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Η Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΣΠ) θαη ε επξπδσληθφηεηα απνηεινχλ ηελ αηρκή ηνπ
δφξαηνο ηεο νηθνλνκηθήο αιιαγήο επηθέξνληαο ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ
επεξεάδνληαο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ απαζρφιεζε, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε θαη ηα
θαηαλαισηηθά νθέιε. ε απηφλ ηνλ ηφκν πεξηγξάθεηαη ε πξφζθαηε δπλακηθή ηεο αγνξάο
θαη νη πξφζθαηεο ηάζεηο ησλ θιάδσλ πνπ παξέρνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ΣΠ. Δπίζεο
πεξηέρεηαη κηα επηζθφπεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ ηνκέα ησλ Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαζψο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ δηεζλνχο sourcing
(εληνπηζκφο πεγψλ εθνδηαζκνχ) πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ΣΠΔ.



Παξάιιεια αλαιχεηαη ε αλάπηπμε θαη ν αληίθηππνο ηεο κεηαβαιιφκελεο παγθφζκηαο
θαηαλνκήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ε αλάδεημε ηεο Κίλαο θαη ηεο
Ιλδίαο ζε ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ.
Δμεηάδεηαη επίζεο ε απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε επηιεγκέλνπο
θιάδνπο θαη ν ξφινο ηνπ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αιπζίδσλ αμίαο θαη ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Δπίζεο δηεξεπλψληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ηερλνινγηθψλ
εμειίμεσλ φπσο ηα παληαρνχ παξφληα δίθηπα, νη ππεξεζίεο αμηνπνίεζεο ηεο γεσγξαθηθήο
ζέζεο, ηα ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ν παγθφζκηνο ηζηφο
επξείαο ζπκκεηνρήο θαη ε ζχγθιηζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο κε ηε
λαλνηερλνινγία θαη ηε βηνηερλνινγία. ην βηβιίν απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη «StatLinks»,
δειαδή δηεπζχλζεηο URL πνπ ζπλδένπλ ηα ζηαηηζηηθά δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο κε ηα
ππνινγηζηηθά θχιια πνπ πεξηέρνπλ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα.
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Η παγθόζκηα νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε αλέθνςε ηελ αλάπηπμε ηνπ
θιάδνπ ησλ ΤΠΕ, ε νπνία όκσο ζπλερίδεηαη ζε νξηζκέλεο αγνξέο θαη
γηα νξηζκέλα πξντόληα
Οη πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα ησλ ΤΠΕ
έρνπλ εμαζζελήζεη ιόγσ ησλ
αλαηαξαρώλ ζηελ παγθόζκηα
νηθνλνκία…

Οη πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη
ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) είλαη πνιχ ιηγφηεξν επλντθέο ζε ζχγθξηζε κε
ηα πξνεγνχκελα έηε. Η επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ε
χθεζε ζηε δψλε ηνπ ΟΟΑ θαη ε απφηνκε κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαηέζηεζαλ απαξαίηεηε ηελ
απφηνκε αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ ησλ παγθφζκησλ πξνβνιψλ γηα ηηο
δαπάλεο ζε ΣΠΔ. Οη καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, νη
βξαρππξφζεζκνη θπθιηθνί δείθηεο παξαγσγήο θαη ε δξαζηεξηφηεηα
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ δείρλνπλ φηη ν ξπζκφο
αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ήηαλ πην αξγφο
ην 2008 απ’φ,ηη ην 2007, δηακνξθνχκελνο πεξίπνπ ζην 4%. Όκσο ε
αλάπηπμε δελ έρεη αθφκα θαηξαθπιήζεη, φπσο ζπλέβε ην 2001-02 φηαλ
εμεξξάγε ε θνχζθα ησλ ΣΠΔ, θαη έσο ηψξα παξακέλεη θάπσο
ηζρπξφηεξε απφ ηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ ΟΟΑ.
Καηά ηνπο επφκελνπο δεθανθηψ κήλεο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ
θιάδνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη αξλεηηθφο ζηε δψλε ηνπ ΟΟΑ ιφγσ ησλ
ζεκαληηθψλ αλαηαξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ
ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε βαζηά νηθνλνκηθή
χθεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Δληνχηνηο, αλακέλεηαη αχμεζε
ησλ ππεξεζηψλ ΣΠ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο θαη ησλ λέσλ πξντφλησλ
θαη ππνδνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γηαδίθηπν θαη ηηο επηθνηλσλίεο,
θαζψο απνηεινχλ νπζηαζηηθφ θνκκάηη ησλ δαπαλψλ θαη ελ κέξεη δελ
επεξεάδνληαη απφ ηελ χθεζε. Κάπνηα γεληθή άλνδνο δελ αλακέλεηαη
πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2009, παξάιιεια κε ηελ αλάθακςε ηνπ ΑΔΠ. Ο
ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ θιάδνπ κεηά ην 2009 ζα είλαη ελδερνκέλσο
θάπσο πςειφηεξνο απφ απηφλ ηνπ ΑΔΠ, ράξε ζηελ αλάπηπμε λέσλ
επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη πξντφλησλ, αλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ
επελδχζεσλ ζε ΣΠΔ ζα ζπλερίζεη λα ζπληζηά πξφθιεζε ηφζν γηα ηηο
επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ην θξάηνο.
… όκσο νη πξννπηηθέο κεζνπξόζεζκα
ζηεξίδνληαη ελ κέξεη από ηα λέα
πξντόληα θαη ηε κεγέζπλζε ησλ
αγνξώλ ησλ ρσξώλ κε κειώλ ηνπ
ΟΟΣΑ

