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Αύξηση 19,1% στην Ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών  
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Η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στηρί-

ζεται, κυρίως, στους φορητούς ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές, οι πωλήσεις των 
οποίων για ένα ακόμη τρίμηνο σημείω-
σαν εκρηκτική αύξηση κατά 58,6%, σε 
σύγκριση με τους σταθερούς ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές, οι οποίοι σημείωσαν 
μείωση πωλήσεων κατά 19,3%. Σύμφω-
να με τα τελικά αποτελέσματα της IDC 
για το 1ο τρίμηνο του 2009, κατά 19,1% 
αυξήθηκαν οι πωλήσεις των ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών στη χώρα μας στο 
πρώτο δύσκολο τρίμηνο της φετινής οι-
κονομικής χρήσης, σημειώνοντας μικρή 
απόκλιση κατά 3%, σε σύγκριση με τα 
prelim results που είχε δημοσιεύσει η 
διεθνής εταιρία ερευνών του κλάδου 
της τεχνολογίας πριν από λίγες ημέρες, 
όπου το ποσοστό αύξησης υπολογιζό-
ταν στο 22,5%. Αξίζει να σημειωθεί πά-
ντως πως στα τελικά αποτελέσματα συ-
μπεριλαμβάνονται και οι servers. 

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η αύξηση 
αποδίδεται αποκλειστικά στις πωλήσεις 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
που έφθασαν στα 208.073 τεμάχια και 
αυξήθηκαν κατά 58,6%, καθώς ο αριθ-
μός των πωληθέντων επιτραπέζιων συ-
στημάτων έφθασε μόλις τις 101.374 και 
ήταν μειωμένος κατά 19,3% σε σχέση 
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της 
προηγούμενης χρονιάς. Σημαντικό είναι, 
ότι η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεά-
σει τις παραγγελίες ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών από τις εταιρίες, μόνο, όμως, 
όσον αφορά στα φορητά συστήματα. 
Συγκεκριμένα, οι ελληνικές επιχειρήσεις 
αγόρασαν τους τρεις πρώτους μήνες της 
φετινής χρονιάς 60.970 φορητούς ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές (+23,3%) και 
μόλις 58.127 επιτραπέζια συστήματα (-
23,1%). Στο παρελθόν, οι πωλήσεις των 
επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογι-
στών για επιχειρήσεις ήταν μεγαλύτερες 

από εκείνες των φορητών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, όμως, η τάση έχει αλλάξει 
πλέον, δεδομένης και της πτώσης που 
παρατηρείται στις τιμές των μοντέλων 
της δεύτερης κατηγορίας. Στην αγορά 
των τελικών καταναλωτών, οι φορητοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο πρώτο 
τρίμηνο του 2009 σημείωσαν άνοδο 
κατά 79,9%, φτάνοντας τα 147.103 τε-
μάχια έναντι 81.786 την αντίστοιχη πε-
ρίοδο πέρυσι. Από την άλλη πλευρά, 

οι σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
για τους τελικούς καταναλωτές σημεί-
ωσαν πτώση κατά13,5%, φτάνοντας τα 
43.247 τεμάχια, έναντι 50.003 τεμαχί-
ων πέρυσι.

Το γεγονός, ότι στην Ελλάδα η διείσδυση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδι-
κά των φορητών ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών είναι ακόμη σε χαμηλά επίπεδα 
σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, 
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Στο 1o τρίμηνο του 2009 στην Ελλάδα πωλήθηκαν 

313.527 φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, έναντι 263.232 τεμαχίων 

το αντίστοιχο διάστημα του 2008
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Υπολογιστών το 1ο τρίμηνο του 2009 

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009

αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την 
πορεία της αγοράς τα επόμενα τρίμη-
να. Σύμφωνα εξάλλου με τις εκτιμήσεις 
των αναλυτών της IDC, οι επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να επενδύ-
ουν στην πληροφορική, προχωρώντας, 
όμως, μόνο στις απαραίτητες αναβαθμί-
σεις και προμήθειες, καθώς μεταφέρουν 
τα σχέδια τους για μεγαλύτερες επενδύ-
σεις την επόμενη χρονιά ή και το 2011. 

