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Σύμφωνα με τους αναλυτές της IDC, 
η τρέχουσα οικονομική κρίση είναι 

ισχυρή και πλήττει ιδιαίτερα τις χώρες της 
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες 
εμφανίζουν σημαντικές εγγενείς αδυνα-
μίες. Όπως επισημαίνεται, παρατηρείται 
πάγωμα των επενδύσεων στην Πληρο-
φορική. Οι επιχειρήσεις στρέφονται στην 
καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων 
τεχνολογικών πόρων. Αναφορικά με το 
ρυθμό δαπανών για Πληροφορική, οι 
αναλυτές της IDC εκτιμούν (Ιανουάριος 
2009) ότι παγκοσμίως το 2009 θα κινη-
θεί με αύξηση 0,5%, το 2010 θα ανέβει 
στο 4,4%, το 2011 θα διαμορφωθεί στο 
5,9% και το 2012 θα κινηθεί στο 6,2%, 
Πίνακας 1.

Δυστυχώς από το σύνολο της παγκό-
σμιας αγοράς, οι χώρες της Νοτιο-Ανα-
τολικής Ευρώπης το 2009 προβλέπεται 
να εμφανίσουν αρνητικό ρυθμό δαπα-
νών για τον  κλάδο της Πληροφορι-
κής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC, 
το 2008 ο ρυθμός ανάπτυξης δαπανών 
Πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη δι-
αμορφώθηκε στο 4,3%, στην Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη στο 12,5%, στη 
Μέση Ανατολή και Αφρική στο 13,5% 
και στην περιοχή ΕΜΕΑ διαμορφώθηκε 
στο 6,2%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για 
το 2009, προτού ξεσπάσει η οικονομική 
κρίση ο ρυθμός ανόδου δαπανών Πλη-
ροφορικής αναμενόταν να φτάσει στο 
3,9% στη Δυτική Ευρώπη, στο 15,9% 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 
στο 12,4% στη Μέση Ανατολή και Αφρι-
κή και στο 6,1% στην περιοχή ΕΜΕΑ. 

Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης 
οδήγησε σε αναθεώρηση των προβλέ-
ψεων σύμφωνα με τις οποίες το 2009 ο 
ρυθμός ανάπτυξης των δαπανών Πλη-
ροφορικής στη Δυτική Ευρώπη προβλέ-
πεται να φτάσει στο 1,2%, στην Κεντρική 
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Η αγορά Πληροφορικής στη Νοτιο-Ανατολική  

Δυτική Ευρώπη 4,3% 3,9% 1,2%

Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη 12,5% 15,9% 9,4%

Μέση Ανατολή και Αφρική 13,5% 12,4% 8,5%

ΕΜΕΑ 6,2% 6,1% 2,8%

Πίνακας 1. Πρόβλεψη Ανάπτυξης Δαπανών Πληροφορικής, Πηγή: IDC, Ιανουάριος 2009

Περιοχή Δαπάνες Πληροφορικής - Πρόβλεψη Ανάπτυξης (%)

 2008 2009  2009
  πριν την κρίση μετά την κρίση
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και Ανατολική Ευρώπη στο 9,4%, στη 
Μέση Ανατολή και Αφρική στο 8,5% και 
στην περιοχή ΕΜΕΑ στο 2,8%. Ειδικότε-
ρα, περικοπές θα σημειωθούν σε επεν-
δύσεις που αφορούν νέα προϊόντα και 
εφαρμογές, εξοπλισμό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, servers, επιχειρησιακές 
εφαρμογές, αναβάθμιση σε εφαρμογές 
αυτοματισμού γραφείου και λειτουργι-
κών συστημάτων και τέλος στα κέντρα 
υποστήριξης και εξυπηρέτησης. Οι ανα-
λυτές της IDC ήταν σαφείς, ότι οι δαπά-
νες για Πληροφορική θα περιοριστούν 
αρκετά κατά το 2009 διεθνώς. Στο πλαί-
σιο αυτό, νέα τροπή παίρνει το πλάνο 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των 
ελληνικών επιχειρήσεων που ήδη δρα-
στηριοποιούνται στην ευρύτερη περιο-
χή των Βαλκανίων. Σύμφωνα με στοιχεία 
των εταιρειών, περίπου το 2,5% - 3% 
του συνόλου των ελληνικών επιχειρή-
σεων πληροφορικής έχουν αναπτύξει 
δράση στο εξωτερικό. Η πλειοψηφία αυ-
τών βρίσκεται στα Βαλκάνια. Σε απόλυ-
τα νούμερα υπολογίζεται πως πρόκειται 
για 50 - 60 μικρές, μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις.

