
Στα πλεονεκτήματα 

του κλάδου της 

πληροφορικής 

καταγράφονται 

η αύξηση σε τζίρο, 

το βιώσιμο λειτουργικό 

περιθώριο και η 

αυξητική τάση 

στα κέρδη
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Στον επαναπροσδιορισμό των στό-
χων και της στρατηγικής των εταιριών 

οδηγούν η διεθνής κρίση και οι φόβοι 
για ύφεση μακράς διαρκείας. Οι πρώτες 
συνέπειες όσων έχουν συμβεί το τελευ-
ταίο διάστημα στις χρηματαγορές, αλλά 
και στην πραγματική οικονομία αναμέ-
νεται να φανούν στα αποτελέσματα του 
τελευταίου τριμήνου της τρέχουσας οι-
κονομικής χρήσης και θα αποτελέσουν 
προάγγελο των όσων εκτιμάται ότι θα 
συμβούν κατά την επόμενη χρονιά. Σύμ-
φωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές 
το 2009 διαγράφεται δύσκολο.

Στο μεταξύ, τα αποτελέσματα των ει-
σηγμένων εταιριών κατά το πρώτο εξά-
μηνο του 2008 αποτυπώνουν την προ-
σπάθεια ανάπτυξης των επιχειρήσεων 
αλλά και τις εγγενείς δυσκολίες της ελ-
ληνικής οικονομίας, η οποία θα επιβα-
ρυνθεί ακόμη περισσότερο λόγω συ-
γκυρίας. Σύμφωνα με τον αναλυτή της 
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, κύριο Μάνο Χατζη-
δάκη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 

στο σύνολο των εισηγμένων εταιριών 
“η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 
18% τη στιγμή που οι κερδοφορίες δεν 
ακολουθούν, δείχνει μια πληθωριστι-
κή διάθεση στην οικονομία. Εκτός από 
την αύξηση κατά 1% του ΦΠΑ, η ανα-
τίμηση στις τιμές των πρώτων υλών και 
στις τιμές του πετρελαίου φαίνεται ότι 
μετακυλήθηκαν στην κατανάλωση προ-
κειμένου να συγκρατηθούν τα περιθώ-
ρια κέρδους των εταιριών. Κάτι τέτοιο, 
όμως, δεν επετεύχθη με αποτέλεσμα η 
λειτουργική κερδοφορία να παρουσι-
άσει χαμηλότερους ρυθμούς, αφού ο 
ρυθμός αύξησης του κόστους πωληθέ-
ντων αποδείχθηκε ισχυρότερος της αύ-
ξησης του κύκλου εργασιών με αποτέλε-
σμα η αύξηση στα λειτουργικά κέρδη να 
συρρικνωθεί στο 4,6% έναντι 8,2% στο 
α’ τρίμηνο. Η καθαρή κερδοφορία παρα-
μένει σε επιβράδυνση αφού το περσινό 
πρώτο εξάμηνο ήταν πολύ ισχυρό από 
πλευράς εκτάκτων κερδών, παράγοντας 
που θα αρχίζει να εξομαλύνεται ως επί-
δραση μετά το β’ τρίμηνο. 
Επισημαίνουμε, πάντως, ότι το δεύτε-

ρο τρίμηνο ως απόλυτο μέγεθος είναι 
καλύτερο από το πρώτο και σε επίπεδο 
κερδών (+6,3%) και σταθερό σε επίπε-
δο κύκλου εργασιών. Σε ένα σύνολο 20 
εταιριών για τις οποίες υπήρχε διευρυ-
μένο δείγμα εκτιμήσεων τα δημοσιευμέ-
να αποτελέσματα «νίκησαν» οριακά τις 
προβλέψεις της αγοράς διατηρώντας σε 
μια δύσκολη χρηματιστηριακή περίοδο 
την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινό-
τητας στην υλοποίηση των επιχειρημα-
τικών πλάνων. 

