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Νέε ς  Καταναλωτικέ ς  Τάσε ι ς  σ την Αγορά 
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O  ι παγκόσμιες δαπάνες στον κλάδο 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών αυξήθηκαν κατά 8% το 
2010, καταγράφοντας την ταχύτερη επέ-
κταση της αγοράς από το 2007, σύμφω-
να με τη μελέτη IDC's Worldwide Black 
Book IT Spending. Η ανάπτυξη αποδίδε-
ται στη ζήτηση για ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές και αναβάθμιση υποδομών, η 
οποία είχε προκύψει ως ανάγκη εδώ και 
δύο χρόνια, που όμως οι επιχειρήσεις 
είχαν μειώσει τις δαπάνες τους. Η Μέση 
Ανατολή, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η Λα-
τινική Αμερική και η Αφρική αναμένεται 
να παρουσιάσουν αύξηση των δαπα-
νών για πληροφορική - τηλεπικοινωνί-
ες πάνω από 10%, ενώ οι περισσότερο 
αναπτυγμένες αγορές όπως του Καναδά, 
των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Δυτικής 
Ευρώπης αναμένεται να αυξηθούν με 
ρυθμό του 6% το 2011.

Αναφορικά με τις επιδόσεις της αγοράς 
ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά το 4ο 
τρίμηνο του 2010, οι αναλυτές της IDC 
κάνουν λόγο για ήπια αποτελέσματα, 
επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ικανο-
ποιητική εικόνα από τις πωλήσεις της 
νέας γενιάς ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
που αναμένεται να αλλάξουν εντελώς 
τον καταναλωτικό χάρτη του κλάδου. 
Το 4ο τρίμηνο του 2010 οι πωλήσεις των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στην περι-
οχή της Ευρώπης - Μέσης Ανατολής και 
Αφρικής (ΕΜΕΑ) κατέγραψαν αύξηση 
κατά 2,4%, έναντι της πρόβλεψης για 
αύξηση πωλήσεων 4,3%. Συνολικά, το 
2010 οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών στην περιοχή ΕΜΕΑ εμφάνισαν 
αύξηση κατά 12,8% σε σύγκριση με το 
2009, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πε-
ρισσότερα από 110 εκατ. τεμάχια.

Από την άλλη πλευρά, στη Δυτική Ευ-
ρώπη παρατηρήθηκε χαμηλό ποσοστό 

ζήτησης για τους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές σε σύγκριση με τις αναδυόμε-
νες αγορές. Στη συγκεκριμένη περιοχή 
η ζήτηση εμφάνισε μείωση τουλάχιστον 
κατά 7% από χρονιά σε χρονιά. Εξαίρεση 
αποτέλεσε η περίοδος των γιορτών των 
Χριστουγέννων, οπότε και παρατηρήθη-
κε σημαντική αύξηση της ζήτησης για 
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
γεγονός που συνέβαλε σε συγκράτηση 
μιας ευρύτερης μείωσης στις πωλήσεις 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι πω-
λήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών για 
τους τελικούς καταναλωτές διαμορφώ-
θηκαν σε καλύτερο επίπεδο σε σύγκρι-
ση με τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών για επαγγελματική χρήση. Σε 
αυτό συνέβαλε και η κρίση που έπληξε 
και συνεχίζει να πλήττει ειδικά τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις.

Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και 
Αφρική εμφάνισαν ικανοποιητικό ρυθ-
μό αύξησης στις πωλήσεις ειδών νέας 
τεχνολογίας. Ειδικότερα, το 4ο τρίμη-
νο του 2010 οι πωλήσεις των φορητών 
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Ηλεκτρονικών Υπολογισ τών

ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ανα-
τολική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 27% 
έναντι πρόβλεψης 33,2%. Αύξηση ανα-
μένεται και στις πωλήσεις στην περιοχή 
της Αφρικής, μια αγορά που εκτιμάται ότι 
θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και τις 
επόμενες οικονομικές χρήσεις. Η μελέτη 
εκτιμά ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
που υποστηρίζουν τα νέα μέσα ενημέ-
ρωσης το 2011, θα αλλάξουν το τοπίο 
στην αγορά των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και κυρίως θα αλλάξουν τις συνή-
θειες των χρηστών καταναλωτών ειδών 
νέας τεχνολογίας. 

