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Η εφαρμογή μιας σταθερής μακρο-
οικονομικής πολιτικής σε συνδυα-

σμό με την αποτε λεσματική στρατηγική 
αντιμετώπισης κρίσεων από την πλευρά 
των επιχειρήσεων του κλάδου των νέων 
τεχνολογιών είναι μερικοί από τους πα-
ράγοντες που θα καθορίσουν το μέγε-
θος και την ένταση της ύφεσης κατά την 
τρέχουσα, αλλά και την επόμενη οικο-
νομική χρήση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του European 
Information Technology Observatory 

(EITO) η ύφεση που πλήττει και τον κλά-
δο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών δείχνει να ρηχαίνει κατά το 
2011 και συνεχίζει (σε μικρότερο βαθμό) 
και το 2012 σε σύγκριση με τις προηγού-
μενες οικονομικές χρήσεις.
Αναλυτικά, η αξία της ελληνικής αγοράς 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ) κατά το 2011 διαμορφώνε-
ται στα €7,954 δις, εμφανίζοντας μείωση 
της τάξης του 5,3%, ενώ το 2012 η αξία 
της αγοράς υπολογίζεται να διαμορφω-
θεί στα €7,916 δις μειωμένη κατά 0,5%, 
Διάγραμμα 1. 

Είναι αξιοσημείωτο πως το κύμα της ύφε-
σης κατά τις προηγούμενες οικονομικές 
χρήσεις και ειδικότερα κατά την περίοδο 
2009 και 2010 ήταν πολύ μεγαλύτερο και 
κυμάνθηκε στο -7,2% και -9,8% αντίστοι-

Έξοδος από την κρίση το 2012 για την αγορά  
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  Oι εκτιμήσεις του ΕΙΤΟ για τη φετινή αλλά 
και την επόμενη χρήση δείχνουν πως τα 

προβλήματα παραμένουν, ωστόσο μειώνεται 
η έντασή τους   
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Διάγραμμα 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε δις €, * εκτίμηση, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC & GfK, επεξερ-

γασία ΣΕΠΕ, 6/2011
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χα. Συνεπώς οι εκτιμήσεις του ΕΙΤΟ για τη 
φετινή αλλά και την επόμενη χρήση δεί-
χνουν πως τα προβλήματα παραμένουν, 
ωστόσο μειώνεται η έντασή τους, γεγονός 
που πρέπει να εκμεταλλευτούν σωστά οι 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ώστε να κα-
τορθώσουν να αντιστρέψουν το αρνητικό 
κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις θετικές προ-
βλέψεις. Οι επιδόσεις ωστόσο των οικο-
νομικών χρήσεων 2008, 2009 προϋπο-
θέτουν πολύ δουλειά και χρόνο.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του ΕΙΤΟ, η 
ελληνική οικονομία υποβοηθείται από 
την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, με στόχο αρχικά να 
συνεχίσει να υπάρχει και κατόπιν να ανα-
κάμψει. Ο κλάδος ΤΠΕ, παρά τις δυσκο-
λίες, συνεχίζει να αντιπροσωπεύει ση-
μαντικό ποσοστό επί του Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος και η δυναμική του 
είναι αδιαμφισβήτητη. Οι αναλυτές του 
ΕΙΤΟ, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία, δι-
αβλέπουν πως υπάρχουν υπο-κλάδοι 
στην αγορά των νέων τεχνολογιών, οι 
οποίοι θα εμφανίσουν θετικό πρόσημο 
και μπορούν να αποτελέσουν νησίδες 
ανάπτυξης που είναι και το ζητούμενο 
στη χώρα μας.