Χωρίς να λείπουν οι μελλοντικές καθο-
δικές αναθεωρήσεις για το υπόλοιπο του 
2008, το β’ τρίμηνο έδειξε πού βρίσκο-
νται οι «σκληρές» αντοχές των εταιριών 
της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι κερδο-
φόρες εταιρίες παρέμειναν σε αναλογία 
δύο προς ένα (όπως και στο α’ τρίμηνο) 
με πολύ μέτρια ωστόσο παρουσία των 
εταιριών που αύξησαν τα κέρδη τους. 
Το γ’ τρίμηνο έχει ξεκινήσει με καλύτε-
ρες προϋποθέσεις και είναι πιθανότερο 
η εικόνα της κερδοφορίας να βελτιωθεί”, 
Πίνακας 1.
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ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)  Κύκλος Εργασιών  ΕΒΙΤDA Kέρδη μετά από φόρους & ΔΜ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ 2007 2008 Δ(%) 2007 2008 Δ(%) 2007 2008 Δ(%)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ            3.059.566 2.494.824 -18,5%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ            7.087 -29.954 -522,7%
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.379 1.367 -0,9% -1.247 -664  -859 -3.198 -272,3%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 50.184 59.551 18,7% 17.173 18.748 9,2% 7.632 7.769 1,8%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ            40.622 -72.097 -277,5%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 20.444 23.908 16,9% 45.029 32.355 -28,1% 38.879 30.351 -21,9%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ   4.269.176 4.979.215 16,6% 704.919 905.498 28,5% 695.654 348.745 -49,9%
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  3.168.873 3.266.649 3,1% 1.062.723 1.079.737 1,6% 236.163 233.348 -1,2%
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 5.522.950 7.967.015 44,3% 463.583 548.264 18,3% 266.567 336.269 26,1%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.516.653 2.825.581 12,3% 477.425 245.022 -48,7% 108.630 -97.881 -190,1%
ΥΔΡΕΥΣΗ 212.861 217.191 2,0% 38.091 39.605 4,0% 16.815 16.405 -2,4%
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 509.093 586.280 15,2% 70.057 28.216 -59,7% 9.124 -29.324 -421,4%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  657.029 1.158.282 76,3% 163.135 175.882 7,8% 68.287 79.253 16,1%
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 5.859 2.073 -64,6% -1.905 -477  863 -1.470 -270,3%
ΕΚΔΟΣΕΙΣ-EKTΥΠΩΣΕΙΣ 521.681 538.287 3,2% 32.991 20.283 -38,5% 9.245 -7.527 -181,4%
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 203.122 223.789 10,2% 107.836 130.610 21,1% 15.058 13.709 -9,0%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2.375.263 2.760.153 16,2% 396.917 556.144 40,1% 285.340 385.788 35,2%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 389.753 496.491 27,4% 79.897 98.890 23,8% 44.111 19.555 -55,7%
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 2.833.174 2.820.471 -0,4% 342.339 314.869 -8,0% 128.017 88.447 -30,9%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 341.259 407.603 19,4% 53.630 62.450 16,4% 29.709 35.474 19,4%
MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 341.717 396.700 16,1% 80.725 90.305 11,9% 46.233 48.171 4,2%
ΚΑΛΩΔΙΑ  262.259 270.785 3,3% 20.777 21.705 4,5% 11.194 9.658 -13,7%
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 200.097 230.963 15,4% 153 6.263 3993,5% -8.584 -25.590 -198,1%
MH MEΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 1.417.135 1.427.358 0,7% 348.431 309.786 -11,1% 174.730 150.049 -14,1%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  2.538.137 3.286.334 29,5% 292.865 350.621 19,7% 223.325 169.679 -24,0%
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 397.853 447.588 12,5% 11.765 2 -100,0% -3.416 1.189 134,8%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.189.855 1.439.688 21,0% 81.176 93.468 15,1% 48.238 31.928 -33,8%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 30.612 30.909 1,0% 4.085 4.624 13,2% 1.480 2.212 49,5%
ΤΡΟΦΙΜΑ 328.825 423.023 28,6% 44.955 51.450 14,4% 4.096 10.433 154,7%
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 45.458 41.656 -8,4% 3.482 2.812 -19,2% -175 -899 -413,7%
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 3.103.424 3.318.325 6,9% 502.809 491.180 -2,3% 221.890 209.976 -5,4%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 206.943 223.291 7,9% 15.556 12.885 -17,2% 8.688 1.839 -78,8%
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 68.922 70.797 2,7% 18.489 14.290 -22,7% 2.966 4.756 60,4%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  45.000 48.173 7,1% 2.308 2.696 16,8% -305 -347 -13,8%
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  113.018 72.803 -35,6% 30.884 7.425 -76,0% 18.915 -11 -100,1%
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 30.248 13.861 -54,2% 7.963 -3.404  -2.220 -6.412 -188,8%
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  312.199 297.662 -4,7% 19.124 3.486 -81,8% -14.673 -38.389 -161,6%
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 45.319 49.506 9,2% 5.266 5.199 -1,3% 1.605 1.076 -33,0%
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ      24.428 86.617 254,6% 6.824 36.432 433,9%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.215.413 1.409.803 16,0% 125.603 126.534 0,7% 41.854 -9.780 -123,4%
ΧΗΜΙΚΑ  35.656 32.187 -9,7% 945 249 -73,7% -900 -2.127 -136,3%
ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ  218.102 233.484 7,1% 21.326 21.785 2,2% 5.442 1.977 -63,7%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 23.056 23.591 2,3% 3.562 3.171 -11,0% 510 36 -92,9%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ  109.799 106.703 -2,8% 13.054 19.290 47,8% -7.647 6.946 190,8%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  55.179 63.502 15,1% 5.206 6.401 23,0% 695 190 -72,7%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 48.609 54.421 12,0% 4.678 4.063 -13,1% 2.057 1.928 -6,3%
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  268.476 307.363 14,5% 34.605 33.968 -1,8% 18.213 17.779 -2,4%
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 68.194 82.644 21,2% 32.417 35.245 8,7% 4.005 2.332 -41,8%
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 18.293 30.529 66,9% 478 1.865 290,2% 199 -119 -159,8%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 270.734 413.256 52,6% 72.756 92.032 26,5% 39.080 42.402 8,5%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ  226.785 272.510 20,2% 45.607 50.351 10,4% 17.982 14.844 -17,5%
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 21.585 22.970 6,4% 2.789 4.616 65,5% 678 -585 -186,3%
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 43.233 54.511 26,1% 11.973 11.912 -0,5% 6.564 5.882 -10,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6M 2008 36.855.655 43.476.291 18,0% 5.930.860 6.206.412 4,6% 5.929.489 4.530.059 -23,6%

