PMI

®

Ο κορυφαίος οικονομικός δείκτης στον κόσμο

Ο Δείκτης Υπευθύνων
Προμηθειών (PMI®) βασίζεται
σε μηνιαίες έρευνες που
πραγματοποιούνται σε
επιλεγμένες εταιρείες που
αντιπροσωπεύουν μεγάλες
και αναπτυσσόμενες
οικονομίες παγκοσμίως.

Β Α Σ Ι Κ Α Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α

27,000+

εταιρείες που εξετάζονται σε
μηνιαία βάση
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4,000+

οικονομικοί δείκτες

Οι Δείκτες PMI παρέχουν εκ των προτέρων
ενδείξεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στην
οικονομία του ιδιωτικού τομέα, εξετάζοντας
διάφορες μεταβλητές, όπως η παραγωγή, οι
νέες παραγγελίες, η απασχόληση και οι τιμές.
Οι έρευνες PMI παρέχουν στους
συμμετέχοντες δωρεάν πηγή αξιόπιστων,
ιδιαίτερα έγκριτων επιχειρησιακών
στοιχείων. Η έγκαιρη αυτή ενημέρωση των
συμμετεχόντων στην έρευνα παρέχει τη
δυνατότητα μιας πληρέστερης κατανόησης
των εξελίξεων στην οικονομία και των
σημείων καμπής του οικονομικού κύκλου,
καθιστώντας δυνατή τη βελτίωση του
επιχειρησιακού προγραμματισμού και
της στρατηγικής σχετικά με την αγορά
προμηθειών.
Οφέλη από τη συμμετοχή στην έρευνα
‒‒ Συμμετοχή σε μια πολύ δημοφιλή οικονομική έρευνα
‒‒ Δωρεάν πρόσβαση σε περισσότερες από 100 μηνιαίες εκθέσεις
‒‒ Εύκολη στην ερμηνεία της και την εφαρμογή της στις λειτουργίες της
εταιρείας σας
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Αποδεδειγμένη
μεθοδολογία και αξιόπιστα
αποτελέσματα
Ο δείκτης PMI δημοσιεύεται κάθε μήνα στις
αναπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες
παγκοσμίως.
Οι τιμές παρέχουν πληροφορίες για τις οικονομικές συνθήκες
σε όλους τους κλάδους παραγωγής και υπηρεσιών, καθώς
οι εθνικές τιμές του δείκτη PMI για τους αντίστοιχους τομείς
βασίζονται στις απαντήσεις ανώτερων στελεχών υπευθύνων
προμηθειών (ή παρόμοιων) σε περισσότερες από 400
εταιρείες για κάθε έρευνα.

Β Α Σ Ι Κ Α Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α

40+

χώρες που
διεξάγεται η έρευνα
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86%

του παγκόσμιου ΑΕΠ

Κάθε πάνελ επιλέγεται με ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε
να αντιπροσωπεύει με ακρίβεια την πραγματική δομή της
συγκεκριμένης χώρας και του συγκεκριμένου τομέα.
Από τους ερωτηθέντες στην έρευνα ζητείται να αναφέρουν
αν οι επιχειρησιακές συνθήκες συγκεκριμένων μεταβλητών
έχουν βελτιωθεί, επιδεινωθεί ή αν έχουν παραμείνει οι ίδιες σε
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Επίσης, οι ερωτηθέντες είναι απαραίτητο να αναφέρουν τους
λόγους τυχόν μεταβολών, καθώς επίσης και να παρέχουν
πρόσθετες πληροφορίες για τις τάσεις που επικρατούν.

PMI παγκόσμια κάλυψη
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Οι Δείκτες διάχυσης υπολογίζονται για
κάθε μεταβλητή
Οι δείκτες αυτοί κυμαίνονται ανάμεσα στην τιμή 0 και 100, ενώ
η τιμή των 50.0 μονάδων υποδεικνύει το σημείο μηδενικής
μεταβολής των επιχειρησιακών συνθηκών σε σύγκριση με τον
προηγούμενο μήνα
Οι τιμές πάνω από τις 50.0 μονάδες υποδεικνύουν βελτίωση
ή αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Τιμές κάτω
από τις 50.0 μονάδες υποδεικνύουν επιδείνωση ή μείωση σε
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Όσο μεγαλύτερη είναι
η απόκλιση από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0
μονάδων τόσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός μεταβολής που
υποδεικνύει. Οι δείκτες αυτοί είναι εποχικά προσαρμοσμένοι.
Επειδή οι έρευνες καλύπτουν ευρύ φάσμα οικονομιών και
οικονομικών μεταβλητών, όπου τα δεδομένα συλλέγονται
χρησιμοποιώντας ίδια μεθοδολογία σε όλες τις χώρες,
λεπτομερείς συγκρίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν
μεταξύ των οικονομιών, των δραστηριοτήτων και των τομέων.
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Οι έρευνες διεξάγονται στις παρακάτω χώρες:
Μεταποίηση

