%
□ 0 έως 20%
□ Αρνητικό ποσοστό
□ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007
Μεγέθη Καθαρού Υπολοίπου
Υπολογίσθηκαν αφαιρώντας το ποσοστό των εταιρειών που έδωσαν αρνητική απάντηση από
το ποσοστό των εταιρειών που απάντησαν θετικά.

■ 55 έως 100%
■ 40 έως 55%
■ 20 έως 40%
□ 0 έως 20%
□ Αρνητικό ποσοστό
□ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ και Χώρες Εκτός ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Τόσο για την Ευρωζώνη, όσο και για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης, οι
προβλέψεις επιχειρηματικής εμπιστοσύνης είναι υψηλότερες από τις
περσινές. Οι χώρες εκτός της Ευρωζώνης είναι πολύ πιο αισιόδοξες από τις
χώρες της Ευρωζώνης, συνεχίζοντας την ίδια τάση με πέρυσι.
Κατά την εξέταση των χωρών εκτός Ευρωζώνης, ξεχωρίζουν σαφώς η Δανία,
η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μεγέθη καθαρών υπολοίπων των
χωρών αυτών είναι αρκετά υψηλότερα του μέσου όρου της έρευνας, καθώς
και υψηλότερα από το μέσο όρο των χωρών εκτός Ευρωζώνης. Η
επιχειρηματική εμπιστοσύνη ποικίλλει σημαντικά στις υπόλοιπες χώρες εκτός
Ευρωζώνης, με τα υψηλότερα ποσοστά να σημειώνονται στην Κύπρο, τη
Λετονία και τη Λιθουανία και αρνητικά ποσοστά στην Ουγγαρία και τη
Σλοβακία.
Στην Ευρωζώνη, όλες οι χώρες εκτός από την Φινλανδία εμφανίζουν
υψηλότερες προβλέψεις όσον αφορά την επιχειρηματική εμπιστοσύνη σε
σύγκριση με τα αποτελέσματα της περσινής έρευνας. Πρέπει ωστόσο να
σημειωθεί ότι παραμένουν χαμηλότερα του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων στις μισές από τις χώρες της Ευρωζώνης που
ερωτήθηκαν δεν προβλέπουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην επιχειρηματική
εμπιστοσύνη για το επόμενο έτος, καθώς το κλίμα μοιάζει να παραμένει
σταθερό για το 2007.
Στην Ευρωζώνη, της ανοδικής πορείας ηγείται η εγχώρια ζήτηση, ενώ στις
χώρες εκτός Ευρωζώνης, η άνοδος είναι πιο έκδηλη όσον αφορά τις
προβλεπόμενες εξαγωγές. Αυτό εξηγείται από την αύξηση των εξαγωγών των
χωρών εκτός Ευρωζώνης προς τις χώρες της Ευρωζώνης.
Οι χώρες της Ευρωζώνης δεν φαίνεται να επηρεάζονται κατά τις προβλέψεις
τους από τα αυξανόμενα επιτόκια και την ισχυρή ισοτιμία συναλλάγματος
Ευρώ/ Δολαρίου ΗΠΑ, τα οποία κατά το 2006 συντέλεσαν σε λιγότερο
ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες. Το 2007, το Ευρώ προβλέπεται να
ανατιμηθεί περαιτέρω έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ τα βραχυπρόθεσμα
επιτόκια αναμένεται να αυξηθούν.
Το συνολικό αποτέλεσμα του 2006 για τις χώρες της Ευρωζώνης ήταν
υψηλότερο από το προβλεπόμενο, ενώ οι εταιρείες των χωρών αυτών
πιστεύουν ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και κατά το επόμενο έτος. Είναι
αξιοσημείωτο ότι γενικά η Γερμανία και η Αυστρία ακολουθούν την τάση,
καταγράφοντας αυξημένες προβλέψεις για το 2007. Σε σύγκριση με πέρυσι
ωστόσο παρατηρείται κορύφωση των μεγεθών πραγματικού αποτελέσματος
για το 2006, σε επίπεδα ανώτερα των περσινών προβλέψεων. Για όλες τις
υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, με εξαίρεση τη Φινλανδία, οι προβλέψεις
του επόμενου έτους είναι υψηλότερες από το πραγματικό αποτέλεσμα του
2006.
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Στις χώρες εκτός Ευρωζώνης, το αποτέλεσμα του 2006 δεν ικανοποίησε τις
περσινές προσδοκίες· οι εταιρείες των χωρών εκτός Ευρωζώνης, ωστόσο,
εμφανίζονται πιο αισιόδοξες για το 2007.