Πίνακας 1. Αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών ανά κλάδο για το 6μήνο 2008, Πηγή: ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ
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Π Η Γ Α Σ Ο Σ  Α Χ Ε Π Ε Υ 

Διατηρεί τις προσδοκίες για ανάπτυξη ο κλάδος Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Πληροφορική και 
Τηλεπικοινωνίες 

Σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, η 
λίστα των παραγόντων επιρροής παρέ-
μεινε μακροσκελής με την πλάστιγγα 
να γέρνει υπέρ των αρνητικών παραγό-
ντων, η διάρκεια των οποίων σε κάποι-
ους κλάδους “έκαψε” το σύνολο των 
κερδών της χρονιάς. Οι δομικές αλλα-
γές στις οποίες οδηγούνται οι πελάτες 
των εταιριών πληροφορικής αναγκάζουν 
και τις εταιρίες του χώρου να προβούν 
στις αντίστοιχες κινήσεις, για να μπορέ-
σουν να καλύψουν τις νέες ανάγκες για 
υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής. 
Σχετικά με τα έργα πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών στο δημόσιο, ο Σύνδε-
σμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας τονίζει “πως 
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
2007 - 2013 ξεκίνησε με μία κυβερνητι-

κή υπόσχεση που μέχρι σήμερα δεν έχει 
εφαρμοστεί σχετικά με την επιτάχυνση 
των δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής. 
Την ίδια ώρα, δύο άξονες από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της 
Πληροφορίας” πήραν παράταση ολο-
κλήρωσης έως το 2009, καθώς παρου-
σιάζονται τραγικές καθυστερήσεις στα 
έργα που υλοποιούνται.

