
 

Ιούνιος 2012 

Οι Έπετνερ Οικονομικήρ τγκτπίαρ ςσοφεύοτν ςσην αποσύπψςη σψν ανσιλήχεψν σψν επιφειπημασιών και 

κασαναλψσών για σην σπέφοτςα οικονομική κασάςσαςη και σψν πποςδοκιών σοτρ για διάυοπα 

οικονομικά μεγέθη. Σα ςσοιφεία ςτλλέγονσαι μηνιαία, βάςει εναπμονιςμένψν επψσημασολογίψν ςε όλερ 

σιρ φώπερ σηρ Ετπψπαωκήρ Ένψςηρ (ΕΕ) και καλύπσοτν σοτρ σομείρ σψν τπηπεςιών, σοτ λιανικού 

εμποπίοτ, σηρ οικοδομικήρ βιομηφανίαρ, σηρ μεσαποίηςηρ καθώρ και σα νοικοκτπιά-κασαναλψσέρ. Η 

φπηςιμόσησα ατσών σψν ςσοιφείψν έγκεισαι ςσιρ πποποπετόμενερ πληπουοπίερ ποτ πεπιέφοτν για σην 

εξέλιξη διαυόπψν μακποοικονομικών μεγεθών, ςτνεπώρ μποπούν να φπηςιμοποιηθούν ςσην κασαςκετή 

βπαφτππόθεςμψν πποβλέχεψν για σο πτθμό μεσαβολήρ σοτ ΑΕΠ και άλλψν οικονομικών μεσαβλησών. Σα 

ςσοιφεία παποτςιάζοτν ση διαυοπά σοτ ποςοςσού σψν επψσηθένσψν ποτ απάνσηςαν θεσικά από σο 

ποςοςσό ατσών ποτ εκυπάςσηκαν απνησικά. Οι έπετνερ πεπιέφοτν επψσήςειρ ποτ αυοπούν σην σπέφοτςα 

οικονομική κασάςσαςη σψν επιφειπήςεψν και νοικοκτπιών (Σπέφοτςα Κασάςσαςη) ή σιρ πποςδοκίερ σοτρ 

για σο πποςεφέρ μέλλον (Πποςδοκίερ). Για κάθε σομέα τπολογίζεσαι έναρ δείκσηρ ποτ ανσανακλά ση 

γενική ανσίληχη ςσο ςτγκεκπιμένο σομέα (σπέφοτςα κασάςσαςη και πποςδοκίερ). Για παποτςίαςη σηρ 

ετπύσεπηρ οικονομικήρ κασάςσαςηρ ςσην Κύππο δημοςιεύεσαι ο Δείκσηρ Οικονομικήρ τγκτπίαρ (ΔΟ-

ΚΟΕ) ο οποίορ αποσελείσαι από ςσαθμιςμένερ απανσήςειρ ποτ αυοπούν σην σπέφοτςα κασάςσαςη και σιρ 

πποςδοκίερ από όλοτρ σοτρ σομείρ και κασαναλψσέρ. Η ςσάθμιςη σοτ εν λόγψ δείκση λαμβάνει τπόχη ση 

ςτνειςυοπά σοτ κάθε σομέα ςσο ΑΕΠ σηρ Κύπποτ. Οι έπετνερ διενεπγούνσαι ανάμεςα ςε ανώσεπα ςσελέφη 

εσαιπειών ςε δείγμα σο οποίο δίνει μεγαλύσεπη βαπύσησα ςε μεγαλύσεπερ επιφειπημασικέρ μονάδερ. Για 

σα νοικοκτπιά-κασαναλψσέρ σο δείγμα είναι στφαίο και η έπετνα γίνεσαι σηλευψνικώρ. Οι έπετνερ 

διεξάγονσαι μεσαξύ σηρ ππώσηρ και σηρ σπίσηρ εβδομάδαρ σοτ κάθε μήνα. 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

