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Σχετικά με τον EITO
Ο European Information Technology Observatory (EITO), από το 1993 προσφέρει έρευνες και μελέτες σχετικά με τη διεθνή και την ευρωπαϊκή 
αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο EITO διοικείται από την BITCOM Research GmbH, θυγατρική της BITCOM, του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Μέσων Ενημέρωσης της Γερμανίας.

Ο EITO συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες ερευνών του κλάδου των νέων τεχνολογιών. Στο έργο του ΕΙΤΟ συμμετέχει η Ομάδα Δράσης (Task 
Force) του ΕΙΤΟ, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ. Μέλη του EITO είναι σύνδεσμοι Ψηφιακής Τεχνολογίας από τις 
χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία.

Σχετικά με τον ΣΕΠΕ
O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας είναι “The official EITO partner for Greece” από το 2012. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας, ο ΣΕΠΕ εκδίδει ενημερωτικά ηλεκτρονικά newsletters, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις για τη βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας και 
που αφορούν στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ο ΣΕΠΕ ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί το θεσμικό συνομιλητή και εταίρο της πολιτείας για την Ψηφιακή Τεχνολογία, με στόχο την ανάπτυξη της 
ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Τα μέλη του ΣΕΠΕ είναι επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών απ’ όλη 
την Ελλάδα, που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου 
εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ.

Με την ευγενική υποστήριξη της
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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση των κειμένων με οποιοδήποτε τρόπο, 

μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Σε περίπτωση αναπαραγωγής ή αντιγραφής από τρίτους, θα πρέπει να 

αναφέρεται σαφώς στον αναγνώστη η πηγή της έκδοσης.
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Η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών  
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα 
συνεχίσει να ανακάμπτει σταθερά τη διε-
τία 2014 - 2015. Η αξία της παγκόσμιας 
αγοράς ΤΠΕ, υπολογίζεται ότι το 2014 θα 
ανέλθει σε €2,787 τρις, αυξημένη κατά 
4% σε σχέση με το 2013. Η βελτίωση θα 
συνεχιστεί και το 2015, με την αξία της πα-
γκόσμιας αγοράς να διευρύνεται περαιτέ-
ρω κατά 3,8% και να ανέρχεται σε €2,893 
τρις. 

Οι συνολικές δαπάνες για την παγκόσμια 
αγορά Πληροφορικής θα κινηθούν ανο-
δικά το 2014 με ρυθμό αύξησης 2,9%, 
στα €1,150 τρις, για να ενισχυθούν πε-
ραιτέρω κατά 3,1% το 2015, ανερχόμενες 
σε €1,186 τρις.

Θετική θα είναι φέτος και η πορεία για την 
παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών, 
όπου η αξία θα διαμορφωθεί σε €1,637 
δις, που συνιστά αύξηση κατά 4,8% ένα-
ντι του 2013, ενώ για το 2015 η εικόνα θα 
βελτιωθεί περαιτέρω, καθώς οι δαπάνες 
εκτιμώνται στο €1,707 τρις, αυξημένες 
κατά 4,2%. Τα ποσοστά μεταβολής παρου-
σιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Οι διακυμάνσεις της αγοράς ΤΠΕ, το 2014, 
συνδέονται με σημαντικές πολιτικές και μα-
κροοικονομικές εξελίξεις, αλλά κα με εγγε-
νείς “αδυναμίες” του ίδιου του κλάδου. Στις 
σημαντικές αυτές εξελίξεις εντάσσονται η 
κρίση στην Ουκρανία, η στασιμότητα στην 
Ευρώπη, η οικονομική αστάθεια στην Κίνα, 
αλλά και η διαφαινόμενη “κόπωση” στην 
αγορά συσκευών (tablets, smartphones, 
notebooks), η οποία στέλνει τα πρώτα ση-
μάδια κορεσμού σε συγκεκριμένες γεω-
γραφικές περιοχές του κόσμου.

Η επιβράδυνση της αγοράς των tablets και 
των smartphones τη διετία 2014 - 2015, σε 
συνδυασμό με την αρνητική πορεία των 
εσόδων από υπηρεσίες φωνής στις Τηλε-
πικοινωνίες, είναι οι παράγοντες που θα 
κρατήσουν τον κλάδο σε πιο χαμηλά επί-
πεδα, ενώ, στον αντίποδα, τη θετική πορεία 
της συνολικής αγοράς ΤΠΕ θα ενισχύσει η 
Πληροφορική, όπου το θετικό τόνο δίνει 
η βελτίωση στις πωλήσεις ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, καθώς και οι επενδύσεις σε 
υποδομές, υπηρεσίες πληροφορικής και τε-
χνολογίες για την κινητή τηλεφωνία.

