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Η αύξηση των ΤΠΕ συνεχίζεται ταχύτατα, µε υψηλότερο ρυθµό στις χώρες µη µέλη 
του ΟΟΣΑ 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, προβλέπεται ότι το 2006 ο τοµέας των ΤΠΕ θα αυξηθεί κατά 
6%, εµφανίζοντας πιο ισόρροπη αύξηση µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ από ό,τι κατά την 
περίοδο της Έκθεσης Προοπτικών του 2004, όταν οι Ηνωµένες Πολιτείες διαδραµάτιζαν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαµψη από την ύφεση. Καθώς οι µακροοικονοµικές 
επιδόσεις βελτιώθηκαν, οι συνολικές επενδύσεις άρχισαν να αυξάνονται στις χώρες του 
Οργανισµού. Το δε µερίδιο των ΤΠΕ στις επενδύσεις αυτές είναι σηµαντικό και προϊόν. 
Ορισµένες επί µέρους ΤΠΕ έχουν µεγάλη δυναµική (επενδύσεις στον κλάδο του 
∆ιαδικτύου, φορητές και καταναλωτικές εφαρµογές), καθώς το κύριο µερίδιο των 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου συνεχίζει να εισρέει στις ΤΠΕ, και, 
παράλληλα, οι δραστηριότητες συγχώνευσης και εξαγοράς είναι επίσης ιδιαίτερα 
έντονες. 

Με την ανάδυση νέων αναπτυσσόµενων οικονοµιών αυξήθηκαν οι παγκόσµιες 
δαπάνες σε ΤΠΕ κατά 5,6% ετησίως µεταξύ του 2000-2005. Οι δαπάνες του ΟΟΣΑ 
αυξήθηκαν κατά 4,2% και το µερίδιο του Οργανισµού στην παγκόσµια αγορά µειώθηκε 
από 89% το 2000 σε 83% το 2006. Η γρηγορότερη αύξηση των δαπανών σε ΤΠΕ 
λαµβάνει χώρα στις αναδυόµενες οικονοµίες µη µέλη του ΟΟΣΑ. Το 2005 οι δαπάνες 
της Κίνας σε ΤΠΕ υπολογίζονταν στα 118 δισ. δολάρια ΗΠΑ, µε ετήσιο ρυθµό αύξησης 
ύψους 22% σε τρέχουσες τιµές δολαρίου ΗΠΑ από το 2000 και έπειτα. Εκτός από την 
Κίνα, εννέα χώρες µη µέλη του ΟΟΣΑ κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης των 
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δαπανών κατά την περίοδο 2000-2005, συµπεριλαµβανοµένης της Ρωσίας (25% ετησίως) 
και της Ινδίας (23%). Η Ινδονησία, η Νότια Αφρική και οι χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης που είναι µέλη του ΟΟΣΑ κατατάσσονταν στην επόµενη οµάδα χωρών µε 
υψηλή αύξηση. 

Η συµβολή της βιοµηχανίας των ΤΠΕ ξεπερνά το 9% της συνολικής επιχειρηµατικής 
προστιθέµενης αξίας, απασχολώντας άµεσα 14,5 εκατοµµύρια ανθρώπους στις χώρες του 
ΟΟΣΑ, αλλά τα ποσοστά αύξησης του τοµέα διαµορφώνονται σε επίπεδα χαµηλότερα 
από αυτά της δεκαετίας του ’90. Καθώς πολλά προϊόντα ΤΠΕ εξελίσσονται σε βασικά 
εµπορεύµατα, η ταχύτατη αύξηση περιορίζεται στα νέα και εξειδικευµένα αγαθά και 
υπηρεσίες και στις αναδυόµενες γεωγραφικές αγορές. Το Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα 
(επίδραση του «Linux»), η παροχή υπηρεσιών ΤΠ µέσω ∆ιαδικτύου (επίδραση του 
«Google») και τα νέα ψηφιακά προϊόντα διαταράσσουν επίσης τον τρόπο ανάπτυξης και 
παροχής της τεχνολογίας. 

