Κατά 8% περικόπτει η πανδημία
τις παγκόσμιες δαπάνες για
ψηφιακή τεχνολογία
Παράπλευρες απώλειες στην παγκόσμια αγορά ψηφιακής τεχνολογίας
προκαλεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Η
υγειονομική κρίση του COVID-19 και η διεθνής οικονομική ύφεση,
που αυτή δημιουργεί, αναγκάζουν τις επιχειρήσεις, διεθνώς, να
μετατοπίσουν το βάρος των προτεραιοτήτων τους από την ανάπτυξη
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις δαπάνες για την ψηφιακή
τεχνολογία, που θεωρούνται απολύτως απαραίτητες για την
επιβίωση των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Gartner (IT Spending Outlook),
οι παγκόσμιες δαπάνες για την ψηφιακή τεχνολογία αναμένεται να
υποχωρήσουν το τρέχον έτος κατά 8% σε σχέση με έναν χρόνο
νωρίτερα και να κινηθούν στα επίπεδα των $3,4 τρισ.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι όλα τα επιμέρους τμήματα της αγοράς
θα σημειώσουν πτώση το 2020, με τις Συσκευές και τα Συστήματα
Κέντρων Δεδομένων να είναι οι τομείς με τις μεγαλύτερες
ετήσιες μειώσεις στις δαπάνες.
Στην πρώτη περίπτωση, αναμένεται πτώση των σχετικών δαπανών
κατά 15,5% το 2020 έναντι μείωσης κατά 2,2%, που είχε
σημειωθεί το 2019. Σε απόλυτα μεγέθη, οι δαπάνες για Συσκευές
εκτιμάται ότι θα κινηθούν φέτος στα επίπεδα των $590 δισ.
έναντι $698 δισ., που ήταν η αντίστοιχη επίδοση το 2019.
Όσον αφορά τις δαπάνες για Συστήματα Data Centers, αυτές θα
μειωθούν φέτος κατά 9,7% και θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των
$191 δισ. Η εν λόγω αγορά είχε κινηθεί οριακά ανοδικά το 2019,
σημειώνοντας αύξηση κατά 0,7%.

Μετατόπιση δαπανών
Το πρόσημο θα είναι αρνητικό και όσον αφορά τις Υπηρεσίες
Πληροφορικής, οι οποίες το 2020 θα υποχωρήσουν κατά 7,7% και
θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των $952 δισ. έναντι $1,031 τρισ.
το περασμένο έτος.
Η παραδοσιακά ακμάζουσα αγορά του Επιχειρηματικού Λογισμικού
θα υποστεί και αυτή τον αντίκτυπο της πανδημίας, με τις
δαπάνες για Enterprise Software να μειώνονται φέτος κατά 6,9%
έναντι αύξησης κατά 8,8% το 2019 και να κατέρχονται σε $426
δισ.
“Οι Chief Ιnformation Οfficers (CIOs) των επιχειρήσεων, ανά
τον πλανήτη, έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη
βελτιστοποίηση του κόστους.
Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις προβλέπεται να ελαχιστοποιηθούν
και να κατευθυνθούν, κατά κύριο λόγο, σε δραστηριότητες, οι
οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία μιας
επιχείρησης”, αναφέρει σε σχετικό report της η εταιρεία.

Φωτεινή εξαίρεση
Οι δαπάνες για υπηρεσίες Cloud θα είναι η φωτεινή εξαίρεση στη
γενική πτωτική πορεία της αγοράς το 2020. Καθώς η πανδημία του
COVID-19 συνεχίζει να ενισχύει την εξ αποστάσεως εργασία,
τμήματα της αγοράς, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες cloud, θα
βρεθούν στο πεδίο με τα θετικά πρόσημα, καταγράφοντας άνοδο
κατά 19% το τρέχον έτος.
“Το
2020,
ορισμένα
μακροπρόθεσμα
έργα
ψηφιακού
μετασχηματισμού, που βασίζονται στο Cloud, ενδέχεται να τεθούν
σε αναμονή. Ωστόσο, τα συνολικά επίπεδα των δαπανών για το
Cloud, που αναμένει η Gartner για το 2023 και το 2024, θα
επιτευχθούν ήδη από το 2022”, αναφέρει η εταιρεία στην ανάλυσή
της.
“Η ανάκαμψη των δαπανών για ψηφιακή τεχνολογία θα είναι αργή
το 2020. Ειδικά στους κλάδους, που έχουν πληγεί περισσότερο

από την κρίση, όπως η ψυχαγωγία, οι αεροπορικές μεταφορές και
η βαριά βιομηχανία, οι σχετικές δαπάνες μπορεί να χρειαστούν
έως και τρία χρόνια, για να επιστρέψουν στα του 2019”,
καταλήγουν οι αναλυτές.
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