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Περίληψη 

Η επανάσταση που συντελείται στον τοµέα της τεχνολογίας της πληροφορικής και 

των επικοινωνιών χαρακτηρίζεται, όπως όλες οι προηγούµενες τεχνολογικές 

επαναστάσεις, από τη διεισδυτικότητά της, την ικανότητά της δηλαδή να διαπερνά 

όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όχι ως εξωγενής παράγοντας, 

αλλά ως δοµή πάνω στην οποία οικοδοµείται το σύνολο αυτής της δραστηριότητας. 

Συνεπώς, ασκεί τεράστια διαµορφωτική επιρροή σε όλους τους τοµείς της 

ανθρώπινης δράσης, ενώ γίνεται αντιληπτή και στην παραγωγή νέων µορφών δράσης. 

Η εξέλιξη της επικοινωνίας των ανθρώπων µπορεί να υποστηριχθεί ότι έχει 

διαµορφωθεί από την εξέλιξη και χρήση των ΤΠΕ. Αυτές χρησιµοποιούνται τόσο από 

τις επιχειρήσεις, όσο και από τα νοικοκυριά και το δηµόσιο τοµέα, µε αποτέλεσµα η 

χρήση τους να συµβάλει ενεργά και µε επιτυχία στην ανθρώπινη καθηµερινή δράση. 

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, γίνεται µια εκτενής περιγραφή των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών, δίνεται ο ορισµός τους και αναλύεται η κάθε 

συνιστώσα των τεχνολογιών ξεχωριστά. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι 

επιπτώσεις των ΤΠΕ, τα στάδια µέτρησής τους, η επίδρασή τους πάνω στην 

παραγωγικότητα και τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι επιχειρηµατικοί 

παράγοντες υιοθέτησης και χρήσης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ και η εφαρµογή των ΤΠΕ 

από ΜΜΕ στην Ελλάδα. 

 

Abstract 

The revolution that takes place at the Information and Communication Technology 

section is characterized as all the former technology revolutions of its discernment 

that is its ability to pass through all the sections of human activity, not as an exterior 

factor, but as a structure on which this whole activity is built. So, it exercises an 

enormous configurative influence in all sections of human activity, while it also 

becomes detectable in the production of new forms of action. 

It can be claimed that the evolution of human communication has been configured 

by the evolution and use of ICT which are used from corporations as well as 

household and civil section. As a result its use contributes actively and successfully in 

daily human action. 

In this thesis, at first, an extensive description of Information and Communication 

Technologies are made, a definition of them is given and every technology part is 
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separately analyzed. In the second chapter the consequences of ICT, their 

measurement stages and their influence on productivity are described. Finally in the 

third chapter the corporative factors of ICT adoption and use from SMEs and 

implementation of ICT and SMEs in Greece are analyzed.   
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Εισαγωγή 

Η ψηφιακή επανάσταση θεωρείται ένα ιδιάζουσας σηµασίας θέµα σε συζητήσεις 

οικονοµικού περιεχοµένου. Παρόλο που οι Η/Υ υιοθετήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν 

από τις εταιρίες από το 1960, δύο εφευρέσεις ώθησαν την ταχύτατη ψηφιοποίηση. Η 

πρώτη ήταν η ανακάλυψη του προσωπικού υπολογιστή, η οποία σήµαινε ότι πολύ 

περισσότερες δραστηριότητες µπορούσαν να γίνουν από περισσότερους ανθρώπους. 

Η δεύτερη εφεύρεση ήταν το διαδίκτυο, το οποίο έγινε ιδιαίτερα φιλικό µέσω του 

World Wide Web, των πρωτοκόλλων διαδικτύου και του λογισµικού προγραµµάτων 

περιήγησης διαδικτύου.  

Πενήντα χρόνια µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η ευρωπαϊκή οικονοµία γνώρισε 

µια παρατεταµένη περίοδο αύξησης του ΑΕΠ και του βιοτικού της επιπέδου. Από τα 

µέσα της δεκαετίας του ’90 όµως, ο ευρωπαϊκός ρυθµός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε, 

µε σταδιακή µείωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Το µεγαλύτερο µέρος της 

κάµψης αυτής στην Ευρώπη προέρχεται από µια παρωχηµένη και δύσκαµπτη 

βιοµηχανική δοµή και πιο συγκεκριµένα από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

άργησαν να προσαρµοστούν στις πιέσεις της παγκοσµιοποίησης και των ραγδαίων 

τεχνολογικών αλλαγών. Όλες αυτές οι καθυστερήσεις οδήγησαν στην αργή 

υιοθέτηση των ΤΠΕ και την ένταξή τους στην επιχειρηµατική διαδικασία της 

Ευρώπης. Οι ΤΠΕ µπορούν να θεωρηθούν ως ένα είδος τεχνολογιών γενικής 

εφαρµογής (GPT) που εξαπλώνονται σε ολόκληρη την οικονοµία και επηρεάζουν την 

οικονοµική αποτελεσµατικότητα µε διάφορους τρόπους και σε διάφορους τοµείς. Τα 

οικονοµικά κέρδη προκύπτουν σταδιακά, καθώς η οικονοµία προσαρµόζεται ανάλογα 

µε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Ιστορικά, η ανάπτυξη των ΤΠΕ έχει ενισχυθεί από την 

ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών. 

Στο τέλος της δεκαετίας του ’90, οι ΤΠΕ ήταν το επίκεντρο συζήτησης της «Νέας 

Οικονοµίας», δηλαδή επικρατούσε η άποψη ότι στις αναπτυγµένες χώρες κυριαρχεί 

µια παρατεταµένη περίοδος υψηλής οικονοµικής ανάπτυξης σε συνδυασµό µε το 

χαµηλό πληθωρισµό και τη χαµηλή ανεργία. Η µεγαλύτερη αλλαγή που έχουν 

υποστεί οι αναπτυγµένες χώρες και συγκεκριµένα η οικονοµία των Η.Π.Α. είναι ένας 

συνδυασµός ιστορικής µακροπρόθεσµης ανάπτυξης και µαζικής κυκλοφορίας των 

ΤΠΕ στην οικονοµία και την κοινωνία. Στις Η.Π.Α. η ανάπτυξη της 

παραγωγικότητας σχεδόν διπλασιάστηκε από τη χρήση των τεχνολογιών. Αντίθετα 

στην Ευρώπη παρά τα χαµηλά ποσοστά ανάπτυξης της παραγωγικότητας, οι ΤΠΕ 
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φαίνεται να ευθύνονται για το ήµισυ των ωφελειών. Βέβαια η συνολική αύξηση της 