(γραφήματα σελ 28)
Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη
στην Ευρωζώνη

Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη
στις Χώρες εκτός Ευρωζώνης

■ Ευνοϊκή ■ Σταθερή □ Δυσμενής
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ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΚΡΑΤΗ
Το 2006, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη, τόσο των μελών της ΕΕ όσο και των
υποψήφιων προς ένταξη κρατών, σημείωσε άνοδο. Στις υποψήφιες προς
ένταξη χώρες, οι επιχειρηματίες παρουσιάζονται πιο αισιόδοξοι όσον αφορά
την επιχειρηματική εμπιστοσύνη σε σύγκριση με τους ομόλογούς τους στα
κράτη μέλη της ΕΕ. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια.
Οι περσινές προσδοκίες των υποψήφιων προς ένταξη χωρών
ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, εάν λάβουμε υπόψη το αποτέλεσμα του
2006. Για τις εταιρείες στα κράτη μέλη της ΕΕ, το κενό μεταξύ των
προσδοκιών για το 2006 και του πραγματικού αποτελέσματος του 2006 είναι
μεγαλύτερο, με το αποτέλεσμα του 2006 να είναι αρκετά χαμηλότερο των
προσδοκιών στο τέλος του περασμένου έτους.
Εντός των κρατών μελών της ΕΕ, οι εταιρείες της ΕΕ των 10 (η ομάδα των 10
χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004) αξιολογούν το
αποτέλεσμα λιγότερο θετικά από τις εταιρείες στην ΕΕ των 15 και τις εταιρείες
των υποψήφιων προς ένταξη χωρών.
Το αποδυναμωμένο αποτέλεσμα στην ΕΕ των 10 απορρέει κυρίως από την
Πολωνία και την Ουγγαρία. Και στις δυο χώρες, το φετινό αποτέλεσμα είναι
αρκετά χαμηλότερο από την περσινή πρόβλεψη. Οι προσδοκίες των
Πολωνών επιχειρηματιών, για παράδειγμα, για καλύτερο επιχειρηματικό κλίμα
(χαμηλότερη φορολογία, περιορισμένες δημόσιες δαπάνες και μείωση των
εμποδίων για την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης) δεν
εκπληρώθηκαν.
Η ΕΕ των 15 επίσης εμφανίζει χαμηλότερο καθαρό υπόλοιπο για το τρέχον
έτος σε σύγκριση με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Ωστόσο, βίωσε μια
βελτίωση κατά το 2006: το πραγματικό αποτέλεσμα όσον αφορά την
επιχειρηματική εμπιστοσύνη είναι καλύτερο από τις περσινές προβλέψεις. Η
συνεχιζόμενη παγκόσμια ανάπτυξη – και της εξαγωγικής ζήτησης – καθώς και
το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα έδωσαν μια ώθηση στις εκτιμήσεις των
εταιρειών.
Για το 2007, οι προβλέψεις επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και για τις δυο
ομάδες χωρών – ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες – είναι καλύτερες από
εκείνες του 2006. Ας σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις στις υποψήφιες προς
ένταξη χώρες είναι πιο αισιόδοξες από τις αντίστοιχες στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Η ανοδική τάση είναι επίσης εντονότερη στα υποψήφια κράτη.
Από την άποψη των εταιρειών, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη θα βελτιωθεί
περισσότερο στην ΕΕ των 15 από ό,τι στην ΕΕ των 10. Ο κύριος λόγος για
αυτό είναι ότι οι εγχώριες πωλήσεις στις μεγάλες Ευρωπαϊκές οικονομίες – τη
Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία (σε μικρότερο βαθμό εξαιτίας φορολογικών
αυξήσεων) – θα λάβουν επιπλέον ώθηση, ενώ η εξαγωγική ανοδική πορεία
θα συνεχιστεί με βραδύτερο ρυθμό.
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(Γραφήματα σελ 29)
«Παλαιά» Κράτη Μέλη

«Νέα» Κράτη Μέλη

■ Ευνοϊκή ■ Σταθερή □ Δυσμενής
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Στην ΕΕ των 10 οι προβλέψεις επιχειρηματικής εμπιστοσύνης για το 2007
είναι πολύ χαμηλότερες από τις περσινές, αν και το μέγεθος υπολοίπου
παραμένει θετικό. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με το
αποτέλεσμα για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και την ΕΕ των 15, όπου
παρατηρείται η αντίθετη τάση. Οι μετριοπαθείς προσδοκίες προέρχονται από
μειωμένη αισιοδοξία στην Πολωνία, καθώς και σκεπτικισμό στη Σλοβακία και
την Ουγγαρία. Ωστόσο, οι προβλέψεις στην ΕΕ των 10 συνεχίζουν να
μαρτυρούν οικονομική μεγέθυνση, με μειωμένους όμως δείκτες.