Εφαλτήριο το διαδίκτυο 
για την ανάκαμψη 
των πωλήσεων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Η κυριαρχία της τηλεόρασης, με τη μορ-
φή που την ξέρουμε μέχρι και σήμερα, 
ήταν το θέμα του προηγούμενου αιώνα, 
σύμφωνα με τους γκουρού της επικοι-
νωνίας. Πλέον το διαδίκτυο αλλάζει τα 
δεδομένα και η διάδραση κυριαρχεί. Ο 
κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών είναι συνηθισμένος να 
βιώνει γρήγορες εναλλαγές, όπου οι τε-
χνολογικές εξελίξεις διαδέχονται η μία 
την άλλη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
συσκευών και των λειτουργικών τους συ-
στημάτων και η αύξηση της διείσδυσης 
του διαδικτύου σηματοδοτούν αυτό που 
έπεται και κάποια στιγμή θα φτάσει και 
στην Ελλάδα, έστω και με καθυστέρηση.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν 
από τα αποτελέσματα που παρουσία-
σε η IDC, σχετικά με τις πωλήσεις ηλε-
κτρονικών υπολογιστών στη χώρα μας, 
είναι ποικίλα. Οι πωλήσεις ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών σημείωσαν σημαντική 
πτώση στο σύνολο του 2010. Η χειρό-
τερη επίδοση καταγράφηκε το 3ο τρί-
μηνο του 2010 (μείωση 40,4%), ενώ και 

στα δύο παραδοσιακά αποδοτικά τρί-
μηνα του έτους, δηλαδή στο 2ο και το 
3ο τρίμηνο, η μείωση στις πωλήσεις δι-
αμορφώθηκε στο 22,5% και στο 24,7% 
αντίστοιχα, αποτυπώνοντας το γενικότε-
ρο κακό κλίμα που εξαπλώθηκε και επι-
κρατεί στην ελληνική αγορά τεχνολογι-
κών καταναλωτικών ειδών. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο, νησίδες ελπίδας και προοπτικής 
αποτελούν οι νέες τεχνολογικές συσκευ-
ές που συνδυάζουν πολλαπλές εφαρ-
μογές και κυρίως αντιπροσωπεύουν τη 
σύγχρονη τάση για διαδικτυακές εφαρ-
μογές εν κινήσει. Είναι αξιοσημείωτος ο 
ανταγωνισμός που σημειώνεται μεταξύ 
των μεγάλων κατασκευαστών διεθνώς, 

 Το 4ο τρίμηνο του 2010 πωλήθηκαν 284.335 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές έναντι 377.786 
ηλεκτρονικών υπολογιστών το 4ο τρίμηνο 
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η έκφανση του οποίου αποτυπώνεται με 
έκδηλο τρόπο και στην ελληνική αγο-
ρά. Apple, Dell, Sony, Lenovo, Toshiba 
βλέπουν τα μερίδια τους να σημειώνουν 
αυξήσεις σε ένα ευρύτερα αρνητικό πε-
ριβάλλον, γεγονός που δείχνει την τάση 
της ζήτησης. Το 1ο τρίμηνο του 2011 
αναμένεται με ενδιαφέρον, προκειμένου 
να φανεί το βάθος αυτής της τάσης και 
κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμή-
σεις των διεθνών αναλυτών για κυριαρ-
χία των tablets pcs, netbooks, pads και 
των λεγόμενων “έξυπνων τηλεφώνων”. 

