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Έξοδος από την κρίση το 2012 για την αγορά

Η

εφαρμογή μιας σταθερής μακροοικονομικής πολιτικής σε συνδυασμό με την αποτε λεσματική στρατηγική
αντιμετώπισης κρίσεων από την πλευρά
των επιχειρήσεων του κλάδου των νέων
τεχνολογιών είναι μερικοί από τους παράγοντες που θα καθορίσουν το μέγεθος και την ένταση της ύφεσης κατά την
τρέχουσα, αλλά και την επόμενη οικονομική χρήση.

Oι εκτιμήσεις του ΕΙΤΟ για τη φετινή αλλά
και την επόμενη χρήση δείχνουν πως τα
προβλήματα παραμένουν, ωστόσο μειώνεται
η έντασή τους
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του European
Information Technology Observatory
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(EITO) η ύφεση που πλήττει και τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δείχνει να ρηχαίνει κατά το
2011 και συνεχίζει (σε μικρότερο βαθμό)
και το 2012 σε σύγκριση με τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.
Αναλυτικά, η αξία της ελληνικής αγοράς
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά το 2011 διαμορφώνεται στα €7,954 δις, εμφανίζοντας μείωση
της τάξης του 5,3%, ενώ το 2012 η αξία
της αγοράς υπολογίζεται να διαμορφωθεί στα €7,916 δις μειωμένη κατά 0,5%,
Διάγραμμα 1.
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Διάγραμμα 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε δις €, * εκτίμηση, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC & GfK, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2011
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Είναι αξιοσημείωτο πως το κύμα της ύφεσης 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-

Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
χα. Συνεπώς οι εκτιμήσεις του ΕΙΤΟ για τη
φετινή αλλά και την επόμενη χρήση δείχνουν πως τα προβλήματα παραμένουν,
ωστόσο μειώνεται η έντασή τους, γεγονός
που πρέπει να εκμεταλλευτούν σωστά οι
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ώστε να κατορθώσουν να αντιστρέψουν το αρνητικό
κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις θετικές προβλέψεις. Οι επιδόσεις ωστόσο των οικονομικών χρήσεων 2008, 2009 προϋποθέτουν 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 ανακάμψει. Ο κλάδος ΤΠΕ, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό επί του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος και η δυναμική του
είναι αδιαμφισβήτητη. Οι αναλυτές του
ΕΙΤΟ, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία, διαβλέπουν 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 τηλεφωνία και οι διαδικτυακές υπηρεσίες
είναι μερικοί από τους τομείς που αντιστέκονται σθεναρά στην κρίση. Από το
σύνολο του κλάδου ΤΠΕ, η αξία της αγοράς πληροφορικής κατά το 2011 υπολογίζεται 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 δώσουν τη θέση τους σε ανάπτυξη της τάξης του 7%, με την αξία της αγοράς να
φτάνει το 2012 στα €1,635 δις. Η αγο-
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Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε εκατ. €, * εκτίμηση, Πηγή: EITO σε συνεργασία με Idate, IDC, PAC &
GfK, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 6/2011

ρά εξοπλισμού το 2011 θα έχει μείωση
19,2%, ενώ το 2012 η αγορά θα κινηθεί
θετικά με αύξηση 14,9%. Η αγορά λογισμικού εκτιμάται ότι θα κινηθεί θετικά
τόσο το 2011 όσο και το 2012 με αύξηση 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% αντίστοιχα. Η αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας το 2011 θα διαμορφωθεί στα €5,135
δις και το 2012 στα €5,135 δις, σημειώνοντας μείωση κατά 5,9% το 2011 και
μείωση κατά 2,3% το 2012, Πίνακας 1.

Αγορά Εξοπλισμού
Η ελληνική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών μειώθηκε περισσότερο από
25% τόσο σε όγκο, όσο και αξία από
το 2008 μέχρι το 2010, καθώς οι πωλή-
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επόμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 14,9% έναντι πτώσης
κατά 19,2% κατά την προηγούμενη χρήση. Μοναδική εξαίρεση είναι τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, μια αγορά η
αξία της οποίας προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 37,2% το 2012.

Αγορά Λογισμικού
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σεις ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο
στους οικιακούς καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις περιορίστηκε σημαντικά. Πέρυσι, οι πωλήσεις των φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών μειώθηκαν
κατά 27,2% σε σύγκριση με το 2009, ενώ
οι πωλήσεις των σταθερών ηλεκτρονικών 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 Ελλήνων) περιόρισαν σημαντικά την αγοραστική δύναμη σε όλους τους τελικούς
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χρήστες το 2010. Παράλληλα, τα σοβαρά προβλήματα με το χρέος της κυβέρνησης επιβράδυναν και σε μερικές
περιπτώσεις ανέστειλαν τη διεξαγωγή
των δημόσιων διαγωνισμών (σημαντικό μέρος των οποίων έχουν μετατεθεί
για το μέλλον), γεγονός που έχει επηρεάσει σημαντικά και τον ιδιωτικό τομέα.
Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί
και στην εντεινόμενη αδυναμία του ιδιωτικού τομέα για εξεύρεση κεφαλαίων
και χρηματοδότηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι
πωλήσεις τόσο των φορητών όσο και
των σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών ανακάμπτουν σημαντικά κατά την

Παρά τις ισχυρές πιέσεις που έχει δεχτεί
συνολικά ο κλάδος των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, η αγορά λογισμικού
παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, αν και
έχει καταγράψει απώλειες από το 2008
έως το 2010. Το 2011 η αγορά λογισμικού 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 περιεχομένου και άλλες εφαρμογές σημείωσαν
μικρή αύξηση, σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις, ωστόσο αντικατοπτρίζουν την τάση της αγοράς. Οι εφαρμογές λογισμικού (ανάπτυξη εφαρμογών
και εργαλείων) αποτελούν μια αξιόλογη
λύση για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται και επενδύουν στη μείωση του
λειτουργικού κόστους και στη βελτίωσή της αποδοτικότητας. (π.χ. βελτιστοποίηση διαδικασιών, αυτοματοποίηση,
βάσεις δεδομένων, εργαλεία διαχείρισης και ανάλυσης). Από την άλλη πλευρά, η αξία του λογισμικού συστημάτων
μειώθηκε κατά 1,9% παρά τις προκλήσεις, όπως η “έκρηξη των δεδομένων”
και ο πολλαπλασιασμός των απειλών
κατά της ασφάλειας. Ωστόσο, εκτιμάται
ότι η αγορά αυτή θα παρουσιάσει αύξηση κατά 2,9% το 2011 και κατά 4,7%
το 2012, γεγονός που θα οφείλεται στην
υψηλότερη ζήτηση για λογισμικό εικονικού περιβάλλοντος (virtualization),
αποθήκευσης, καθώς και για εφαρμογές ασφάλειας.

ενός ευρύτατου δικτύου υποδομών οπτικών ινών (FTTH) έχουν επιβαρύνει σημαντικά τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Όπως τονίζουν οι αναλυτές του ΕΙΤΟ
έπειτα από ένα πολύ δύσκολο 2009, η
ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας έθεσε 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 σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι έξυπνες συσκευές, η διείσδυση των οποίων
εξακολουθεί να υστερεί στην ελληνική
αγορά έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το γεγονός αυτό αφήνει περιθώρια
για την επέκταση της αγοράς το 2012,
οπότε προβλέπεται πως στην Ελλάδα θα
πωληθούν 4,4 εκατ. κινητά τηλέφωνα.

Το 2012, οπότε προβλέπεται
πως στην Ελλάδα θα πωληθούν 4,4 εκατ.
κινητά τηλέφωνα
Αγορά Υπηρεσιών
Πληροφορικής
Το οικονομικό περιβάλλον της χώρας έχει
αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε υπηρεσίες πληροφορικής. Το 2010 οι δαπάνες
για υπηρεσίες πληροφορικής στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 4,3%, λόγω της
χαμηλότερης ζήτησης για έργα με γνώμονα 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 παρουσιάσουν μικρή αύξηση, καθώς οι εταιρείες
θα συνεχίζουν να επενδύουν σε λύσεις
για περιορισμό του κόστους λειτουργίας τους. Το 2012 η αγορά θα επιστρέψει
στην ανάκαμψη παρουσιάζοντας αύξηση
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κατά 2,4%. Οι προοπτικές για την αγορά
Business Process Outsourcing είναι σαφώς καλύτερες, καθώς προβλέπεται αύξηση 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, Χρηματοοικονομικές/ Λογιστικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού.

Αγορά Τηλεπικοινωνιών
Η Ελλάδα υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση της στην αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, γεγονός
που επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την
κατάσταση στο συγκεκριμένο κλάδο. Η
μακροοικονομική κατάσταση της χώρας,
καθώς και η μη εκπλήρωση της κυβερνητικής υπόσχεσης για τη δημιουργία

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 αντίθετα οι υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο αναμένεται να παρουσιάσουν
αύξηση και τις δύο οικονομικές χρήσεις
(1,8% και 7,7% αντίστοιχα). Η αγορά κινητής τηλεφωνίας θα παρουσιάσει μείωση κατά 6,3% το 2011 και κατά 3,8%
το 2012. Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης
των πολλαπλών καναλιών και των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης (περίπου 10%) και το χαμηλό ποσοστό των
ψηφιακών νοικοκυριών (25%). Σήμερα, η
Ελλάδα αριθμεί πλέον τέσσερις υπηρεσίες 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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