(γράφημα σελ 30)
Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία και Τουρκία
■ Ευνοϊκή ■ Σταθερή □ Δυσμενής
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
Επιχειρηματικός τομέας
Μεταποίηση
Υπηρεσίες
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ερ.1 Σε σύγκριση με το 2004, ο συνολικός κύκλος εργασιών για το 2006:
Αυξήθηκε
Παρέμεινε σταθερός
Μειώθηκε
Ερ.2 Αναμένουμε ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2007 θα:
Αυξηθεί
Παραμείνει σταθερός
Μειωθεί
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Ερ.3 Σε σύγκριση με το 2005, τα έσοδα εθνικών πωλήσεων το 2006:
Αυξήθηκαν
Παρέμειναν σταθερά
Μειώθηκαν
Ερ.4 Αναμένουμε ότι τα έσοδα από εθνικές πωλήσεις το 2007 θα:
Αυξηθούν
Παραμείνουν σταθερά
Μειωθούν
ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Ερ.5 Σε σύγκριση με το 2005, τα έσοδα από εξαγωγικές πωλήσεις το
2006:
Αυξήθηκαν
Παρέμειναν σταθερά
Μειώθηκαν
Ερ.6. Αναμένουμε ότι τα έσοδα από εξαγωγικές πωλήσεις το 2007 θα:
Αυξηθούν
Παραμείνουν σταθερά
Μειωθούν
ΕΡΓΑΣΙΑ
Ερ.7 Σε σύγκριση με το 2005, το μέγεθος του εργατικού δυναμικού μας
το 2006:
Αυξήθηκε
Παρέμεινε σταθερό
Μειώθηκε
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Ερ.8 Αναμένουμε ότι μέσα στο 2007 το μέγεθος του εργατικού δυναμικού
μας θα:
Αυξηθεί
Παραμείνει σταθερό
Μειωθεί
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ερ.9 Σε σύγκριση με το 2005, το επίπεδο των επενδύσεων μας το 2006:
Αυξήθηκε
Παρέμεινε σταθερό
Μειώθηκε
Ερ.10 Αναμένουμε ότι μέσα στο 2007, το επίπεδο των επενδύσεων μας
θα:
Αυξηθεί
Παραμείνει σταθερό
Μειωθεί
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Ερ.11 Σε σύγκριση με το 2005, οι γενικότερες εξελίξεις για την
επιχείρησή μας το 2006:
Ήταν ευνοϊκές
Παρέμειναν σταθερές
Ήταν δυσμενείς
Ερ.12 Αναμένουμε ότι μέσα στο 2007, οι γενικότερες εξελίξεις για την
επιχείρηση μας:
Θα είναι ευνοϊκές
Θα παραμείνουν σταθερές
Θα είναι δυσμενείς
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σχετικά με την Έρευνα
Η Οικονομική Έρευνα του ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ είναι μία ετήσια ποιοτική
περιφερειακή έρευνα των επιχειρηματικών προσδοκιών στην Ευρώπη. Η
έρευνα πραγματοποιείται από τα Ευρωπαϊκά Εμπορικά και Βιομηχανικά
Επιμελητήρια και συντονίζεται από το ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Βασίζεται σε
ένα συμμετρικό ερωτηματολόγιο, το οποίο στάλθηκε σε επιχειρηματίες 23
κρατών μελών της Ε.Ε., καθώς και σε επιχειρηματίες της Βουλγαρίας, της
Κροατίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας το φθινόπωρο του 2006.
Περισσότερες από 78 000 εταιρείες ανταποκρίθηκαν. Τα στοιχεία
συγκεντρώθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο, με τη συμμετοχή 133 περιφερειών
(124 από την Ε.Ε. και 9 εκτός Ε.Ε.). Η Έρευνα 2007 αποτελεί τη δέκατη
τέταρτη έκδοση αυτής της ετήσιας αναφοράς. Μία περισσότερο λεπτομερής
ανάλυση κάθε μίας από τις συμμετέχουσες χώρες βρίσκεται στις «Εθνικές
Αναφορές»,
οι
οποίες
δημοσιεύονται
στην
ιστοσελίδα
του
ΕΥΡΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: www.eurochambres.eu
Οργάνωση και Μεθοδολογία
Τα περιφερειακά Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στην Αυστρία, τη
Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη
Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία,
την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την
Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη
Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο
έθεσαν στις εταιρίες μία σειρά 12 ερωτήσεων σχετικά με τις παλαιότερες,
τρέχουσες και άμεσα μελλοντικές επιχειρηματικές προσδοκίες τους (όσον
αφορά το συνολικό κύκλο εργασιών, τις εγχώριες πωλήσεις, τις εξαγωγικές
πωλήσεις, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την επιχειρηματική
εμπιστοσύνη).
Ζητήθηκε από τους επιχειρηματίες να δώσουν μία ποιοτική απάντηση, π.χ.
«καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά», «στα ίδια επίπεδα με την
προηγούμενη χρονιά» ή «χειρότερα από την προηγούμενη χρονιά». Οι
απαντήσεις των επιχειρηματιών συγκεντρώθηκαν και ενοποιήθηκαν, μέσω
τυχαίων και αντιπροσωπευτικών δειγματοληπτικών τεχνικών, οι οποίες
εγγυώνται τη σωστή αντιπροσωπευτικότητα ανά μέγεθος, τομέα και
περιφέρεια.
Στις περισσότερες χώρες, όλες οι περιφέρειες συμμετείχαν στην έρευνα. Στην
περίπτωση ορισμένων, συχνά μικρότερων κρατών, ολόκληρη η χώρα
θεωρήθηκε ως «μία περιφέρεια». Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα ανά
περιφέρεια συγκεντρώθηκαν σε κάθε χώρα, υπολογίσθηκε ένα εθνικό κύριο
άθροισμα, ενώ ετοιμάστηκαν και ορισμένα επιπλέον σχόλια σχετικά με τα
αποτελέσματα. Έπειτα, το ΕΥΡΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ συγκέντρωσε τις εθνικές
αναφορές και τα στοιχεία ανά περιφέρεια και συνέταξε μία ευρωπαϊκή
αναφορά σχετικά με τις επικρατούσες τάσεις, όπως αυτές προέκυψαν από την
έρευνα.