Σον Ιούνιο 2012 σο επιφειπημασικό κλίμα παποτςίαςε οπιακή βελσίψςη με σο Δείκση Οικονομικήρ 

τγκτπίαρ (ΔΟ) να ατξάνεσαι κασά 0,6 μονάδερ ςε ςφέςη με σο Μάιο. Η μικπή ατσή αύξηςη 

ουείλεσαι ςσην καλτσέπετςη σοτ κλίμασορ ςσιρ τπηπεςίερ, εξαισίαρ, κτπίψρ, σηρ ατξημένηρ 

ζήσηςηρ, καθώρ και ςε μικπή βελσίψςη σοτ κλίμασορ ςσο λιανικό εμπόπιο, λόγψ ατξημένψν 

πψλήςεψν σο σελετσαίο σπίμηνο. Σο κλίμα ςση μεσαποίηςη παπέμεινε ςσα απνησικά επίπεδα σοτ 

Μαΐοτ, ενώ ςσιρ κασαςκετέρ κασέγπαχε επιδείνψςη. Σο κλίμα ανάμεςα ςσοτρ κασαναλψσέρ 

φειποσέπετςε ςε ςύγκπιςη με σο Μάιο, λόγψ απνησικόσεπψν πποςδοκιών ςφεσικά με σην οικονομική 

κασάςσαςη σηρ Κύπποτ και σην ανεπγία σοτρ επόμενοτρ 12 μήνερ.  

Σοτρ σελετσαίοτρ μήνερ ο ΔΟ παπαμένει ςε πολύ φαμηλά επίπεδα γεγονόρ ποτ πποδιαγπάυει 

ςτνέφιςη σηρ ύυεςηρ ςσην οικονομία. 

 

Σο επετνησικό ππόγπαμμα κασαγπαυήρ σοτ οικονομικού κλίμασορ ςτνσονίζει σο Κένσπο Οικονομικών Επετνών και 

φπημασοδοσείσαι από σην Ετπψπαωκή Ένψςη και σο Τποτπγείο Οικονομικών. Σα ςσοιφεία ςτλλέγονσαι από σην 

εσαιπεία RAI Consultants Public Ltd.  
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Σον Ιούνιο 2012 ο Δείκσηρ Οικονομικήρ τγκτπίαρ (ΔΟ)1 

για σην Κύππο παποτςίαςε οπιακή αύξηςη σηρ σάξηρ 

σψν 0,6 μονάδψν ςε ςύγκπιςη με σο Μάιο.2 Σοτρ 

σελετσαίοτρ μήνερ ο ΔΟ παπαμένει ςε πολύ φαμηλά 

επίπεδα γεγονόρ ποτ πποδιαγπάυει ςτνέφιςη σηρ 

ύυεςηρ (Διάγπαμμα 1).3 

Διάγπαμμα 1: Δείκσηρ Οικονομικήρ τγκτπίαρ (ΚΟΕ) και                      

Ρτθμόρ Μεσαβολήρ ΑΕΠ 
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ΔΟ (ΚΟΕ) % Μεσαβολήρ ΑΕΠ

Η μικπή αύξηςη σοτ ΔΟ σον Ιούνιο ςε ςύγκπιςη με σον 

πποηγούμενο μήνα ουείλεσαι, κτπίψρ, ςε κάποια 

βελσίψςη σοτ οικονομικού κλίμασορ ςσιρ τπηπεςίερ, και 

ςε μικπόσεπο βαθμό ςσο λιανικό εμπόπιο (Διάγπαμμα 2). 