Οι κορυφαίες επιχειρήσεις ΤΠΕ ανέκαµψαν σηµαντικά και τα έσοδα υπερβαίνουν 
κατά 20% τα νούµερα του 2000. Τα κέρδη έχουν επίσης αυξηθεί σηµαντικά µετά την 
απότοµη πτώση των εσόδων και τις µεγάλες απώλειες κατά το 2001-2002. Εντούτοις, τα 
ποσοστά απασχόλησης σε αυτές είναι ακόµα στάσιµα. Παραγωγοί εξοπλισµού από άλλες 
περιοχές της Ασίας αναδύθηκαν δυναµικά, καθώς οι ιαπωνικοί όµιλοι επιχειρήσεων 
ετερογενών δραστηριοτήτων στον τοµέα της ηλεκτρονικής υποχώρησαν στη γενική 
κατάταξη των εσόδων. Οι επιχειρήσεις από την Κίνα και την Ινδία διαδραµατίζουν όλο 
και πιο σηµαντικό ρόλο στους κλάδους των αγαθών ΤΠΕ και των υπηρεσιών ΤΠ 
αντίστοιχα. 

Η έρευνα και η ανάπτυξη (Ε&Α) στον τοµέα των ΤΠΕ είναι η κύρια κινητήρια 
δύναµη της ανάπτυξης και της αλλαγής που συντελούνται τόσο στο εσωτερικό του τοµέα 
όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Οι επιδόσεις Ε&Α διαγράφουν δυναµική πορεία, παρά 
µερικές ενδείξεις επιβράδυνσης. Οι δαπάνες Ε&Α στις ΤΠΕ αυξήθηκαν κατά ποσό 
ισοδύναµο µε 0,1 ποσοστιαία µονάδα του ΑΕΠ κατά την τελευταία δεκαετία 
ξεπερνώντας το 0,4%, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία για την Ε&Α από 19 χώρες του 
ΟΟΣΑ. Η αύξηση ήταν ιδιαίτερα σηµαντική στον κλάδο των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων 
και του λογισµικού και στον τοµέα των υπηρεσιών ΤΠ. Οι κορυφαίες επιχειρήσεις ΤΠΕ 
αύξησαν τις δραστηριότητες Ε&Α κατανέµοντας µεγάλα κονδύλια στα ηλεκτρονικά 
αγαθά και εξαρτήµατα και στις επικοινωνίες. 