Ανάκτηση χαμένου εδάφους
Ειδικότερα οι servers, το storage, τα 
workstations, το λογισμικό, η κινητή τη-
λεφωνία και οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
είναι μερικοί από τους τομείς που αντι-
στέκονται σθεναρά στην κρίση. Από το 
σύνολο του κλάδου ΤΠΕ, η αξία της αγο-
ράς πληροφορικής κατά το 2011 υπολο-
γίζεται να έχει απώλειες της τάξης του 
7,8% φτάνοντας το 2011 τα €1,527 δις 
και το 2012 οι απώλειες υπολογίζονται 
όχι μόνο να καλυφθούν αλλά και να δώ-
σουν τη θέση τους σε ανάπτυξη της τά-
ξης του 7%, με την αξία της αγοράς να 
φτάνει το 2012 στα €1,635 δις. Η αγο-

ρά εξοπλισμού το 2011 θα έχει μείωση 
19,2%, ενώ το 2012 η αγορά θα κινηθεί 
θετικά με αύξηση 14,9%. Η αγορά λο-
γισμικού εκτιμάται ότι θα κινηθεί θετικά 
τόσο το 2011 όσο και το 2012 με αύξη-
ση 1,9% και 3,3% αντίστοιχα. Η αγορά 
Υπηρεσιών Πληροφορικής το 2011 θα 
έχει οριακή μείωση 0,7%, ενώ το 2012 
θα έχει αύξηση 2,4%. Η αξία της αγοράς 
εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών το 2011 θα 
διαμορφωθεί στα €1,292 δις και το 2012 
στα €1,266 δις, σημειώνοντας αύξηση 

κατά 0,6% και μείωση κατά 1,9% αντί-
στοιχα. Η αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνί-
ας το 2011 θα διαμορφωθεί στα €5,135 
δις και το 2012 στα €5,135 δις, σημειώ-
νοντας μείωση κατά 5,9% το 2011 και 
μείωση κατά 2,3% το 2012, Πίνακας 1. 

Αγορά Εξοπλισμού
Η ελληνική αγορά ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών μειώθηκε περισσότερο από 
25% τόσο σε όγκο, όσο και αξία από 
το 2008 μέχρι το 2010, καθώς οι πωλή-

Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2008-
2009

2009-
2010*

2010*-
2011*

2011*-
2012*

Εξοπλισμός (Hardware) 1.039 865 673 544 625 -16,7% -22,1% -19,2% 14,9%

Λογισμικό (Software) 276 271 267 272 281 -2,0% -1,6% 1,9% 3,3%

Υπηρεσίες Πληροφορικής 772 749 716 711 729 -3,0% -4,3% -0,7% 2,4%

Πληροφορική 2.087 1.885 1.656 1.527 1.635 -9,7% -12,1% -7,8% 7,0%

Εξοπλισμός 
Τηλεπικοινωνιών

1.444 1.407 1.283 1.292 1.266 -2,5% -8,8% 0,6% -1,9%

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας 6.504 6.017 5.460 5.135 5.015 -7,5% -9,3% -5,9% -2,3%

Τηλεπικοινωνίες 7.948 7.424 6.743 6.427 6.281 -6,6% -9,2% -4,7% -2,3%

Σύνολο κλάδου ΤΠΕ 10.035 9.309 8.399 7.954 7.916 -7,2% -9,8% -5,3% -0,5%

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε εκατ. €, * εκτίμηση, Πηγή: EITO σε συνεργασία με Idate, IDC, PAC & 

GfK, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2011
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σεις ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο 
στους οικιακούς καταναλωτές όσο και 
στις επιχειρήσεις περιορίστηκε σημαντι-
κά. Πέρυσι, οι πωλήσεις των φορητών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών μειώθηκαν 
κατά 27,2% σε σύγκριση με το 2009, ενώ 
οι πωλήσεις των σταθερών ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών μειώθηκαν κατά από 
22,6%. Οι πολλαπλές αυξήσεις του ΦΠΑ 
στη διάρκεια του έτους σε συνδυασμό με 
την άνοδο της ανεργίας και τις περικοπές 
μισθών για εργαζομένους στο δημόσιο 
τομέα (που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 
ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού Ελ-
λήνων) περιόρισαν σημαντικά την αγο-
ραστική δύναμη σε όλους τους τελικούς 