παραγωγικότητας δεν είχε τα ίδια αποτελέσµατα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 

Συγκεκριµένα η Γερµανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, χώρες που 

αντιπροσώπευαν το 80% της παραγωγής στην ευρωζώνη, είχαν υποστεί µείωση στην 

παραγωγικότητά τους.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την επίδραση που έχουν αυτές σε 

διάφορες συνιστώσες και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στην 

παραγωγικότητα εν γένει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, βασισµένη στην εξέλιξη των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οδηγεί την παραδοσιακή οικονοµία σε µία 

καινούρια άυλη οικονοµία που βασίζεται στη γνώση. Έτσι, δηµιουργούνται νέες 

ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Με τη διάδοση της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας απο-υλοποιείται η οικονοµική δραστηριότητα, δηλαδή ο 

οικονοµικός πλούτος βασίζεται πιο λίγο στην κατοχή υλικών στοιχείων (φυσικοί 

πόροι, γη, µηχανήµατα) και ολοένα και περισσότερο σε µη υλικούς πόρους, όπως 

είναι η πληροφορία, η γνώση, η έρευνα. Η παραγωγή υλικών αγαθών υποχωρεί 

έναντι στην  παραγωγή, επεξεργασία και µετάδοση της πληροφορίας. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα οι νέες οικονοµίες να αποτελούν τον πυρήνα για τη µετάδοση της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών (Ζουγανέλη, 2009). Ας δούµε αναλυτικά τι 

σηµαίνει ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Σύµφωνα µε τον Κόµη (2004, σ. 16), «ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει αντικαταστήσει τον όρο πληροφορική και αποτελεί 

µετάφραση του όρου Information and Communication Technologies (ICT). Με τον 

όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη 

µετάδοση µιας ποικιλίας µορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύµβολα, 

εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου τα µέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων 

µηνυµάτων. Οι τεχνολογίες αυτές αφορούν κυρίως τις διεπιφάνειες ανθρώπου-

υπολογιστή, το διαδίκτυο, τα πολυµέσα, τα υπερµέσα και τα σύγχρονα λογισµικά.» 

Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούνται από µια γκάµα επιµέρους τοµέων που θα 

περιγραφούν αναλυτικά παρακάτω. 

 

1.1 Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου  

Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 272), «το ∆ιαδίκτυο βασίζεται 

στην τεχνολογία πελάτη/διακοµιστή. Οι χρήστες του διαδικτύου ελέγχουν τις 

δραστηριότητές τους µε εφαρµογές πελάτη, όπως το λογισµικό των φυλλοµετρητών 

ιστού. Τα δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων των µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και των ιστοσελίδων, βρίσκονται αποθηκευµένα σε διακοµιστές. Ένας 

πελάτης χρησιµοποιεί το διαδίκτυο, για να ζητήσει πληροφορίες από ένα 

συγκεκριµένο διακοµιστή ιστού που βρίσκεται σε µακρινό υπολογιστή και ο 
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διακοµιστής επιστρέφει στον πελάτη τις πληροφορίες που ζήτησε επίσης µέσω του 

διαδικτύου.» Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 46), «το διαδίκτυο 

είναι ένα διεθνές «δίκτυο δικτύων» που χρησιµοποιεί οικουµενικά πρότυπα και 

συνδέει εκατοµµύρια διαφορετικά δίκτυα σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον 

κόσµο. 

Το διαδίκτυο καθιέρωσε µια καινούρια «οικουµενική» τεχνολογική βάση πάνω 

στην οποία µπορούν να δηµιουργηθούν κάθε είδους νέα προϊόντα, υπηρεσίες, 

στρατηγικές και επιχειρηµατικά µοντέλα. Η ίδια τεχνολογική πλατφόρµα έχει και 

εσωτερικές χρήσεις, δεδοµένου ότι επιτρέπει τη σύνδεση διαφορετικών συστηµάτων 

και δικτύων µέσα σε µια επιχείρηση. Τα εσωτερικά εταιρικά δίκτυα που βασίζονται 

στην τεχνολογία του διαδικτύου λέγονται ενδοδίκτυα (intranets). Τα ιδιωτικά 

ενδοδίκτυα που επεκτείνονται σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες εκτός του οργανισµού 

ονοµάζονται εξωδίκτυα (extranets). Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν παρόµοια 

δίκτυα, για να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους µε άλλες εταιρίες σχετικά µε την 

πραγµατοποίηση αγορών, τη συνεργασία σε θέµατα σχεδιασµού και άλλες 

διεπιχειρησιακές εργασίες. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις σήµερα, η χρήση της 

τεχνολογίας του διαδικτύου αποτελεί επιχειρηµατική αναγκαιότητα και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.» 

Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 268), «το διαδίκτυο έχει γίνει 

το πιο εκτεταµένο δηµόσιο σύστηµα επικοινωνίας στον κόσµο και αυτή τη στιγµή 

συναγωνίζεται το παγκόσµιο σύστηµα τηλεφωνίας ως προς την εµβέλεια και την 

κλίµακα. Αποτελεί επίσης τη µεγαλύτερη στον κόσµο υλοποίηση υπολογιστικής 

πελάτη/διακοµιστή και διαδικτύωσης, αφού συνδέει εκατοµµύρια επιµέρους δικτύων 

σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Οι περισσότερες κατοικίες και µικρές επιχειρήσεις συνδέονται στο διαδίκτυο 

αποκτώντας συνδροµή σε έναν πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Ο πάροχος υπηρεσιών 

διαδικτύου (Internet service provider, ISP) είναι µια εµπορική επιχείρηση µε µόνιµη 

σύνδεση στο διαδίκτυο, η οποία πωλεί προσωρινές συνδέσεις σε συνδροµητές 

λιανικής.» 

Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 272), «ένας υπολογιστής 

πελάτης που συνδέεται στο διαδίκτυο έχει πρόσβαση σε ποικίλες υπηρεσίες. Οι 

υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τις ηλεκτρονικές 

οµάδες συζήτησης, τη συνοµιλία και τα άµεσα µηνύµατα, το Telnet, το Πρωτόκολλο 

Μεταφοράς Αρχείων (FTP) και τον Παγκόσµιο Ιστό. 
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Κάθε υπηρεσία διαδικτύου υλοποιείται µε τη χρήση ενός ή περισσότερων 

προγραµµάτων λογισµικού. Όλες οι υπηρεσίες µπορεί να λειτουργούν στον ίδιο 

διακοµιστή υπολογιστή ή µπορεί κάθε υπηρεσία να έχει ανατεθεί σε διαφορετικό 

µηχάνηµα.» 

Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 272), «το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e-mail) επιτρέπει την ανταλλαγή µηνυµάτων από υπολογιστή σε 

υπολογιστή µε δυνατότητες αποστολής µηνυµάτων σε πολλαπλούς παραλήπτες, 

προώθησης µηνυµάτων και προσάρτησης αρχείων κειµένου και πολυµέσων σε 

µηνύµατα. Αν και ορισµένοι οργανισµοί έχουν σε λειτουργία τα δικά τους εσωτερικά 

συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σήµερα το περισσότερο ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο αποστέλλεται µέσω διαδικτύου.» 

Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 273), «η συνοµιλία 

(chatting) δίνει τη δυνατότητα σε δύο ή περισσότερα άτοµα που είναι ταυτόχρονα 

συνδεδεµένα στο διαδίκτυο να διεξάγουν ζωντανή και αλληλεπιδραστική συνοµιλία. 

Τα συστήµατα συνοµιλίας σήµερα υποστηρίζουν δυνατότητες φωνητικής και βίντεο 

συνοµιλίας, καθώς και γραπτής. Πολλές επιχειρήσεις διαδικτυακού λιανικού 

εµπορίου προσφέρουν στις τοποθεσίες Ιστού τους υπηρεσίες συνοµιλίας, για να 

προσελκύσουν επισκέπτες, να ενθαρρύνουν τις επαναληπτικές αγορές και να 

βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών.» 

Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 273), «η αποστολή άµεσων 

µηνυµάτων (instant messaging) είναι ένας τύπος υπηρεσίας συνοµιλίας που 

επιτρέπει στους συµµετέχοντες να δηµιουργούν δικά τους ιδιωτικά κανάλια 

συνοµιλίας. Το σύστηµα αποστολής άµεσων µηνυµάτων προειδοποιεί το χρήστη, 

όταν κάποιος από τον προσωπικό του κατάλογο βρίσκεται συνδεδεµένος µε το 

δίκτυο, έτσι ώστε να ξεκινήσει µια συνοµιλία µε άλλα άτοµα. Υπάρχουν αρκετά 

συστήµατα άµεσων µηνυµάτων για το ευρύ κοινό, ανάµεσα στα οποία τα Yahoo! 

Messenger και το Instant Messenger της AOL. Οι εταιρίες που ανησυχούν για την 

ασφάλεια τέτοιων συστηµάτων δηµιουργούν αποκλειστικά συστήµατα αποστολής 

άµεσων µηνυµάτων χρησιµοποιώντας εργαλεία, όπως το Lotus Sametime.» 

Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 273), «οι οµάδες συζήτησης 

(newgroups) είναι παγκόσµιες οµάδες συζήτησης µε µηνύµατα που δηµοσιεύονται 

σε ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων του διαδικτύου, στις οποίες οι χρήστες 

ανταλλάσουν πληροφορίες και ιδέες για συγκεκριµένα θέµατα. Οποιοσδήποτε µπορεί 

να δηµοσιεύσει µηνύµατα σε αυτούς τους πίνακες ανακοινώσεων, για να τα 
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διαβάσουν οι άλλοι. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες οµάδες όπου συζητείται σχεδόν 

οτιδήποτε µπορεί να φανταστεί κανείς.» 

Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 46), «ο Παγκόσµιος Ιστός 

(World Wide Web) είναι µια υπηρεσία που παρέχεται από το διαδίκτυο και που 

χρησιµοποιεί παγκοσµίως αποδεκτά πρότυπα αποθήκευσης, ανάκτησης, 

µορφοποίησης και παρουσίασης πληροφοριών σε µορφή σελίδων στο διαδίκτυο. Οι 

ιστοσελίδες περιέχουν γραφικά, κείµενο, κινούµενα σχέδια, ήχο και βίντεο και 

συνδέονται µε άλλες ιστοσελίδες.» 

 

1.2 Συστήµατα Αυτοµατισµού Γραφείου (Office Automation Systems) 

Τα OAS δίνουν τη δυνατότητα ενός ολοκληρωµένου λογισµικού, το οποίο 

διευκολύνει τις λειτουργίες µιας επιχείρησης και καθορίζει τις προτεραιότητες µέσα 

σε αυτή. Τα συστήµατα αυτοµατισµού γραφείου αποτελούν αρωγό στην επικοινωνία 

µεταξύ των χρηστών και των διαφόρων τοµέων της επιχείρησης. Ακόµη, δίνουν τη 

δυνατότητα ενός καταρτισµένου εργονοµικού σχεδιασµού και προσφέρουν 

ευχάριστες συνθήκες εργασίας, σύµφωνα µε τους εργαζοµένους σε επιχειρήσεις που 

χρησιµοποιούν τέτοια συστήµατα (Αλεξίου, 2010). 

Σύµφωνα µε τον ∆ηµητριάδη (1998), «τα συστήµατα αυτά είναι σχεδιασµένα µε 

σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων που εργάζονται σε γραφεία 

και κυρίως, όταν εργάζονται µε δεδοµένα, υποστηρίζοντας τις συντονιστικές και 

επικοινωνιακές δραστηριότητες των εργασιών γραφείου. Απευθύνονται στο γνωστικό 

οργανωτικό επίπεδο και εξυπηρετούν τους χρήστες δεδοµένων, οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ιδιαίτερες επιστηµονικές γνώσεις. Στην πράξη δεν παράγουν νέα γνώση 

και νέες πληροφορίες.» 