Αναφορικά με τη δυναμική της αγοράς 
Πληροφορικής στη Σλοβενία, Κροα-
τία, Σερβία, Σκόπια, Βοσνία-Ερζεγοβί-
νη, Μαυροβούνιο, οι αναλυτές της IDC 

επισημαίνουν πως υψηλότερες επιδό-
σεις αναμένεται να εμφανίσουν η Σερ-
βία και το Μαυροβούνιο. Ακολουθούν 
τα Σκόπια, η Κροατία, η Βοσνία-Ερζεγο-
βίνη και η Σλοβενία. Υψηλότερες επιδό-
σεις σε δαπάνες το 2009 θα εμφανίσει η 
αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(15,6%), το λογισμικό (13,2%), οι υπηρε-
σίες (14,1%), και ακολουθούν το storage 
(7,8%) και τα δίκτυα (3,9%). Αρνητικό 
ρυθμό δαπανών εμφανίζει η αγορά των 
servers. Το 2010 η αγορά των servers 
υπολογίζεται να κινηθεί πιο δυναμι-
κά, εμφανίζοντας άνοδο δαπανών κατά 
5,6%. Στο 14,8% θα κινηθούν οι δαπά-
νες για λογισμικό, στο 13% για υπηρε-
σίες, στο 12,3% για storage, στο 12,9% 
για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η αγο-
ρά της Βουλγαρίας, η οποία εμφανίζει 
αύξηση δαπανών για την Πληροφορι-
κή τόσο το 2009 με πρόβλεψη της τάξης 
του 20%, όσο και το 2010 με 22%. Σύμ-
φωνα με τους αναλυτές της IDC, πρόκει-
ται για μία ανώριμη ακόμη τεχνολογικά 
αγορά, στην οποία οι δαπάνες για ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές είναι πολύ πιο 
ισχυρές σε σύγκριση με άλλους τομείς 
όπως οι υπηρεσίες, το λογισμικό και οι 
επενδύσεις σε δίκτυα. 
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για την αγο-

ρά της Ρουμανίας. Το 72% των δαπα-
νών σε Πληροφορική στη συγκεκριμέ-
νη αγορά αφορά τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, το 18% τις υπηρεσίες και 
10% το λογισμικό. Από το σύνολο των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών το 53,3% 
των δαπανών αφορούν σταθερούς ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές, το 44,9% φο-
ρητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
το 1,8% servers. Για το 2009 η συγκεκρι-
μένη αγορά προβλέπεται, ότι θα επη-
ρεαστεί από την τρέχουσα οικονομική 
κρίση. Αναμένεται βελτίωση της κατά-
στασης το 2010. Αυτό θα έχει ως απο-
τέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού. 
Στην αγορά λογισμικού της Ρουμανίας το 
41% των δαπανών αφορά εφαρμογές, το 
40% αφορά υποδομές συστημάτων και 
το 19% αφορά άλλες εφαρμογές. Στον 
τομέα των υπηρεσιών, οι αναλυτές της 
IDC προβλέπουν πως τη μερίδα του λέ-
οντος κατέχει το system integration και 
ακολουθούν οι υπηρεσίες outsourcing, 
υποστήριξης, εκπαίδευσης και παραμε-
τροποίησης εφαρμογών.

Εκτιμήσεις για την Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, ρυθμό ανάπτυξης που δεν 
θα ξεπεράσει το 2,5%, αναμένεται να 
παρουσιάσουν φέτος οι δαπάνες πληρο-
φορικής. Σύμφωνα με την IDC, το 2008 
οι δαπάνες στην ελληνική αγορά πλη-
ροφορικής διαμορφώθηκαν σε περίπου 
€2,58 δις. Για το 2009 υπολογίζεται να 
φτάσουν τα €2,66 δις. Η αγορά λογισμι-
κού αναμένεται να παρουσιάσει μεγα-
λύτερη ανάπτυξη συγκριτικά με άλλους 
επιμέρους κλάδους της Πληροφορικής, 
με ρυθμό από 3% έως 5,5%, με βάση 
τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Ο τομέας 
των υπηρεσιών Πληροφορικής αναμέ-
νεται να παρουσιάσει ανάπτυξη από 
2% έως 2,5%. Μεγαλύτερη ανάπτυξη, 
η οποία θα πλησιάσει το 4%, προβλέπει 

Ευρώπη

Αναφορικά με το ρυθμό δαπανών για τεχνολογία 

παγκοσμίως, το 2009 θα κινηθεί στο 0,5%, 

το 2010 στο 4,4%, το 2011 θα διαμορφωθεί 

στο 5,9% και το 2012 θα κινηθεί στο 6,2%

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009
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Η αγορά Πληροφορικής στη Νοτιο-Ανατολική  Ευρώπη

η IDC για την Ελληνική αγορά Πληρο-
φορικής από το 2010 αλλά και το 2011,
Διάγραμμα 1.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι επιχειρή-
σεις στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να 
επενδύουν στην Πληροφορική, προ-

χωρώντας όμως μόνο στις απαραίτητες 
αναβαθμίσεις και προμήθειες, καθώς με-
ταφέρουν τα σχέδια τους για μεγαλύτε-
ρες επενδύσεις την επόμενη χρονιά ή και 
το 2011. Αναφορικά με την αγορά των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στον το-
μέα των σταθερών Ηλεκτρονικών Υπο-