Οη πην καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα ησλ ΣΠΔ
εμαξηψληαη απφ δχν παξάγνληεο: απφ ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο
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ΣΠΔ θαη απφ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηψλ κε κειψλ ηνπ
ΟΟΑ, ν νπνίνο αλ δηαηεξεζεί, παξά ηελ επηβξάδπλζή ηνπ, ζα
αληηζηαζκίζεη ελ κέξεη ηελ χθεζε θαη ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ επηθξαηνχλ
ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ. Σν κεξίδην ησλ
νηθνλνκηψλ κε κειψλ ηνπ ΟΟΑ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ΣΠΔ
ππεξβαίλεη ην 20%. Καηά ηελ πεξίνδν 2003-2007 ε αχμεζε ησλ
δαπαλψλ ζε ΣΠΔ ζηε Βξαδηιία, ηελ Ιλδία, ηελ Ιλδνλεζία, ηελ Κίλα θαη
ηε Ρσζία μεπέξαζε ην 20% εηεζίσο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Πεξίπνπ ην
50% ηεο παξαγσγήο ησλ αγαζψλ ΣΠΔ πξνέξρεηαη ζήκεξα απφ ηηο
ρψξεο κε κέιε ηνπ ΟΟΑ θαη απηέο νη ρψξεο, θπξίσο ε Κίλα θαη ε
Ιλδία, αλαδεηθλχνληαη ζε έδξα ησλ θνξπθαίσλ επηρεηξήζεσλ ΣΠΔ.
Όκσο κεζνπξφζεζκα νη εμαγσγέο θαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηνχλ· νη
αλαηηκήζεηο ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ θαη ν πιεζσξηζκφο πεξηθφπηνπλ
ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ζηηο ρψξεο κε κέιε ηνπ ΟΟΑ. Λφγσ ηεο
κείσζεο απηήο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ,
ηεο ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο
ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ ζα ζπξξηθλσζεί.

Τάζεηο κέζεο απόδνζεο ησλ
250 θνξπθαίσλ εηαηξεηώλ
ΤΠΕ, 2000-07

Πην καθξνπξόζεζκα ε κεγέζπλζε ηνπ
θιάδνπ ησλ ΤΠΕ ζα ζπλερηζηεί, ε
απαζρόιεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΤΠΕ
απνθηά κεγαιύηεξε ζεκαζία θαη ην
ήκηζπ ησλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνύ
θηλδύλνπ δηνρεηεύεηαη ζηηο ΤΠΕ

