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Αύξηση παγκοσμίως κατά 5,1%
για δαπάνες Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών   

Η βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας συνεχί-
ζει να οδηγεί τη διεθνή ανάπτυξη, καθώς πα-
γκόσμια οι δαπάνες για Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να αυ-
ξηθούν κατά 5,1%. Οι χώρες με το μεγαλύτε-
ρο ρυθμό ανάπτυξης είναι η Ινδία με 13,9%, 
η Βραζιλία με 9,6% και η Κίνα με 8,9%. 
Οι Η.Π.Α. αναμένεται να παρουσιάσουν επι-
πλέον ανάπτυξη 6,5%, η Ιαπωνία 1,4% και 
η Ε.Ε. αύξηση 0,9%. Η προοπτική ανάπτυξης 
περίπου 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
σχεδόν θετική για το έτος που διανύουμε, με 
δεδομένο ότι αναμένεται επιβράδυνση της 
οικονομίας σε όλη την Ε.Ε. Σύμφωνα με την 

ανάλυση, οι Η.Π.Α. κατέχουν το μεγαλύτερο 
μερίδιο της αγοράς με ποσοστό 26,8%, ακο-
λουθεί η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
μερίδιο 21,8%, η Κίνα με 9,5%, η Ιαπωνία 
με 8,3% (Η Κίνα θα ξεπεράσει την Ιαπωνία 
για πρώτη φορά στην περιοχή) και ακολου-
θεί η Βραζιλία με 5%.

Αναλυτικά, το 2013 το σύνολο της αξίας της 
Παγκόσμιας Αγοράς Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει 
τα €2,725 τρις έναντι €2,593 τρις το 2012. 
Η αξία της Πληροφορικής το 2013 αναμέ-
νεται να φτάσει τα €1,138 τρις, αναμένοντας 

αύξηση 5,3%, έναντι €1,080 τρις το 2012. 
Τα €366 δις αφορούν τον τεχνολογικό εξο-
πλισμό, τα €486 δις τις υπηρεσίες πληρο-
φορικής και τα €286 δις αφορούν το λογι-
σμικό. Η αξία των Τηλεπικοινωνιών το 2013 
αναμένεται να φτάσει τα €1,587 τρις, ανα-
μένοντας αύξηση 4,9%, έναντι €1,513 τρις 
το 2012. Τα €407 δις αφορούν τον εξοπλι-
σμό τηλεπικοινωνιών και τα €1,180 τρις τις 
υπηρεσίες τηλεφωνίας. Το ποσοστό της αξί-
ας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ανά χώρα, παρουσιάζε-
ται στο Διάγραμμα 1.

Δυτική Ευρώπη
Η κακή κατάσταση μεγάλου μέρος της οικο-
νομίας της Δυτικής Ευρώπης συνέχισε να 
επιβαρύνει τις εξελίξεις στην αγορά ΤΠΕ στην 
περιοχή κατά το 2012, παρά τη βελτίωση του 
επενδυτικού κλίματος σε αρκετές χώρες. Οι 
συνολικές δαπάνες για ΤΠΕ ήταν ελαφρώς 
υψηλότερες απ’ ό,τι αναμενόταν, αυξημένες 
κατά 1,4% για το έτος, με βάση την υψηλό-
τερη ζήτηση για tablets, λογισμικό και τηλε-
πικοινωνιακό εξοπλισμό. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κρίση της ευρωζώ-
νης και την κακή επιχειρηματική και κατανα-
λωτική εμπιστοσύνη στις περισσότερες χώ-
ρες της Δυτικής Ευρώπης, ο προβλεπόμε-
νος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ κατά 
1,3% για το 2013 μπορεί να είναι πολύ αισι-
όδοξος, ιδιαίτερα εάν οι οικονομίες σε μεγά-
λο μέρος της Νότιας Ευρώπης συνεχίσουν να 
επιδεινώνονται και να επηρεάζουν αρνητικά 
τις δαπάνες για τεχνολογία.