Ελλάδα: Πτώση στις πωλήσεις 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
το 4ο τρίμηνο 2010 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που πα-
ρουσίασε η IDC (preliminary results Q4 
2010), σχετικά με τις πωλήσεις ηλε-
κτρονικών υπολογιστών στη χώρα μας, 
το 4ο τρίμηνο του 2010 πωλήθηκαν 
284.335 ηλεκτρονικοί υπολογιστές ένα-
ντι 377.786 ηλεκτρονικών υπολογιστών 
το 4ο τρίμηνο του 2009, σημειώνοντας 
μείωση κατά 24,7%. Στην πρώτη θέση 
παρέμεινε η Hewlett-Packard με μερίδιο 
που έφθασε στο 24,9%, ακολούθησε η 
Acer με μερίδιο 12,1%, στην τρίτη θέση 
και με μερίδιο 10,2% η Toshiba, στην 
τέταρτη θέση βρέθηκε η Dell με μερί-
διο 9,6% και στην πέμπτη ήταν η Πλαί-
σιο Computers με μερίδιο 7,8%. Αύξηση 
μεριδίου είχε και η Lenovo που βρέθηκε 
με 6,6% στην έκτη θέση, ενώ πολύ κο-
ντά της η Sony με μερίδιο 6,5%. Η Apple 
ενισχύθηκε σημαντικά ανεβάζοντας το 
μερίδιο της στο 3,7% και με σημαντική 
άνοδο της τάξης του 63,9%, ενώ τη δε-
κάδα έκλεισαν το e-shop και η Fujitsu με 
μερίδια της τάξεως του 2,5%, Πίνακας 1. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι οι 
πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
σε επιχειρήσεις παρουσίασαν μείωση 

12,5% και διαμορφώθηκαν στα 114.855 
τεμάχια, όταν οι πωλήσεις ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών σε οικιακούς κατανα-
λωτές παρουσίασαν μείωση 31,2% και 
διαμορφώθηκαν στα 169.480 τεμάχια. 
Ειδικά στους φορητούς ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές που αποτελεί την πιο δη-
μοφιλή κατηγορία μεταξύ του κατανα-

λωτικού κοινού τα τελευταία χρόνια, πα-
ρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις. Οι 
πωλήσεις των φορητών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών που απευθύνονται στους 
επαγγελματίες χρήστες μειώθηκαν κατά 
6,9%, ενώ οι πωλήσεις που απευθύνο-
νται στους οικιακούς καταναλωτές μειώ-
θηκαν κατά 32%. 

Νέες Καταναλωτικές Τάσεις στην Αγορά Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών
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Πωλήσεις 4ο τρίμηνο 
2009

4ο τρίμηνο 
2010

% 
Μεταβολής

Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Σε Επιχειρήσεις 61.468 49.818 -19,0%

Σε Οικιακούς Καταναλωτές 48.840 35.004 -28,3%

Σύνολο Σταθερών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

110.308 84.822 -23,1%

Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Σε Επιχειρήσεις 69.842 65.037 -6,9%

Σε Οικιακούς Καταναλωτές 197.636 134.476 -32,0%

Σύνολο Φορητών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

267.478 199.513 -25,4%

Σύνολο Πωλήσεων 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

377.786 284.335 -24,7%

Πίνακας 2. Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker, 
prelim results - 4o Τρίμηνο 2010.

Κατασκευαστής 4ο τρίμηνο 
2009

Μερίδιο 
Αγοράς 

4ο τρίμηνο 
2010

Μερίδιο 
Αγοράς 

% 
Μεταβολής

Hewlett-Packard 77.334 20,5% 70.884 24,9% -8,3%

Acer Group 53.315 14,1% 34.401 12,1% -35,5%

Toshiba 32.408 8,6% 28.959 10,2% -10,6%

Dell 19.784 5,2% 27.242 9,6% 37,7%

Πλαίσιο Computers 39.784 10,5% 22.083 7,8% -44,5%

Lenovo 12.538 3,3% 18.648 6,6% 48,7%

Sony 35.100 9,3% 18.530 6,5% -47,2%

Apple 6.362 1,7% 10.430 3,7% 63,9%

e-shop 9.526 2,5% 7.208 2,5% -24,3%

Fujitsu 8.136 2,2% 7.047 2,5% -13,4%

Άλλοι Κατασκευαστές 83.499 22,1% 38.903 13,7% -53,4%

Σύνολο 377.786 100% 284.335 100% -24,7%
     Πίνακας 1. Κορυφαίοι 10 προμηθευτές στην κατηγορία Σταθερών και Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην 
Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker, prelim results - 4o Τρίμηνο 2010.




