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Ελκυστική η αγορά ΤΠΕ στην Ανατολική Ευρώπη,  

Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι 
χώρες του Κόλπου, η Μέση Ανατο-

λή αλλά και η Ρωσία βρέθηκαν στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντος των αναλυτών 
της IDC. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εται-
ρίας, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώ-
πη υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες στην 
αγορά των συνδυαστικών πακέτων στα-
θερής και κινητής τηλεφωνίας. Τώρα εί-
ναι η κατάλληλη στιγμή για τους τηλεπι-
κοινωνιακούς παρόχους να λανσάρουν 
προϊόντα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν 
το νέο μοντέλο επικοινωνίας. Εξετάζο-
ντας μερικές κάθετες αγορές οι αναλυ-
τές της IDC κατέληξαν στο συμπέρασμα 
πως οι επενδύσεις του δημόσιου τομέα 
σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ) στις χώρες της Κεντρι-

κής Ευρώπης έφτασαν το 2007 στα €1,6 
δις και προβλέπεται πως στην επόμενη 
πενταετία θα συνεχιστεί η διψήφια ετή-
σια ανάπτυξη αυτών των δαπανών. Σύμ-
φωνα με την IDC το 2008 η ανάπτυξη της 
αγοράς τεχνολογιών διεθνώς θα βασιστεί 
στα προϊόντα λογισμικού, εξοπλισμού δι-
κτύων και την κινητή τηλεφωνία, επηρεα-
σμένη από την επιβράδυνση της αμερικα-
νικής αγοράς των νέων τεχνολογιών. 
 
Εξαιρετικά προσοδοφόρα είναι η αγορά 
του Διαδικτύου στη Σαουδική Αραβία, 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, 
το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Οι 
συγκεκριμένες χώρες εμφανίζουν τα υψη-
λότερα ποσοστά διείσδυσης Διαδικτύου 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της 

Βόρειας Αφρικής. Το τηλεπικοινωνιακό 
περιβάλλον στις συγκεκριμένες περιο-
χές γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό και 
αυτό οφείλεται στην οικονομική ανάπτυ-
ξη και την έντονη επιχειρηματική δραστη-
ριότητα στην περιοχή, στους μειωμένους 
δασμούς και τις επενδύσεις σε υποδομές, 
στο μεγάλο αριθμό νέων σε ηλικία κα-
τοίκων, στην ανάπτυξη του on line περι-
εχομένου, στις κυβερνητικές πολιτικές για 
την τεχνολογία, στο άνοιγμα της βασικής 
εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες, στην 
ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης, αλλά και τις πρωτοβουλίες 
συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα προκειμένου να αυξηθεί η διείσδυση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 
ευρυζωνικών συνδέσεων.
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στις χώρες του Κόλπου και στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 40% των 
επιχειρήσεων στην περιοχή των Αραβι-
κών Εμιράτων τονίζει πως θα επενδύσει 
στον τομέα της ασφάλειας δικτύων, ενώ 
το 22% επισημαίνει πως θα υιοθετήσει 
τις υπηρεσίες outsourcing προκειμένου 
να επικεντρωθεί στην κύρια επιχειρη-
ματική της δραστηριότητα. Η Σαουδική 
Αραβία, η μεγαλύτερη αγορά στην πε-
ριοχή του Κόλπου, είναι μια από τις πιο 
ανταγωνιστικές στον τομέα των τηλεπι-
κοινωνιών, με τους τέσσερις βασικούς 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να κατέ-
χουν το 70% της συνολικής αγοράς. Το 
Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έχουν απελευ-
θερώσει την αγορά των τηλεπικοινωνι-
ών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων 
παρόχων. Αντίθετα η αγορά των ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών στο Ομάν, το Κατάρ, 
και, έως ένα ορισμένο βαθμό, στα Αρα-
βικά Εμιράτα συνεχίζουν να είναι μονο-
πώλια. Το στοίχημα είναι να καλυφθούν 
όλο και περισσότερες περιοχές, γεγο-
νός που θα οδηγήσει στην αύξηση των 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Για το σκοπό 
αυτό αναμενόμενη είναι η αύξηση της 
χρήσης των εναλλακτικών δικτύων όπως 
το WiMAX. Ειδική αναφορά κάνει η IDC 
για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογι-
στών του Ισραήλ. Συνολικά το 2007 στο 
Ισραήλ πωλήθηκαν 831.611υπολογιστές 
συνολικής αξίας $1,2 δις, που αντιστοι-
χεί σε αύξηση τεμαχίων κατά 11,2% και 
σε αξία κατά 19,1%. 

Όπως παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις 
αγορές που μελέτησε η IDC και στο Ισ-
ραήλ κατά το 2007 σημειώθηκε σημα-
ντική αύξηση στις πωλήσεις των φορη-
τών ηλεκτρονικών υπολογιστών, που 
έφθασε στο 34,6%. Η αξία των πωλη-
θέντων φορητών υπολογιστών αυξή-
θηκε αντίστοιχα κατά 36,6%. Από την 
άλλη πλευρά η αύξηση των πωλήσεων 
των σταθερών υπολογιστών κυμάνθη-

κε στο 12,9%. Αξίζει να σημειωθεί πως 
οι πολυεθνικές εταιρίες διέθεσαν στην 
ισραηλινή αγορά περίπου 469.108 ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές, συνολικής αξί-
ας $779 εκατ., ενώ οι τοπικές εταιρίες δι-
έθεσαν γύρω στις 362.503 υπολογιστές 
συνολικής αξίας $344 εκατ. Η συνολι-
κή αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών 
του Ισραήλ μέχρι το 2012 αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 6,7% σε τεμάχια και κατά 
5,3% σε αξία.

Εξαιρετικές επιδόσεις στις ΤΠΕ εμφανί-
ζουν τα κράτη της Βαλτικής, η Ρωσία, και 
η Ουκρανία. Οι συγκεκριμένες χώρες 
έχουν αποδειχθεί οικονομικώς πιο απο-
δοτικές από τους Δυτικούς γείτονές τους 
και διαθέτουν τεχνολογικά καταρτισμένο 
και πολύγλωσσο ανθρώπινο δυναμικό, 
με σχετικά χαμηλότερο κόστος. Η Ρωσία 

διαθέτει ισχυρή εργατική δύναμη στην 
περιοχή, διάσημη σε όλο τον κόσμο για 
τις δεξιότητες της στο χώρο της πληρο-
φορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενώ 
η δυνατότητα για την αύξηση υποδομής 
ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Η διείσδυ-
ση του Διαδικτύου στη Μόσχα έφτασε 
στο 51% το 2007. Όπως σημειώνουν οι 
μελετητές της IDC η αγορά τηλεπικοινω-
νιών στη Μόσχα είναι πολύ ανταγωνιστι-
κή. Ο ανταγωνισμός αφορά την παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών, πακέτων υπηρε-
σιών, τη δημιουργία δικτύων και τη δυ-
νατότητα κάλυψης όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερων περιοχών. Επίσης, ιδιαίτερα 
δυναμική είναι η αγορά των λεγόμενων 
triple play υπηρεσιών, με τις οποίες φαί-
νεται πως εξοικειώνονται οι κάτοικοι της 
Μόσχας. Η ρωσική αγορά των υπηρεσι-
ών διαχείρισης υποδομής και επιχειρη-
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σιακών λύσεων το 2007 διακυμάνθηκε 
στα $834,54 εκατ., σημειώνοντας άνο-
δο 34,4% σε σχέση με την προηγούμε-
νη περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί πως η 
αγορά υπηρεσιών διαχείρισης υποδο-
μής και επιχειρησιακών λύσεων αποτέ-
λεσε το 27,9% των συνολικών δαπανών 
υπηρεσιών ΤΠΕ στη Ρωσία πέρυσι. Πα-

ράλληλα, έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για 
την ασφάλεια των υποδομών και των 
συστημάτων πληροφορικής. Ενώ οι οι-
κονομικοί φορείς παροχής υπηρεσιών 
και οι φορείς λειτουργίας τηλεπικοινω-
νιών είναι παραδοσιακά οι σημαντικότε-
ροι χρήστες των συστημάτων ασφαλείας 
ΤΠΕ, τα κυβερνητικά όργανα είναι προς 
το παρόν οι κύριοι καταναλωτές στην 
ασφάλεια ΤΠΕ.

Η Εσθονία αν και έχει τη μικρότερη ερ-
γατική δύναμη στην περιοχή, η εκμάθηση 
ξένων γλωσσών και τα ποσοστά δεξιότη-
τας του πληθυσμού στις ΤΠΕ είναι τα υψη-
λότερα μεταξύ των κρατών της Βαλτικής. 
Επίσης τα ποσοστά πειρατείας λογισμι-
κού είναι τα χαμηλότερα στην περιοχή της 
Βαλτικής. Η Λετονία έχει το μεγαλύτερο 
αριθμό σπουδαστών στις επιστήμες των 
νέων τεχνολογιών και διοίκησης επιχει-
ρήσεων. Στη Λιθουανία τα ποσοστά δι-

είσδυσης της πληροφορικής και των τη-
λεπικοινωνιών αυξάνονται σταθερά και 
διαθέτει πολύ υψηλό ποσοστό διείσδυ-
σης κινητής τηλεφωνίας. Η Ουκρανία εί-
ναι η δεύτερη - μεγαλύτερη χώρα στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μετά 
από τη Ρωσία και αποτελεί σημαντική 
αγορά νέων τεχνολογιών. Το εργατικό 

δυναμικό της χώρας είναι τεχνικά ειδι-
κευμένο και από τους καλύτερους επαγ-
γελματίες ΤΠΕ διεθνώς. Η Ουκρανία έχει 
τους χαμηλότερους μισθούς στην Κεντρι-
κή και Ανατολική Ευρώπη συνολικά, και 
τα ποσοστά διείσδυσης ΤΠΕ παραμένουν 
χαμηλά. Τα επίπεδα πειρατείας λογισμι-
κού και διαφθοράς παραμένουν υψηλά 
και η συνεχής πολιτική αναταραχή δη-
μιουργεί προβλήματα στους επενδυτές. 
Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες αυξάνο-
νται και οι μισθοί αυξάνονται, τα κράτη 
της Βαλτικής, η Ρωσία, και η Ουκρανία 
έχουν ακόμα τα μεμονωμένες γνωρίσμα-
τα και τις ιδιότητες που τα κρατούν κατάλ-
ληλα για παράκτια/nearshore επένδυση, 
όλες σε διαφορετικό βαθμό.

Τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά με τις χώ-
ρες της Βαλτικής εμφανίζουν και οι χώρες 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ρουμα-
νία συνεχίζει να επενδύει τεράστια ποσά 

στην εκπαίδευση. Έχει τεράστιες δυνατό-
τητες για την ανάπτυξη των ΤΠΕ και μεγά-
λη εργατική δύναμη ιδιαίτερα τεχνικούς 
επαγγελματίες με πολύγλωσσες δεξιότη-
τες ειδικότερα στα αγγλικά και τα γαλλι-
κά. Η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών στη Ρουμανία αυξήθηκε σημαντικά 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008. Σύμφω-
να με την IDC οι πωλήσεις υπολογιστών 
στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 37,1%. Οι 
πωλήσεις φορητών υπολογιστών αντι-
στοιχούν στο 42% των συνολικών πω-
λήσεων σε σύγκριση με 33% το 2007. 
Όπως τονίζεται, η αύξηση της ζήτησης 
για φορητούς υπολογιστές έχει ανέλθει 
σε εντυπωσιακά επίπεδα, φθάνοντας το 
127,6%. Η Βουλγαρία διαθέτει τους χα-
μηλότερους μέσους μισθούς στη Νοτιο-
Ανατολική Ευρώπη και αναμένεται υψηλή 
ανάπτυξη στον τομέα των ΤΠΕ. Η Βουλγα-
ρία έχει μεγάλη εργατική δύναμη και τα 
ποσοστά πειρατείας λογισμικού πέφτουν, 
αν και παραμένουν μεταξύ των υψηλό-
τερων στην περιοχή. Η Κροατία θεωρεί-
ται ως μία από τις πιο κατάλληλες χώρες 
για επένδυση, παρά την υψηλή φορο-
λογία σε σύγκριση με τη Βουλγαρία και 
τη Ρουμανία. 

Υπάρχουν υψηλά επίπεδα της εκμάθη-
σης γλωσσών και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ 
στην Κροατία. Η χώρα έχει πολύ δρό-
μο ακόμη να διανύσει για να φτάσει σε 
ικανοποιητικό επίπεδο διαφάνειας. Η 
Σλοβενία είναι η μικρότερη χώρα της 
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης αλλά έχει 
προηγμένη οικονομία. Ο υψηλότερος 
ρυθμός ανάπτυξης ΤΠΕ στην περιοχή, τα 
υψηλότερα ποσοστά του πληθυσμού με 
την ικανότητα ξένης γλώσσας, το λιγότε-
ρο ποσοστό δωροδοκίας και αδιαφάνει-
ας, τα χαμηλότερα ποσοστά πειρατείας 
λογισμικού, και το διαφανέστερο επιχει-
ρησιακό περιβάλλον είναι μερικά από τα 
πλεονεκτήματά της.