Συνολική αναδιάρθρωση της παραγωγής και των υπηρεσιών ΤΠΕ 

Μετά την ισχυρή ανάκαµψη του 2003-2004, το εµπόριο αγαθών ΤΠΕ σηµείωσε 
σταθερή αύξηση κατά το 2005 και προβλέπεται ότι θα αυξηθεί µε τον ίδιο περίπου ρυθµό 
µε το µεταποιητικό εµπόριο κατά το 2006. Εντούτοις, η ταχεία ανατίµηση των βασικών 
εµπορευµάτων και η τρέχουσα υποτίµηση του εξοπλισµού ΤΠΕ συγκαλύπτουν τις 
σχετικά σταθερές επιδόσεις του εµπορίου αγαθών ΤΠΕ (σε όγκο) κατά το 2005 και το 
2006. Το 2004 οι εξαγωγές αγαθών ΤΠΕ του ΟΟΣΑ έφτασαν στο µέγιστο σε τρέχουσες 
τιµές δολαρίου ΗΠΑ, ωθούµενες από την αύξηση των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, των 
προϊόντων ήχου και εικόνας και άλλου εξοπλισµού ΤΠΕ. Οι εισαγωγές του ΟΟΣΑ 
επίσης έφτασαν σε νέο υψηλό επίπεδο, ωθούµενες από την αύξηση του εξοπλισµού 
επικοινωνιών, ήχου και εικόνας. Εντούτοις, το µερίδιο των αγαθών ΤΠΕ, ανερχόµενο 
στο 13,2% του συνολικού εµπορίου αγαθών, µόλις που υπερβαίνει το ποσοστό του 1996. 
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Οι ροές Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) αυξήθηκαν παγκοσµίως το 2004 
ανακάµπτοντας από τα χαµηλά επίπεδα του 2002 και του 2003, σηµείωσαν ακόµα 
µεγαλύτερη αύξηση το 2005 και εµφανίζουν γενικά θετικές προοπτικές για το 2006. Οι 
συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, βασικό στοιχείο των ΑΞΕ, ακολούθησαν επίσης 
κατακόρυφη ανοδική πορεία: η αξία των διασυνοριακών συµφωνιών, οι οποίες στόχευαν 
τον τοµέα των ΤΠΕ, ανήρθε στο 47% το 2005 και περίπου το 20% των συνολικών 
διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών είχε ως στόχο τον τοµέα των ΤΠΕ. Κατά το 
πρώτο εξάµηνο του 2006 οι δραστηριότητες συγχώνευσης και εξαγοράς ήταν οι 
υψηλότερες, σε τρέχουσες τιµές δολαρίου ΗΠΑ, από την οικονοµική άνθηση των 
επιχειρήσεων της νέας δικτυακής τεχνολογίας (dot.com) και µετά. 

Παγκοσµιοποίηση των υπηρεσιών που στηρίζονται στις ΤΠΕ 

Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα των ΤΠΕ αύξησε την εµπορευσιµότητα 
των υπηρεσιών και κατέστησε δυνατή την παροχή από αποµακρυσµένες περιοχές 
πολλών υπηρεσιών που στηρίζονται στις ΤΠΕ και που δεν απαιτούν προσωπική επαφή. 
Μολονότι οι χώρες του ΟΟΣΑ πραγµατοποιούν ακόµα την πλειονότητα των 
δραστηριοτήτων και του εµπορίου στον τοµέα των υπηρεσιών, πολλές χώρες µη µέλη 
του ΟΟΣΑ σηµειώνουν πολύ γρήγορη αύξηση. Η Ινδία και η Κίνα πραγµατοποιούν ήδη 
το 6,5% περίπου των εξαγωγών και το 5% σχεδόν των εισαγωγών Η/Υ και υπηρεσιών 
πληροφοριών, καθώς και άλλων επιχειρηµατικών υπηρεσιών. Ορισµένες χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής αυξάνουν επίσης το µερίδιό τους στην παροχή 
υπηρεσιών που στηρίζονται στις ΤΠΕ και συχνά η αύξηση αυτή είναι τάχιστη. 

Οι χώρες που ενισχύουν την παροχή των διεθνών υπηρεσιών τους εφαρµόζουν επίσης 
στρατηγικές για τη βελτίωση των εγχώριων ικανοτήτων τους, αλλά και της 
ανταγωνιστικότητας των δικών τους παρόχων υπηρεσιών ΤΠ και λογισµικού. Οι 
επιχειρήσεις και οι χώρες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του εφοδιασµού διεθνών 
υπηρεσιών γνωρίζουν ότι η µελλοντική τους ανάπτυξη και µεγέθυνση εξαρτώνται από 
την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, και ότι η ασφάλεια των πληροφοριών και η 
προστασία του προσωπικού απορρήτου, για παράδειγµα, προσελκύουν µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον. Τέλος, οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ θεώρησαν την προσαρµογή στο 
διεθνή εφοδιασµό ως µέρος πολιτικών γενικότερης προσαρµογής. 