Διάγπαμμα 2: Αλλαγή ΔΟ και οι ςτνιςσώςερ σηρ  
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Αλλαγή Μάιορ 12 - Ιούνιορ 12

Τπηπεςίερ Λιανικό Εμπόπιο Κασαςκετέρ

Μεσαποίηςη Κασαναλψσέρ ΔΟ

 

σον σομέα σψν τπηπεςιών σο επιφειπημασικό κλίμα 

βελσιώθηκε ςε ςύγκπιςη με σον πποηγούμενο μήνα, 

λόγψ καλτσέπετςηρ σηρ σπέφοτςαρ κασάςσαςηρ και 

σψν πποςδοκιών (Διάγπαμμα 3). Πεπιςςόσεπερ 

επιφειπήςειρ ςε ςφέςη με σο Μάιο αξιολόγηςαν θεσικά 

σην οικονομική σοτρ κασάςσαςη και ση ζήσηςη σοτρ 

σελετσαίοτρ σπειρ μήνερ. Παπ' όλα ατσά λιγόσεπερ 

επιφειπήςειρ παπασήπηςαν αύξηςη ςσην απαςφόληςη 

                                                
1 Economic Sentiment Indicator (ESI). 

2 Από σο Υεβποτάπιο 2012 σα ςσοιφεία για σο ΔΟ (ΚΟΕ) έφοτν 

αναθεψπηθεί λόγψ αναπποςαπμογήρ σοτ μακποφπόνιοτ μέςοτ όποτ ποτ 

φπηςιμοποιείσαι για σην κασαςκετή σοτ Δείκση.  

3 Ο πτθμόρ μεσαβολήρ σοτ ΑΕΠ (ςσαθεπέρ σιμέρ 2005) τπολογίζεσαι ςε 

ςύγκπιςη με σο ανσίςσοιφο σπίμηνο σοτ πποηγούμενοτ φπόνοτ (πηγή: 

“Growth rates of GDP at Constant Prices, 1st Quarter 2012”, σασιςσική 

Τπηπεςία 08/06/12). 

σοτρ σελετσαίοτρ σπειρ μήνερ. ε ςύγκπιςη με σον 

πποηγούμενο μήνα λιγόσεπερ επιφειπήςειρ αναμένοτν 

μείψςη ςση ζήσηςη και σην απαςφόληςη σοτρ 

επόμενοτρ σπειρ μήνερ. Οι πποςδοκίερ για σιρ σιμέρ 

παπέμειναν ςσα επίπεδα σοτ Μαΐοτ (Πίνακαρ 1). 

Διάγπαμμα 3: Δείκσηρ Επιφειπημασικού Κλίμασορ – Τπηπεςίερ 

(ςτνειςυοπά σπέφοτςαρ κασάςσαςηρ και πποςδοκιών) 
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Σπέφοτςα Κασάςσαςη Πποςδοκίερ Δείκσηρ

 

σο λιανικό εμπόπιο σο επιφειπημασικό κλίμα 

καλτσέπετςε λόγψ βελσίψςηρ, κτπίψρ, σηρ σπέφοτςαρ 

κασάςσαςηρ (Διάγπαμμα 4).  

Διάγπαμμα 4: Δείκσηρ Επιφειπημασικού Κλίμασορ – Λιανικό Εμπόπιο 

(ςτνειςυοπά σπέφοτςαρ κασάςσαςηρ και πποςδοκιών) 
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Πεπιςςόσεπερ επιφειπήςειρ ςε ςφέςη με σον πεπαςμένο 

μήνα παπασήπηςαν αύξηςη ςσιρ πψλήςειρ σοτρ 

σελετσαίοτρ μήνερ και σατσόφπονα λιγόσεπερ αναμένοτν 

πσώςη ςσιρ πψλήςειρ και σην απαςφόληςη σοτρ 

επόμενοτρ σπειρ μήνερ. τγκπισικά με σο Μάιο λιγόσεπερ 

επιφεπήςειρ αναμένοτν αύξηςη ςσιρ παπαγγελίερ ππορ 

σοτρ ππομηθετσέρ σοτρ ή ςσιρ σιμέρ πώληςηρ σοτρ 

επόμενοτρ σπειρ μήνερ. Η αξιολόγηςη σψν 

επιφειπήςεψν για σα σπέφονσα αποθέμασα δεν 

παποτςίαςε μεσαβολή από σον πεπαςμένο μήνα 

(Πίνακαρ 1). 

