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Το αρνητικό οικονομικό κλίμα επηρέασε την Αγορά
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αθοδική είναι η πορεία που ακολούθησαν οι πωλήσεις ηλεκτρονικών
υπολογιστών στην αγορά τεχνολογίας
κατά το 3ο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, σύμφωνα με τα final
results της έρευνας. Το ποσοστό μείωσης
στις πωλήσεις σταθερών και φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλες τις
κατηγορίες, έφτασε το 29,1% και επιβεβαιώνονται τα δυσμενή σενάρια σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο, οπότε είχε παρατηρηθεί περιορισμός των απωλειών.

Το ποσοστό μείωσης στις πωλήσεις
σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών σε όλες τις κατηγορίες,
έφτασε το 27,5%
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Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην ελληνική αγορά πληροφορικής συμβαδίζει
με τις κακές επιδόσεις που σημειώνουν
και οι υπόλοιποι τομείς της ελληνικής
οικονομίας. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται
να προστεθεί η αυξανόμενη απαισιοδοξία των καταναλωτών, η οποία αποτυπώνεται στο δείκτη της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης που βαίνει μειούμενος. Οι
Έλληνες καταναλωτές παραμένουν εξαιρετικά δύσπιστοι και ανασφαλείς για την
εξέλιξη της οικονομίας, των οικονομικών του νοικοκυριού τους και την ανεργία, ενώ οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συνεχώς εξαγγέλλονται, αλλά
εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται,
επιδεινώνουν το κλίμα και εντείνουν τη
δυσπιστία. Ο δείκτης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αποδεικνύει στην
πράξη μια εκρηκτική κατάσταση, αφού
τα επιμέρους στοιχεία καταγράφουν νέα
ιστορικά χαμηλά ρεκόρ. Οι προβλέψεις
για την οικονομική κατάσταση της χώρας και του νοικοκυριού, χάνουν αμφότερες πάνω από 10 μονάδες, ενώ ανάλογη είναι και η μείωση στην πρόθεση
για αποταμίευση. Οι προβλέψεις για την
εξέλιξη της ανεργίας υπερτονίζουν την
αγωνία των πολιτών σχετικά με το φόβο
απώλειας της εργασίας τους. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν θα μπορούσε να

Έ

α

Αρνητικό κλίμα

Τ

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το 3o τρίμηνο του 2011

μείνει ανεπηρέαστη η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδικά οι κατηγορίες
πωλήσεων που αφορούν τους οικιακούς
καταναλωτές.
H μεγάλη απογοήτευση ήρθε από τις πωλήσεις των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, η μείωση των οποίων έφτασε
το ποσοστό του 36,7%, σε σύγκριση με
τους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι πωλήσεις των οποίων μειώθηκαν
κατά 8,9%. Οι απώλειες που κατέγραψαν οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πίεση που ασκείται στην αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και αυτό γιατί
σε όλα τα προηγούμενα τρίμηνα της ευημερίας, οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές κρατούσαν τα ηνία του κλάδου. Οι πωλήσεις των συγκεκριμένων
προϊόντων αντιπροσώπευαν μια κατηγορία καταναλωτών με υψηλό δείκτη τεχνολογικής κατάρτισης, νέοι κατά κύριο
λόγο στην ηλικία, συγκεκριμένων επαγγελματικών και οικονομικών προδιαγραφών. Η μείωση της ζήτησης από τη συγκεκριμένη κοινωνική ή/ και επαγγελματική ομάδα αναμένεται να καθορίσει
σημαντικά την πορεία του κλάδου και
στα επόμενα τρίμηνα. Μάλιστα, ιδιαίτερη πίεση έχουν δεχτεί οι πωλήσεις των
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
για τους οικιακούς καταναλωτές που σημαίνει πως μαθητές, φοιτητές και οικογένειες έχουν περιορίσει κατά πολύ τις
δαπάνες για τεχνολογία, οι οποίες πλέον
τείνουν να ενταχθούν εκ νέου στα είδη
πολυτέλειας, όπως συνέβαινε πριν από
αρκετά χρόνια.

Πωλήσεις Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών στην Ελλάδα
Το 3ο τρίμηνο του 2011, πωλήθηκαν συνολικά στην Ελλάδα 153.530 ηλεκτρο-
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νικοί υπολογιστές (φορητοί και σταθεροί), σε σύγκριση με 261.551 τεμάχια
που είχαν πωληθεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Την πρώτη πεντάδα, στην
κατάταξη των εταιρειών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις (σταθερών και φορητών)
ηλεκτρονικών υπολογιστών, βρίσκονται
οι: Hewlett Packard με μερίδιο 26,9%,
Πλαίσιο με μερίδιο 12,6%, Dell με μερίδιο 12,2%, Toshiba με μερίδιο 9,5%
και Sony με μερίδιο 8,2%, Διάγραμμα 1.

21,3% σημείωσε η Toshiba, άνοδο κατά
21,8% σημείωσε η Sony, η Lenovo σημείωσε πτώση κατά 32,9%, η ASUS σημείωσε αύξηση κατά 40,4%, μείωση
κατά 86,9% σημείωσε το Acer Group,
μείωση κατά 41,3% σημείωσε το e-shop,
μείωση κατά 40,4%, σημείωσε η Apple
και κατά 22,9% ήταν η πτώση των Άλλων Κατασκευαστών που κατέχουν μικρά ποσοστά στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Διάγραμμα 1. Κορυφαίοι 5 προμηθευτές στο σύνολο πωλήσεων Σταθερών και Φορητών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - 3o Τρίμηνο 2011 Final Results

Αναλυτικά, η Hewlett Packard σημείωσε πτώση κατά 36,5%, το Πλαίσιο σημείωσε άνοδο κατά 12,6%, η Dell σημείωσε άνοδο κατά 26,1%, μείωση κατά

To 3ο τρίμηνο του 2011 πωλήθηκαν συνολικά 53.995 σταθεροί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές έναντι 59.293 τεμάχια, το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Οι απώλειες που κατέγραψαν
οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πίεση
που ασκείται στην αγορά
των ηλεκτρονικών υπολογιστών
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Στους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλων των κατηγοριών την πρώτη
πεντάδα απαρτίζουν οι: Hewlett Packard
με μερίδιο 22,2%, Πλαίσιο με μερίδιο
21,8%, Dell με μερίδιο 10,2%, e-shop
με μερίδιο 6,3%, Info-quest με μερίδιο
5,4%, Διάγραμμα 2.

Ιδιαίτερη πίεση
έχουν δεχτεί
οι πωλήσεις
των φορητών
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
για τους οικιακούς
καταναλωτές

Διάγραμμα 2. Κορυφαίοι 5 προμηθευτές στο σύνολο πωλήσεων Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - 3o Τρίμηνο 2011 Final Results

To 3ο τρίμηνο του 2011 πωλήθηκαν
συνολικά 99.535 φορητοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές έναντι 157.258 τεμάχια,
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Στους
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
όλων των κατηγοριών την πρώτη πεντάδα βρίσκονται οι: Hewlett Packard με μερίδιο 29,4%, Toshiba με μερίδιο 14,7%,
Dell με μερίδιο 13,3%, Sony με μερίδιο
12,5%, Πλαίσιο με μερίδιο 7,6%, Διάγραμμα 3.
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Διάγραμμα 3. Κορυφαίοι 5 προμηθευτές στο σύνολο πωλήσεων Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - 3o Τρίμηνο 2011 Final Results