 

1.3 GIS 

Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J.(2009, σ. 444), «τα γεωγραφικά 

πληροφοριακά συστήµατα (Geographic Information Systems, GIS) είναι µια ειδική 

κατηγορία συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων που µπορούν να αναλύουν και να 

παρουσιάζουν δεδοµένα για προγραµµατισµό και λήψη αποφάσεων µε τη χρήση 

ψηφιοποιηµένων χαρτών. Το λογισµικό είναι σε θέση να συνθέτει, να αποθηκεύει, να 

χειρίζεται και να παρουσιάζει πληροφορίες µε γεωγραφικές αναφορές, συνδέοντας 

δεδοµένα σε σηµεία, γραµµές και περιοχές επάνω σε ένα χάρτη.  



14 

 

Τα GIS έχουν δυνατότητες δηµιουργίας µοντέλων που επιτρέπουν στα στελέχη 

επιχειρήσεων να αλλάζουν τα δεδοµένα και να αναθεωρούν αυτόµατα τα 

επιχειρηµατικά σενάρια, ώστε να βρίσκουν τις καλύτερες λύσεις.  

Υποστηρίζουν αποφάσεις που προϋποθέτουν γνώση σχετικά µε τη γεωγραφική 

κατανοµή ανθρώπων ή άλλων πόρων. Για παράδειγµα, τα GIS µπορούν να 

βοηθήσουν τις κρατικές και τοπικές αρχές στον υπολογισµό των χρόνων αντίδρασης 

σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή να βοηθήσουν τράπεζες στον εντοπισµό των 

πιο κατάλληλων σηµείων ίδρυσης υποκαταστηµάτων ή εγκατάστασης τερµατικών 

ΑΤΜ.»  

 

1.3.1 Τοµείς εφαρµογής των ΓΠΣ 

Σύµφωνα µε τον Κουτσόπουλο (2002, σ. 65), «η τεχνολογία των ΓΠΣ 

χρησιµοποιείται σε πολλούς κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικοί: 

1. περιφερειακός προγραµµατισµός-σχεδιασµός 

2. αστικός προγραµµατισµός-σχεδιασµός 

3. συγκοινωνίες-µεταφορές 

4. τεχνική υποδοµή 

5. περιβάλλον  

6. φορολογία 

7. εκπαίδευση και υγεία-πρόνοια 

8. πυροσβεστική, δασική υπηρεσία, αστυνοµία 

9. ανάλυση αγοράς 

10. αγορά εργασίας 

11. δίκτυα διανοµών, πωλήσεων και χωροθετήσεις κατανοµών 

Παρατηρούµε πόσο σηµαντική είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ΓΠΣ, καθώς 

το φάσµα των εφαρµογών τους είναι ευρύ.» 

 

1.3.2 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα και ΕΕΤΤ 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), θέλοντας να 

ενισχύσει το ρυθµιστικό της έργο ενσωµάτωσε τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες των 

ΓΠΣ, τα οποία βοηθούν τις λειτουργίες της, αλλά και τις υπηρεσίες της προς τους 

άλλους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Με τη χρήση των ΓΠΣ, η ΕΕΤΤ 

ενισχύεται χρησιµοποιώντας την τεχνολογία οδηγώντας: 
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1. Στην ψηφιακή αποτύπωση των υποδοµών δικτύων Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών που υπάρχουν και που είναι προς υλοποίηση σε ολόκληρη την 

Ελληνική Επικράτεια δηµιουργώντας το «Κτηµατολόγιο». 

2. Στην πιο αποτελεσµατική παρακολούθηση της γεωγραφικής ανάπτυξης των 

δικτύων στην Ελλάδα, όπως επίσης και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας.  

3. Στην καταγραφή των υποδοµών τηλεπικοινωνιακών παρόχων µε σκοπό να 

αποφεύγονται τυχόν βλάβες. 

4. Στην ανάλυση των δεδοµένων της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

στη λήψη ρυθµιστικών µέτρων. 

5. Στην καταγραφή των έργων, από τα οποία διέρχονται δίκτυα οπτικών ινών σε 

ολόκληρη την Ελλάδα. 

6. Στην καταγραφή των δικτύων των ∆ήµων, όπως ύδρευσης, αποχετεύσεων, τα 

οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για έργα ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών. 

7. Στη διευκόλυνση του έργου των αδειοδοτήσεων και των τακτικών ελέγχων 

που διενεργεί η ΕΕΤΤ, καθώς και στη βελτίωση διαφόρων εσωτερικών 

διαδικασιών. 

8. Στην αποτύπωση των δικτύων που διανέµουν και παρέχουν υπηρεσίες 

ταχυδροµείου.  

Για τους καταναλωτές σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών η ΕΕΤΤ 

παρέχει µία σειρά υπηρεσιών, οι οποίες αξιοποιούν την αυξηµένη λειτουργικότητα 

των γεωγραφικών συστηµάτων. Για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων 

ασύρµατων ευρυζωνικών σηµείων πρόσβασης από το κοινό παρέχονται πληροφορίες 

σχετικά µε τα διατιθέµενα ασύρµατα δίκτυα (Wi-Fi).  

Το έργο που αναλαµβάνει η ΕΕΤΤ, σχετικά µε τα θέµατα καταγραφής των 

δικτυακών υποδοµών, είναι ιδιάζουσας σηµασίας και αρκετά δύσκολο, ενώ απαιτεί 

τη συνεργασία πολλών φορέων, τόσο του δηµόσιου, όσο και του ιδιωτικού τοµέα 

(Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ (2008)). 

 

1.4 RFID 

Τοποθετούνται σε προϊόντα, ζώα ή ακόµη και σε ανθρώπους. Περιλαµβάνουν 

µικροσκοπικά chips µε κεραίες, τα οποία τους επιτρέπουν να λαµβάνουν σήµατα και 

να ανταποκρίνονται σε ραδιοσυχνότητες, οι οποίες εκπέµπονται από ένα RFID 
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ποµποδέκτη. Τα παθητικά tags δεν χρειάζονται καθόλου ηλεκτρική τροφοδοσία, ενώ 

τα ενεργητικά χρειάζονται µπαταρία. 

    Ένα σύστηµα RFID αποτελείται από δύο µέρη. 

• Το tag (microchip µε κεραία). 

• Τον αναγνώστη (RFID reader µε κεραία). 