σον σομέα σψν κασαςκετών σο επιφειπημασικό κλίμα 

επιδεινώθηκε ςε ςύγκπιςη με σον πποηγούμενο μήνα 

λόγψ φειποσέπετςηρ σψν πποςδοκιών και σηρ 

σπέφοτςαρ κασάςσαςηρ (Διάγπαμμα 5).  
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τγκπισικά με σο Μάιο πεπιςςόσεπερ επιφειπήςειρ 

αξιολόγηςαν απνησικά σα τπό εξέλιξη έπγα σοτρ (current 

overall order books). Οι πποςδοκίερ σψν επιφειπήςεψν για 

σην απαςφόληςη σοτρ επόμενοτρ σπειρ μήνερ είναι 

ελαυπώρ δτςμενέςσεπερ απ' ό,σι σο Μάιο, ενώ 

απνησικόσεπερ είναι και οι πποςδοκίερ για σιρ σιμέρ 

πώληςηρ, με σιρ πεπιςςόσεπερ επιφειπήςειρ να αναμένοτν 

μείψςη σοτρ επόμενοτρ μήνερ. Ανσίθεσα, λιγόσεπερ 

επιφειπήςειρ ςε ςφέςη με σον πεπαςμένο μήνα 

αξιολόγηςαν απνησικά σην οικοδομική σοτρ 

δπαςσηπιόσησα σοτρ σελετσαίοτρ σπειρ μήνερ (Πίνακαρ 1). 

Διάγπαμμα 5: Δείκσηρ Επιφειπημασικού Κλίμασορ – Κασαςκετέρ 

(ςτνειςυοπά σπέφοτςαρ κασάςσαςηρ και πποςδοκιών) 
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ση μεσαποίηςη σο επιφειπημασικό κλίμα παπέμεινε ςσα 

ίδια επίπεδα με σο Μάιο (Διάγπαμμα 6).  

Διάγπαμμα 6: Δείκσηρ Επιφειπημασικού Κλίμασορ – Μεσαποίηςη 

(ςτνειςυοπά σπέφοτςαρ κασάςσαςηρ και πποςδοκιών) 
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τγκπισικά με σο Μάιο πεπιςςόσεπερ επιφειπήςειρ 

παπασήπηςαν αύξηςη ςσην παπαγψγή σοτρ 

σελετσαίοτρ σπειρ μήνερ, ςσιρ σπέφοτςερ ςτνολικέρ 

παπαγγελίερ, καθώρ και ςσα σπέφονσα αποθέμασα 

σελικών πποωόνσψν. Ανσίθεσα, πεπιςςόσεπερ 

επιφειπήςειρ ςε ςφέςη με σον πεπαςμένο μήνα θεψπούν 

μη ικανοποιησικά σα επίπεδα σψν σπεφοτςών 

παπαγγελιών για εξαγψγέρ. Λιγόσεπερ επιφειπήςειρ ςε 

ςύγκπιςη με σον πποηγούμενο μήνα αναμένοτν μείψςη 

ςσην παπαγψγή και ςσην απαςφόληςη σοτρ επόμενοτρ 

σπειρ μήνερ, ενώ πεπιςςόσεπερ αναμένοτν πσώςη σψν 

σιμών σο επόμενο σπίμηνο . (Πίνακαρ 1). 

Σο κλίμα ανάμεςα ςσοτρ κασαναλψσέρ παποτςίαςε 

πεπαισέπψ επιδείνψςη σον Ιούνιο. Οι κασαναλψσέρ 

αξιολογούν πιο απνησικά από σον πεπαςμένο μήνα σην 

οικονομική σοτρ κασάςσαςη, καθώρ και σην οικονομική 

κασάςσαςη σηρ Κύπποτ σοτρ επόμενοτρ 12 μήνερ. Πιο 

απνησικά απ' ό,σι σο Μάιο αξιολογούν και σην οικονομική 

κασάςσαςη σηρ Κύπποτ σοτρ σελετσαίοτρ 12 μήνερ. 