Κίνα: Μία νέα ανταγωνίστρια χώρα και κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη 

Η Κίνα αναπτύχθηκε γρήγορα φιλοξενώντας αλλοδαπές επιχειρήσεις ΤΠΕ ή 
υπεργολάβους κατασκευαστές για τη συναρµολόγηση των τελικών προϊόντων ΤΠΕ στην 
Κίνα· στρατηγική που είναι διαφορετική από αυτή άλλων σηµαντικών παραγωγών 
προϊόντων ΤΠΕ στην Ασία. Το 2004 η χώρα υπερακόντισε τις Ηνωµένες Πολιτείες και 
κατέλαβε την πρώτη θέση στις εξαγωγές αγαθών ΤΠΕ, οι οποίες συνέχισαν την ανοδική 
τους πορεία και στις αρχές του 2006. Οι εξαγωγές από την Κίνα περιλαµβάνουν κυρίως 
Η/Υ και το σχετικό εξοπλισµό, των οποίων όµως η κατασκευή εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τις εισαγωγές ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, κατά κύριο λόγο από άλλες 
ασιατικές χώρες. 
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Οι επενδύσεις σε ΤΠΕ που προορίζονται για εξαγωγές, σε συνδυασµό µε την 
ταχύτατα αναπτυσσόµενη εγχώρια αγορά της Κίνας, οδήγησαν στην αύξηση των ξένων 
επενδύσεων. Το 2005 η αξία των εισροών ΑΞΕ στις ΤΠΕ στην Κίνα ανερχόταν περίπου 
στα 21 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Η προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο σε αλλοδαπές 
θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΤΠΕ αυξήθηκε σταθερά, και 
παράλληλα οι πιο σύνθετες από τεχνική άποψη δραστηριότητες, όπως ο σχεδιασµός, οι 
δοκιµές και η Ε&Α, µετατοπίζονται συνεχώς προς την Κίνα. Παρά την ταχεία αυτή 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της, η κινεζική βιοµηχανία ΤΠΕ θα πρέπει να µεταβεί από το 
χαµηλό κόστος παραγωγής στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών υψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας. 

Από την πλευρά της ζήτησης, η Κίνα είναι η έκτη µεγαλύτερη αγορά ΤΠΕ, δυόµισι 
φορές µεγαλύτερη από αυτή της Ινδίας. Όµως, το 2005 το µέγεθός της δεν ξεπερνούσε το 
ένα δέκατο της αγοράς των Ηνωµένων Πολιτειών. Στα τέλη του 2005, υπήρχαν στην 
Κίνα 64,3 εκατοµµύρια χρήστες ευρυζωνικών υπηρεσιών και 11 εκατοµµύρια χρήστες 
∆ιαδικτύου. Στις περισσότερες από τις µισές και µερικές φορές µέχρι και στα τρία 
τέταρτα των υπό εξέταση κινεζικών επιχειρήσεων η χρήση του ∆ιαδικτύου και του 
ηλεκτρονικού εµπορίου αυξήθηκε γρήγορα. Παρόλα αυτά, µόνο το 4% περίπου του 
πληθυσµού της Κίνας είναι ευρυζωνικοί χρήστες, µόνο το 8% είναι χρήστες ∆ιαδικτύου, 
το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι συγκριτικά λιγότερο ανεπτυγµένο από ό,τι στις χώρες του 
ΟΟΣΑ, και παράλληλα εξακολουθεί να υφίσταται ένα εξαιρετικά ευρύ ψηφιακό χάσµα 
µεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών. 

∆ηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου, διανοµή και πρόσβαση 

Το ψηφιακό περιεχόµενο είναι σήµερα σηµαντική κινητήρια δύναµη του τοµέα των 
ΤΠΕ. Η τεχνολογική καινοτοµία και η νέα καταναλωτική ζήτηση οδηγούν σε νέες ή πιο 
άµεσες µορφές δηµιουργικής προσφοράς, νέες µεθόδους διανοµής και ενδεχοµένως σε 
βελτιωµένη πρόσβαση. Η πρόσβαση σε αποτελέσµατα ερευνών, για παράδειγµα, 
καθίσταται πιο άµεση και το ψηφιακό περιεχόµενο διεισδύει σε πολλούς τοµείς, µε 
εφαρµογές που πιθανώς να αποδειχθούν πιο σηµαντικές από αυτές που προορίζονται για 
την ψυχαγωγία. 