Η κεραία είναι συντονισµένη να λαµβάνει τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που 

εκπέµπονται από τον αναγνώστη (reader). Όταν το παθητικό tag λάβει ένα κατάλληλο 

κύµα διεγείρεται (λαµβάνει ενέργεια από το εν λόγω ηλεκτροµαγνητικό κύµα) και 

απαντά στέλνοντας µία απάντηση, η οποία λαµβάνεται από τον αναγνώστη (RFID 

reader). Υπάρχουν τρία είδη tags: τα παθητικά, τα ηµιπαθητικά και τα ενεργητικά. Τα 

παθητικά δεν έχουν εσωτερική τροφοδοσία, ενώ τα ηµιπαθητικά είναι ίδια µε τα 

παθητικά, αλλά έχουν µια µικρή µπαταρία και είναι πιο γρήγορα στην ανάγνωση. 

Τέλος, υπάρχουν τα ενεργητικά tags, τα οποία έχουν τη δική τους µπαταρία και 

εκπέµπουν το δικό τους σήµα, ενώ αλλιώς ονοµάζονται και beacons. Καλύπτουν 

µεγαλύτερη ζώνη και έχουν πιο µεγάλη µνήµη σε σχέση µε τα παθητικά tags. Είναι 

πιο ακριβά από τα παθητικά, η µπαταρία τους διαρκεί µέχρι 5 χρόνια και τέλος, το 

µέγεθός τους είναι παρόµοιο µε ένα νόµισµα. 

Οι RFID τεχνολογία βρίσκει ανταπόκριση σε πολλές εφαρµογές: 

• Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη  

Οι πόρτες ασφαλείας µιας βιβλιοθήκης µε RFID αναγνώστες µπορούν να 

καταλάβουν, αν το βιβλίο που έχει στο χέρι του ο εξερχόµενος (µε το αντίστοιχο tag) 

ελέγχθηκε και δανείστηκε χωρίς να υπάρχει πρόβληµα. Επίσης, όταν επιστρέφεται το 

βιβλίο, τότε αυτό καταχωρείται  αυτόµατα ηλεκτρονικά (Μαβής, 2006). 
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Εικόνα 1.1 Βιβλιοθήκη µε σύστηµα διαχείρισης RFID 

 

Πηγή: Λυραράκης, 2011 

 

• Shipping Containers 

Τα UHF RFID tags συνήθως χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό παλετών σε 

shipping containers (πλοία). 

 

• Ηλεκτρονικό Χρήµα – micropayments 

Έξυπνες κάρτες (smart cards) µέσα σε RFID τσιπάκια µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για ηλεκτρονική πληρωµή (micropayments – ηλεκτρονικό πορτοφόλι). Είναι κάτι σαν 

πιστωτική κάρτα, για να εισέρχονται τα λεωφορεία (παρόµοια µε τη χρήση του e-

pass, TEO-pass στους ελληνικούς αυτοκινητόδροµους). Αφορά όµως ανθρώπους και 

όχι αυτοκίνητα. 

 

• RFID τεχνολογία στα αυτοκίνητα 

Τα ηλεκτρονικά κλειδιά µηχανής (smart keys /smart start) στα αυτοκίνητα Toyota και 

Lexus από τα µοντέλα του 2004 είναι τεχνολογίας RFID. Αναγνωρίζουν τον κάτοχο 

του αυτοκινήτου από απόσταση ενός µέτρου από τον αναγνώστη (sensor). Έτσι, ο 

οδηγός µπορεί να ανοίξει την πόρτα και τη µηχανή, ενώ το κλειδί βρίσκεται µέσα 

στην τσέπη του (Μαβής, 2006). 
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• ∆ιαχείριση ζώων (RFID in livestock) 

Υπάρχουν τέσσερα είδη tags που χρησιµοποιούνται στην αναγνώριση ζώων. Η πρώτη 

κατηγορία είναι tags που δένονται στο λαιµό των ζώων (ετικέτες περιλαίµιου). Αυτά 

µπορούν να µεταφερθούν από το ένα ζώο στο άλλο, µε αποτέλεσµα να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν πολλές φορές. ∆ιευκολύνουν την παροχή της τροφής τους, αλλά 

και τη µέτρηση του γάλακτος. Η δεύτερη κατηγορία tags είναι αυτά που 

τοποθετούνται στα αυτιά των ζώων (ετικέτες ενωτίου). Τα tags αυτά ανταγωνίζονται 

επάξια τα barcodes, τα οποία όµως είναι πιο φθηνά. Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει 

tags, τα οποία καταπίνονται από το ζώο και εγκαθίστανται στο στοµάχι τους 

(κεραµικές ετικέτες). Τέλος, υπάρχουν tags που εισάγονται µε σύριγγα κάτω από το 

δέρµα του ζώου (γυάλινος σωλήνας). Επίσης, η συγκεκριµένη τεχνολογία 

χρησιµοποιείται για την ανίχνευση και ταυτοποίηση κατοικίδιων από τους ιδιοκτήτες 

τους, αλλά µόνο µε ετικέτες τύπου γυάλινου σωλήνα (Λυραράκης, 2011). 

 

Εικόνα 1.2 Μοσχάρι µε ετικέτα RFID  

 

 

• RFID traffic & positioning 

Η τεχνολογία αυτή χρησιµοποιείται µε µεγάλη επιτυχία στην πληρωµή διοδίων. Το 

RFID σύστηµα αναπτύχθηκε αρχικά στην πληρωµή διοδίων των Εθνικών οδών. Η 

διαχείριση των συστηµάτων είσπραξης διοδίων στέφθηκε µε επιτυχία και 

εξυπηρετούσε ιδιαίτερα καθηµερινούς ταξιδιώτες.  

Επίσης, ιδιαίτερα γνωστή είναι η λεγόµενη RBS εφαρµογή (Road Beacon 

Systems). Αντί για τη χρήση δορυφορικών συστηµάτων για την αποστολή 

µηνυµάτων κινδύνου στους οδηγούς, χρησιµοποιείται η τεχνολογία RFID από tags 

που βρίσκονται κρυµµένα στο πεζοδρόµιο και επικοινωνούν µε αντίστοιχο reader στο 

αυτοκίνητο, µετατρέποντας έτσι το σήµα σε ηχητικές συµβουλές στους οδηγούς 
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(voice messages). Τέλος, αξιοσηµείωτη και ιδιαίτερα χρήσιµη είναι η εφαρµογή των 

RFID συστηµάτων µέσα σε τούνελ, όπου τα ραδιοσήµατα από δορυφόρους ή άλλα 

επίγεια µέσα δεν είναι αποτελεσµατικά (Μαβής, 2006). 