Ευεργετικά για την αγορά Πληροφορικής 
λειτουργεί η σταδιακή αντικατάσταση υπο-
δομών, που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής 
τους, κυρίως στον τομέα του επιχειρηματι-
κού Εξοπλισμού Πληροφορικής - Servers 
και Συστήματα Αποθήκευσης και κυρίως 
στις “ώριμες” αγορές του πλανήτη. 

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο.  *Περιλαμβάνονται Business 
Consulting & Business Process Outsourcing Services μόνο για τις χώρες της Ευρώπης.  Πηγή: EITO σε 
συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.

Το θετικό κλίμα, πάντως, δείχνει να διαχέεται 
σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες ανά τον κό-
σμο, με σημαντικές εξαιρέσεις, βέβαια, κα-
θώς, η βιομηχανία ΤΠΕ συμπορεύεται με τις 
γενικότερες εξελίξεις στην οικονομία κάθε 
χώρας. Σε γενικές γραμμές, από τις 35 χώ-
ρες που εξετάζει ο ΕΙΤΟ, οι 21 αναμένεται να 
κινηθούν φέτος ανοδικά, ενώ - για το επόμε-
νο οικονομικό έτος - το θετικό πρόσημο θα 
επεκταθεί σε 27 από τις 35 χώρες. 

Συνολικά, η περιοχή της Δυτικής Ευρώπης 
θα κινηθεί θετικά, τόσο το 2014 όσο και το 
2015, αν και καταγράφοντας οριακή μόνο 
άνοδο, κατά 0,4% το 2014 και κατά 0,5% 
το 2015. 

Για την περιοχή της Κεντρικής και Ανατο-
λικής Ευρώπης, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο 
για άνοδο κατά 1,8% το τρέχον έτος και 
κατά 2,4% την επόμενη οικονομική χρή-
ση, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο τα αντίστοι-
χα ποσοστά θα είναι 5,4% και 5,5% αντί-
στοιχα. Το ποσοστό μεταβολής της αξίας 
αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα, παρουσιάζεται στο  
Διάγραμμα 2. 

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του τομέα ΤΠΕ, 
διεθνώς, θα εμφανίσει το 2014, η Κίνα, με 
ποσοστό αύξησης 14,7% έναντι του 2013. 
Άνοδο κατά 11,4% αναμένεται να παρου-
σιάσει η αγορά το 2015.

Η αγορά της Βραζιλίας θα αναπτυχθεί 
κατά 7,4% το 2014, και θα καταγράψει νέα 
άνοδο κατά 5,4% το 2015. 

Η Ινδία, θα “δει” την αγορά ΤΠΕ να ενισχύ-
εται κατά 4,1% το 2014, με τις εκτιμήσεις 

να κάνουν λόγο για νέα διεύρυνση κατά 

10,3% το 2015. 

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η 

αγορά των ΗΠΑ, αναμένεται να ενισχυθεί 
κατά 3,3% το 2014, για να βελτιωθεί πε-

ραιτέρω το 2015, αυτή τη φορά κατά 2,7%.

Ο κλάδος ΤΠΕ στην Ιαπωνία θα κινηθεί σε 

πιο υποτονικά επίπεδα, με την αγορά να 

παρουσιάζει μείωση κατά 2,4% φέτος 

και να μειώνεται εκ νέου το 2015 κατά 
1,3%.

Αντίθετα, η αγορά της Ρωσίας θα κινηθεί 

ανοδικά φέτος κατά 2,8%, τάση που θα 

συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με τον 

κλάδο να ενισχύεται περαιτέρω κατά 
3,4%.

Από πλευράς μεριδίων, τα ηνία της  

παγκόσμιας βιομηχανίας ΤΠΕ θα διατηρήσει 

το 2014, η αγορά των ΗΠΑ με 27,8%, ακο-

λουθούμενη από την Ε.Ε. με μερίδιο αγο-

ράς 21,3%, την Κίνα να βρίσκεται στην τρίτη 

θέση με 11,3%. Η Ιαπωνία θα συγκεντρώσει,  

φέτος, μερίδιο 6,9% της παγκόσμιας αγοράς 

ΤΠΕ, η Βραζιλία 4,3%, ενώ για τον υπόλοιπο 

κόσμο υπολογίζεται - αθροιστικά - μερίδιο 

28,4%. 

Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει

το 2014 τα €2,787 τρις και το 2015 τα €2,893 τρις
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Η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ βρίσκεται σήμε-
ρα σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της 
ιστορίας της, αντιμετωπίζοντας την εξής ιδι-
αιτερότητα: την ίδια στιγμή που οι επενδύ-
σεις σε παραδοσιακούς τομείς παραμένουν 
στάσιμες ή βαίνουν μειούμενες, ο ρόλος 
των ΤΠΕ για το συνολικό μετασχηματι-
σμό του επιχειρείν γίνεται όλο και πιο 
ισχυρός, γεγονός που δίνει ώθηση στη λε-
γόμενη αγορά του “Third Platform” (“Τρίτη 
Πλατφόρμα”). 

Πρόκειται για τις τεχνολογίες που σχετίζο-
νται με το Mobility (συσκευές, εφαρμογές 
και υπηρεσίες), το Cloud Computing (στον 
Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα), τον κλάδο των 
Big Data Analytics και -φυσικά- τα δημο-
φιλή πλέον Social Media (μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης). Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες 
δίνουν τον τόνο των εξελίξεων, αλλά -σε 
κάποιες περιπτώσεις αγορών- τείνουν να 
γίνουν το κυρίαρχο μοντέλο, την ίδια στιγμή 
που οι “παραδοσιακές” τεχνολογικές δαπά-
νες (εξοπλισμός, λογισμικό και υπηρεσίες) 
παίρνουν την κατιούσα.

Πληροφορική
Τη θετική εικόνα της παγκόσμιας αγοράς 
Πληροφορικής υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις, αυτή της 
Βραζιλίας, όπου θα σημειωθεί πτώση κατά 
0,8%, και της Ινδίας, η οποία θα κινηθεί ορι-
ακά αρνητικά κατά 0,4%, καμία άλλη από τις 
35 χώρες, δεν θα “δει” φέτος μειώσεις. 

Αντίστοιχα, για το 2015 επίσης δύο αγορές, η 
αγορά της Ελλάδας με πτώση κατά 0,9% και 
η αγορά της Ιταλίας με μείωση κατά 0,4%, 

θα είναι οι μόνες με αρνητικό πρόσημο στην 
αγορά Πληροφορικής, καθώς η αξία της 
αγοράς σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη θα 
διευρυνθεί. 

Η παγκόσμια αγορά Εξοπλισμού Πληρο-
φορικής θα εμφανίσει μείωση 0,5% το 
2014, ενώ για το 2015 οι εκτιμήσεις κάνουν 
λόγο για περαιτέρω μείωση κατά 0,4%.

Η οριακά αρνητική εικόνα της αγοράς Εξο-
πλισμού Πληροφορικής αποδίδεται, σε 
μεγάλο βαθμό, στις υποτονικές επιδόσεις 
του κλάδου των Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών. Η αξία της συγκεκριμένης αγοράς 
αναμένεται να μειωθεί κατά 1,3% φέτος 
και κατά 4,5% το 2015. 

Για την επιβράδυνση της αγοράς Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών εκτιμάται ότι ευθύνε-
ται, σε ένα βαθμό, η άνοδος της δημοτικότη-
τας των tablets, αλλά και η σαφής στροφή 
των καταναλωτών στα smartphones, παρά-
μετροι που ερμηνεύουν - εν μέρει - τις εκτι-
μήσεις για την αρνητική πορεία του τομέα τη 
διετία 2014 - 2015.

Αντίθετα, αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις 
για τη διεθνή αγορά Υπηρεσιών Πλη-
ροφορικής, η οποία θα βρεθεί σε θετικό 
έδαφος τη διετία 2014 - 2015, κερδίζοντας 
έδαφος κατά 3,4% την τρέχουσα οικονο-
μική περίοδο και κατά 3,5% το επόμενο 
έτος. 

Σημαντική βελτίωση αναμένει για τη διετία 
2014 - 2015 και η διεθνής αγορά Λογισμι-
κού, η οποία θα διευρυνθεί κατά 6% το 
2014, για να ενισχυθεί περαιτέρω κατά 

6,4%, το 2015. Η θετική πορεία του κλά-
δου του Λογισμού συνδέεται στενά με το 
μετασχηματισμό της αγοράς της Πληροφο-
ρικής και τη στροφή από τις παραδοσιακές 
τεχνολογικές δαπάνες σε επενδύσεις που 
σχετίζονται με το “Third Platform”.

Τηλεπικοινωνίες 
Θετικά πρόσημα, τόσο για το τρέχον έτος 
όσο και για το επόμενο, αναμένει η παγκό-
σμια αγορά Τηλεπικοινωνιών, η οποία θα 
κινηθεί ανοδικά και στους τρεις επιμέρους 
τομείς: Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, Υπη-
ρεσίες Τηλεπικοινωνιών και Υπηρεσίες 
Mobile Data. 