Ταυτόχρονα, υπάρχει πολύ μεγάλη κα-
θυστέρηση πληρωμών σε έργα και δρά-
σεις που έχουν υλοποιηθεί, ενώ είναι 
στον αέρα η έναρξη και οι επενδύσεις για 
νέα έργα. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέ-
λεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται στην 23η 
θέση στην Ε.Ε. των 27 στο δείκτη αντί-
ληψης της διαφθοράς με βαθμολογία 
μάλιστα «κάτω από τη βάση». Σε σχέση 
με την Ετοιμότητα για Χρήση Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η 
Ελλάδα καταλαμβάνει την 56η θέση σε 
σύνολο 127 χωρών, ενώ βρισκόταν στην 
48η το προηγούμενο έτος και στην 42η 
θέση το 2005”. 

Ωστόσο, στον κλάδο της πληροφορικής 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 εμ-
φανίζονται αξιόλογα κέρδη. Ο κλάδος 
δείχνει να ανακάμπτει και εμφανίζει αύ-
ξηση σε τζίρο, βιώσιμο λειτουργικό πε-
ριθώριο και αυξητική τάση στα κέρδη. 
Επίσης, στα πλεονεκτήματα καταγράφο-
νται η δυνατότητα που έχουν ορισμένες 
εταιρίες για αξιοποίηση στον ιδιωτικό το-
μέα και το εξωτερικό της εμπειρίας υλο-
ποίησης έργων πληροφορικής στον ελ-
ληνικό δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρι-
ών που έχει συλλέξει η ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕ-
ΠΕΥ, οι εταιρίες πληροφορικής εμφανί-
ζουν αύξηση σε τζίρο (+76,3%), βιώσιμο 

O αντίκτυπος της κρίσης θα είναι πιο ορατός 

από το τελευταίο τρίμηνο του 2008 και για τους 

επόμενους 18 έως 24 μήνες, έως ότου η αγορά 

αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται, περίπου 

από το δεύτερο εξάμηνο του 2010



17Ioύλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008

λειτουργικό περιθώριο και αυξητική 
τάση στα κέρδη (EBITDA +7,8%, κέρδη 
μετά από φόρους και δικαιώματα μει-
οψηφίας +16,1%). Από την άλλη πλευ-
ρά, ζημίες (€67 εκατ.) εμφανίζει ο κλά-
δος της σταθερής τηλεφωνίας, αφού 
ο ανταγωνισμός έχει ωθήσει σε πολύ 
υψηλά έξοδα διάθεσης, ενώ και οι επεν-
δύσεις εξακολουθούν να είναι υψηλές. 
Το “ακριβό” χρήμα είναι μια σημαντική 
απειλή για τον κλάδο, μιας που ο τραπε-
ζικός δανεισμός των 16 εισηγμένων εται-
ριών του κλάδου της πληροφορικής, στο 
α΄ εξάμηνο του 2008 έφτασε τα €762,4 
εκατ. αυξημένος κατά 34,6%. Στην κατη-
γορία είδη και λύσεις πληροφορικής ο 
τραπεζικός δανεισμός των πέντε εισηγ-
μένων εταιριών ανήλθε στα €82,1 εκατ., 
αυξημένος κατά 383,7%. Αντίστοιχα, αυ-
ξημένες είναι οι απαιτήσεις, οι οποίες 
στην κατηγορία των εταιριών πληρο-
φορικής έφτασαν τα €613,3 εκατ., ενι-
σχυμένες κατά 32,3%. Στην κατηγορία 
των ειδών και λύσεων πληροφορικής 
οι απαιτήσεις έφτασαν τα €252,9 εκατ. 
αυξημένες κατά 15,1%.

 

Εκτιμήσεις για την πορεία 
της αγοράς 

Όπως τόνισε πρόσφατα (9/2008) ο 
πρόεδρος του European Information 
Technology Observatory, κύριος Β. 
Lamborghini, “η αδύναμη οικονομική 
τάση είχε επιπτώσεις στον τζίρο του κλά-
δου της τεχνολογίας. Ωστόσο, δεν επα-
ληθεύτηκαν οι φόβοι ότι η ύφεση και οι 
αυξήσεις των πρώτων υλών θα επηρέ-
αζαν καταλυτικά τον κλάδο”. H Επίτρο-
πος για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
και τα ΜΜΕ, κυρία Viviane Reding, σχο-
λιάζοντας τα στοιχεία του ΕΙΤΟ, επεσή-
μανε πως “ο τομέας πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών αποτελεί την μηχανή 
της προηγμένης οικονομίας, αντιπροσω-

πεύει το 6% του συνολικού ακαθάριστου 
προϊόντος και συντελεί κατά 20% στην 
αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση”. 