 

• RFID και φαρµακοβιοµηχανίες 

Η πώληση παραποιηµένων φαρµάκων είναι ένα ιδιαίτερο πρόβληµα για τη 

φαρµακοβιοµηχανία, µε αποτέλεσµα να ακολουθούνται νέοι τρόποι τεχνολογίας, 

µέσω της ραδιοσυχνότητας. Χρησιµοποιούνται τσιπ, για να διακρίνονται τα γνήσια 

φαρµακευτικά προϊόντα και οι αποµιµήσεις τους. Χρησιµοποιώντας RFID ετικέτες 

πάνω σε φιάλες φαρµάκων που προορίζονται για φαρµακεία, η φαρµακοβιοµηχανία 

ελπίζει να εντοπίζει καλύτερα τις αποµιµήσεις φαρµάκων. Επιπλέον, από τον 

εντοπισµό αποµιµήσεων φαρµάκων, οι φιάλες µε τις ετικέτες µπορούν να είναι 

χρήσιµες για την πρόληψη των κλοπών και τη διαχείριση της ανάκλησης ληγµένων 

φαρµάκων (Εφαρµογές RFID, 2005).  

 

• Εφαρµογή τεχνολογίας RFID στον άνθρωπο 

Το verichip είναι ένας µικροποµπός (µικροτσίπ), του οποίου η εφαρµογή γίνεται µόνο 

υποδόρια, δηλαδή κάτω από το δέρµα. Αρχικά εφαρµόστηκε σε ζώα, όµως πολύ 

γρήγορα άρχισε να χρησιµοποιείται και στους ανθρώπους. 

Το verichip είναι πολύ µικρό σε µέγεθος, µόνο µερικά χιλιοστά και εµφυτεύεται 

κάτω από το ανθρώπινο δέρµα µε σύριγγα και έχει ευρεία εφαρµογή σε 

φυλακισµένους.  

Όλες οι πληροφορίες που ανιχνεύονται από τα τσιπ αυτά καταλήγουν σε 

δορυφόρους, όπου και επεξεργάζονται και έπειτα έρχονται σε επίγεια ραντάρ και 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έτσι, διευκολύνεται ο εντοπισµός κάποιου που φέρει το 

verichip κάτω από το δέρµα του και µπορεί να παρακολουθείται και απευθείας αν 

χρειαστεί. Το verichip κατασκευάσθηκε µε σκοπό να αντικαταστήσει πολλά από τα 

δηµόσια και µη δηµόσια έγγραφα του πολίτη.  
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Εικόνα 1.3 Πριν και µετά την εµφύτευση verichip 

     

 

• Εφαρµογή RFID στα νοσοκοµεία 

Η τεχνολογία RFID εφαρµόζεται πλέον και στα νοσοκοµεία µε σκοπό την 

απλοποίηση διαφόρων διαδικασιών και την αποφυγή ανθρώπινων λαθών, τα οποία 

θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Μερικές εφαρµογές είναι οι εξής: 

� Ταυτοποίηση ασθενούς πριν το χειρουργείο και έλεγχος τήρησης των 

απαιτούµενων διαδικασιών. 

Σκοπός αυτού του συστήµατος είναι η µείωση του χρόνου που χρειάζεται για τους 

προ-εγχειρητικούς ελέγχους και η αποφυγή παραλείψεων σε περιπτώσεις που 

εγχειρίζεται λάθος ασθενής. Ο ασθενής φοράει ένα βραχιόλι µε ενσωµατωµένη RFID 

ετικέτα, της οποίας ο µοναδικός σειριακός αριθµός συνδέεται µε τον ηλεκτρονικό 

φάκελό του. Το προσωπικό εφοδιάζεται µε RFID αναγνώστη και πριν από κάθε 

διαδικασία, διαβάζει το σειριακό αριθµό του RFID tag που φέρει ο ασθενής και 

ανακτά τον ηλεκτρονικό φάκελό του από τη βάση δεδοµένων. Με τη φωτογραφία του 

ασθενή επαληθεύεται η ταυτότητά του. Εν συνεχεία πραγµατοποιείται η εξέταση ή ο 

έλεγχος και ανανεώνεται η λίστα µε το σύνολο των διαδικασιών που πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν πριν και µετά από µια εγχείρηση. 

 

Εικόνα 1.4 Ενσωµάτωση των RFID σε βραχιόλια 
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� Αντιστοίχηση µητέρας-νεογέννητου 

Η χρήση της τεχνολογίας RFID είναι ιδιαίτερα σηµαντική και µε τη χρήση της 

µπορούµε να αποφύγουµε τυχόν λάθη στην  αντιστοίχηση µητέρας-νεογέννητου από 

αστοχία του προσωπικού. Η µητέρα και το βρέφος φοράνε βραχιόλια που έχουν 

ετικέτα RFID και συνδέονται µε σειριακούς αριθµούς. Τη στιγµή που παραδίδεται το 

βρέφος στη µητέρα, το προσωπικό µπορεί να ελέγξει τους σειριακούς αριθµούς από 

τις ετικέτες, για να καταλάβει, αν όντως πρόκειται για το σωστό µωρό (Λυραράκης, 

2011). 

 

Εικόνα 1.5 RFID ετικέτα για ταυτοποίηση νεογνού 

 

 

 

1.5 e-εµπόριο και e-επιχειρείν 

Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 108), «ο όρος ηλεκτρονικό 

επιχειρείν ή η-επιχειρείν αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου και της ψηφιακής 

τεχνολογίας για την εκτέλεση των σηµαντικότερων διεργασιών της επιχείρησης. Το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαµβάνει δραστηριότητες για την εσωτερική διοίκηση 

µιας εταιρείας και το συντονισµό των σχέσεων µε τους προµηθευτές και άλλους 

επιχειρηµατικούς εταίρους. Επίσης, περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό εµπόριο ή η-
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εµπόριο. Το η-εµπόριο είναι τµήµα του η-επιχειρείν που ασχολείται µε την αγορά και 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου. Περιλαµβάνει επίσης 

δραστηριότητες που υποστηρίζουν αυτές τις συναλλαγές, όπως διαφήµιση, 

µάρκετινγκ, υποστήριξη προς πελάτες, ασφάλεια, παράδοση και πληρωµή.»   

