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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv047.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Το δεύτερο εξάµηνο... 

...του 2002, πρόκειται να έρθει η ανάκαµψη στην αγορά πληροφορικής, σύµφωνα µε 
πρόσφατη έκθεση της IDC. ∆εν διαβάσαµε ολόκληρη την έκθεση, καθότι αποτιµάται από την 
IDC περί τα 1.500 δολάρια ΗΠΑ (γενικά η τιµολόγηση των εκθέσεων της εν λόγω εταιρίας 
είναι της τάξης των 100-200 δολαρίων ανά σελίδα). Θα αποφύγουµε την στροφή της 
θεµατολογίας του σχολίου του µήνα στην αυθαιρεσία τιµολόγησης τέτοιων εκθέσεων ή, έστω, 
στη µη παροχή κάποιας δυνατότητας ελέγχου του περιεχοµένου προτού κανείς καταβάλει το 
αιτούµενο ποσό. Η ελεύθερη αγορά έχει δύο αντισυµβαλλόµενους και σύµφωνα µε την 
πεµπτουσία της φιλοσοφίας της, εφόσον κάποιοι αγοράζουν, κάποιοι άλλοι "νοµιµοποιούνται" 
να πωλούν σε οποιεσδήποτε τιµές. 

Ας έρθουµε στην ουσία της πρόβλεψης, αποσπάσµατα της οποίας ανακοινώθηκαν σε 
διάφορα ειδησεογραφικά sites εντός και εκτός Ελλάδος. Σύµφωνα µε αυτή, οι αγορές θα 
ανακάµψουν µετά το σοκ που υπέστησαν µε τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου και θα 
προσελκύσουν επενδύσεις αυξηµένες από 4-6% στις ΗΠΑ, έως και 10-12% στην Ασία, µε την 
Ευρώπη κάπου στο ενδιάµεσο. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για την αγορά της Κίνας σε µια άλλη 
αντίστοιχη µελέτη της ίδιας εταιρίας, η οποία ήδη από το 2003 αναµένεται να είναι µεγαλύτερη 
από τις αγορές του Καναδά και της Ιταλίας. Σχετικά µε τα λειτουργικά συστήµατα, η IDC 
εκτιµά ότι η Microsoft θα πουλήσει "µόλις" 75 εκ. άδειες ΧΡ, ενώ σηµαντική θα είναι η διάδοση 
του Linux ιδιαίτερα µε δεδοµένη την υποστήριξη µεγάλων κατασκευαστών και κυρίως της IBM 
και της HP. 

Μπορεί να δει κανείς τέτοιες προβλέψεις από αρκετές οπτικές γωνίες. Μπορεί για παράδειγµα 
να εκτιµήσει τα εισαγωγικά επιχειρήµατα. Το αν αποδίδουν σηµαντική βαρύτητα στα γεγονότα 
"9-11" δεν το γνωρίζουµε µη έχοντας δει την πλήρη έκθεση (δει δη χρηµάτων...). Η αναφορά 
όµως και µόνο του συµβάντος ως αιτία της ύφεσης στην πληροφορική, όταν αυτή έχει αρχίσει 
τουλάχιστον 12 µήνες πριν και συνεχίζεται, φαίνεται τουλάχιστον άστοχη και επιπλέον 
φαίνεται να αντιφάσκει µε άλλες ειδήσεις περί µίας γενικευµένης καταναλωτικής ευφορίας που 
επακολούθησε το "9-11".  

Τέτοιες παρατηρήσεις δεν αλλάζουν την ουσία της πρόβλεψης ή των εκτιµήσεων, όπως 
προτιµάτε. Και, σύµφωνα µε αυτή, το 2002 αναµένεται ανάκαµψη. Οχι θεαµατικές εκρήξεις, 
αλλά πάντως ανάκαµψη. Η "διόρθωση", καλώς εχόντων των πραγµάτων, θα ολοκληρώσει 
τον κύκλο της και όσοι δεν πρόλαβαν να µπουν στην αγορά "τότε", θα έχουν την ευκαιρία να 
το κάνουν µέσα στους πρώτους µήνες του χρόνου. Από το σηµείο εκείνο και µετά 
τοποθετείται µια ανάκαµψη η οποία δεν έχει µόνο την ποσοτική διάσταση του 10%, αλλά και 
την ποιοτική του ανοίγµατος σε νέες αγορές και ιδίως σε αυτή της Κίνας, η οποία είναι (και) 
στην πληροφορική ο "κοιµώµενος γίγαντας". 

Το αν πρόκειται για εκτιµήσεις - προβλέψεις ή για στόχους και σχέδια τα οποία 
αποτυπώνονται µεταξύ άλλων και σε ακριβοπληρωµένες εκθέσεις δεν είναι εύκολο να 
αποδειχθεί. Ισως και να µην έχει νόηµα διότι όπως και να 'ναι µάλλον δε θα αλλάξει τίποτε. 
Γεγονός είναι ότι η αγορά πληροφορικής κατά το 2002 εκτιµάται ότι (ή στοχεύεται να) 
επεκταθεί ανατολικά και να µην ικανοποιήσει τις προσδοκίες της Microsoft όσον αφορά τους 
ποσοτικούς αλλά και τους ποιοτικούς στόχους επέκτασής της (στην ίδια έκθεση αναφέρεται 
ότι το .net δεν θα πάει όπως υπολογίζει η εταιρία).  
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Επίσης είναι γεγονός ότι η εµβέλεια της συζήτησης είναι πλέον παγκόσµια, ό,τι και αν αυτό 
σηµαίνει για την περιφέρεια που δεν έχει να προσφέρει τίποτε στον διεθνή ανταγωνιστικό 
καταµερισµό εργασίας και δεν προσµετράται καν ως µετρήσιµη αγορά στους διεθνείς 
υπολογισµούς. Αυτή η περιφέρεια καλό θα είναι να φροντίσει να κινηθεί µε τις δικές της 
δυνάµεις διεκδικώντας είτε ένα τµήµα όσων θα συµβούν ανατολικά, είτε, γιατί όχι, ανοίγοντας 
τα δικά της αναπτυξιακά µέτωπα, ξεπερνώντας τις τριτοκοσµικές της προσδοκίες για το "µάνα 
εξ ουρανού". 
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