Αναφορικά με την αγορά των ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών στον τομέα των στα-
θερών ηλεκτρονικών υπολογιστών θα 
υπάρξει συρρίκνωση, ενώ ο τομέας των 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
συνεχίζει να αναπτύσσεται με αρκετά 
υψηλούς ρυθμούς λόγω της υψηλής ζή-
τησης από πλευράς καταναλωτών αλλά 
και επιχειρήσεων. Μάλιστα, στη σημερινή 
οικονομική συγκυρία, στο πλαίσιο περι-
κοπής εξόδων, οι διευθύνσεις των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων θα επιδιώξουν την 
επιμήκυνση του κύκλου ζωής του  συγκε-
κριμένου εξοπλισμού. Οι επιχειρήσεις, 
που θα αναβάλουν τις αγορές λόγω της 
κρίσης, είναι πιθανό να αντικαταστήσουν 
τους υπάρχοντες σταθερούς ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές γραφείου με φορητούς 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η κατάταξη των εταιριών 

Σύμφωνα με την IDC, στο 1ο τρίμηνο του 
2009 στην Ελλάδα πωλήθηκαν 313.527 
φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές, έναντι 263.232 τεμαχίων το 
αντίστοιχο διάστημα του 2008, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 19,1%. Μεταξύ 
των εταιριών του χώρου παρατηρείται 
έντονη μάχη για τη διεκδίκηση μεριδίων, 
γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην κα-
τάταξη της πρώτης πεντάδας. Σκληραί-
νει ο ανταγωνισμός μεταξύ των διεθνών 
κατασκευαστών, ενώ από τους Έλληνες 
κατασκευαστές οι Πλαίσιο, Info-quest 
και Multirama βάζουν όλες τους τις δυ-
νάμεις για να ανταποκριθούν στις απαι-
τήσεις των δύσκολων καιρών. Από τους 
συγκεκριμένους, η Πλαίσιο συνεχίζει να 
διατηρεί την παρουσία της στην πρώ-
τη πεντάδα του συνόλου των πωλήσε-
ων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αναλυ-
τικά, για ένα ακόμη τρίμηνο η Hewlett 
Packard είναι πρώτη στις πωλήσεις στα-
θερών και φορητών ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών με μερίδιο 26,8% και αύξη-
ση 61,6%. Ακολουθεί η Acer με μερίδιο 
14,1% και αύξηση 72,3%, η Toshiba με 
μερίδιο 10,6% και αύξηση 30,6%, η Dell 
με μερίδιο 8,6% και αύξηση 41% και η 

Πλαίσιο με μερίδιο 7,5% και μείωση πω-
λήσεων κατά 14,8%.

Στους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές που αποτελούν την αιχμή του δό-
ρατος στην αγορά της πληροφορικής, η 
μάχη μαίνεται μεταξύ των διεθνών κα-
τασκευαστών: Hewlett Packard, Acer, 
Asus, Toshiba και Dell. Όπως τονίζουν 
οι αναλυτές της IDC, η αγορά των φο-
ρητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στην 
Ευρώπη, αλλά και την περιοχή της Μέ-
σης Ανατολής και Αφρικής, αναπτύσσε-
ται ραγδαία παρά την οικονομική επιβρά-
δυνση. Παρά την οικονομική στενότητα 
των καταναλωτών, η συγκεκριμένη κα-
τηγορία ειδών τεχνολογίας συνεχίζει να 
οδηγεί την κούρσα ανάπτυξης της αγο-
ράς των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στα 
πλεονεκτήματα αυτών των προϊόντων 
περιλαμβάνεται εκτός από το ελκυστικό 
μέγεθος, το βάρος αλλά και το προσιτό 
κόστος, ειδικά για τους νέους σε ηλικία 
χρήστες. Επίσης, τα χαρακτηριστικά που 
διαθέτουν πλέον οι φορητοί ηλεκτρονι-
κοί υπολογιστές, τους καθιστούν ιδιαίτε-
ρα αξιόπιστους για τους πιο απαιτητικούς 
και επαγγελματίες χρήστες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της IDC, 
στο 1ο τρίμηνο του 2009 στην Ελλάδα 
πωλήθηκαν 208.073 φορητοί ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές έναντι 131.224 τεμα-
χίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ση-
μειώνοντας αύξηση κατά 58,6%. Ηγετικό 
μερίδιο κατέχει η Hewlett Packard και 
ακολουθούν οι Acer, Toshiba, Dell και 
Sony. Ειδικότερα, η Hewlett Packard 
στο 1ο τρίμηνο του 2009 στις πωλήσεις 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
είχε μερίδιο 31,3% και αύξηση 128,1%, 
η Acer είχε μερίδιο 20,1% και αύξηση 
64%, η Toshiba είχε μερίδιο 15,9% και 
αύξηση 30,6%, η Dell μερίδιο 8,9% και 
αύξηση 180% και η Sony εμφάνισε με-
ρίδιο 6,2% και αύξηση 21,1%.