Από τη δική της πλευρά, η διεθνής εται-
ρία ερευνών IDC τονίζει πως κατά τη δι-
άρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2008 
τα αποτελέσματα της οικονομικής κρί-
σης ήταν ανεπαίσθητα στην αγορά πλη-
ροφορικής. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της 
κρίσης θα είναι πιο ορατός από το τε-
λευταίο τρίμηνο του 2008 και για τους 
επόμενους 18 έως 24 μήνες, έως ότου 
η αγορά αρχίσει και πάλι να αναπτύσ-
σεται, περίπου από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2010. Οι τομείς των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών πληροφορικής και νέων έρ-
γων αναμένεται να επηρεαστούν περισ-
σότερο από την κρίση, ενώ για την ίδια 
περίοδο αναμένεται υψηλότερη ανάπτυ-
ξη για τις υπηρεσίες outsourcing, σε μια 
προσπάθεια των επιχειρήσεων να μειώ-
σουν τις δαπάνες τους, αλλά και από τον 
τομέα παροχής υπηρεσιών πληροφορι-
κής. Αναλυτικά, αντίσταση στην ύφεση 
αναμένεται να δείξει η δυτικοευρωπαϊκή 
αγορά των υπηρεσιών Πληροφορικής η 
οποία υπολογίζεται να μεγαλώσει κατά 
4,8% τα επόμενα πέντε χρόνια, για να 
φθάσει τα $249 δις το 2012 δεδομένου 
ότι η αγορά κινείται ήδη βάση στρατη-

γικών επιχειρηματικών αναγκών και όχι 
από την πληθώρα επενδύσεων όπως 
στην κρίση του dot-com. Παρά την οι-
κονομική ύφεση, η υψηλότερη ζήτηση 
για υπηρεσίες outsourcing, σε συνδυ-
ασμό με την εξωτερίκευση των custom 
application developments θα ενισχύσει 
τις επενδύσεις σχετικά με τις υπηρεσί-
ες Πληροφορικής κατά 5% το 2008. 
Επιπλέον, η αυξανόμενη πρόσβαση σε 
φθηνούς πόρους και οι ανάγκες των πε-
λατών να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές 
που τρέχουν στα συστήματά τους, έχει 
αναζωογονήσει την αγορά. Οι εταιρίες 
που ζητούν υψηλότερη προβλεψιμότητα 
για τα κόστη Πληροφορικής, καθορίζουν 
τη ζήτηση για τις υπηρεσίες outsourcing. 
Σήμερα, όπως στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘90, το να μεταφέρει κανείς τις δαπά-
νες Πληροφορικής εκτός ισολογισμού, 
ως λειτουργική δαπάνη είναι σημαντικός 
παράγοντας για το outsourcing. 

Ωστόσο για το 2009, η IDC ακολουθεί 
μια πιο συντηρητική άποψη για την ανά-
πτυξη της αγοράς υπηρεσιών Πληρο-
φορικής, με ποσοστό ανάπτυξης 4,5%. 
Όπως τονίζουν οι αναλυτές, πολλές επι-
χειρήσεις θα αναλάβουν λιγότερες νέες 
πρωτοβουλίες στο χώρο της Πληροφορι-
κής μέσα στο 2009. Οι πελάτες θα περι-
ορίσουν τα νέα έργα, ενώ και τα μεγάλα 

Οι τομείς των συμβουλευτικών υπηρεσιών 

πληροφορικής και νέων έργων αναμένεται 

να επηρεαστούν περισσότερο από την κρίση, 

ενώ για την ίδια περίοδο αναμένεται υψηλότερη 

ανάπτυξη για τις υπηρεσίες outsourcing
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έργα που έχουν δρομολογηθεί, είναι ήδη 
χωρισμένα σε μικρότερα μέρη και απαι-
τείται αδειοδότηση για κάθε νέο στάδιο 
υλοποίησης. Επίσης, μικρές και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την 
Ευρώπη θα επενδύουν με μεγαλύτερη 
δυσκολία σε νέες τεχνολογίες στο χώρο 
Πληροφορικής τα επόμενα χρόνια, δημι-
ουργώντας επιπλέον προβλήματα για της 
εταιρίες και προμηθευτές Πληροφορικής 
που προσπαθούσαν να βρουν τρόπους 
για να εισέλθουν δυναμικά σε αυτή την 
αγορά. Ο τομέας των νέων έργων (project 
- oriented segment) αντιπροσωπεύει 
περίπου το 38% της συνολικής αγοράς 
υπηρεσιών και έτσι ο τελικός αντίκτυπος 
στο σύνολο της αγοράς Πληροφορικής 
θα είναι μάλλον περιορισμένος.