(Διάγπαμμα 7, Πίνακαρ 1). 

Διάγπαμμα 7: Δείκσηρ Πποςδοκιών – Κασαναλψσέρ                      

(ςτνειςυοπά οικονομικήρ κασάςσαςηρ και άλλψν παπαγόνσψν) 
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Οικ. κασ. νοικ. Οικ. κασ. Κύπποτ Άλλοι παπάγονσερ Δείκσηρ

ε ςύγκπιςη με σον πεπαςμένο μήνα, λιγόσεποι 

κασαναλψσέρ παπασήπηςαν μεγάλοτρ πτθμούρ αύξηςηρ 

ςσιρ σιμέρ σψν κασαναλψσικών αγαθών σοτρ σελετσαίοτρ 

12 μήνερ, και σατσόφπονα λιγόσεποι αναμένοτν μεγάλερ 

ατξήςειρ ςσιρ σιμέρ σοτρ επόμενοτρ 12 μήνερ. ε ςφέςη με 

σο Μάιο, πεπιςςόσεποι κασαναλψσέρ θεψπούν ση 

σπέφοτςα φπονική ςσιγμή κασάλληλη για αποσαμίετςη και 

σατσόφπονα σον Ιούνιο ελαυπώρ πεπιςςόσεποι δηλώνοτν 

πιθανόν σο ενδεφόμενο να αποσαμιεύςοτν σοτρ επόμενοτρ 

μήνερ. Ανσίθεσα, λιγόσεποι κασαναλψσέρ δηλώνοτν όσι 

σοτρ επόμενοτρ μήνερ θα πποβούν ςε μεγάλερ αγοπέρ. 

Σέλορ, οι πποςδοκίερ σψν κασαναλψσών για σην ανεπγία 

παποτςίαςαν μεγάλη επιδείνψςη ςτγκπισικά με σον 

πεπαςμένο μήνα (Πίνακαρ 1). 

τμπεπαςμασικά, ο Δείκσηρ Οικονομικήρ τγκτπίαρ (ΔΟ) 

για σην Κύππο σον Ιούνιο 2012 παποτςίαςε οπιακή 

βελσίψςη 0,6 μονάδψν ςε ςύγκπιςη με σο Μάιο 2012. Η 

αύξηςη ατσή ουείλεσαι ςσην καλτσέπετςη σοτ κλίμασορ 

ςσιρ τπηπεςίερ, εξαισίαρ, κτπίψρ, σηρ ατξημένηρ ζήσηςηρ, 

καθώρ και ςε μικπή βελσίψςη σοτ κλίμασορ ςσο λιανικό 

εμπόπιο, λόγψ ατξημένψν πψλήςεψν σο σελετσαίο 

σπίμηνο. Σο κλίμα ςση μεσαποίηςη παπέμεινε ςσα 

απνησικά επίπεδα σοτ Μαΐοτ, ενώ ςσιρ κασαςκετέρ 

κασέγπαχε επιδείνψςη. Σο κλίμα ανάμεςα ςσοτρ 

κασαναλψσέρ φειποσέπετςε ςε ςύγκπιςη με σο Μάιο, λόγψ 

σψν απνησικόσεπψν πποςδοκιών ςφεσικά με σην οικονομική 

κασάςσαςη σηρ Κύπποτ και σην ανεπγία. 
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Πίνακαρ 1: Διαυοπά μεσαξύ ποςοςσού θεσικών και ποςοςσού απνησικών απανσήςεψν1 

 2011 2012 

ΕΡΕΤΝΑ 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

ΤΠΗΡΕΙΕ              

Επιφειπημασικό Κλίμα- Δείκσηρ2 -11 -11 -20 -21 -20 -24 -25 -23 -23 -26 -27 -33 -28 