Οι βιοµηχανίες περιεχοµένου δραστηριοποιούνται επίσης σε εµπορικές εφαρµογές 
ψηφιακού περιεχοµένου µε µεγαλύτερη ή µικρότερη επιτυχία. Οι βιοµηχανίες παιχνιδιών, 
µουσικής, επιστηµονικών εκδόσεων και παροχής περιεχοµένου µέσω κινητών 
επικοινωνιών έχουν πολύ ειδικά και διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά το ψηφιακό 
περιεχόµενο είναι η κύρια κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης όλων τους. Νέα είδη 
περιεχοµένου είτε έχουν αναπτυχθεί (π.χ. επιγραµµικά παιχνίδια) είτε αντικαθιστούν τα 
παραδοσιακά µέσα ψυχαγωγίας (π.χ. τηλεόραση). Νέα επιχειρηµατικά µοντέλα 
δοκιµάζονται, συµπεριλαµβανοµένης της συνδροµής (παιχνίδια) και της χρέωσης 
ανάλογα µε τη χρήση (µουσική). Η διαφήµιση χάνει τη σπουδαιότητά της σε ορισµένους 
τοµείς (τηλεόραση µέσω κινητών επικοινωνιών), αλλά αποκτά µεγαλύτερη βαρύτητα σε 
άλλους (έρευνα). Καθώς αυξάνεται ο αριθµός των ταυτόχρονων διοµότιµων χρηστών, οι 
δοκιµές των εµπορικών εφαρµογών που απευθύνονται σε αυτήν την ευρεία κοινότητα 
χρηστών έχουν ήδη ξεκινήσει. 
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Η δηµογραφική εξέλιξη των καταναλωτών, το εισόδηµα και οι νέες χρήσεις θα 
διαρθρώσουν την ανάπτυξη και τη µορφή του κλάδου. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή 
τους περισσότερη και ευρύτερη ποικιλία περιεχοµένου σε απευθείας σύνδεση και, 
παράλληλα, τα νέα καινοτόµα προϊόντα παρέχουν υπηρεσίες προσαρµοσµένες στα µέτρα 
των πελατών και µε µεγαλύτερη διαδραστικότητα. Ένας αυξανόµενος αριθµός χρηστών 
συµµετέχει επίσης στη δηµιουργία του ψηφιακού περιεχοµένου, µολονότι δεν είναι 
σαφές κατά πόσο τούτο θα συνεχιστεί και στο µέλλον ή θα αποδειχθεί εφήµερη µόδα. Οι 
κυβερνήσεις µπορούν να αναπτύξουν τους κατάλληλους βασικούς συντελεστές για τη 
δηµιουργία και τη χρήση ψηφιακού περιεχοµένου και να διατηρήσουν ένα ευνοϊκό 
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Επιπλέον οι ίδιες οι κυβερνήσεις είναι κύριοι παραγωγοί και 
χρήστες ψηφιακού περιεχοµένου. 