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ πξηλ απφ ηε
ζεκεξηλή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ην 2002 θη
έπεηηα ε απφδνζε ηνπ ηνκέα ήηαλ ηζρπξή ζηεξίδνληαο ηελ πξαγκαηηθή
κεγέζπλζε θαη σζνχκελε ζε παγθφζκην επίπεδν απφ ην δπλακηζκφ ησλ
ρσξψλ κε κειψλ ηνπ ΟΟΑ, φπσο θαίλεηαη ηφζν απφ ηελ παξαγσγή
θαη ηηο εμαγσγέο ΣΠΔ φζν θαη απφ ηε κεγέζπλζε ησλ εγρψξησλ
αγνξψλ. Δπί ηνπ παξφληνο ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ αληηπξνζσπεχεη πάλσ
απφ ην 8% ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ΑΔΠ θαη απαζρνιεί πάλσ απφ 15
εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Οη 250 θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο ΣΠΔ (νη
νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 70% ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ
ηνκέα ζηε δψλε ηνπ ΟΟΑ) θαηέγξαςαλ αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 12%
ην 2007 ζε ηξέρνπζεο ηηκέο θαη ηα έζνδά ηνπο παγθνζκίσο άγγημαλ ηα
3,8 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΗΠΑ. Οη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ πνπ
εηδηθεχνληαη ζηελ παξαγσγή ΣΠΔ φπσο ε Κνξέα, ε Φηλιαλδία, ε
Ιαπσλία θαη ε Οπγγαξία δηαηήξεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηα εκπνξηθά ηνπο πιενλάζκαηα αγαζψλ ΣΠΔ
θαη ζα ζπλερίζνπλ λα ην θάλνπλ ζην κέιινλ.
Οη δεμηφηεηεο ζε ΣΠΔ είλαη ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο ηεο
αλάπηπμεο θαη είλαη παξνχζεο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Σν κεξίδην
ησλ επαγγεικάησλ ΣΠΔ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε μεπεξλά ην 4% θαη
απμάλεηαη γνξγά, θαη απηφ ησλ επαγγεικάησλ εληαηηθήο ρξήζεο ΣΠΔ
ππεξβαίλεη ην 20%. Ο θιάδνο ζηεξίρζεθε απφ ηε ζηαζεξή ξνή
θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ
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2008 νη επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζε ΣΠΔ ζηηο ΗΠΑ
δηακνξθψζεθαλ ζην ίδην επίπεδν κε απηφ ηνπ 2007. Σν κηζφ πεξίπνπ
ηνπ ζπλφινπ ησλ ακεξηθαληθψλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ
δηνρεηεχεηαη ζηηο ΣΠΔ, ηδηαίηεξα ζε ινγηζκηθφ θαη ζε εθαξκνγέο Web
2.0. Οη δε επελδχζεηο ζε θιάδνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εληαηηθή
ρξήζε ΣΠΔ φπσο νη ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο
απμάλνληαη. Δληνχηνηο, ε πηζησηηθή θξίζε πεξηφξηζε ηηο ζηξαηεγηθέο
εμφδνπ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ επηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη
αληηκέησπε κεζνπξφζεζκα κε ζνβαξέο πξνθιήζεηο.

Η παγθόζκηα αλαδηάξζξσζε ζπλερίδεηαη γνξγά
Η παγθόζκηα αλαδηάξζξσζε
ζπλερίδεηαη θαη ύζηεξα από κηα
πεξίνδν ηζρπξήο κεγέζπλζεο ην
εκπόξην ΤΠΕ επηβξαδύλζεθε ην 2008

Σν παγθφζκην εκπφξην πξντφλησλ ΣΠΔ ζεκείσζε ηζρπξή άλνδν
μεπεξλψληαο ηα 3,5 ηξηζ. δνιάξηα ΗΠΑ ην 2006, ελψ ην κεξίδην ηεο
δψλεο ηνπ ΟΟΑ ζην ζπλνιηθφ παγθφζκην εκπφξην ΣΠΔ κεησλφηαλ
ζηαζεξά γηα λα πεξηνξηζηεί ζην 56%. Οη ππνηνληθέο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο νδήγεζαλ ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ ΣΠΔ
ην 2007, ε νπνία επηδεηλψζεθε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008 ιφγσ
ηεο κείσζεο ηφζν ησλ εηζαγσγψλ ησλ ΗΠΑ φζν θαη ησλ αζηαηηθψλ
εμαγσγψλ. Παξφια απηά, νη εμαγσγέο ΣΠΔ παξέκεηλαλ ζηαζεξέο θαηά
ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008 θαη ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη ζε νξηζκέλεο
ρψξεο (π.ρ. Κίλα, Κνξέα, Μαιαηζία, Μεμηθφ, Σατιάλδε θαη
Αλαηνιηθνεπξσπατθέο ρψξεο) ιφγσ ηεο ζπλερνχο, αλ θαη
επηβξαδπλφκελεο, δήηεζεο απφ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ηζρπξήο
δήηεζεο απφ ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο (ηδηαίηεξα απφ ηε Μέζε
Αλαηνιή, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Αθξηθή). Δληνχηνηο, ε νμεία
νηθνλνκηθή χθεζε ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ θαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν αιινχ αλαπφθεπθηα ζα επηβξαδχλεη πεξαηηέξσ ην
εκπφξην πξντφλησλ ΣΠΔ.
Η Κίλα παξακέλεη καθξάλ ν
θπξηόηεξνο εμαγσγέαο αγαζώλ ΤΠΕ…

Οη εμαγσγέο αγαζψλ ΣΠΔ ηεο Κίλαο αλήξζαλ ζηα 360 δηζ. δνιάξηα
ΗΠΑ ην 2007, μεπεξλψληαο ηηο ζπλδπαζκέλεο εμαγσγέο ΣΠΔ ηεο
Δπξψπεο ησλ 15 θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Όκσο, ν ξπζκφο
αχμεζεο ησλ θηλεδηθψλ εμαγσγψλ επηβξαδχλζεθε ζε πεξίπνπ 10%
θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008 θαη ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη. Μεηαμχ
ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ ε Κνξέα ππεξδηπιαζίαζε ηηο εμαγσγέο
ηεο απφ ην 2001 θη έπεηηα, νη νπνίεο αλήξζαλ ζρεδφλ ζηα 100 δηζ.
δνιάξηα ΗΠΑ ην 2007 πνιχ θνληά ζε απηέο ηεο Ιαπσλίαο.