Σχετικά με την πορεία της ελληνικής 
αγοράς τεχνολογίας από το 2003 μέχρι 
και το 2009, διαπιστώνεται αύξηση της 
αξίας της αγοράς Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών, περιορισμός 
του περιθωρίου κέρδους των εταιριών 
του χώρου λόγω ισχυρού ανταγωνι-
σμού και στροφή σε νέες τεχνολογικές 
υπηρεσίες και εργαλεία. Σύμφωνα με 
τον ΕΙΤΟ, η αξία της αγοράς πληροφο-
ρικής στο τέλος του 2008 θα φτάσει τα 
€2,3 δις και το 2009 τα €2,4 δις ση-
μειώνοντας άνοδο κατά 5,3% και 5,2% 
αντίστοιχα. Στην παρούσα φάση, την 
κούρσα ανόδου στην πληροφορική 
οδηγούν τα προϊόντα λογισμικού. Για 
το 2008 και το 2009 , οι υπηρεσίες λο-
γισμικού αναμένεται να τρέξουν με ρυθ-

μό ανόδου 4,3% και 5,3% αντίστοιχα. 
Επίσης, στο ίδιο διάστημα οι υπηρεσίες 
outsourcing προβλέπεται να κινηθούν 
με ρυθμό ανόδου 6,4% και 7,3% αντί-
στοιχα. Εξίσου ικανοποιητικές αναμέ-
νονται οι επιδόσεις των project services 
των οποίων η άνοδος υπολογίζεται στο 
4,1% και 5,2% αντίστοιχα.

Αναφορικά με τις δαπάνες τεχνολογίας 
στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με την 
έρευνα Digital Planet 2008 του World 
Information Technology and Services 
Alliance, υπολογίζεται ότι θα φτάσουν 
στα $19,076 δις κατά το 2008 αυξημέ-
νες κατά 13% περίπου σε σχέση με πέ-
ρυσι. Από το σύνολο αυτό τα $14,1 δις 
αφορούν δαπάνες για τηλεπικοινωνί-
ες, τα $2,2 δις δαπάνες για εξοπλισμό 
(computer hardware), τα $1,2 δις για λο-
γισμικό (computer software) και τα $1,5 
δις για υπηρεσίες (services).

Στην Ελλάδα πρωταθλητές στις δαπά-
νες για ΤΠΕ κατά το 2008 αναμένεται να 
είναι η αγορά των καταναλωτών, ενώ 
ακολουθούν ο κλάδος των τηλεπικοι-
νωνιών, ο κλάδος των μεταφορών και 
ο δημόσιος τομέας. 

Αναλυτικά, σε τεχνολογίες πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών κατά το 2008 ο 
κλάδος των τηλεπικοινωνιών θα επενδύ-
σει $2,264 δις, των κατασκευών $462,3 
εκατ, της εκπαίδευσης $296,6 εκατ., της 
ενέργειας $289,6 εκατ. των χρηματοοι-
κονομικών $839,4 εκατ., του δημοσίου 
$1,458 δις, της υγείας $710 εκατ., του 
τουρισμού $911,3 εκατ., της βιομηχανί-
ας $637,7 εκατ., των υπηρεσιών $985,8 
εκατ., του λιανικού εμπορίου $715,8 
εκατ., των μεταφορών $1.297,5 εκατ., των 
φυσικών πόρων $275,4 εκατ., του χον-
δρικού εμπορίου-διανομής $341,2 εκατ. 
και των καταναλωτών $7,591 δις.
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Διατηρεί τις προσδοκίες για ανάπτυξη ο κλάδος Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
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ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)  Κύκλος Εργασιών  ΕΒΙΤDA Kέρδη μετά από φόρους & ΔΜ