∆εξιότητες σε ΤΠΕ για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα 

Οι δεξιότητες σε ΤΠΕ αποτελούν όλο και σε µεγαλύτερο βαθµό απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εργασία. Ποσοστό µεγαλύτερο του 5% της συνολικής απασχόλησης 
συγκεντρώνεται σε εξειδικευµένα επαγγέλµατα των ΤΠΕ και περίπου 20% σε 
επαγγέλµατα στα οποία χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ. Η περιγραφή των θέσεων εργασίας 
των ειδικών σε ΤΠΕ εξελίσσεται και απαιτεί ως ένα βαθµό το συνδυασµό εξειδικευµένων 
δεξιοτήτων µε άλλες δεξιότητες, όπως, για παράδειγµα, δεξιότητες στον τοµέα της 
διοίκησης των επιχειρήσεων ή του µάρκετινγκ. Οι δεξιότητες σε ΤΠΕ παρέχονται 
διαφορετικά σε διαφορετικούς πληθυσµούς. Οι ανάγκες σε βασικές δεξιότητες 
καλύπτονται όλο και πιο συχνά «µε φυσικό τρόπο», µέσω της διάδοσης των ΤΠΕ και τη 
χρήση τους σε σχολεία και το χώρο εργασίας. Καταβάλλονται προσπάθειες για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας σε δεξιότητες ΤΠΕ 
µέσω προγραµµάτων κατάρτισης. Επειδή οι ανάγκες σε εξειδικευµένες δεξιότητες σε 
ΤΠΕ προβλέπεται ότι θα µεταβληθούν ταχύτατα ωθούµενες από τις τεχνολογικές 
αλλαγές, η επίσηµη τυπική εκπαίδευση πιθανόν να αποδειχθεί λιγότερο ευέλικτη στην 
προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών σε σχέση µε τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά 
συστήµατα, που συνήθως ιδρύονται µε τη µορφή συµπράξεων πολλαπλών 
ενδιαφερόµενων φορέων. 

Πολλές υπηρεσίες τηλεργασίας µπορούν σήµερα να παρέχονται παντού. Σύµφωνα µε 
αναλύσεις, πάνω από το 20% της απασχόλησης επηρεάζεται ενδεχοµένως από τη 
µετεγκατάσταση της εργασίας η οποία διευκολύνεται από τις ΤΠΕ. Τούτο δεν σηµαίνει 
ότι αυτές οι θέσεις εργασίας θα µετεγκατασταθούν υποχρεωτικά, αλλά ότι σχεδόν το 
20% όλων των απασχολούµενων εργαζοµένων εκτελεί εργασίες και λειτουργίες που θα 
µπορούσαν ενδεχοµένως να διεκπεραιωθούν από οποιαδήποτε γεωγραφική τοποθεσία. 
Φυσικά, η παγκοσµιοποίηση των υπηρεσιών που καθίσταται εφικτή µέσω των ΤΠΕ 
σηµαίνει επίσης ότι οι χώρες κερδίζουν θέσεις εργασίας σε αυτούς τους λειτουργικούς 
τοµείς. 
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Ατενίζοντας το µέλλον : Εφαρµογές νέας τεχνολογίας 

Πολλές νέες εφαρµογές των ΤΠΕ έχουν σηµαντικές προοπτικές και πιθανόν να 
επιφέρουν µείζονες οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες, ενώ παράλληλα θα 
διαδραµατίσουν θεµελιώδη ρόλο στη συνάρθρωση και τη σύγκλιση διαφορετικών 
τεχνολογιών. Μεταξύ αυτών των νέων τεχνολογιών συγκαταλέγονται τα ευρέως 
διαδεδοµένα δίκτυα, που επιτρέπουν την παρακολούθηση ατόµων και αντικειµένων και 
παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης, καταγραφής, αποθήκευσης και επεξεργασίας 
των πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο. Το κόστος ορισµένων εφαρµογών, όπως η 
ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) και άλλες τεχνολογίες αισθητήρων, µειώνεται 
συνεχώς, οι επενδύσεις αυξάνονται και οι εφαρµογές εµπορευµατοποιούνται. Οι 
υπηρεσίες εντοπισµού θέσης χρησιµοποιούν µια ποικιλία τεχνολογιών εντοπισµού για 
την παρακολούθηση της θέσης αντικειµένων και χρηστών. Οι πιο κοινές εφαρµογές των 
τεχνολογιών αυτών απαντούν στη ναυσιπλοΐα και την παρακολούθηση περιουσιακών 
στοιχείων. 