Οικονομική κασάςσαςη επιφείπηςηρ σοτρ σελετσαίοτρ 3 μήνερ3 -23 -24 -28 -31 -24 -30 -36 -29 -33 -30 -38 -40 -36 

Ζήσηςη σοτρ σελετσαίοτρ 3 μήνερ3 -17 -16 -26 -24 -29 -33 -37 -26 -26 -36 -34 -44 -36 

Αναμενόμενη ζήσηςη σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ3 5 7 -8 -8 -7 -7 -3 -14 -9 -11 -10 -16 -12 

Απαςφόληςη σοτρ σελετσαίοτρ 3 μήνερ -4 0 -9 -5 -4 -1 -8 -3 -5 -7 2 -3 -6 

Αναμενόμενη απαςφόληςη σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ 3 -8 -4 1 3 -2 2 -1 0 0 -2 -17 -16 

Αναμενόμενερ σιμέρ πώληςηρ σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ 10 -1 10 10 10 3 2 0 2 9 -1 -7 -7 

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ              

Επιφειπημασικό Κλίμα- Δείκσηρ2 -21 -22 -31 -36 -34 -30 -29 -29 -30 -28 -28 -28 -25 

Πψλήςειρ σοτρ σελετσαίοτρ 3 μήνερ3 -49 -44 -52 -56 -58 -57 -49 -57 -51 -49 -57 -60 -52 

Σπέφονσα αποθέμασα3 12 14 15 15 15 13 18 12 13 14 5 6 6 

Αναμενόμενερ πψλήςειρ σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ3 -4 -9 -27 -36 -28 -22 -20 -18 -26 -21 -21 -18 -17 

Αναμενόμενερ παπαγγελίερ ςε ππομηθετσέρ σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ -35 -37 -50 -55 -47 -36 -43 -39 -47 -43 -36 -42 -44 

Αναμενόμενη απαςφόληςη σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ -6 -5 -17 -11 -14 -14 -14 -14 -11 -12 -12 -16 -15 

Αναμενόμενερ σιμέρ πώληςηρ σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ 4 -3 5 7 -3 2 -4 -4 -4 9 -4 -10 -12 

ΚΑΣΑΚΕΤΕ              

Επιφειπημασικό Κλίμα- Δείκσηρ2 -47 -49 -51 -49 -52 -46 -52 -55 -60 -57 -58 -56 -59 

Οικοδομική δπαςσηπιόσησα σοτρ σελετσαίοτρ 3 μήνερ -46 -49 -47 -40 -46 -37 -58 -41 -55 -56 -56 -58 -56 

Τπό εξέλιξη έπγα (current overall order books)3 -67 -73 -73 -75 -71 -68 -73 -73 -79 -81 -84 -79 -81 

Αναμενόμενη απαςφόληςη σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ3 -27 -26 -29 -24 -33 -24 -30 -38 -41 -32 -32 -33 -37 

Αναμενόμενερ σιμέρ πώληςηρ σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ -24 -39 -42 -27 -32 -39 -33 -37 -38 -37 -35 -37 -39 

ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ              

Επιφειπημασικό Κλίμα- Δείκσηρ2 -17 -17 -23 -20 -18 -19 -20 -18 -21 -26 -18 -23 -23 

Παπαγψγή σοτρ σελετσαίοτρ 3 μήνερ -36 -42 -46 -35 -45 -43 -40 -52 -36 -44 -48 -52 -32 

Σπέφοτςερ ςτνολικέρ παπαγγελίερ3 -46 -44 -44 -51 -50 -53 -59 -53 -54 -55 -56 -62 -59 

Σπέφοτςερ παπαγγελίερ για εξαγψγέρ -52 -52 -58 -46 -52 -46 -61 -57 -58 -52 -51 -43 -52 

Σπέφονσα αποθέμασα σελικών πποωόνσψν3 0 1 4 -7 -6 -3 -7 -9 -6 3 -7 -13 -5 

Αναμενόμενη παπαγψγή σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ3 -4 -5 -23 -15 -10 -6 -8 -10 -16 -19 -3 -20 -15 