Κνξπθαίνη εηζαγσγείο θαη
εμαγσγείο αγαζώλ ΤΠΕ,
1996-2007
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… θαη νη ΑΞΕ ζηηο ΤΠΕ εθηνμεύηεθαλ
ζε λέα ύςε πξηλ λα κεησζνύλ απόηνκα
ην 2008

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηηο ΣΠΔ έθηαζαλ ζε πξσηνθαλέο
πςειφ επίπεδν ην 2007, αιιά κεηψζεθαλ απφηνκα ην 2008, αλ θαη
αλακέλεηαη κηα θάπνηα πηζαλή αλάθακςε κεηά ην 2009. Σν 2007
πεξίπνπ ην έλα πέκπην φισλ ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη
εμαγνξψλ ζρεηίδνληαλ κε ηηο ΣΠΔ (170 δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ). Όιν θαη
πην ζπρλά ν ζηφρνο θαη ε πξνέιεπζε ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ
ήηαλ νη νηθνλνκίεο κε κέιε ηνπ ΟΟΑ, θπξίσο νη ρψξεο ηεο
επνλνκαδφκελεο νκάδαο BRICS. Σν 2008 νη δξαζηεξηφηεηεο
ζπγρψλεπζεο θαη εμαγνξάο ζεκείσζαλ αηζζεηή επηβξάδπλζε
παγθνζκίσο, παξάιιεια κε ηελ επηβξάδπλζε ηεο ξνήο ησλ άκεζσλ
μέλσλ επελδχζεσλ. Η θαηάζηαζε απηή αλακέλεηαη λα παξαηαζεί ιφγσ
ηεο κείσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο

Η ΕΤΑ θαη ε θαηλνηνκία ζηηο ΤΠΕ σο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο
αλάπηπμεο
Οη ΤΠΕ είλαη καθξάλ ν ηνκέαο κε ηηο
πςειόηεξεο δαπάλεο γηα ΕΤΑ…

ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ νη δαπάλεο γηα Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή
Αλάπηπμε (ΔΣΑ) ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ είλαη πεξίπνπ δπφκηζη θνξέο
πεξηζζφηεξεο (130 δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ ζε ηηκέο ηνπ 2000) απφ απηέο
ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη πάλσ απφ ηξηπιάζηεο απφ απηέο ηνπ
θαξκαθεπηηθνχ ηνκέα. Οη δαπάλεο γηα ΔΣΑ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο
ζηνπο θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, νη νπνίνη
αλαπηχρζεθαλ ηαρέσο. Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο αληηπξνζσπεχνπλ ην
40% φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ γηα ΔΣΑ πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηηο ΣΠΔ ζηε δψλε ηνπ ΟΟΑ, ε δε Δπξψπε ησλ 15 πξνζεγγίδεη ην
25%, ε Ιαπσλία ην 22% θαη ε Κνξέα ην 9%.
ηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ απαζρνινχληαη ζρεδφλ έλα εθαηνκκχξην
εξεπλεηέο, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ νη κηζνί εξγάδνληαη ζηηο Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο. Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο έξεπλαο ζηηο ΣΠΔ επηθεληξψλνληαη
ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο
πξντφλησλ, παξάιιεια κε ηελ αθχπληζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θχξησλ πξνθιήζεσλ φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε
θξνληίδα πγείαο.
… νη θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο ΤΠΕ
δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ΕΤΑ, θαη
ε νξγάλσζε ηεο ΕΤΑ κεηαβάιιεηαη