 

1.5.1 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο διαθέτει σηµαντικά οφέλη και για τις επιχειρήσεις και για 

τους πολίτες. Παρακάτω παραθέτονται µερικά από αυτά: 

• Αξιοποίηση µιας παγκόσµιας αγοράς  

Τη στιγµή που µια εταιρία δηµιουργεί µια τοποθεσία στο διαδίκτυο έχει τη 

δυνατότητα να ανταγωνίζεται στην παγκόσµια αγορά.  

• Μία online επιχείρηση είναι πάντοτε ανοιχτή 

Η online επιχείρηση παραµένει ανοιχτή και είναι διαθέσιµη 24 ώρες και 365 µέρες το 

χρόνο.  

• Αυξανόµενη ταχύτητα συναλλαγής και αναζήτησης 

 Το διαδίκτυο βοηθά τους χρήστες-καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε διάφορες 

πληροφορίες που έχουν να κάνουν µε προµηθευτές και τιµές. Αυτό σηµαίνει πως οι 

καταναλωτές κερδίζουν περισσότερο χρόνο.  

• Ευκολία 

Πολλοί καταναλωτές θεωρούν το online shopping πιο εύκολο και λιγότερο 

χρονοβόρο.  

• Προσφορά εξατοµικευµένων προϊόντων 

Ο δικτυακός τόπος αποτελεί για τους πελάτες ένα καλό τρόπο, ώστε να διαλέγουν 

από διαφορετικές γκάµες προϊόντων για την εξατοµίκευση κάποιου συγκεκριµένου 

προϊόντος.  

• Βελτιωµένη εξυπηρέτηση πελατών 

Οι επιχειρήσεις δηµιουργούν και χρησιµοποιούν ολοένα και περισσότερο τους 

δικτυακούς τόπους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Αυτό αποτελεί 

σηµαντική ωφέλεια και για την επιχείρηση και για τον πελάτη. Οι επιχειρήσεις 

µειώνουν τα έξοδά τους εξαιτίας της µείωσης των υπεύθυνων εξυπηρέτησης πελατών 

και οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε έγγραφα εξυπηρέτησης πελατών µιας online 

επιχείρησης οποτεδήποτε και οπουδήποτε.  
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Βέβαια, πρέπει να δίνεται και η δέουσα προσοχή σε µερικά θέµατα, ώστε τα 

πλεονεκτήµατα της επιχείρησης να µην µετατρέπονται σε µειονεκτήµατα και 

µειώνουν το κύρος και την αξιοπιστία της. Μερικά από αυτά είναι τα εξής:  

• Ασφάλεια  

Η ασφάλεια των ιστοσελίδων και των ψηφιακών πληροφοριών αποτελεί έναν 

ανησυχητικό παράγοντα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Οι ιστοσελίδες 

που δεν προσφέρουν ασφαλείς προσβάσεις µπορούν να κλέψουν αριθµούς 

πιστωτικών καρτών των καταναλωτών. Αυτό βάλλει το κύρος της επιχείρησης και 

ζηµιώνει τον καταναλωτή.   

• Απόρρητο 

Οι περισσότεροι καταναλωτές-πελάτες έχουν µεγάλη ανησυχία για το απόρρητο των 

προσωπικών τους στοιχείων, µε αποτέλεσµα να διστάζουν και να µην εµπιστεύονται 

µια ηλεκτρονική επιχείρηση, η οποία ζητάει προσωπικά δεδοµένα, για να τους 

εξυπηρετήσει καλύτερα. 

• ∆υσκολία χρήσης πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστηµάτων πληροφορικής 

Η ολοένα µεγαλύτερη αύξηση των πληροφοριών δυσκολεύει ακόµα περισσότερο το 

διαχωρισµό και την εύρεση συγκεκριµένων πληροφοριών. Οι καταναλωτές θέλουν να 

βρίσκουν πληροφορίες µε όσο το δυνατό λιγότερη προσπάθεια, αλλά τις 

περισσότερες φορές δεν υπάρχουν τα απαραίτητα εφόδια και οι απαραίτητες γνώσεις 

που χρειάζονται για µια αποτελεσµατική αναζήτηση. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να 

βοηθήσουν τις ψηφιακές τους δραστηριότητες δυσκολεύονται να διαλέξουν 

κατάλληλο εξοπλισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού. Αν και η 

επιχείρηση έχει διαλέξει την πιο κερδοφόρα και σωστή λύση, πολλές φορές οι 

καταναλωτές αδυνατούν να προσεγγίσουν διαδικτυακά την επιχείρηση, µε 

αποτέλεσµα  να πραγµατοποιείται ένας φαύλος κύκλος.  

• Απόδοση επένδυσης 

Παρά τις ωφέλειες που υπάρχουν από το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι περισσότερες 

επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπο του ηλεκτρονικού 

εµπορίου στον ισολογισµό τους και αυτό συµβαίνει, γιατί δεν έχουν εξετάσει 

λεπτοµερώς  τα κόστη και το όφελος.  

• Αλλαγή των καταναλωτών για αφή και αίσθηση 

Οι πελάτες πραγµατοποιούν συνήθως έρευνες αγοράς για συγκεκριµένα προϊόντα 

προσωπικά. Επιθυµούν να αγγίζουν και να αισθάνονται τα προϊόντα πριν τα 
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αγοράσουν. Εντούτοις η δραστηριότητα αυτή αρχίζει να ανακόπτεται, αλλά µε πολύ 

αργούς ρυθµούς.  

• Αδυναµία προσέγγισης καταναλωτών που δεν έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο 

Αν και ο πληθυσµός που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο είναι µεγάλος, αντιπροσωπεύει 

µόνο το 8% του παγκόσµιου πληθυσµού. Έτσι, οι επιχειρήσεις που υφίστανται 

ηλεκτρονικά και µόνο, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν τον κόσµο. 

Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός η ζυγαριά γέρνει αντίθετα, πράγµα που σηµαίνει ότι θα 

υπάρχει ολοένα και µεγαλύτερη ζήτηση για αγορές µέσω διαδικτύου. 

