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Hieman laskua kuljetusvolyymi-indeksin toteumassa ja nousua
hankintojen toteumaindeksissä vuoden 2016 kolmannella
neljänneksellä
Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tulokset näyttävät yhdistetyn kuljetusvolyymi-indeksin
osalta hienoista kasvua viennissä, mutta pientä laskua kotimaan kuljetuksissa ja tuonnissa.
Hankinnasta vastaavien toteumaindeksi on edelleen hieman parantunut edelliseltä kvartaalilta
ja edelliseen vuoteen verrattuna ostot ja tilaukset ovat edelleen kasvussa.
LOGY-barometrin Q3/2016 kyselyyn vastasi yhteensä 200 henkilöä, joista 27 % edusti logistiikkapalvelujen ostajia, 27 % logistiikkapalvelujen toimittajia ja 46 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi.
Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!
Tutustu myös vertailuun Suomen ja Saksan tilanteesta ja näkymistä perustuen maiden indikaattorien tuloksiin.
Seuraava barometri toteutetaan tammikuussa 2017.
Tämä yksityiskohtainen esittely barometrin tuloksista lähetetään vain
barometriin vastanneille, joten kannattaa pysyä vastaajana jatkossakin. Välitäthän tietoa barometrista ja mahdollisuudesta liittyä sen vastaajaksi myös kollegoillesi ja muulle verkostollesi.

VERTAILUT
Yhdistetty indikaattori näyttää toteuman laskeneen sekä odotusten että ilmapiirin suhteen vuoden 2016 kolmannella kvartaalilla. Toteumankin kaari on lievässä laskussa. Tästä huolimatta
indeksit ovat edelleen edellisiä vuosia huomattavasti korkeammalla tasolla.
Kaavion arvo 100 (normaalitaso) kuvastaa tilannetta, jossa positiivisia ja negatiivisia vastauksia on yhtä
monta (200, että kaikki vastaukset positiivisia ja 0, että kaikki negatiivisia). Ilmapiiri on yhdistelmä toteumasta ja odotuksista. Yhdistetty indikaattori -kaaviossa on laskettu keskiarvot kolmen ryhmän vastauksista toteuman, odotusten ja ilmapiirin osalta.
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MIKÄ LOGY-BAROMETRI ON?
LOGY-barometri toteutetaan neljä kertaa vuodessa. Barometrissa logistiikkapalveluyritysten ja
logistiikkapalveluja ostavien yritysten edustajat sekä hankinnan ammattilaiset arvioivat juuri
menneen kvartaalin tilannetta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen sekä
odotuksia seuraavalle puolelle vuodelle. Barometrissä ei erotella toimialakohtaisia tuloksia
eivätkä eri toimialojen kausivaihtelut vaikuta tuloksiin.
Barometrissa on omat kysymyskokonaisuutensa logistiikkapalvelujen ostajille,
logistiikkapalveluja toimittaville ja hankinnoista vastaaville, 8-10 kysymystä jokaiselle
ryhmälle. Barometrin vastaukset ovat vastaajien mielipiteitä eikä barometrin toteuttaja voi
vahvistaa yksittäisten vastausten oikeellisuutta.
Barometrin toteuttaa ja julkaisee Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry.
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INDIKAATTORI SAKSASTA
BVL Logistics Indicator in Q3 2016
Euphoria or "the Blues" – logistics remains stable | Business climate improves further,
Germany profiting from globalisation
Have you already congratulated the Logistics Indicator on its tenth anniversary? A decade of cooperation between experts from industry, trade, services and academia, ten years of current business assessments, expectations and climate measurement – as a status report and a forecast of the future outlook
for Germany's third-largest economic sector. We would like to thank all past and present panel participants and researchers.
In Q3, it was possible for the first time to evaluate the survey data with full seasonal adjustment, as the
necessary historical data basis is now available. Analysis showed that the scores for May surveys are
systematically slightly higher than in the other quarters. Even if a kind of "Spring Euphoria" is a nice
thing to see, this seasonal pattern can now be directly filtered out, and this allows more accurate interpretation of the economic signals.
Lue lisää: http://www.bvl.de/en/knowledge/logistics-indicator/3rd-quarter-2016
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