Οη δαπάλεο γηα ΔΣΑ ησλ θπξηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ΣΠΔ αλήξζαλ
ζε 151 δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ ην 2006 θαη ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη θαη ην
2007. Οη 100 θνξπθαίεο εηαηξείεο ΔΣΑ δαπαλνχλ θαηά κέζν φξν
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ζρεδφλ ην 7% ησλ εζφδσλ ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ. Οη
επηρεηξήζεηο ΣΠΔ απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Ιαπσλία
παξακέλνπλ καθξάλ πξσηνπφξεο ζηνλ ηνκέα απηφ, αιιά νη θνξεαηηθέο
επηρεηξήζεηο έρνπλ αξρίζεη λα κεηψλνπλ ηε δηαθνξά. ε ζχγθξηζε, νη
δαπάλεο γηα ΔΣΑ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΣΠΔ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο
ρψξεο κε κέιε ηνπ ΟΟΑ (Κίλα θαη Ιλδία, αιιά θαη άιιεο
αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο) είλαη κέηξηεο, αλ θαη απμάλνληαη ηαρέσο.
Η έξεπλα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ δεκφζηα θεθάιαηα, ηα
παγθνζκηνπνηεκέλα δίθηπα έξεπλαο θαη νη δηεπηρεηξεζηαθέο
ζπκπξάμεηο θαη ζπκκαρίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΣΑ είλαη ζεκαληηθνί
παξάγνληεο πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο. Οη ελ ιφγσ ζπκπξάμεηο θαη
ζπκκαρίεο έρνπλ επεθηαζεί ζε λένπο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο θαη
δηεπηζηεκνληθά πεδία. Παξά ηελ ηάζε πξνο ηε δεκηνπξγία
παγθνζκηνπνηεκέλσλ δηθηχσλ έξεπλαο, ηα θέληξα ησλ δηθηχσλ απηψλ
είλαη ηδηαίηεξα ζπγθεληξσκέλα ζε ιίγεο πεξηθέξεηεο ηεο δψλεο ηνπ
ΟΟΑ. Δληνχηνηο, θάπνηνη λένη πφινη απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε
ζεκαζία, φπσο ε αγθάε, ε Υάηθα θαη ε πφιε Μπάγθαινξ, θαη ζε έλα
κηθξφηεξν βαζκφ ε θηλεδηθή Σατπέη, ε Μαιαηζία θαη ε ηγθαπνχξε.
Όιν θαη πεξηζζόηεξν νη επηρεηξήζεηο
άιισλ θιάδσλ εθηεινύλ έξεπλα πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο ΤΠΕ, θαη ηα
δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο ζηηο ΤΠΕ
πνιιαπιαζηάδνληαη

ε κεξηθέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ην κεξίδην ηεο ΔΣΑ πνπ δηελεξγείηαη
απφ επηρεηξήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ αλήξζε ζην
25% ησλ ζπλνιηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ ΔΣΑ πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηηο ΣΠΔ. Απηή ε ΔΣΑ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα κεγάιν θάζκα ηνκέσλ,
θπξίσο ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο
θαη ηελ άκπλα, θαη ζπλδέεηαη κε ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ησλ
ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηα πξντφληα ΣΠΔ θαη
γηα άιινπ είδνπο πξντφληα. Ο αξηζκφο ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ απμήζεθε ζεκαληηθά απφ ηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’90 έσο ην 2005. Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Δπξψπε θαη
ε Ιαπσλία ζπλερίδνπλ λα θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε φζνλ αθνξά ηηο
δηεζλείο αηηήζεηο γηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, αιιά ην πνζνζηφ ησλ
δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ζε ΣΠΔ ζην ζχλνιν ησλ θαηαηεζεηκέλσλ
θηλεδηθψλ αηηήζεσλ ηξηπιαζηάζηεθε ζε κηα δεθαεηία. Ο αξηζκφο ησλ
δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ηεο Κνξέαο επίζεο απμάλεηαη.

Η επξπδσληθόηεηα κεηαβάιιεη ηελ νηθηαθή ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ

Πξόζβαζε ησλ λνηθνθπξηώλ
ζην επξπδσληθό Δηαδίθηπν,
2003-07

Η επξπδσληθόηεηα είλαη κηα από ηηο
ηερλνινγίεο πνπ δηαρέεηαη κε ηελ πην
κεγάιε ηαρύηεηα…

Η νηθηαθή επξπδσληθή ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν δηαδίδεηαη πνιχ πην
γξήγνξα απ’φ,ηη ε ζχλδεζε ζηελήο δψλεο θαη ζχληνκα ζα θαιχςεη ην
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ζχλνιν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ Η/Τ. Σν 2007 πάλσ απφ ηα δπν ηξίηα
φισλ ησλ λνηθνθπξηψλ είραλ πξφζβαζε ζην επξπδσληθφ Γηαδίθηπν ζε
ρψξεο φπσο ε Γαλία, ε Ιζιαλδία, νη Κάησ Υψξεο θαη ε Φηλιαλδία.
ηελ Κνξέα ε αλαινγία μεπεξλνχζε ηα νθηψ ζηα δέθα λνηθνθπξηά.
…επηηαρύλνληαο ηελ ειεθηξνληθή
δξαζηεξηόηεηα…

Σα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ επξπδσληθή πξφζβαζε ρξεζηκνπνηνχλ ην
Γηαδίθηπν πην ζπρλά θαη πην εληαηηθά. Η επξπδσληθφηεηα πξνσζεί ηηο
ειεθηξνληθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη αγνξέο, ε εθπαίδεπζε, ε ρξήζε
ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, ηα παηρλίδηα ή ε ηειεθφξησζε ςεθηαθνχ
πεξηερνκέλνπ θαη ε εηθνλνηειεθσλία.
… όκσο δεκηνπξγείηαη έλα λέν
ςεθηαθό ράζκα βάζεη ησλ
θνηλσληθννηθνλνκηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ

Η ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαζνξίδεηαη απφ
θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε εθπαίδεπζε, ην
εηζφδεκα, ε ειηθία, ην θχιν ή ν ηφπνο πξφζβαζεο. Οη λένη άλδξεο κε
πςειή κφξθσζε θαη πςειφηεξν εηζφδεκα ζπλδένληαη γεληθά ζην
Γηαδίθηπν πην ζπρλά απφ ηνπο άιινπο ρξήζηεο θαη γηα δηαθνξεηηθά
είδε δξαζηεξηνηήησλ. Η παξνπζία παηδηψλ ζην ζπίηη απμάλεη ηελ
επξπδσληθή ρξήζε. Όκσο θαζψο ην ράζκα ςεθηαθήο πξφζβαζεο
θαιχπηεηαη, εκθαλίδεηαη έλα λέν ράζκα, απηφ ηεο ςεθηαθήο ρξήζεο.

Η επξπδσληθόηεηα απμάλεη
ηηο ειεθηξνληθέο
δξαζηεξηόηεηεο

Τν ςεθηαθό πεξηερόκελν αλαπηύζζεηαη γνξγά σζνύκελν από ηνπο
θαηαλαισηέο
Τν ςεθηαθό πεξηερόκελν
κεηακνξθώλεη ηηο ΤΠΕ θαη ην
δεκηνπξγηθό θιάδν…

Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ηεο
ηαρείαο αχμεζεο ησλ επξπδσληθψλ ζπλδξνκεηψλ ζηνλ ΟΟΑ, νη
νπνίνη έθηαζαλ ηα 251 εθαηνκκχξηα ην 2008, απφ ηα 68 εθαηνκκχξηα
ην 2003. Η αχμεζε απηή πξνζέδσζε ψζεζε ζηε δεκηνπξγία θαη ηε
δήηεζε λένπ πεξηερνκέλνπ. Σν ίδην απνηέιεζκα αξρίδνπλ λα έρνπλ θαη
νη θηλεηέο επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Σέινο, νη ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο
θαη δηαλνκήο απμάλνπλ ηελ πξνζθνξά επξπδσληθνχ πεξηερνκέλνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο
ρξήζηεο.

Μέγεζνο αγνξάο θαη
κεγέζπλζε ησλ ηνκέσλ
ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, 2007

Έλα απμαλφκελν κεξίδην ησλ εζφδσλ ηεο βηνκεραλίαο
πεξηερνκέλνπ πξνέξρεηαη απφ πξντφληα πνπ δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ, φκσο ππάξρνπλ ζαθείο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ. Η
δηαθήκηζε είλαη ε κεγαιχηεξε ειεθηξνληθή αγνξά κε έζνδα πνπ
μεπεξλνχζαλ ηα 30 δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ ην 2007 θαη εηήζηα αλάπηπμε
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ηεο ηάμεο ηνπ 30%. Σα έζνδα απφ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα (παηρλίδηα
ππνινγηζηή θαη βηληενπαηρλίδηα) θαη ηε κνπζηθή αληηπξνζσπεχνπλ
πεξίπνπ ην έλα έθην ηνπ ζπλφινπ, φκσο ε ηαρχηεξε αχμεζε
ζεκεηψλεηαη φζνλ αθνξά ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, αλ θαη απφ πην
ρακειά επίπεδα. Η δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο
αλαπηχρζεθε πνιχ γξήγνξα. Γηα παξάδεηγκα, ην 40% ησλ ρξεζηψλ
Γηαδηθηχνπ ζηελ Κνξέα είλαη κέιε δηθηπαθψλ θνηλνηήησλ. Οη
ηζηφηνπνη βίληεν θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ε αηρκή ηνπ δφξαηνο
ηεο αλάπηπμεο θαη νη εηθνληθνί θφζκνη είλαη πιένλ θχξην θέληξν
δξαζηεξηνηήησλ.
Ο αληίθηππνο ζηηο αιπζίδεο αμίαο θαη
ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πέξα από
ηνλ ηνκέα ησλ ΤΠΕ είλαη ζεκαληηθόο…