Το γεγονός, ότι στην Ελλάδα η διείσδυση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικά 

των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι 

ακόμη σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την 

υπόλοιπη Ευρώπη, αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για την πορεία της αγοράς



Αύξηση 19,1% στην Ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών το 1ο τρίμηνο του 2009 
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Κατασκευαστής 1o τρίμηνο  Μερίδιο  1o τρίμηνο  Μερίδιο % Μεταβολής
 2008 Αγοράς 2009 Αγοράς

Hewlett-Packard 51.932 19,73% 83.923 26,77% 61,60%

Acer 25.672 9,75% 44.242 14,11% 72,34%

Toshiba 25.394 9,65% 33.164 10,58% 30,60%

Dell 19.026 7,23% 26.830 8,56% 41,02%

Πλαίσιο 27.644 10,50% 23.553 7,51% -14,80%

Sony 10.682 4,06% 12.943 4,13% 21,17%

e-shop 9.544 3,63% 11.979 3,82% 25,51%

Fujitsu Siemens 14.677 5,58% 10.142 3,23% -30,90%

Multirama 6.550 2,49% 9.900 3,16% 51,15%

Info-quest 7.770 2,95% 5.850 1,87% -24,71%

Άλλοι κατασκευαστές 64.341 24,44% 51.001 16,27% -20,73%

Σύνολο 263.232 100% 313.527 100% 19,11%

Πίνακας 1. Κορυφαίοι 10 προμηθευτές στην κατηγορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Servers στην Ελλάδα το 1ο τρίμηνο του 2009, 
Πηγή: IDC EMEA, 1ο τρίμηνο 2009 - Τελικά Αποτελέσματα

Κατασκευαστής 1o τρίμηνο  Μερίδιο  1o τρίμηνο  Μερίδιο % Μεταβολής
 2008 Αγοράς 2009 Αγοράς

Hewlett-Packard 28.808 21,95% 65.712 31,58% 128,10%

Acer 25.537 19,46% 41.880 20,13% 64,00%

Toshiba 25.394 19,35% 33.164 15,94% 30,60%

Dell 6.614 5,04% 18.518 8,90% 179,98%

Sony 10.682 8,14% 12.941 6,22% 21,15%

Fujitsu Siemens 10.942 8,34% 7.662 3,68% -29,98%

Πλαίσιο 7.236 5,51% 6.378 3,07% -11,86%

Asus 178 0,14% 4.227 2,03% 2.274,72%

LG Electronics 4.137 3,15% 4.131 1,99% -0,15%

Multirama 1.605 1,22% 3.250 1,56% 102,49%

Άλλοι κατασκευαστές 10.091 7,69% 10.210 4,91% 1,18%

Σύνολο 131.224 100% 208.073 100% 58,56%

Πίνακας 2. Κορυφαίοι 10 προμηθευτές στην κατηγορία Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα το 1ο τρίμηνο του 2009, 
Πηγή: IDC EMEA, 1ο τρίμηνο 2009 - Τελικά Αποτελέσματα