Υπηρεσίες

Παγκόσμια Οικονομία

Κατασκευές

Αυστρία

Αυστραλία

Αίγυπτος*

Γαλλία

Αυστραλία

Βραζιλία

Γκάνα

Γερμανία

Βιετνάμ

Γαλλία

Βραζιλία

Γερμανία

Γαλλία

Ηνωμένες Πολιτείες

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Δημοκρατία της Τσεχίας

Ιαπωνία

Ζάμπια
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα*
Κατάρ*
Κένυα

Ελλάδα

Ινδία

Λίβανος

Ηνωμένες Πολιτείες

Ιρλανδία

Μοζαμβίκη

Ηνωμένο Βασίλειο

Ισπανία

Νότια Αφρική

Ιαπωνία

Ιταλία

Νιγηρία

Ινδία

Κίνα

Ινδονησία

Ρωσία

Ιρλανδία
Ισπανία

Συγκεντρωτικά στοιχεία

Ιταλία

Παγκοσμίως

Καναδάς

Ευρωζώνη

Ηνωμένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ιταλία

Συγκεντρωτικά στοιχεία
Ευρωζώνη

Ουγκάντα
Σαουδική Αραβία*
Σιγκαπούρη
Χόνγκ-Κόνγκ
*Εκτός από τον τομέα
πετρελαίου

Κίνα
Κολομβία
Μεξικό
Μαλαισία
Μυανμάρ
Νότια Κορέα
Ολλανδία

Άλλες Έρευνες και Εκθέσεις
Global Business Outlook

Πολωνία

Global Sectors

Ρωσία

Europe Sectors

Ταϊβάν

Asia Sectors

Ταϊλάνδη
Τουρκία
Φιλιππίνες

US Sectors
UK Regional
UK Jobs

Συγκεντρωτικά στοιχεία

UK Regional Jobs

Παγκοσμίως

UK Household Finance

Ευρωζώνη

UK Marketing Budgets

ASEAN
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Τα ερωτηματολόγια της έρευνας καλύπτουν τις ακόλουθες
οικονομικές μεταβλητές
Μεταποίηση

Υπηρεσίες

Σύνολο της Οικονομία

Κατασκευαστικός
Κλάδος

Παραγωγή

Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Παραγωγή

Σύνολο Δραστηριοτήτων

Νέες παραγγελίες

Νέες Εργασίες

Νέες Παραγγελίες

Κατασκευή Δομικών Έργων

Νέες παραγγελίες εξαγωγών

Νέες Εργασίες Εξαγωγών

Νέες παραγγελίες εξαγωγών

Κατασκευή Εμπορικών Κτιρίων

Αδιεκπεραίωτες Εργασίες

Αδιεκπεραίωτες Εργασίες

Αδιεκπεραίωτες Εργασίες

Τιμές Εκροών

Τιμές Χρέωσης

Τιμές Εκροών

Κατασκευή Έργων Πολιτικού
Μηχανικού

Τιμές Εισροών

Τιμές εισροών

Σύνολο Τιμών Εισροών

Χρόνος Παράδοσης Προμηθειών

Απασχόληση

Τιμές Αγορών

Αποθέματα Ετοίμων Προϊόντων

Μελλοντική Δραστηριότητα

Δαπάνες Προσωπικού

Αγορές Προμηθειών

Χρόνος Παράδοσης Προμηθειών

Αποθέματα Προμηθειών

Αγορές Προμηθειών

Απασχόληση

Αποθέματα Προμηθειών

Μελλοντική Παραγωγή

Απασχόληση
Μελλοντική Παραγωγή

Νέες Παραγγελίες
Απασχόληση
Αγορές Προμηθειών
Χρόνος Παράδοσης Προμηθειών
Τιμές Εισροών
Χρήση Υπεργολάβων
Διαθεσιμότητα Υπεργολάβων
Ποσοστά Υπεργολάβων
Ποιότητα Εργασίας Υπεργολάβων
Μελλοντική Δραστηριότητα

PMI
Ο κύριος δείκτης PMI υπολογίζεται για τις έρευνες του μεταποιητικού τομέα και για ολόκληρη την
οικονομία. Είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των δεικτών των νέων παραγγελιών (30%), της παραγωγής
(25%), της απασχόλησης (20%), του χρόνου παράδοσης προμηθειών (15% με αντεστραμμένο τον
δείκτη) και των αποθεμάτων προμηθειών (10%). Ο δείκτης PMI έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια
συνοπτική εικόνα των βασικών επιχειρηματικών συνθηκών.
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Έγκαιρα, ακριβή στοιχεία της έρευνας

Σύνθετος Δείκτης Eurozone Composite PMI Output Index

Ευρωζώνη ΑΕΠ
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Πηγές: IHS Markit, Eurostat.