Αλαπηχζζνληαη ζπλεξγαζίεο ζε δηαθιαδηθφ επίπεδν θαη
πξνθχπηνπλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπξάμεηο, γηα παξάδεηγκα, γηα ηε
ζπγθέληξσζε θαη ηε δηαλνκή πεξηερνκέλνπ. Οξηζκέλα επηρεηξεκαηηθά
κνληέια ζην Γηαδίθηπν θαζξεπηίδνπλ κνληέια εθηφο απηνχ (π.ρ.
πιεξσκή αλά ηεκάρην) θαη κεξηθά είλαη θαηλνχξγηα (π.ρ. πψιεζε
εηθνληθψλ αληηθεηκέλσλ). Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν ζπλδεφηαλ φιν θαη
πην πνιχ κε πξντφληα θαη εθαξκνγέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ
κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ή ηεο ςπραγσγίαο φπσο ε ηξαπεδηθή, νη
ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ε πγεία.
… αλ θαη ππάξρνπλ εκπόδηα ζηε
δηάδνζε

Ο ζηφρνο ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ πξφζβαζε ζην ςεθηαθφ
πεξηερφκελν «παληνχ, θάζε ζηηγκή θαη απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή»
παξακέλεη καθξηλφο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηαρχηεηα πξφζβαζεο, ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ
ηηκνιφγεζε. Οη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη πεξηερνκέλνπ παξακέλνπλ
πεξηνξηζκέλνη θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, νη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί
ζηελ πξφζβαζε θαη ε δηάζεζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπ ςεθηαθνχ
πεξηερνκέλνπ εκπνδίδνπλ ηε δηάδνζε. Η γεληθεπκέλε ρξήζε ησλ
πξνεγκέλσλ θηλεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ δελ είλαη
αθφκα πξαγκαηηθφηεηα.

Ο δπλεηηθόο θαη ν πξαγκαηηθόο αληίθηππνο ηεο επξπδσληθόηεηαο
Τα επξπδσληθά δίθηπα απνηεινύλ
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο
νηθνλνκίαο…

Οη επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαζηζηνχλ εθηθηή ηε δηαξζξσηηθή
αιιαγή θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ,
πξνάγνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, βειηηψλνπλ ηνλ
αληαγσληζκφ θαη ζηεξίδνπλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Πξνσζνχλ ηελ
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θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη ηελ θαηλνηνκία πνπ ζηεξίδεηαη
ζηηο ΣΠΔ, γηα παξάδεηγκα, επλνψληαο ηε ζπλεξγαηηθή ΔΣΑ,
θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ πινπνίεζε λέσλ δνκψλ δηαδηθηπαθψλ
ππεξεζηψλ (cloud computing) θαη επηηξέπνληαο λένπο ηξφπνπο
νξγάλσζεο ηεο έξεπλαο.
… όκσο ε αμηνιόγεζε ηνπ αληηθηύπνπ
ηεο επξπδσληθόηεηαο είλαη ζπλερήο
πξόθιεζε

Παξά ηε γξήγνξε απνδνρή ηεο επξπδσληθφηεηαο, ε δηάδνζή ηεο
είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε θαη νη ζπλέπεηέο ηεο είλαη δχζθνιν λα
δηαρσξηζηνχλ απφ απηέο ησλ θαζηεξσκέλσλ ΣΠΔ. Παξφια απηά, νη
επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ γξήγνξεο ζπλδέζεηο γηα λα εληζρχζνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ
δηαδηθαζηψλ, γηα λα αλαπηχμνπλ λέεο αιπζίδεο αμίαο θαη
επηρεηξεκαηηθά κνληέια ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη γηα λα
κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα
κε ζηνηρεία, ε επξπδσληθφηεηα επλνεί ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαη
ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο έληαζεο γλψζεο.
Η επξπδσληθφηεηα θαη νη ζρεηηθέο εθαξκνγέο ζπκβάιινπλ ζην
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο έθαλαλ άιιεο
ηερλνινγίεο γεληθήο εθαξκνγήο, γηα παξάδεηγκα, ν ειεθηξηζκφο θαη ν
θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαχζεο. Ο αληίθηππνο ηεο επξπδσληθφηεηαο
ίζσο λα είλαη κεγαιχηεξνο, θαζψο ε ηηκή ησλ ΣΠΔ κεηψζεθε δξαζηηθά.
Δληνχηνηο, νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο επελδχζεηο ζε δεμηφηεηεο
θαη νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο πηζαλφλ λα αξγήζνπλ λα πινπνηεζνχλ γηα
λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκβνιή ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ
αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ
φηη ζα απαηηεζνχλ πνιχ κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζε άπια ζηνηρεία θαη
ζε αλζξψπηλν θαη νξγαλσηηθφ θεθάιαην γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο
επελδχζεηο ζηηο ΣΠΔ θαη ηελ επξπδσληθφηεηα.