EΤΑΙΡΙΑ 2007 2008 Δ(%) 2007 2008 Δ(%) 2007 2008 Δ(%)

ALTEC 99.399 92.316 -7,1% 16.938 9.028 -46,7% 4.533 -1.798 -139,7%

BYTE 27.127 27.616 1,8% 2.792 3.177 13,8% 1.440 1.488 3,3%

CENTRIC MULTIMEDIA 7.745 287.542 3612,6% 793 5.245 561,4% 316 3.905 1135,8%

COMPUCON 3.271 2.586 -20,9% 994 231 -76,8% -11 -357 -3145,5%

ENTERSOFT 2.186 3.182 45,6% 219 809 269,4% -11 433 4036,4%

FORTHNET 56.551 65.634 16,1% -13.331 -11.531 13,5% -17.001 -22.171 -30,4%

HOL  20.459 47.508 132,2% -8.447 -3.098 63,3% -20.358 -19.290 5,2%

INFO QUEST 199.893 223.437 11,8% 2.914 1.174 -59,7% -7.630 -2.969 61,1%

INFORM ΛΥΚΟΣ 35.245 65.911 87,0% 5.771 9.881 71,2% 2.153 6.847 218,0%

INFORMER 13.674 12.065 -11,8% 1.748 2.114 20,9% 1.303 1.116 -14,4%

INTRALOT 378.817 547.461 44,5% 120.569 126.708 5,1% 57.609 60.259 4,6%

LANNET 31.963 25.507 -20,2% 601 -18.234 -3133,9% -3.978 -25.591 -543,3%

MICROLAND COMPUTERS 37.781 39.637 4,9% 2.381 1.846 -22,5% 1.041 600 -42,4%

MLS  3.005 5.106 69,9% 1.463 1.873 28,0% 406 730 79,8%

MULTIRAMA 61.598 72.776 18,1% 1.281 590 -53,9% -769 -2.316 -201,2%

NEWSPHONE 30.612 30.909 1,0% 4.085 4.624 13,2% 1.480 2.212 49,5%

PC SYSTEMS 12.153 6.239 -48,7% 780 -1.229 -257,6% -1.720 -1.738 -1,0%

PROFILE 7.790 8.458 8,6% 2.243 2.376 5,9% 1.026 1.224 19,3%

QUALITY & RELIABILITY 3.348 5.383 60,8% 488 395 -19,1% -61 239 491,8%

SINGULARLOGIC 34.303 47.541 38,6% 3.847 8.304 115,9% -1.227 3.725 403,6%

SPACE HELLAS 17.028 26.421 55,2% 1.803 2.549 41,4% 1.328 1.341 1,0%

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ 9.035 17.572 94,5% 706 2.866 305,9% 623 1.548 148,5%

Ε-ΝΕΤ 3.239 3.967 22,5% 1.829 2.233 22,1% 497 622 25,2%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 3.006 7.266 141,7% -407 1.603 -493,9% -468 937 300,2%

ΖΗΝΩΝ 5.859 2.073 -64,6% -1.905 -477 -75,0% 863 -1.470 -270,3%

ΙΛΥΔΑ 3.500 3.855 10,1% 1.377 1.579 14,7% 583 663 13,8%

ΙΝΤΕΑΛ  29.050 31.303 7,8% 395 1.130 186,1% 53 652 1130,2%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ 21.076 21.194 0,6% 1.201 708 -41,0% 783 395 -49,6%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 200.097 230.963 15,4% 153 6.263 3993,5% -8.584 -25.590 -198,1%

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.589 2.210 39,1% 823 785 -4,6% -14 61 535,7%

ΟΤΕ  3.059.900 3.128.000 2,2% 1.083.900 1.112.600 2,6% 277.500 300.400 8,3%

ΠΛΑΙΣΙΟ 176.884 202.957 14,7% 7.650 8.367 9,4% 3.431 3.763 9,7%

Σύνολο 4.597.183 5.294.595 15,2% 1.245.654 1.284.489 3,1% 295.136 289.870 -1,8%

Πίνακας 2. Αποτελέσματα Εισηγμένων εταιριών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το 6μηνο 2008, Πηγή: ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ




