Α
Ν
Υ
Ε

D C

Ελκυστική η αγορά ΤΠΕ στην Ανατολική Ευρώπη,

Η

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι
χώρες του Κόλπου, η Μέση Ανατολή αλλά και η Ρωσία βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αναλυτών
της IDC. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες στην
αγορά των συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να λανσάρουν
προϊόντα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν
το νέο μοντέλο επικοινωνίας. Εξετάζοντας μερικές κάθετες αγορές οι αναλυτές της IDC κατέληξαν στο συμπέρασμα
πως οι επενδύσεις του δημόσιου τομέα
σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις χώρες της Κεντρι-
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κής Ευρώπης έφτασαν το 2007 στα €1,6
δις και προβλέπεται πως στην επόμενη
πενταετία θα συνεχιστεί η διψήφια ετήσια ανάπτυξη αυτών των δαπανών. Σύμφωνα με την IDC το 2008 η ανάπτυξη της
αγοράς τεχνολογιών διεθνώς θα βασιστεί
στα προϊόντα λογισμικού, εξοπλισμού δικτύων και την κινητή τηλεφωνία, επηρεασμένη από την επιβράδυνση της αμερικανικής 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 υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης Διαδικτύου
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της

Βόρειας Αφρικής. Το τηλεπικοινωνιακό
περιβάλλον στις συγκεκριμένες περιοχές γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό και
αυτό οφείλεται στην οικονομική ανάπτυξη και την έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, στους μειωμένους
δασμούς και τις επενδύσεις σε υποδομές,
στο μεγάλο αριθμό νέων σε ηλικία κατοίκων, στην ανάπτυξη του on line περιεχομένου, στις κυβερνητικές πολιτικές για
την τεχνολογία, στο άνοιγμα της βασικής
εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες, στην
ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και τις πρωτοβουλίες
συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αυξηθεί η διείσδυση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των
ευρυζωνικών συνδέσεων.

στις χώρες του Κόλπου και στη Μέση Ανατολή
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 40% των
επιχειρήσεων στην περιοχή των Αραβικών 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 επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η Σαουδική
Αραβία, η μεγαλύτερη αγορά στην περιοχή του Κόλπου, είναι μια από τις πιο
ανταγωνιστικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με τους τέσσερις βασικούς
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να κατέχουν το 70% της συνολικής αγοράς. Το
Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έχουν απελευθερώσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων
παρόχων. Αντίθετα η αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Ομάν, το Κατάρ,
και, έως ένα ορισμένο βαθμό, στα Αραβικά Εμιράτα συνεχίζουν να είναι μονοπώλια. Το στοίχημα είναι να καλυφθούν
όλο και περισσότερες περιοχές, γεγονός 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 υπολογιστών του Ισραήλ. Συνολικά το 2007 στο
Ισραήλ πωλήθηκαν 831.611υπολογιστές
συνολικής αξίας $1,2 δις, που αντιστοιχεί σε αύξηση τεμαχίων κατά 11,2% και
σε αξία κατά 19,1%.

κε στο 12,9%. Αξίζει να σημειωθεί πως
οι πολυεθνικές εταιρίες διέθεσαν στην
ισραηλινή αγορά περίπου 469.108 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνολικής αξίας $779 εκατ., ενώ οι τοπικές εταιρίες διέθεσαν γύρω στις 362.503 υπολογιστές
συνολικής αξίας $344 εκατ. Η συνολική 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 εμφανίζουν τα κράτη της Βαλτικής, η Ρωσία, και
η Ουκρανία. Οι συγκεκριμένες χώρες
έχουν αποδειχθεί οικονομικώς πιο αποδοτικές 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 πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενώ
η δυνατότητα για την αύξηση υποδομής
ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Η διείσδυση του Διαδικτύου στη Μόσχα έφτασε
στο 51% το 2007. Όπως σημειώνουν οι
μελετητές της IDC η αγορά τηλεπικοινωνιών στη Μόσχα είναι πολύ ανταγωνιστική. Ο ανταγωνισμός αφορά την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών, πακέτων υπηρεσιών, τη δημιουργία δικτύων και τη δυνατότητα κάλυψης όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών. Επίσης, ιδιαίτερα
δυναμική είναι η αγορά των λεγόμενων
triple play υπηρεσιών, με τις οποίες φαίνεται πως εξοικειώνονται οι κάτοικοι της
Μόσχας. Η ρωσική αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης υποδομής και επιχειρη-

Οι επενδύσεις του δημόσιου τομέα σε νέες
τεχνολογίες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης
έφτασαν το 2007 στα 1,6 δις ευρώ και προβλέπεται
πως στην επόμενη πενταετία θα συνεχιστεί
η διψήφια ετήσια ανάπτυξη αυτών των δαπανών

Όπως παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις
αγορές που μελέτησε η IDC και στο Ισραήλ κατά το 2007 σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, που
έφθασε στο 34,6%. Η αξία των πωληθέντων φορητών υπολογιστών αυξήθηκε αντίστοιχα κατά 36,6%. Από την
άλλη πλευρά η αύξηση των πωλήσεων
των σταθερών υπολογιστών κυμάνθη-
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Ελκυστική η αγορά ΤΠΕ στην Ανατολική Ευρώπη, στις χώρες
του Κόλπου και στη Μέση Ανατολή
σιακών λύσεων το 2007 διακυμάνθηκε
στα $834,54 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 34,4% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί πως η
αγορά υπηρεσιών διαχείρισης υποδομής και επιχειρησιακών λύσεων αποτέλεσε το 27,9% των συνολικών δαπανών
υπηρεσιών ΤΠΕ στη Ρωσία πέρυσι. Πα-

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

ράλληλα, έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για
την ασφάλεια των υποδομών και των
συστημάτων πληροφορικής. Ενώ οι οικονομικοί φορείς παροχής υπηρεσιών
και οι φορείς λειτουργίας τηλεπικοινωνιών είναι παραδοσιακά οι σημαντικότεροι 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 εργατική δύναμη στην περιοχή, η εκμάθηση
ξένων γλωσσών και τα ποσοστά δεξιότητας του πληθυσμού στις ΤΠΕ είναι τα υψηλότερα μεταξύ των κρατών της Βαλτικής.
Επίσης τα ποσοστά πειρατείας λογισμικού είναι τα χαμηλότερα στην περιοχή της
Βαλτικής. Η Λετονία έχει το μεγαλύτερο
αριθμό σπουδαστών στις επιστήμες των
νέων τεχνολογιών και διοίκησης επιχειρήσεων. Στη Λιθουανία τα ποσοστά δι-
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δυναμικό της χώρας είναι τεχνικά ειδικευμένο και από τους καλύτερους επαγγελματίες ΤΠΕ διεθνώς. Η Ουκρανία έχει
τους χαμηλότερους μισθούς στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συνολικά, και
τα ποσοστά διείσδυσης ΤΠΕ παραμένουν
χαμηλά. Τα επίπεδα πειρατείας λογισμικού και διαφθοράς παραμένουν υψηλά
και η συνεχής πολιτική αναταραχή δημιουργεί προβλήματα στους επενδυτές.
Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες αυξάνονται και οι μισθοί αυξάνονται, τα κράτη
της Βαλτικής, η Ρωσία, και η Ουκρανία
έχουν ακόμα τα μεμονωμένες γνωρίσματα και τις ιδιότητες που τα κρατούν κατάλληλα για παράκτια/nearshore επένδυση,
όλες σε διαφορετικό βαθμό.
Τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά με τις χώρες της Βαλτικής εμφανίζουν και οι χώρες
της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ρουμανία συνεχίζει να επενδύει τεράστια ποσά

στην εκπαίδευση. Έχει τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των ΤΠΕ και μεγάλη εργατική δύναμη ιδιαίτερα τεχνικούς
επαγγελματίες με πολύγλωσσες δεξιότητες ειδικότερα στα αγγλικά και τα γαλλικά. Η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Ρουμανία αυξήθηκε σημαντικά
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008. Σύμφωνα με την IDC οι πωλήσεις υπολογιστών
στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 37,1%. Οι
πωλήσεις φορητών υπολογιστών αντιστοιχούν στο 42% των συνολικών πωλήσεων 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 χαμηλότερους μέσους μισθούς στη ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη και αναμένεται υψηλή
ανάπτυξη στον τομέα των ΤΠΕ. Η Βουλγαρία έχει μεγάλη εργατική δύναμη και τα
ποσοστά πειρατείας λογισμικού πέφτουν,
αν και παραμένουν μεταξύ των υψηλότερων στην περιοχή. Η Κροατία θεωρείται ως μία από τις πιο κατάλληλες χώρες
για επένδυση, παρά την υψηλή φορολογία σε σύγκριση με τη Βουλγαρία και
τη Ρουμανία.
Υπάρχουν υψηλά επίπεδα της εκμάθησης γλωσσών και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ
στην Κροατία. Η χώρα έχει πολύ δρόμο 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 λιγότερο ποσοστό δωροδοκίας και αδιαφάνειας, τα χαμηλότερα ποσοστά πειρατείας
λογισμικού, και το διαφανέστερο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι μερικά από τα
πλεονεκτήματά της.