Η παγκόσμια αγορά Εξοπλισμού Τηλεπι-
κοινωνιών αναμένεται να διευρυνθεί σε 
αξία κατά 7,4% φέτος, με πρόβλεψη πε-
ραιτέρω ανάπτυξης 5,4% το 2015.

Στον τομέα Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών 
προβλέπεται τόσο για το 2014, όσο και την 
επόμενη οικονομική χρήση βελτίωση των 
μεγεθών της αγοράς, η αξία της οποίας θα 
διευρυνθεί κατά 3,9% το 2014 και κατά 
3,8% το 2015. 

Εξαιρετικά θετική προδιαγράφεται και η πο-
ρεία του κλάδου Mobile Data Services, ο 
οποίος αναμένει αυξήσεις 15,7% φέτος 
και 13,2% το 2015. 

H αυξανόμενη δημοτικότητα των smart-
phones σε συνδυασμό με την περαιτέρω 
διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας αυ-
ξάνει τη ζήτηση για υπηρεσίες mobile data, 
προσφέροντας μεγάλη υποστήριξη στην 
αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας.

Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση  
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Δυτική Ευρώπη
Μετά από αρκετά χρόνια μηδενικής, οριακής 
ή αρνητικής ανάπτυξης, η βιομηχανία ΤΠΕ 
στην Ευρώπη δείχνει να εμπεδώνει το κλίμα 
σταδιακής αποκατάστασης του μακροοικο-
νομικού περιβάλλοντος στην περιοχή. 

Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, που ανα-
μένονται, τόσο για το 2014 όσο και για 
το 2015, συνδέονται με επιμέρους τομείς 
της αγοράς ΤΠΕ, όπως των Ηλεκτρονικών  
Υπολογιστών, του Λογισμικού, των Υπη-
ρεσιών Πληροφορικής και των Φορητών  
Συσκευών. 

Οι επιδόσεις των συγκεκριμένων τομέων της 
αγοράς υπολογίζεται ότι θα ισορροπήσουν 
τη στασιμότητα στον κλάδο του Εξοπλισμού 
Πληροφορικής, αλλά και της τηλεπικοινωνι-
ακής αγοράς στην Ευρώπη. 

Συνολικά, η αγορά Πληροφορικής στην 
περιοχή θα διευρυνθεί κατά 2,4% το 
2014, με τις εκτιμήσεις για το 2015 να προ-
βλέπουν αύξηση 1,8%. 

Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής αναμένουν 
κέρδη 2,3% το 2014 και 2,8% το 2015. 

Στον τομέα του Λογισμικού προβλέπεται 
άνοδος 4,4% φέτος και 4,7% το 2015. 

Στον κλάδο Εξοπλισμού Πληροφο-
ρικής, η αύξηση για το 2014 θα είναι 
μόνο οριακή και συγκεκριμένα 0,3%. 
 
Για το 2015 η αγορά θα “γυρίσει” σε αρνη-
τική ανάπτυξη, με προβλεπόμενη μείωση 
κατά 4,8%. 

Η αγορά Τηλεπικοινωνιών θα κινηθεί σε 
αρνητικό έδαφος, τόσο φέτος όσο και το 
2015 στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης. 

Οι οριακά αυξημένες δαπάνες για Εξοπλι-
σμό και η καλή επίδοση των Mobile Data 
Services δεν είναι ικανές να αντισταθμίσουν 
τις μειώσεις από τον κλάδο των υπηρεσιών 
τηλεφωνίας.

Το σύνολο της αξίας της αγοράς Τηλε-
πικοινωνιών αναμένεται να παρουσιάσει 
μείωση 2% το 2014 και κατά 1,2% το 
2015.

Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη
Η πολιτική κρίση στην Ουκρανία και η γενι-
κότερη πολιτικοοικονομική αστάθεια στην 
ευρύτερη περιοχή οδηγεί σε συγκρατημέ-
νες εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς 
ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
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Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο.

Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.

Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. 
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014. 

Τα ευοίωνα σημεία, που εντοπίζουν οι 
αναλυτές στην Κεντρική και Ανατολική Ευ-
ρώπη, συνδέονται με την εκτίμηση, ότι οι  
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών στην περιοχή, σταδιακά, περνούν από τη 
συντηρητική επενδυτική στρατηγική του πα-
ρελθόντος, που είχε ως βασικό γνώμονα τη 
μείωση του λειτουργικού κόστους, σε μια πιο 
δυναμική προοπτική, με τις ΤΠΕ να μετεξελίσ-
σονται σε μοχλό μετασχηματισμού της.

Σε αυτήν την τάση θα πρέπει να αποδοθούν 
τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης, που  
προβλέπονται για το 2014, αλλά και για το 
2015.