Παράγοντες όπως η κινητικότητα, η ανάπτυξη 
τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων, το λογι-
σμικό για κοινωνική δικτύωση, οι επενδύσεις 
σε υποδομές δικτύων και οι υπηρεσίες cloud 
computing οδηγούν σε νέες δαπάνες πληρο-
φορικής στη Δυτική Ευρώπη, καθώς η δυναμι-
κή της περιφερειακής αγοράς Πληροφορικής 
παραμένει καθηλωμένη σε χαμηλή ανάπτυξη 
σε ένα περιβάλλον περιορισμένων επενδύσε-
ων. Ενώ η αγορά πληροφορικής στη Δυτική 
Ευρώπη κινήθηκε καλύτερα από ότι αναμε-
νόταν το 2012, με αύξηση 1,4%, η βελτίωση 
αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις πω-
λήσεις tablets, καθώς οι υπόλοιπες κατηγορί-
ες πληροφορικής, με εξαίρεση το λογισμικό, 
εμφάνισαν μικρή ή καθόλου ανάπτυξη. Ειδι-
κότερα, για τον εξοπλισμό πληροφορικής, οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι υποδομές για 
μεγάλες επιχειρήσεις συνέχισαν να παρου-
σιάζουν χαμηλή ζήτηση λόγω και των περι-
κοπών δαπανών στις περισσότερες χώρες. 

Το σύνολο της αξίας της Παγκόσμιας Αγοράς
       Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
    για το 2013 εκτιμάται στα €2,725 τρις 
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Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2013. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν 
διαθέσιμες το Μάρτιο 2013. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com
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Για το 2013 αναμένεται αύξηση 2% στις δα-
πάνες λογισμικού και υπηρεσιών πληροφο-
ρικής και 3,7% για τον εξοπλισμό πληροφο-
ρικής (λόγω της ζήτησης σε φορητούς ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές και tablets για οικι-
ακή χρήση) αναμένεται, όμως, μείωση στην 
αξία πωλήσεων λόγω της πτώσης τιμών.

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
Το 2012, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες για 
ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
είχαν αύξηση 4,8%, παρέμειναν κάτω από 
τις αρχικές προσδοκίες λόγω της μειωμέ-
νης ζήτησης για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό 
και υπηρεσίες. Υψηλότερη αύξηση 5,7% των 
δαπανών για ΤΠΕ προβλέπεται για το 2013 
που βασίζεται στην περαιτέρω ανάκαμψη της 
αγοράς πληροφορικής και στις υψηλότερες 
επενδύσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
και υπηρεσιών που αντανακλούν την αυξα-
νόμενη επίδραση του mobility. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης για την αγορά πληρο-
φορικής το 2012 διαμορφώθηκε στο 11,2% 
και οφείλεται στη ζήτηση για υποδομές από 
τις επιχειρήσεις (αποθήκευση, servers), για 
λογισμικό και υπηρεσίες, αλλά και της με-
γαλύτερης ζήτησης για εξοπλισμό (οικιακοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets, αποθή-
κευση) και πακέτα λογισμικού. Αύξηση άνω 
του 8% προβλέπεται για το 2013, που βασί-
ζεται εν μέρει στην αύξηση των επενδύσεων 
σε λογισμικό και υπηρεσίες πληροφορικής.

Το 2012 πολλές χώρες στην περιοχή συνέ-
χισαν να παλεύουν με την οικονομική αβε-
βαιότητα, τις μειωμένες επενδύσεις κεφα-
λαίου, την αδυναμία επιχειρήσεων και κατα-
ναλωτών και την υποτονική αύξηση του ΑΕΠ. 
Η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία, η Πολω-
νία και οι χώρες της Βαλτικής παρουσίασαν 
μονοψήφια αύξηση, η ζήτηση πληροφορικής 
σε πολλές από τις αγορές της Νοτιοανατολι-

κής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβε-
νία) παρέμεινε υποτονική. 