Οι τεχνολογίες πρόληψης και προειδοποίησης για τον κίνδυνο φυσικών 
καταστροφών (π.χ. συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης για τον κίνδυνο παλιρροϊκού 
κύµατος) αποκτούν όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα για τη µείωση των επιπτώσεων των 
καταστροφών, οι οποίες επιφέρουν ευρείες οικονοµικές απώλειες (170 δισ. δολάρια ΗΠΑ 
το 2005). «Συµµετοχικό ∆ιαδίκτυο» (Web 2.0) είναι η ενεργής συµµετοχή των χρηστών 
στο ∆ιαδίκτυο µε τη δηµιουργία περιεχοµένου, την εξατοµίκευση του ∆ιαδικτύου και την 
ανάπτυξη εφαρµογών για ένα ευρύ φάσµα τοµέων. Για παράδειγµα, τα ιστολόγια (blogs), 
µία από τις πιο δηµοφιλείς µορφές του νέου ∆ιαδικτύου, έφταναν περίπου τα 50 
εκατοµµύρια στα µέσα του 2006. Στην Ασία ο αριθµός είναι δυσανάλογος σε σύγκριση 
µε τη γενική χρήση του ∆ιαδικτύου. 

Η σύγκλιση της νανοτεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας και της τεχνολογίας της 
πληροφορίας πιθανόν να προσφέρει µείζονες ευκαιρίες και προκλήσεις. Η σύγκλιση σε 
εφαρµογές όπως η φροντίδα υγείας και η ροµποτική οδηγεί συνεχώς τις χώρες του 
ΟΟΣΑ στην αξιολόγηση του δυνητικού αντίκτυπου. Η νευροτεχνολογία, για παράδειγµα, 
είναι η εφαρµογή της ηλεκτρονικής και της µηχανικής στο ανθρώπινο νευρικό σύστηµα. 

Αντιµετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις: Οι πολιτικές για τις ΤΠΕ σε περίοδο 
ισχυρής ανάπτυξης και διευρυνόµενων ευκαιριών 

Για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών και τη χάραξη πιο 
στοχοθετηµένων πολιτικών και προγραµµάτων, οι χώρες συντονίζουν συνεχώς τις 
πολιτικές τους τόσο κάθετα, µέσω των διαφορετικών κυβερνητικών επιπέδων, όσο και 
οριζόντια κατά µήκος των υπουργείων και των φορέων. Καθώς οι χώρες του ΟΟΣΑ 
έχουν επιτύχει υψηλότερα επίπεδα πρόσβασης σε ΤΠΕ, βασικών δεξιοτήτων και 
περιεχοµένου, εστιάζονται πλέον στην περαιτέρω ενίσχυση των επιτευγµάτων αυτών 
µέσω της ευρυζωνικότητας, πιο εξειδικευµένων δεξιοτήτων και πιο πολύπλοκου 
περιεχοµένου. ∆ίνουν επίσης έµφαση στην Ε&Α και την καινοτοµία στον τοµέα των 
ΤΠΕ, στη διάδοσή των τεχνολογιών αυτών στον επιχειρηµατικό κόσµο, στην προώθηση 
του ανταγωνισµού στις αγορές ΤΠΕ και αφιερώνουν µεγαλύτερη προσοχή στα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
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Η αποτίµηση και η αξιολόγηση παραµένουν σηµαντική αδυναµία στην πλειονότητα 
των χωρών. Για παράδειγµα, παρά την έµφαση στην ευρεία διάδοση της 
ευρυζωνικότητας, λίγες αναφορές χωρών περιλαµβάνουν την αξιολόγηση των πολιτικών 
στον τοµέα αυτόν. Οι τεχνικές για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της 
πολιτικής για την ΤΠ θα πρέπει να µοιράζονται και να βελτιώνονται, ούτως ώστε να 
γίνονται συγκρίσεις της αποτίµησης και του αντίκτυπου των πολιτικών µεταξύ των 
χωρών. 
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Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. 

Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι 
παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο 

τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. 

 

Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των 
δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη 

γαλλική γλώσσα. 

∆ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ 
www.oecd.org/bookshop/ 
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