Με αυτά τα δεδομένα, η αγορά  
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώ-
πη υπολογίζεται ότι θα κινηθεί ανοδικά το 
2014, ενισχυμένη κατά 1,8% σε σχέση με 
πέρσι, με τις προβλέψεις για το επόμενο έτος 
να αναμένουν άνοδο κατά 2,4%.

Ο τομέας Πληροφορικής φέτος θα διευ-
ρυνθεί κατά 2%, με τα κέρδη για το 2015 
να υπολογίζονται αυξημένα κατά 3,4%. 

Ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών θα επιδείξει 
φέτος βελτιωμένες επιδόσεις, με την αγορά 
να διευρύνεται κατά 1,7%, με την πρό-
βλεψη για το 2015 να είναι για άνοδο κατά 
1,9%.

Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, που αναμένονται

τόσο για το 2014, όσο και για το 2015 συνδέονται 

με επιμέρους τομείς της αγοράς ΤΠΕ

-1,8%

4,8% 4,7%

6,3%

0,5%
1,8%

-0,5%

6,0% 5,9%
7,1%

0,3%

2,4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Εξοπλισµός
Πληροφορικής

Υπηρεσίες
Πληροφορικής

Λογισµικό Εξοπλισµός
Τηλεπικοινωνιών

Υπηρεσίες
Τηλεφωνίας

Σύνολο Αγοράς 
ΤΠΕ

2014/ 2013 2015/ 2014



Σημάδια σταθεροποίησης εκπέμπει η εγ-
χώρια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία 
ωστόσο, και φέτος θα παραμείνει με αρνη-
τικά πρόσημα, με την πτώση να συνεχίζει να 
βαίνει μειούμενη.

Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών στην Ελλάδα αναμέ-
νεται, ότι θα παρουσιάσει μείωση 2,2% το 
2014 και η συνολική αξία αγοράς αναμέ-
νεται να ανέλθει στα €5,743 δις. 

Για το 2015 εκτιμάται, ότι θα παρουσιάσει 
μείωση 1,9% και θα φτάσει τα €5,634 
δις. Έτος ισορροπίας θα είναι το 2016, με 
την αξία αγοράς της ελληνικής βιομηχανί-
ας ΤΠΕ να εκτιμάται στα €5,573 δις, κατα-
γράφοντας οριακή μείωση 1,1%, επίδοση 
που είναι η καλύτερη από το 2012, όταν το 

ποσοστό της πτώσης ήταν 7%. Θετικά είναι 
τα μηνύματα, που στέλνει -ήδη από την τρέ-
χουσα χρήση- η ελληνική αγορά Πληρο-
φορικής, η οποία ανάμεται να ενισχυθεί 
κατά 4,3% το 2014 έναντι του 2013, ανερ-
χόμενη σε €1,660 δις. Η αναμενόμενη αύ-
ξηση 4,3% υπερβαίνει τόσο την επίδοση της 
παγκόσμιας αγοράς (2,9%), όσο και αυτήν 
της Ε.Ε. (2,4%). 

Για το 2015, η αγορά Πληροφορικής ανα-
μένεται να επιδείξει σταθερότητα, καταγρά-
φοντας οριακή μόνο μείωση 0,1%, φθά-
νοντας στο €1,659 δις, για να επιστρέψει 
σε θετικό έδαφος το 2016, σημειώνοντας 
άνοδο κατά 0,5% στο €1,667 δις.

Με πιο αργούς ρυθμούς θα συντελεστεί η 
ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς Τηλεπικοι-
νωνιών, η οποία θα παραμείνει σε αρνητικό 

έδαφος καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς. 
Για το 2014, η αγορά Τηλεπικοινωνιών 
θα βρεθεί σε πτωτική τροχιά, παρουσιάζο-
ντας μείωση 4,7% σε σχέση με ένα χρόνο 
νωρίτερα, με την αξία της να διαμορφώνεται 
στα €4,083 δις. Το επόμενο οικονομικό 
έτος η πορεία θα είναι, επίσης, καθοδική 
κατά 2,7%, με την αγορά να κατέρχεται στα 
€3,975 δις.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πτώση στην 
αγορά Τηλεπικοινωνιών δείχνει να αποκλι-
μακώνεται, καθώς για το 2016 προβλέπεται 
περιορισμένη μείωση 1,7%, με την αξία 
αγοράς να υπολογίζεται σε €3,906 δις.

Αναλυτικά, η αξία της ελληνικής αγοράς 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών και οι μεταβολές ανά κλάδο παρουσι-
άζονται στον Πίνακα 1.

Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €, * Πρόβλεψη.
Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2014.