Σε πλήρη αντίθεση, η αγορά πληροφορικής 
στη Ρωσία, που παρουσίασε αύξηση 17,5%.
Αυτή η δυναμική της περιοχής θα αρχίσει 

να αλλάζει το 2013, καθώς η ανάπτυξη 
ενισχύεται σε μέρη της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και επιβραδύνεται στην Κεντρική 
Ευρώπη. Η ίδια η Ρωσία θα συνεχίσει να οδη-
γεί μεγάλο μέρος της ανάπτυξης στην περιοχή 
για τις δαπάνες στον τομέα της πληροφορικής.

Ελλάδα 
Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστα-
σης στην Ελλάδα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι 
η αξία της Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ υποχώρη-
σε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, τερματί-
ζοντας αρκετά χαμηλότερα από τις αρχικές 
προβλέψεις, λόγω της εντονότερης πτώσης 
των δαπανών τεχνολογίας. Στην πραγματικό-
τητα, μόνο δύο κατηγορίες παρουσίασαν αύ-
ξηση σε αξία το προηγούμενο έτος, η αγορά 
των tablets και του outsourcing. Αναλυτικά, 
το σύνολο της αξίας της Ελληνικής αγοράς 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών το 2012 έφτασε τα €6,051 δις έναντι 
€6,502 δις το 2011, σημειώνοντας μείωση 
6,9% μικρότερη από τη μείωση 10,7% που 
είχε σημειωθεί το 2011. Το σύνολο της αξίας 
της αγοράς πληροφορικής το 2012 ανήλθε 
σε €1,368 δις, σημειώνοντας μείωση 9,5% 
σε σύγκριση με το 2011. Ο εξοπλισμός έφτα-
σε τα €480 εκατ., οι υπηρεσίες πληροφο-
ρικής στα €651 εκατ. και το λογισμικό στα 
€237 εκατ. Το σύνολο της αξίας της αγοράς 
τηλεπικοινωνιών το 2012 ήταν €4,683 δις, 
σημειώνοντας μείωση 6,1%. Ο εξοπλισμός 
τηλεπικοινωνιών αντιστοιχεί σε €455 εκατ. 
και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας σε €4,228 δις.
Για το 2013, το σύνολο της αξίας της αγοράς 

ΤΠΕ υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα €5,844 
δις, με απώλειες 3,4%. Από το σύνολο αυτό 
τα €1,331 δις αντιστοιχούν στην αξία της 
αγοράς πληροφορικής, παρουσιάζοντας 
μείωση 2,7%. Ο εξοπλισμός θα ανέλθει στα 
€475 εκατ., οι υπηρεσίες πληροφορικής στα 
€634 εκατ. και το λογισμικό στα €222 εκατ. 
Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοι-
νωνιών υπολογίζεται στα €4,513 δις, με μεί-
ωση 3,6%. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 
θα φτάσει τα €439 εκατ. και οι υπηρεσίες τη-
λεφωνίας σε €4,074 δις.  

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, για το 2014, το 
σύνολο της αξίας της αγοράς ΤΠΕ αναμένεται 
να φτάσει τα €5,724 δις, με συνολική μείω-
ση 2,1%. Από το σύνολο αυτό, τα €1,382 δις 
αντιστοιχούν στην αξία της αγοράς πληρο-
φορικής, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9% για 
πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια.

Ο εξοπλισμός θα ανέλθει στα €516 εκατ., με 
αύξηση 8,6%, οι υπηρεσίες πληροφορικής 
στα €641 εκατ., με αύξηση 1,2%,  και το λο-
γισμικό στα €225 εκατ., με αύξηση 1,4%.  Το 
σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνι-
ών υπολογίζεται στα €4,341 δις, με μείωση 
3,8%. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις θα φτάσει τα €435 
εκατ., ελαφρώς μειωμένος σε σύγκριση με 
το 2013 και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας θα αγ-
γίξουν τα €3,906 δις παρουσιάζοντας μείω-
ση 4,1%, Πίνακας 1.

