IBHS: ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Τ & ΕΙΔΩΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ
Ανάκαμψη της αγοράς το 2013 και το 2014 – Εκ νέοσ πορεία καθόδοσ από φέτος
Ο εγρώξηνο θιάδνο ηεο ρνλδξηθήο εκπνξίαο Η/Υ θαη
εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο (hardware) εμεηάδεηαη ζε
ππόζθαηη μελέηη ηηρ IBHS Α.Ε. Σύκθσλα κε ηνλ
Νηθνιαΐδε Αιέμε, Economic Research & Sectoral
Studies Senior Analyst, ην 2014 ζεκεηώζεθε αλάθακςε
γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά, θαζώο ε ζηαδηαθή βει-

Επηπιένλ, ε αγνξά ησλ Η/Υ ην 2015 ζα επαλέιζεη ζε
πησηηθή πνξεία, κεηνύκελε θαηά 11,8%, ζηα €255 εθ.,
ελώ αξλεηηθό πξόζεκν ζα εκθαλίζνπλ θαη νη δύν
ππνθαηεγνξίεο (θνξεηνί Η/Υ: -13%, ζηα €164 εθ.,
επηηξαπέδηνη Η/Υ: -9,5%, ζηα €91 εθ.).

ηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ηεο ρώξαο θαη

Υπημαηοοικονομική ανάλςζη ηος κλάδος

ε άλνδνο ηνπ ΑΕΠ θαηά 0,8% νδήγεζε ζε αύμεζε ησλ

Σηε κειέηε ηεο IBHS αλαιύνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηα-

δαπαλώλ αλαλέσζεο εμνπιηζκνύ ηόζν από ηηο επηρεη-

ζηάζεηο 115 επηρεηξήζεσλ. Τα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα

ξήζεηο, όζν θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Η αλάθακςε ηξνθν-

πνπ πξνθύπηνπλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:

δνηήζεθε ζε κεγάιν βαζκό από ηελ αγνξά ησλ Η/Υ,
όπνπ αξθεηέο εηαηξείεο παξείραλ αληαγσληζηηθέο πξν-



σζε ήπηα άλνδν 3,2%, ζηα €697 εθ.

ζθνξέο γηα θνξεηνύο ππνινγηζηέο κε Windows 8.1,
ελώ βειηίσζε παξαηεξήζεθε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ

Ο Κύθινο Εξγαζηώλ ηνπ δείγκαηνο ην 2013 ζεκεί-



Τα ζπλνιηθά ΚΠΤΦΑ δηακνξθώζεθαλ ζηα €27,62

desktop, ν νπνίνο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα είρε εκθαλί-

εθ. (+71,5%), ελώ ζεκεηώζεθαλ πξν θόξσλ θέξδε

ζεη ζεκαληηθέο απώιεηεο.

€11,16 εθ., έλαληη δεκηώλ €1,8 εθ. ην 2012.

Φαξαθηεξηζηηθά, ε άλνδνο ζηνλ ηνκέα ηνπ εμνπιηζκνύ



Τν πεξηζώξην ΚΠΤΦΑ δηακνξθώζεθε ζε 6,9%, από

εθηηκάηαη όηη επηηαρύλζεθε ζην 10,9%, κε ηελ αμία αγν-

5,4% ην 2012, ελώ ην πεξηζώξην ΚΠΦ εληζρύζεθε

ξάο λα αλέξρεηαη ζηα €615 εθ.

θαηά κηα κνλάδα, ζην 2,3%.

Ο ππν-θιάδνο ησλ Η/Υ δηακνξθώζεθε ζηα €289 εθ.,



Η θεθαιαηαθή κόριεπζε παξέκεηλε ζην 1,9 πξνο 1.

έρνληαο απμεζεί θαηά 9,4% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ



Τν κέζν δηάζηεκα είζπξαμεο Απαηηήζεσλ

έηνπο. Η θαηεγνξία ησλ θνξεηώλ Η/Υ εκθάληζε έζνδα
€188 εθ., ζεκεηώλνληαο άλνδν 5,1%. Σαθώο
κεγαιύηεξε αλάθακςε εληνπίζηεθε ζηα desktop, θαζώο
νη πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 18,5%, ζηα €101 εθ.

δηακνξθώζεθε ζηνπο 5 κήλεο.
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Όκσο ε επηθξαηνύζα πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή
αβεβαηόηεηα κεηά ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο δελ επηηξέπεη
ηελ εμαγσγή αηζηόδνμσλ εθηηκήζεσλ: ε IDC πξνβιέπεη
όηη θέηνο ζα πξνθύςεη εθ λένπ ππνρώξεζε θαηά 4,7%,
ζηα €586 εθ., ελώ ην 2016 ν ξπζκόο θάκςεο ζα
δηαηεξεζεί, κε ηελ αγνξά λα πξνβιέπεηαη όηη ζα
δηακνξθσζεί ζηα €559 εθ.

Με ην παξόλ ζαο παξέρεηαη ην δηθαίωκα ρξήζεο ηεο παξνύζαο εθζέζεωο θαη ζε θακία πεξίπηωζε δελ απνθηάηε θαλέλα άιιν δηθαίωκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη εκπξάγκαηα
ή ελνρηθά δηθαηώκαηα ή δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) επί ηεο εθζέζεωο ηαύηεο. Η έθζεζε δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί κε θαλέλα ηξόπν ζε ηξίηνπο.
Οη πιεξνθνξίεο, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα έθζεζε, δίδνληαη «ωο έρνπλ» ρωξίο θαλελόο είδνπο εγγύεζε, ξεηή ή ζηωπεξή, ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα, πιεξόηεηα,
αθεξαηόηεηα ή θαηαιιειόηεηα θάζε πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε. Σε θακία πεξίπηωζε ε IBHS Α.Ε. δελ επζύλεηαη έλαληη ζαο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ γηα θακία
ηπρνύζα ζεηηθή ή απνζεηηθή, πεξηνπζηαθή ή κε, άκεζε ή έκκεζε δεκία πξνθιεζείζα είηε από ηε ρξήζε, είηε από ηε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αδπλακία ρξήζεο ηεο εθζέζεωο
αθόκα θαη αλ ε IBHS Α.Ε. είλαη πξνεγνπκέλωο εηο γλώζε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηεο πηζαλόηεηαο πξνθιήζεωο ηέηνηαο δεκίαο, είηε εμαηηίαο εγέξζεωο όπνηαο απαίηεζεο από
ηξίην.
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