2012 2013 2014* 2015* 2016* 2013/2012 2014*/2013 2015*/2014* 2016*/2015*

  Εξοπλισμός Πληροφορικής 522 554 615 586 559 6,2% 10,9% -4,7% -4,6%

  Υπηρεσίες Πληροφορικής 804 787 798 823 853 -2,1% 1,4% 3,2% 3,7%

  Λογισμικό 260 250 248 250 255 -3,8% -1,0% 1,0% 1,9% 

Σύνολο Πληροφορικής 1.586 1.591 1.660 1.659 1.667 0,4% 4,3% -0,1% 0,5%

  Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 588 574 525 531 535 -2,5% -8,5% 1,2% 0,7% 

  Υπηρεσίες Τηλεφωνίας 3.828 3.709 3.558 3.444 3.371 -3,1% -4,1% -3,2% -2,1%

Σύνολο Τηλεπικοινωνιών 4.416 4.282 4.083 3.975 3.906 -3,0% -4,7% -2,7% -1,7%

Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ 6.002 5.874 5.743 5.634 5.573 -2,1% -2,2% -1,9% -1,1%
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Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

στην Ελλάδα αναμένεται, ότι θα παρουσιάσει μείωση 2,2%

το 2014 και η συνολική αξία αγοράς αναμένεται

να ανέλθει στα €5,743 δις. Το 2015 εκτιμάται,

ότι θα παρουσιάσει μείωση 1,9% και θα φτάσει τα €5,634 δις.

Έτος ισορροπίας θα είναι το 2016



Δείγματα αισιοδοξίας δίνουν οι επιμέρους 
τομείς της ελληνικής αγοράς Πληροφορι-
κής, με τον Εξοπλισμό Πληροφορικής 
και τις Υπηρεσίες Πληροφορικής να κι-
νούνται φέτος σε θετικό έδαφος, καταγρά-
φοντας αυξήσεις 10,9% και 1,4%, αντί-
στοιχα, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. 

Η αξία αγοράς των Υπηρεσιών Πληροφο-
ρικής θα διαμορφωθεί το 2014 σε €798 
εκατ. (από €787 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα), 
ενώ αυτή του Εξοπλισμού Πληροφορι-
κής θα ανέλθει σε €615 εκατ. (από €554 
εκατ. το 2013). Αντίθετα, αρνητική αναμέ-
νεται να είναι η πορεία της αγοράς Λογι-
σμικού, η οποία θα μειωθεί κατά 1% το 
2014, κατερχόμενη σε €248 εκατ. 

Όσον αφορά τη διετία 2015 - 2016, με εξαί-
ρεση τον κλάδο Εξοπλισμού Πληροφο-
ρικής, ο οποίος θα κινηθεί αρνητικά κατά 
4,7% το 2015 (αξία αγοράς €586 εκατ.) 
και κατά 4,6% το 2016 (αξία αγοράς €559 
εκατ.), οι δύο άλλοι τομείς αναμένεται να 
κερδίσουν έδαφος στη διετία. 

Συγκεκριμένα, η αγορά Υπηρεσιών Πλη-
ροφορικής θα ενισχυθεί κατά 3,2% το 
2015 και κατά 3,7% το 2016, με την αξία 
να διαμορφώνεται σε €823 εκατ. και €853 
εκατ., αντίστοιχα. 

Στον τομέα του Λογισμικού, η εικόνα και 
για τα δύο έτη θα είναι θετική με τις αυξή-
σεις να εκτιμώνται σε 1% για το 2015 και 
1,9% το 2016 και την αξία της αγοράς 
να υπολογίζεται σε €250 εκατ. και €255 
εκατ. ανά έτος. 

Στην αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής, 
τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και κατά το 
2015, σχεδόν όλοι οι επιμέρους κλάδοι 
(Projects, Outsourcing, Business Consulting 
& BPO) αναμένεται να κινηθούν θετικά, κα-
ταγράφοντας αυξήσεις. 

Στον αντίποδα, στον κλάδο του Λογισμι-
κού όλοι οι επιμέρους τομείς (System 
Infrastructure Software, και Applications), 
με εξαίρεση αυτούς που συνδέονται με τις 
εφαρμογές, θα βρεθούν σε αρνητικό πεδίο 
και το 2014 και το 2015. 

Εμφανώς θετική θα είναι κατά το 2014 η 
αγορά των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να ενισχυ-
θεί κατά 9,4% (έναντι αρνητικού πρόσημου 
4,6% το 2013), με την αξία αγοράς να εκτιμά-
ται στα €289 εκατ. Η αγορά ηλεκτρονικών 
υπολογιστών θα “γυρίσει” σε αρνητικό έδα-
φος το 2015, με την πτώση της αγοράς να  
υπολογίζεται στο 11,8% και την αξία της να 
φθίνει στα €255 εκατ. 