Εξοπλισμός Πληροφορικής
Η συνεχιζόμενη πτώση στην ελληνική αγο-
ρά ηλεκτρονικών υπολογιστών το 2012 
ήταν αναμενόμενη, αν και το τελικό αποτέ-
λεσμα ήταν μεγαλύτερο από ό, τι είχε αρχι-
κά προβλεφθεί, με πτώση στις πωλήσεις κατά 
17,6%. Ο αντίκτυπος ήταν πολύ πιο έντονος 
στην κατηγορία των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών για οικιακή χρήση, καθώς η αύξηση της 
ανεργίας και η λιτότητα επηρέασαν αρνητι-
κά τις καταναλωτικές δαπάνες. Ενώ οι πωλή-
σεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αναμένεται 
να αυξηθούν ξανά το 2013, με βάση τη ζή-
τηση των φορητών ηλεκτρονικών υπολογι-
στών για οικιακή χρήση, η αξία της αγοράς 
θα μειωθεί περαιτέρω κατά 4,5%.

     Αύξηση 2% στις δαπάνες λογισμικού
           και υπηρεσιών πληροφορικής και 3,7% για
τον εξοπλισμό πληροφορικής παγκοσμίως το 2013
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Ανάπτυξη στις πωλήσεις και την αξία προβλέ-
πονται για την αγορά το 2014, αλλά από πολύ 
χαμηλότερη βάση, μετά από αρκετά χρόνια 
ύφεσης. Η ελληνική αγορά των tablets εμ-
φάνισε εξαιρετική ανάπτυξη το 2012, με αύ-
ξηση 105,9% στις πωλήσεις, αλλά η ζήτηση 
θα επιβραδυνθεί τόσο το 2013, όσο και το 
2014 σε ποσοστά 38% - 55%. Ο τομέας των 
tablets θα συνεχίσει να κερδίζει μερίδιο αγο-
ράς από τον τομέα των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, όσο οι καταναλωτές ολοένα και 
περισσότερο θα χρησιμοποιούν τα tablets.

Η ελληνική αγορά των Servers συνέχισε 
την καθοδική πορεία της το 2012, με μείω-
ση 14,5% στις πωλήσεις και 1,7% σε αξία. 
Η διαρκής αρνητική τάση σε αυτόν τον τομέα 
αντικατοπτρίζει τις συνεχιζόμενες περικοπές 
σε δαπάνες υποδομών, ιδιαίτερα μεταξύ των 
επιχειρήσεων και των φορέων του δημοσί-
ου τομέα. Ενώ η αξία της αγοράς θα μειωθεί 
και το 2013, μερική ανάκαμψη και ανάπτυξη 
αναμένονται το 2014, που οφείλεται εν μέ-
ρει στις αναβαθμίσεις εξοπλισμού.

Το κακό επιχειρηματικό και επενδυτικό κλί-
μα της χώρας επηρέασε, επίσης, τον τομέα 
της Αποθήκευσης, που παρουσίασε μείωση 
στις δαπάνες 7,6% το 2012. Η αποθήκευ-
ση είναι μια από τις λίγες κατηγορίες που θα 
εμφανίσουν μέτρια ανάπτυξη το 2013, αφού 
οι χρήστες επικεντρώνουν τις προσπάθει-
ες τους για υποδομές όλο και περισσότερο 
στην αποθηκευτική ικανότητα για να αντιμε-
τωπίσουν τις ανάγκες γύρω από την κυριό-
τητα και τη διαχείριση δεδομένων.

Σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις για το 
2012 η αγορά των Πολυμηχανημάτων στην 
Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά 27,2%, 
όσον αφορά τα τεμάχια. Τόσο οι καταναλω-
τές, όσο και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν 
να αναβάλλουν αντικαταστάσεις και ανα-
βαθμίσεις. Η αγορά θα μειωθεί περαιτέρω 
το 2013, πριν από την επιστροφή σε μέτρια 
αύξηση πωλήσεων το 2014.

Λογισμικό
Σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις μειωμέ-
νες δαπάνες για τις υποδομές επιχειρήσε-
ων, η αξία της αγοράς λογισμικού στην Ελ-
λάδα συρρικνώθηκε κατά 9,9% το 2012, με 
μειωμένες δαπάνες σε όλες τις κατηγορίες. 