Αναμενόμενη απαςφόληςη σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ -9 -14 -18 -19 -25 -14 -22 -23 -23 -27 -19 -16 -11 

Αναμενόμενερ σιμέρ πώληςηρ σοτρ επόμενοτρ 3 μήνερ 2 -5 1 2 -6 0 -4 -13 -5 -1 -6 -4 -11 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ              

Δείκσηρ2 -34 -38 -50 -50 -41 -44 -47 -43 -46 -43 -38 -43 -48 

Οικονομική κασάςσαςη νοικοκτπιού σοτρ σελετσαίοτρ 12 μήνερ -29 -29 -35 -34 -32 -33 -35 -38 -35 -41 -40 -45 -40 

Αναμενόμενη οικονομική κασάςσαςη νοικοκτπιού σοτρ επόμενοτρ 12 μήνερ3 -14 -18 -33 -35 -25 -26 -28 -25 -26 -25 -19 -24 -26 

Οικονομική κασάςσαςη ςσην Κύππο σοτρ σελετσαίοτρ 12 μήνερ -55 -54 -65 -65 -63 -65 -66 -69 -70 -74 -73 -76 -77 

Αναμενόμενη οικονομική κασάςσαςη ςσην Κύππο σοτρ επόμενοτρ 12 μήνερ3 -28 -36 -60 -51 -38 -46 -46 -39 -43 -38 -34 -42 -54 

Σιμέρ κασαναλψσικών αγαθών σοτρ σελετσαίοτρ 12 μήνερ 32 24 17 21 18 16 17 17 15 27 34 22 19 

Αναμενόμενερ σιμέρ κασαναλψσικών αγαθών σοτρ επόμενοτρ 12 μήνερ 10 12 29 35 18 17 13 9 15 31 14 4 -2 

Αναμενόμενη ανεπγία ςσην Κύππο σοτρ επόμενοτρ 12 μήνερ3, 4 48 53 62 63 59 60 65 56 59 57 52 54 64 

Κασαλληλόσησα σπέφοτςαρ φπονικήρ ςσιγμήρ για μεγάλερ αγοπέρ -44 -41 -55 -52 -48 -47 -47 -45 -48 -53 -46 -52 -49 

Δαπάνερ για μεγάλερ αγοπέρ σοτρ επόμενοτρ 12 μήνερ -37 -36 -52 -55 -52 -50 -57 -48 -53 -54 -50 -54 -59 

Κασαλληλόσησα σπέφοτςαρ φπονικήρ ςσιγμήρ για αποσαμίετςη -16 -10 -20 -20 -5 -14 -17 -10 -19 -11 -14 -14 -11 

Πιθανόσησα αποσαμίετςηρ σοτρ επόμενοτρ 12 μήνερ3 -48 -46 -46 -51 -43 -47 -48 -51 -55 -53 -46 -51 -50 

ημειώςειρ: 

1 Οι θεσικέρ απανσήςειρ αναυέπονσαι ςε αύξηςη/βελσίψςη/κασαλληλόσησα/πάνψ από σο κανονικό/μεγάλη πιθανόσησα και οι απνησικέρ ςσα ανσίθεσα. Σα 

ςσοιφεία είναι διοπθψμένα από εποφιακέρ διακτμάνςειρ (seasonally adjusted). 

2 Η κασαςκετή σοτ δείκση πεπιγπάυεσαι ςσο http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf. 

3 Οι απανσήςειρ ςση ςτγκεκπιμένη επώσηςη πεπιλαμβάνονσαι ςσην κασαςκετή σοτ δείκση για σην κάθε έπετνα. 

4  Ακολοτθώνσαρ ειςήγηςη σηρ Ετπψπαωκήρ Επισποπήρ, οι απανσήςειρ ςση ςτγκεκπιμένη επώσηςη δεν διοπθώνονσαι για εποφιακέρ διακτμάνςειρ (non-

seasonally adjusted). 
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