Η ελληνική αγορά Πληροφορικής, αναμένεται

να ενισχυθεί κατά 4,3% το 2014 έναντι του 2013

ανερχόμενη σε €1,660 δις

Για το 2015, η αγορά Πληροφορικής 

αναμένεται να επιδείξει σταθερότητα,
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καταγράφοντας μείωση 0,1%,

Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

φθάνοντας στο €1,659 δις



Θετικές επιδόσεις προβλέπεται ότι θα εμφα-

νίσουν, συνολικά, το 2014 τόσο οι φορη-

τοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που προ-

σβλέπουν σε άνοδο κατά 5,1% στα €188 

εκατ., όσο και οι σταθεροί ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, που θα ενισχυθούν κατά 

18,5% σε σχέση με το 2013, με την αξία 

της αγοράς να ανέρχεται σε €101 εκατ. 

Αμφότερες οι δυο κατηγορίες θα βρε-

θούν υπό πίεση το 2015, με την αξία της 

αγοράς των φορητών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών να υποχωρεί κατά 13% 

και να μειώνεται στα €164 εκατ. και αυτή 

των σταθερών ηλεκτρονικών υπολο-

γιστών να μειώνεται κατά 9,5%, για να 

διαμορφωθεί σε €91 εκατ. 

Οι αρνητικές επιδόσεις, μάλιστα, που ανα-

μένονται για το 2015, αγγίζουν το σύνολο 

της αγοράς των ηλεκτρονικών υπολογι-

στών - φορητών και σταθερών - και στις δύο 

επιμέρους κατηγορίες της προσωπικής και 

επαγγελματικής χρήσης.

Από την πλευρά της, σταθερά ανοδική θα 

είναι, τόσο το 2014 όσο και το 2015, η αγορά 

των tablets, αν και με ρυθμούς σαφώς πιο 

συγκρατημένους έναντι των προηγούμε-

νων ετών. 

Συγκεκριμένα, το 2014 η αγορά των tablets 

αναμένεται να ενισχυθεί κατά 24,3% στα 

€138 εκατ. (έναντι αυξήσεων 108,6% και 

108,9% τα έτη 2012 και 2013, αντίστοιχα). Για 

το επόμενο έτος, η άνοδος υπολογίζεται 

σε 14,2%, με την αξία του τομέα να τοπο-

θετείται στα €158 εκατ. 

Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, η αγορά 

των tablets θα είναι ισχυρά ανοδική τη 

διετία 2014 - 2015, με τις φετινές πωλή-

σεις να υπολογίζονται σε 552.000 τεμάχια  

(αυξημένες κατά 30,2%) και τις πωλήσεις 

του 2015 να τοποθετούνται στα 656.000 τε-

μάχια (ενισχυμένες κατά 18,8%). Συνολικά, 

η αγορά των tablets διατηρεί το δυναμισμό 

της, με την αξία της να διευρύνεται σταθε-

ρά από μόλις €25 εκατ. και 65.000 τεμάχια 

το 2011 σε €158 εκατ. και 656.000 συσκευές 

το 2015. 

Άλλωστε, αυτή η διογκούμενη δημοτικό-

τητα των tablets ευθύνεται - εν μέρει - και 

για τις πιο αδύναμες επιδόσεις της αγοράς 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς 

τμήμα των δαπανών για φορητούς και επι-

τραπέζιους υπολογιστές έχει “μετακινηθεί”  

πλέον προς τα tablets, ιδίως από την  

πλευρά των καταναλωτών και λιγότερο των 

επιχειρήσεων.

Το 2014 η αγορά των tablets αναμένεται να ενισχυθεί

κατά 24,3% στα €138 εκατ.

Για το επόμενο έτος, η άνοδος υπολογίζεται
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σε 14,2% με την αξία του τομέα

να τοποθετείται στα €158 εκατ. 



Με βραδύτερο ρυθμό αποκαθίσταται η 
ισορροπία στην ελληνική αγορά Τηλεπικοι-
νωνιών, με την αξία όλων των επιμέρους 
τομέων (Εξοπλισμός, Συσκευές, Υπηρεσίες), 
να υποχωρεί φέτος έναντι του 2014. 

Συγκεκριμένα, η αγορά του Εξοπλισμού 
Τηλεπικοινωνιών θα μειωθεί κατά 8,5% 
το 2014 έναντι του 2013 στα €525 εκατ., 
ενώ, το 2015, ο τομέας θα ισορροπήσει, 
ενισχυόμενος κατά 1,2%, φθάνοντας σε 
αξία τα €531 εκατ.