Ο δείκτης Eurozone PMI ήταν ο πρώτος δείκτης που σηματοδότησε τη ραγδαία ύφεση του ΑΕΠ της
Ευρωζώνης όταν ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση στα τέλη του 2008, την ύφεση κατά τη
διάρκεια της κρίσης το 2011-12 και την τελευταία ανάκαμψη της οικονομίας.
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Γιατί να λάβετε μέρος;

Συνάφεια
Τα δεδομένα των ερευνών PMI καλύπτουν
πραγματικά οικονομικά θέματα όπως την
παραγωγή, τις νέες παραγγελίες, τις εξαγωγές,
την απασχόληση, τα αποθέματα προμηθειών, την
απόδοση των προμηθευτών και τις τάσεις των
τιμών, δεδομένα που αφορούν τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες.

Διεθνής ενημέρωση
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν δωρεάν
πρόσβαση σε περισσότερες από 100 μηνιαίες
οικονομικές εκθέσεις, οι οποίες παρέχουν
πληροφορίες για περισσότερες από 40 χώρες.

Εύκολη στη χρήση
Καθώς τα δεδομένα των ερευνών PMI
χρησιμοποιούνται ευρέως από οικονομολόγους
σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από τους
εκπροσώπους του τύπου , τα αριθμητικά μεγέθη
της έρευνας έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι εύκολη η ερμηνεία και η χρήσης τους
στη λειτουργία των εταιρειών που ανήκουν σε
διάφορους κλάδους όπως της μεταποίησης, των
μεταφορών και των επιχειρηματικών υπηρεσιών.
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Γρήγορη
Οι έρευνες PMI βασίζονται σε περιορισμένο
αριθμό ερωτήσεων, οι οποίες είναι εύκολες
και γρήγορες στην απάντησή τους. Οι
συμμετέχοντες στην έρευνα μπορούν να
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο σε λίγα μόνο
λεπτά μέσω αποκλειστικής ιστοσελίδας.

Έγκαιρη
Οι έρευνες PMI βρίσκονται ανάμεσα
στους πρώτους οικονομικούς δείκτες που
δημοσιεύονται κάθε μήνα. Οι συμμετέχοντες
στην έρευνα έχουν πρόσβαση στις τελευταίες
εξελίξεις τη στιγμή της δημοσίευσής τους.

Αξιόπιστη
Οι έρευνες PMI παρακολουθούνται στενά από τις
παγκόσμιες οικονομικές αγορές και τυγχάνουν
σημαντικής δημοσιογραφικής κάλυψης. Οι
έρευνες είναι αξιόπιστες, έγκυρες και ευρέως
ακολουθούμενες.
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« Όλα τα στοιχεία τα επεξεργάζομαι
για ενημέρωση των δεικτών ως προς
τις πρώτες ύλες, τις εξαγωγές και
εισαγωγές. Βέβαια το καλό είναι ότι
μπορούμε να έχουμε και σφαιρική
εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς
και της δικιάς μας μεμονωμένα,
δίνοντας μας την ευκαιρία να
εκμεταλλευτούμε σωστά όσες
πληροφορίες μας παρέχονται. »
Ελλάδα Μεταποιητικός τομέας,μέλος του πάνελ από
το 2007

Η IHS Markit
Η IHS Markit (NYSE: INFO) είναι μια παγκοσμίως κορυφαία
εταιρεία παροχής κρίσιμων πληροφοριών, αναλύσεων
και λύσεων στους σημαντικότερους κλάδους και τις
αγορές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των οικονομιών
σε όλον τον κόσμο. Η εταιρεία παρέχει πληροφορίες,
αναλύσεις και λύσεις επόμενης γενιάς σε πελάτες από
τον χώρο των επιχειρήσεων, των χρηματοοικονομικών
και κρατικών φορέων, με σκοπό να βελτιώσουν την
αποτελεσματικότητά τους σε θέματα λειτουργίας και
να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για τη
λήψη τεκμηριωμένων και αξιόπιστων αποφάσεων. Το
πελατολόγιο της IHS Markit περιλαμβάνει περισσότερους
από 50.000 μεγάλους επιχειρηματικούς και κρατικούς
πελάτες, συμπεριλαμβανομένου του 80% των 500
εταιρειών της κατάταξης «Fortune Global 500» και των
κορυφαίων χρηματοοικονομικών φορέων στον κόσμο. H
IHS Markit, με έδρα στο Λονδίνο, δεσμεύεται για σταθερή
και κερδοφόρα ανάπτυξη.
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