χρήστες το 2010. Παράλληλα, τα σο-
βαρά προβλήματα με το χρέος της κυ-
βέρνησης επιβράδυναν και σε μερικές 
περιπτώσεις ανέστειλαν τη διεξαγωγή 
των δημόσιων διαγωνισμών (σημαντι-
κό μέρος των οποίων έχουν μετατεθεί 
για το μέλλον), γεγονός που έχει επηρε-
άσει σημαντικά και τον ιδιωτικό τομέα. 
Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί 
και στην εντεινόμενη αδυναμία του ιδι-
ωτικού τομέα για εξεύρεση κεφαλαίων 
και χρηματοδότηση των επιχειρηματι-
κών του δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι 
πωλήσεις τόσο των φορητών όσο και 
των σταθερών ηλεκτρονικών υπολογι-
στών ανακάμπτουν σημαντικά κατά την 

επόμενη οικονομική χρήση, παρουσιά-
ζοντας άνοδο κατά 14,9% έναντι πτώσης 
κατά 19,2% κατά την προηγούμενη χρή-
ση. Μοναδική εξαίρεση είναι τα φωτο-
αντιγραφικά μηχανήματα, μια αγορά η 
αξία της οποίας προβλέπεται να συρρι-
κνωθεί κατά 37,2% το 2012. 

Αγορά Λογισμικού
Παρά τις ισχυρές πιέσεις που έχει δεχτεί 
συνολικά ο κλάδος των νέων τεχνολο-
γιών στην Ελλάδα, η αγορά λογισμικού 
παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, αν και 
έχει καταγράψει απώλειες από το 2008 
έως το 2010. Το 2011 η αγορά λογισμι-
κού αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 
κατά 1,9% και το 2012 συνεχίζεται αυτή 
η τάση με αύξηση 3,3%. Οι δαπάνες για 
ERM, CRM, SCM, διαχείρισης περιεχο-
μένου και άλλες εφαρμογές σημείωσαν 
μικρή αύξηση, σε σχέση με τις προη-
γούμενες χρήσεις, ωστόσο αντικατοπτρί-
ζουν την τάση της αγοράς. Οι εφαρμο-
γές λογισμικού (ανάπτυξη εφαρμογών 
και εργαλείων) αποτελούν μια αξιόλογη 
λύση για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέ-
ρονται και επενδύουν στη μείωση του 
λειτουργικού κόστους και στη βελτίω-
σή της αποδοτικότητας. (π.χ. βελτιστο-
ποίηση διαδικασιών, αυτοματοποίηση, 
βάσεις δεδομένων, εργαλεία διαχείρι-
σης και ανάλυσης). Από την άλλη πλευ-
ρά, η αξία του λογισμικού συστημάτων 
μειώθηκε κατά 1,9% παρά τις προκλή-
σεις, όπως η “έκρηξη των δεδομένων” 
και ο πολλαπλασιασμός των απειλών 
κατά της ασφάλειας. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι η αγορά αυτή θα παρουσιάσει αύ-
ξηση κατά 2,9% το 2011 και κατά 4,7% 
το 2012, γεγονός που θα οφείλεται στην 
υψηλότερη ζήτηση για λογισμικό εικο-
νικού περιβάλλοντος (virtualization), 
αποθήκευσης, καθώς και για εφαρμο-
γές ασφάλειας.

Έξοδος από την κρίση το 2012 για την αγορά Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
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Αγορά Υπηρεσιών 
Πληροφορικής 
Το οικονομικό περιβάλλον της χώρας έχει 
αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε υπηρεσί-
ες πληροφορικής. Το 2010 οι δαπάνες 
για υπηρεσίες πληροφορικής στην Ελ-
λάδα μειώθηκαν κατά 4,3%, λόγω της 
χαμηλότερης ζήτησης για έργα με γνώ-
μονα τις υπηρεσίες. Αντίστοιχα κινήθηκε 
και η αγορά των υπηρεσιών outsourcing 
καθώς μειώθηκε η ζήτηση για ανάθεση 
σε τρίτους. Το 2011 αναμένεται η αγορά 
υπηρεσιών να έχει οριακή πτώση (-0,7%), 
ωστόσο ορισμένα τμήματα θα παρουσι-
άσουν μικρή αύξηση, καθώς οι εταιρείες 
θα συνεχίζουν να επενδύουν σε λύσεις 
για περιορισμό του κόστους λειτουργί-
ας τους. Το 2012 η αγορά θα επιστρέψει 
στην ανάκαμψη παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 2,4%. Οι προοπτικές για την αγορά 
Business Process Outsourcing είναι σα-
φώς καλύτερες, καθώς προβλέπεται αύ-
ξηση κατά 3% το 2011 και κατά 3,9% το 
2012 (σε σύγκριση με 1,8% το 2010). Η 
ανάπτυξη θα προέλθει από μεγαλύτερη 
ζήτηση για δημόσιες συμβάσεις, Χρημα-
τοοικονομικές/ Λογιστικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού.