Την εξομάλυνση στην κατηγορία του Εξο-
πλισμού Τηλεπικοινωνιών στηρίζουν - σε 
ένα βαθμό - οι επενδύσεις για αναβάθμιση 
ή και συντήρηση των υποδομών δικτύων 
2G/ 3G, καθώς και περιορισμένα έργα υπο-
δομών 4G/ LTE σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Μικτή εικόνα παρουσιάζει ο κλάδος των συ-
σκευών τη διετία 2014 - 2015, τόσο σε επί-
πεδο συμβατικών κινητών τηλεφώνων όσο 
και smartphones, καθώς η αξία της αγοράς 
αναμένεται να υποχωρήσει το τρέχον έτος 
και στις δύο περιπτώσεις, για να ενισχυθεί 
οριακά μόνο το 2015. 

Συγκεκριμένα η αξία της αγοράς των 
κινητών τηλεφώνων θα μειωθεί κατά 
14,5% φέτος στα €322 εκατ., ενώ θα δι-
ευρυνθεί κατά μόλις 0,3% το 2015, για να 
φθάσει τα €323 εκατ. 

Στην περίπτωση των Smartphones, η πτώ-
ση για το 2014 υπολογίζεται σε 11,3% στα 
€296 εκατ., ενώ για το 2015 προβλέπεται 
άνοδος κατά 3% και η αξία της συγκεκρι-
μένης αγοράς υπολογίζεται στα €305 εκατ.

Αναφορικά με την πορεία της αγοράς σε 
επίπεδο τεμαχίων, ενώ στα συμβατικά κι-
νητά τηλέφωνα αναμένεται φέτος μείωση 
κατά 8% στα 2,180 εκατ. τεμάχια και περαι-
τέρω πτώση το 2015 κατά 2,1% στα 2,134 
εκατ. τεμάχια, η εικόνα στον τομέα των 
Smartphones είναι εντελώς διαφορετική, 
αφού οι όγκοι των πωλήσεων ενισχύονται. 

Από τα 2,18 εκατ. συσκευές κινητών, που θα 
διατεθούν φέτος στην ελληνική αγορά, το 
1,357 θα αφορά σε smartphones (αύξηση 
κατά 6% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. 
Για το 2015, από τα 2,134 εκατ. συσκευές, 
που θα πωληθούν στην ελληνική αγορά, το 
1,431 εκατ. θα είναι smartphones (αύξηση 
5,4%). 

Την πορεία των προηγούμενων τριών ετών 
(2011 - 2013) θα ακολουθήσει και τη διετία 
2014-2015 η ελληνική αγορά Υπηρεσιών 
Τηλεφωνίας. Η εν λόγω αγορά εκτιμάται 
ότι θα υποχωρήσει κατά 4,1% το 2014, 
με αξία αγοράς €3,558 δις, για να περιορι-
στεί περαιτέρω κατά 3,2% το 2015 στα 
€3,444 δις. 

Από τους επιμέρους τομείς του κλάδου των 
Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, η αγορά της στα-
θερής τηλεφωνίας θα περιοριστεί σε αξία 
κατά 8,2% το 2014 έναντι του 2013, φθάνο-
ντας στο €1,124 δις, ενώ και το 2015 θα 
συνεχίσει τη φθίνουσα πορεία, μειούμενη 
κατά 8,2% στο €1,032 δις.

Αρνητική εικόνα παρουσιάζουν και οι Υπη-
ρεσίες Τηλεφωνίας στον τομέα της κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς η αξία της αγοράς 
εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει το 2014 κατά 
5,5%, για να διαμορφωθεί σε €1,242 δις. 

Πτώσης συνέχεια αναμένεται και για το 

2015, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο 

για μείωση κατά 5,6% και αξία αγοράς 

€1,172 δις. 

Η περαιτέρω διείσδυση των “έξυπνων” κι-

νητών τηλεφώνων στην ελληνική αγορά 

θα συνεχίσει να ενισχύει την κίνηση δεδο-

μένων, η οποία σαφέστατα και υποβοηθεί-

ται από τη σταθερή είσοδο του 4G και των 

υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτό.

Η αξία της αγοράς των υπηρεσιών από 

mobile data θα συνεχίσει να μεγεθύνεται 

κατά 4,1% το τρέχον έτος και κατά 7,8% 

το 2015, εκτιμώμενη σε €525 εκατ. και 

€566 εκατ. αντίστοιχα. Ωστόσο, η άνο-

δος στις υπηρεσίες mobile data δεν είναι 

ικανή να ανατρέψει τη συνολική πορεία του  

συγκεκριμένου κλάδου.
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Η περαιτέρω διείσδυση των

“έξυπνων” κινητών τηλεφώνων

στην ελληνική αγορά

θα συνεχίσει να ενισχύει

την κίνηση δεδομένων
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