39

Τα εθνικά και ευρωπαϊκά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην
Ευρωπαϊκή Ανάλυση υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό ΑΕΠ.
Το ΑΕΠ χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για τον υπολογισμό μέσων όρων ή άλλων
αθροισμάτων (σχετικά με τις χώρες της Ευρωζώνης, το μέσο όρο της έρευνας
κλπ). Όλες οι στατιστικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στις εθνικές
επισκοπήσεις, εγγυώνται αξιόπιστα αποτελέσματα (μία πιο λεπτομερής
περιγραφή της μεθοδολογίας κάθε χώρας συμπεριλαμβάνεται στις Εθνικές
Αναφορές,
οι
οποίες
είναι
διαθέσιμες
στην
ιστοσελίδα
του
ΕΥΡΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: http//www.eurochambres.eu).
Οδηγίες κατά την ανάγνωση Χαρτών, Διαγραμμάτων και Πινάκων
Στις ενότητες «Σύνοψη» και «Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη και Δείκτες
Οικονομίας»
● Τα διαγράμματα στις ενότητες «Σύνοψη» και «Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη
και Δείκτες Οικονομίας» παρουσιάζουν μεγέθη καθαρού υπολοίπου. Τα
μεγέθη αυτά υπολογίζονται αφαιρώντας το ποσοστό τοις εκατό των εταιριών
που δίνουν αρνητική απάντηση από το ποσοστό τοις εκατό των εταιριών που
δίνουν θετική απάντηση και με αυτό τον τρόπο, βρίσκεται η «καθαρή θετική
απάντηση».
● Τα κενά στα διαγράμματα αντιπροσωπεύουν την έλλειψη στοιχείων σχετικά
με ορισμένες χώρες και/ή ορισμένα έτη, ή αντιπροσωπεύουν ένα μηδενικό
αποτέλεσμα.
Στην ενότητα «Ευρωπαϊκές Περιφέρειες»
● Οι πίνακες στην ενότητα «Ευρωπαϊκές Περιφέρειες» παρουσιάζουν
«ποσοστά τοις εκατό» του συνολικού αριθμού των απαντήσεων που έχουν
δοθεί σε μία ερώτηση. Αντιπροσωπεύουν το ποσοστό τοις εκατό των εταιριών
που απάντησαν είτε θετικά σε μία ερώτηση (αύξηση), είτε αρνητικά (μείωση) ή
επέλεξαν μία ουδέτερη απάντηση (σταθερή κατάσταση). Παρακαλούμε να
προσέξετε ότι δεν παρουσιάζουν «μεγέθη καθαρού υπολοίπου», όπως στην
περίπτωση των ενοτήτων «Σύνοψη» και «Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη και
Δείκτες Οικονομίας». Παράλληλα, οι πίνακες παρουσιάζουν μία ταξινόμηση
ανά περιφέρεια, αντανακλώντας το επίπεδο αισιοδοξίας σε κάθε περιφέρεια.
● Οι χάρτες στην ενότητα «Ευρωπαϊκές Περιφέρειες» υποδεικνύουν την
ταξινόμηση ανά περιφέρεια σε όλο το εύρος της επισκοπούμενης ζώνης, με
βάση τα «μεγέθη καθαρού υπολοίπου», τα οποία προέκυψαν από τα
ποσοστά τοις εκατό του συνολικού αριθμού των απαντήσεων που δόθηκαν σε
μία ερώτηση.
● Τα κενά στους πίνακες αντιπροσωπεύουν την έλλειψη στοιχείων για
ορισμένες χώρες ή περιφέρειες.
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