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2012’de IT harcamaları, 3.8 trilyon dolar olacak
Gartner’a göre, küresel ölçekte geçtiğimiz yıl 3.7 
trilyon dolar olan IT harcamaları kısmen küçülecek.

U
luslararası araştırma şirketi Gartner, 2011 yılında bilgi teknolojileri 
(bilgi teknolojisi (Information Technology- IT) yatırımlarına bir önceki 
yıla göre yüzde 6,8 artışla 3.66 trilyon dolar harcandığını açıkladı. 
Açıklanan son tahmine göre, dünya IT harcamaları bu yıl, 2011’e göre 
yüzde 2,5 gibi ufak bir yükseliş yaşayarak 3.751 trilyon dolara ulaşacak. 

Gartner uzmanları, kamu sektöründeki BT harcamalarının, hem bu yıl hem de 
2013’te özellikle Avrupa hükümetlerinin “kemer kısma” politikaları doğrultusunda 
“ölçülü” olacağını öngörüyor. Tahminlere göre, kamu sektöründeki IT harcamalarda, 
Euro bölgesindeki tasarruf tedbirleri nedeniyle 2012 ve 2013 döneminde uluslararası 
düzeyde “kısmi bir küçülme” bekleniliyor. Söz konusu uzmanlar, bu ölçülü 
yaklaşımının BT sektöründe ilk defa yaşandığına da dikkat çekiyor.
Yapılan açıklamaya göre, orta ölçekli işletmelerdeki IT harcamaları, kurumsal 
yazılımlar için yapılan harcamalardaki artış nedeniyle, önümüzdeki beş yıl boyunca 
diğer sektörlere göre en yüksek performansı gösteren alan olacak. Dünya telekom 
donanımı pazarının ise 2012’de, 2011’e göre yüzde 6,9 büyüme yaşayıp 472 milyar 
dolara ulaşarak en yüksek büyümeyi sergileyen pazar olacağı tahmin ediliyor. 
Gartner, bunu uygulama hızlandırıcılar ve güvenlik donanımlarını da içeren şirket ağ 
donanımlarında daha olumlu görünümle birlikte mobil cihaz pazarında devam eden 
sağlıklı büyümeye bağlıyor. 
Gartner, IT pazarındaki yatırımların yaklaşık dörtte birini oluşturan küçük ve orta 
ölçekli işletmelerdeki harcamaların bu yıl 874 milyar dolara ulaşacağını ve 2016’da 
da bu pazarın 1 trilyon doları bulacağını tahmin ediyor.
Bu arada 2012’de sektörlerin genel görünümü ve beklentilere dair bir çalışma 
yapan The Economist dergisine göre, 2012’nin en parlak sektörleri gelişmekte 
olan ülkelerin talebi sayesinde otomotiv, dijitalleşen eğlence, yaşlanan nüfusun 
yardımıyla sağlık-bakım ve arz-talep dengesine bağlı olarak metal ile madencilik 
olacak. 
Bu yılın en mutsuz sektörünün borç krizinin yayıldığı bankacılık sektörü olacağı, 
gayrimenkul ve telekom için de 2012’in çok parlak bir yıl olmayabileceği belirtiliyor. 
2012’de ekonomik görünüm pek de parlak görünmediğinden IT için zorlu bir yıl 
olabileceği, IT harcamalarının 2012’de yüzde 6 ile, donanımda beklenen yüzde 9’luk 
artışın altında kalması bekleniyor. Yazılım ve hizmetlerde beklenen artış ise yüzde 3 
dolayında olacak. 
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