Θα αληηκεησπηζηνύλ νη πξνθιήζεηο; Πνιηηηθέο γηα ηηο ΤΠΕ ζε
απαηηεηηθνύο θαηξνύο
Τν θέληξν βάξνο ησλ πνιηηηθώλ γηα ηηο
ΤΠΕ δηεπξύλεηαη…

Οη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζπλερίδνπλ λα ελζσκαηψλνπλ πνιηηηθέο γηα
ηηο ΣΠΔ ζηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζνπλ ηελ
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επεκεξία θαη λα
επηηχρνπλ επξχηεξνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. Η αλάγθε γηα
κηα ζπληνληζκέλε, νξηδφληηα θπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε είλαη ζήκεξα
κεγαιχηεξε, θαζψο νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
φιν θαη πεξηζζφηεξσλ πξνθιήζεσλ πνιηηηθήο ζε δηάθνξνπο ηνκείο
φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε ελεξγεηαθή
απφδνζε. Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ πξνζπαζεί λα
ζπγθεληξσπνηήζεη ηε ράξαμε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ πνπ
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αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ γηα λα βειηησζεί ε ζπλνρή ηνπο. Οη πξνζπάζεηεο
βειηίσζεο ηνπ ζπληνληζκνχ θαη κείσζεο ησλ αιιειεπηθαιχςεσλ είλαη
πηζαλφ λα εληαζνχλ κε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ηνπο απμαλφκελνπο
πεξηνξηζκνχο ζηνπο δεκφζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηηο πηέζεηο ζηηο
καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο.
… θαη νη πξνηεξαηόηεηεο
κεηαβάιινληαη…

Σν 2008 νη δέθα θνξπθαίεο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά
ηηο ΣΠΔ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαιχπηνπλ παξαδνζηαθνχο ζηφρνπο
(π.ρ. ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ΔΣΑ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΣΠΔ) θαη
λένπο ηνκείο δξάζεηο (π.ρ. ςεθηαθφ πεξηερφκελν θαη πιεξνθνξίεο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα). Οξηζκέλεο ρψξεο εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηεο δηάδνζεο
ηεο ηερλνινγίαο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα ΔΣΑ θαη κέηξα
γηα ηελ ηφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο· πνιηηηθέο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα· θαη πνιηηηθέο γηα ηελ επξπδσληθφηεηα κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε
ησλ γεσγξαθηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ραζκάησλ. Οη πνιηηηθέο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην Γηαδίθηπν απνθηνχλ κεγαιχηεξε
ζεκαζία. Καη κνινλφηη νη πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηάδνζεο ηεο
ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο παξακέλνπλ πξνηεξαηφηεηα, νη πνιηηηθέο
πνπ επηθεληξψλνληαη ζην γεληθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ φζνλ
αθνξά ηηο ΣΠΔ πεξηνξίζηεθαλ.

Οη θύξηεο δέθα πξνηεξαηόηεηεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο
ΤΠΕ, 2008
1 Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε θπβέξλεζε σο κνληέιν ρξήζηε
2 Επξπδσληθόηεηα
3 Πξνγξάκκαηα ΕΤΑ ζηηο ΤΠΕ
4 Πξνώζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε ΤΠ
5 Δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο
6 Δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο ζηα άηνκα θαη ηα λνηθνθπξηά
7 Καηάξηηζε ζην ρώξν εξγαζίαο θαη ζηνλ θιάδν
8 Γεληθή αλάπηπμε ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ
9 Πιεξνθνξίεο θαη πεξηερόκελν ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα
10 Σηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ΤΠΕ

.... ελώ απαηηείηαη θαιύηεξε
αμηνιόγεζε θαη ζπληνληζκόο ησλ
πνιηηηθώλ

Η αμηνιφγεζε είλαη πην επξέσο δηαδεδνκέλε, φκσο απαηηνχληαη
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πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιχηεξε κέηξεζε θαη επνκέλσο ηε
βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ γηα
ηηο ΣΠΔ.
Οη πνιηηηθέο γηα ηηο ΣΠΔ εμειίρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο λέεο
πξνθιήζεηο παξακέλνληαο φκσο εζηηαζκέλεο ζε βαζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Οη πνιηηηθέο απηέο ζα δνθηκαζηνχλ σο πξνο ηε
ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
απαζρφιεζε καθξνπξφζεζκα. Οη νηθνλνκίεο κε κέιε ηνπ ΟΟΑ
ραξάζζνπλ επίζεο ζθαηξηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο ΣΠΔ πνπ
ζπκπιεξψλνπλ αιιά θαη ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηηο πνιηηηθέο ζηηο
ρψξεο κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ. Γηα λα θαηνρπξσζεί ην κέιινλ, είλαη
θαίξηαο ζεκαζίαο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ άξρηζε ην 2008,
λα δηαηεξεζνχλ νη καθξνπξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη επελδχζεηο
ζηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο.
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