λογιστών θα υπάρξει συρρίκνωση, ενώ 
ο τομέας των φορητών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών συνεχίζει να αναπτύσσεται 
με αρκετά υψηλούς ρυθμούς λόγω της 
υψηλής ζήτησης από πλευράς κατανα-
λωτών αλλά και επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, οι πωλήσεις ηλεκτρονικών 
υπολογιστών γραφείου θα σημειώσουν 
πτώση κατά 8,4% σε αντίθεση με τους 
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
που υπολογίζεται να σημειώσουν αύ-
ξηση πωλήσεων κατά μέσο όρο γύρω 
στο 20%, λιγότερο βέβαια σε σύγκριση 
με τα προηγούμενα οικονομικά τρίμη-
να. Μάλιστα, στη σημερινή οικονομική 
συγκυρία, στο πλαίσιο περικοπής εξό-
δων, οι διευθύνσεις των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων θα επιδιώξουν την επιμή-
κυνση του κύκλου ζωής των συγκεκρι-
μένων μηχανημάτων. Σύμφωνα με την 
IDC, οι επιχειρήσεις, που θα αναβάλουν 
τις αγορές λόγω της κρίσης, είναι πιθα-
νό να αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες 
σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
γραφείου με φορητούς ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, Διάγραμμα 2.

Σχετικά με την πορεία των πωλήσεων 
servers στην ελληνική αγορά, τονίζεται 
πως η συνολική αξία των servers ανα-
μένεται επίσης να μειωθεί κατά 0,7% το 
2009. Στις μεγάλες επιχειρήσεις σημαντι-
κό ρόλο στην τελική τους επιλογή παίζει 
ο περιορισμός του κόστους. Παράλληλα 
ζητήματα, όπως η υιοθέτηση της πράσι-
νης τεχνολογίας αναμένεται να επηρεά-
σουν τη συγκεκριμένη αγορά. Ωστόσο, 
όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της IDC, 
η αποκατάσταση των απωλειών για την 
αγορά των servers αναμένεται να είναι 
γρήγορη, αν η κρίση διαρκέσει μέχρι το 
τέλος του 2009. Στη συνέχεια, το 2010 
αναμένεται υψηλή ανάπτυξη των επεν-
δύσεων σε αυτή την κατηγορία.

Υψηλότερες επιδόσεις αναμένεται να εμφανίσουν 

η Σερβία και το Μαυροβούνιο. 

Ακολουθούν  τα Σκόπια, η Κροατία, 

η Βοζνία-Ερζεγοβίνη και η Σλοβενία
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Στην κατηγορία των μεσαίων συστημά-
των, οι επενδύσεις θα πραγματοποιη-
θούν μόνο σε κρίσιμες περιπτώσεις ή 
περιπτώσεις αντικατάστασης, ενώ οι επι-
χειρήσεις θα προσπαθήσουν να ανα-

βάλουν τα μη επείγοντα προγράμματα 
για το 2010 ή ακόμα και το 2011. Στον 
αντίποδα, η λεγόμενη high-end αγορά 
servers, είχε δύο εξαιρετικά καλά έτη, το 
2007 και το 2008. Στην παρούσα φάση, 

αυτή η αγορά εξαρτάται αποκλειστικά 
από τις μεγάλης κλίμακας προσφορές 
και τα προγράμματα Πληροφορικής που 
δεν αναμένεται να εμφανιστούν για τα 
επόμενα δύο έτη.

Η αγορά των αποθηκευτικών συστημά-
των - storage στη χώρα μας αναμένε-
ται επίσης να μειωθεί τα επόμενα έτη, 
σημειώνοντας πτώση 5% το 2009. Οι 
επιχειρήσεις στρέφονται σε λύσεις, που 
θα τις βοηθήσουν να αξιοποιήσουν στο 
μέγιστο βαθμό την υπάρχουσα αποθη-
κευτική τους ισχύ.

Στην αγορά των εκτυπωτών, οι επιχει-
ρήσεις - πελάτες θα κοιτάξουν προς τα 
πλήρη οφέλη των πολύμηχανημάτων 
(multifunctional - MFP) και υπολογίζεται, 
ότι θα αντικαταστήσουν την παλιά εγκα-
τεστημένη βάση των εκτυπωτών τους. 
Οι έγχρωμες εκτυπώσεις συνεχίζουν να 
παραμένουν αρκετά ισχυρές δεδομέ-
νου, ότι οι μειώσεις τιμών καθιστούν τα
προϊόντα ανταγωνιστικότερα, Διάγραμμα 
3. Και σε αυτή την κατηγορία η πράσινη 
τεχνολογία θα καθορίσει σημαντικά τις 
τελικές επιλογές των επιχειρήσεων.

Μεγαλύτερη ανάπτυξη, 

η οποία θα πλησιάσει 

το 4%, προβλέπει

η IDC για την 

Ελληνική αγορά 

Πληροφορικής από το 

2010 αλλά και το 2011

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009
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