Αγορά Τηλεπικοινωνιών 
Η Ελλάδα υπέστη τη δεύτερη συνεχό-
μενη ετήσια πτώση της στην αγορά τη-
λεπικοινωνιακού εξοπλισμού, γεγονός 
που επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την 
κατάσταση στο συγκεκριμένο κλάδο. Η 
μακροοικονομική κατάσταση της χώρας, 
καθώς και η μη εκπλήρωση της κυβερ-
νητικής υπόσχεσης για τη δημιουργία 

ενός ευρύτατου δικτύου υποδομών οπτι-
κών ινών (FTTH) έχουν επιβαρύνει ση-
μαντικά τον κλάδο των τηλεπικοινωνι-
ών. Όπως τονίζουν οι αναλυτές του ΕΙΤΟ 
έπειτα από ένα πολύ δύσκολο 2009, η 
ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας έθε-
σε ως στόχο να παρουσιάσει αύξηση τις 
επόμενες χρονιές. Το 2010 παρουσίασε 
αύξηση 11,2% και αναμένεται να είναι το 
ίδιο και το 2011. Στο στόχο αυτό σημα-
ντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι έξυ-
πνες συσκευές, η διείσδυση των οποίων 
εξακολουθεί να υστερεί στην ελληνική 
αγορά έναντι άλλων ευρωπαϊκών χω-
ρών. Το γεγονός αυτό αφήνει περιθώρια 
για την επέκταση της αγοράς το 2012, 
οπότε προβλέπεται πως στην Ελλάδα θα 
πωληθούν 4,4 εκατ. κινητά τηλέφωνα.

Οι υπηρεσίες τηλεφωνίας το 2011 θα 
παρουσιάσουν μείωση κατά 5,9% και 
το 2012 μείωση κατά 2,3%. Η αγορά 
σταθερής τηλεφωνίας θα παρουσιάσει 
μείωση τόσο το 2011, όσο και το 2012 
(-12,8% και -9,8% αντίστοιχα), ενώ αντί-
θετα οι υπηρεσίες πρόσβασης στο δι-
αδίκτυο αναμένεται να παρουσιάσουν 
αύξηση και τις δύο οικονομικές χρήσεις 
(1,8% και 7,7% αντίστοιχα). Η αγορά κι-
νητής τηλεφωνίας θα παρουσιάσει μεί-
ωση κατά 6,3% το 2011 και κατά 3,8% 
το 2012. Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζε-
ται από το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης 
των πολλαπλών καναλιών και των υπη-
ρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης (πε-
ρίπου 10%) και το χαμηλό ποσοστό των 
ψηφιακών νοικοκυριών (25%). Σήμερα, η 
Ελλάδα αριθμεί πλέον τέσσερις υπηρε-
σίες IPTV, αλλά η υψηλή εξάρτηση από 
την επίγεια αναλογική τηλεόραση είναι 
τόσο μεγάλη που ακόμη καθυστερεί η 
ανάπτυξη IPTV. Το 2012 εκτιμάται, ότι ο 
ρυθμός ανάπτυξης της συνδρομητικής 
τηλεόρασης θα φτάσει το 23,6%.
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  Το 2012, οπότε προβλέπεται 
πως στην Ελλάδα θα πωληθούν 4,4 εκατ. 

κινητά τηλέφωνα   