Μικρή αλλαγή αναμένεται για το 2013, κα-
θώς η αξία της αγοράς θα μειωθεί περαιτέ-
ρω κατά 6,4%. Συγκρατημένη αύξηση της 
τάξης του 1,4% προβλέπεται για το 2014, 
που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξη-
ση των δαπανών για ανάπτυξη εφαρμογών 
και εργαλείων λογισμικού.

Υπηρεσίες Πληροφορικής
Η συνεχιζόμενη λιτότητα και η αδύναμη ελλη-
νική οικονομία έχουν επιφέρει βαρύ τίμημα 
για την αγορά υπηρεσιών πληροφορικής, της 
οποίας η αξία συρρικνώθηκε 7% το 2012. 
Η αδύναμη ζήτηση για υπηρεσίες έργων και 
υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης θα 
συνεχίσουν να εμποδίζουν τις δαπάνες υπη-
ρεσιών πληροφορικής το 2013, ενώ ανά-
πτυξη αναμένεται πλέον για την εξέλιξη της 
αναπτυσσόμενης outsourcing αγοράς της 

Αξία αγοράς (€ εκατ.) 2010 2011 2012 2013 2014 2011/ 10 2012/ 11 2013/ 12 2014/ 13

Εξοπλισμός (Hardware) 730 550 480 475 516 -24,7% -12,6% -1,1% 8,6%

Υπηρεσίες Πληροφορικής 747 700 651 634 641 -6,3% -7,0% -2,6% 1,2%

Λογισμικό (Software) 286 263 237 222 225 -8,1% -9,9% -6,4% 1,4%

Σύνολο Πληροφορικής 1.763 1.512 1.368 1.331 1.382 -14,2% -9,5% -2,7% 3,9%

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 748 587 455 439 435 -21,5% -22,5% -3,6% -0,8%

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας 4.772 4.402 4.228 4.074 3.906 -7,7% -4,0% -3,6% -4,1%

Σύνολο Τηλεπικοινωνιών 5.520 4.990 4.683 4.513 4.341 -9,6% -6,1% -3,6% -3,8%

Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ 7.283 6.502 6.051 5.844 5.724 -10,7% -6,9% -3,4% -2,1%

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε εκατ. €, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2013. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες 
το Μάρτιο 2013. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com
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χώρας. Αυτή η μικτή δυναμική θα κρατήσει 
και το 2014, καθώς με τη συνεχή ανάληψη 
υπηρεσιών outsourcing μειώνεται η μετα-
τόπιση σε άλλες κατηγορίες για να εξασφα-
λιστεί η ανάπτυξη 1,2% στη συνολική αξία 
αγοράς υπηρεσιών πληροφορικής.

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
Το 2012, η αγορά τηλεπικοινωνιακού εξο-
πλισμού μειώθηκε σημαντικά κατά 22,5%, 
ποσοστό που ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σχέ-
ση με τις αρχικές προβλέψεις, που οφείλο-
νται στην απροσδόκητη συρρίκνωση των 
πωλήσεων έξυπνων κινητών τηλεφώνων 
(smartphones).

Το 2013 και το 2014, οι πωλήσεις smart- 
phones θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τις 
δαπάνες της αγοράς, καθώς η αύξηση των 
δαπανών σε εξοπλισμό WAN (routers, ATM 
swithes, κ.λπ.), εξοπλισμό WLAN και υποδο-
μές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας δεν θα 
καταφέρουν να οδηγήσουν σε υψηλά επίπε-
δα την ανάπτυξη της αγοράς.

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας
Παρά το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη αύξη-
ση της ζήτησης στις κατηγορίες για υπηρε-
σίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες 
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας έχει μετριά-
σει εν μέρει τις επιπτώσεις της απότομης μεί-
ωσης των εσόδων από τις υπηρεσίες φωνής 
κινητής τηλεφωνίας, η αγορά των υπηρεσι-
ών τηλεφωνίας συνεχίζει να μειώνεται. Πε-
ραιτέρω συρρίκνωση προβλέπεται τόσο για 
το 2013, όσο και για το 2014.