 

1.5.2 Το τρίγωνο του ηλεκτρονικού εµπορίου  

Οι επιχειρήσεις που εισέρχονται στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι υποχρεωµένες να 

εξετάσουν ένα σύνολο από παραµέτρους: τα µοντέλα του ηλεκτρονικού εµπορίου, τα 

θέµατά του και τις τεχνολογίες του. Παρακάτω εµφανίζεται σχήµα που περιγράφει 

όσα αναφέρθηκαν παραπάνω:  

 

Σχήµα 1.1 Το τρίγωνο του ηλεκτρονικού εµπορίου 

 

 

 

Τα µοντέλα του ηλεκτρονικού εµπορίου αποτελούν εκείνες τις µεθόδους µε τις 

οποίες οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν κέρδη ή να 

βελτιώνουν τις λειτουργίες τους µέσω των τεχνολογιών του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Τα θέµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι ηθικά, νοµικά και κοινωνικής φύσης. 
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Τέτοια είναι η προστασία λήψης µουσικής από πνευµατικά δικαιώµατα και η 

συλλογή προσωπικών στοιχείων των χρηστών. Οι τεχνολογίες του ηλεκτρονικού 

εµπορίου ασχολούνται µε βασικά πρωτόκολλα του διαδικτύου και του παγκόσµιου 

ιστού. Το τρίγωνο µπορεί να ξεκινήσει από οποιαδήποτε κορυφή, µε αποτέλεσµα µια 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών (Πολίτης, 2011).  

 

1.5.3 Μορφές ηλεκτρονικού εµπορίου 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο διακρίνεται σε τρεις µορφές:  

• Εσωτερικό ηλεκτρονικό εµπόριο 

Έχει να κάνει µε τη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις εσωτερικές 

λειτουργίες της επιχείρησης, µε σκοπό την πιο αποτελεσµατική λειτουργία των 

δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πιο καλά 

και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές. Οι εφαρµογές του συνήθως 

εντάσσονται στη λειτουργία ενός τοπικού δικτύου (intranet) και έχουν να κάνουν µε 

την επικοινωνία µεταξύ οµάδων εργασίας και την ηλεκτρονική δηµοσίευση. 

• Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (Business-to-

Costumer, B2C) 

Ασχολείται µε τις πωλήσεις από επιχειρήσεις προς τους χρήστες-καταναλωτές. 

Μπορούµε αλλιώς να το αναφέρουµε και ως λιανικό ηλεκτρονικό εµπόριο, όπως 

είναι οι πωλήσεις βιβλίων, υπολογιστών, αλλά και συνδροµών περιοδικών. Είναι η 

πιο γνωστή µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου, όπου οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 

µια µεγάλη γκάµα προϊόντων εντός δικτυακών καταστηµάτων, όπου µπορούν να 

βλέπουν και να επιλέγουν διάφορα προϊόντα. 

• Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business, B2B) 

Η µορφή αυτή έχει να κάνει µε τις πωλήσεις µεταξύ επιχειρήσεων και µπορούµε να 

την αποκαλέσουµε χονδρικό εµπόριο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι 

παραγγελίες και οι αγορές ενός εργοστασίου από τους προµηθευτές του. Η 

διαδικασία είναι αµφίδροµη και αφορά την αγορά και την πώληση, καθώς επίσης και 

άλλα ιδιάζουσας σηµασίας δεδοµένα, όπως είναι η µελλοντική διαθεσιµότητα, οι όροι 

πληρωµής και οι χρόνοι παράδοσης µιας παρτίδας (∆εσπούδη, 2009).  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο οδηγεί τις επιχειρήσεις στη βελτίωση της µεταξύ τους 

συνεργασίας, κάνοντας πιο απλές διάφορες λειτουργίες των επιχειρήσεων. 

Απλοποιείται επίσης το κόστος των προµηθειών, γίνεται πιο γρήγορη η αποστολή 

των προµηθειών και τέλος, ο έλεγχος του επιπέδου αποθεµάτων γίνεται πιο 
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αποτελεσµατικός. Επίσης, αρχειοθετούνται πιο εύκολα διάφορα έγγραφα και γίνεται 

πιο ποιοτική η εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η ηλεκτρονική σύνδεση µε 

προµηθευτές και διανοµείς, αλλά και η πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών πληρωµών 

βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα: οι ηλεκτρονικές πληρωµές µειώνουν τα  

ανθρώπινα λάθη, ενώ το κόστος συναλλαγών µειώνεται και η ταχύτητα αυξάνεται 

(Τόπα, 2009). 

Μέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν προβάλλεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

(e-government). Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να συναλλάσσεται µε το δηµόσιο και 

τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα, 

αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία και τις ουρές, µε λίγα µόνο «κλικ» από τον 

υπολογιστή του και σε λίγα µόλις λεπτά. 

Το e-banking είναι ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια των πολιτών. Με τη χρήση 

ασφαλών πλατφορµών που παρέχουν οι περισσότερες τράπεζες στους καταναλωτές, 

ο πολίτης µπορεί να πραγµατοποιεί τραπεζικές συναλλαγές. 

Η υιοθέτηση των διαδικασιών και τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις είναι 

σηµαντική απόφαση, η οποία υλοποιείται σε διάφορα στάδια. Αρχικά, η επιχείρηση 

αναπτύσσει ένα εταιρικό δικτυακό τόπο (site). Με αυτό τον τρόπο υφίσταται στο 

διαδίκτυο, παρουσιάζει τις δραστηριότητές της, µε αποτέλεσµα ο καταναλωτής να 

µπορεί να πληροφορείται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η 

επιχείρηση.  

Ένας άλλος τοµέας χρήσης του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι ο καταµερισµός 

εργασιών µεταξύ των επιχειρήσεων και η κοινή χρήση πόρων, δεδοµένων και 

εξοπλισµού. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα χρήσης ολοένα και περισσότερων πόρων, 

όπως ανθρώπινο εργατικό δυναµικό, υλικά και υπολογιστική ισχύς, τα οποία ίσως να 

προσφέρονται µόνο σε περιορισµένα σηµεία του δικτύου συνεργαζόµενων 

επιχειρήσεων (Ζουγανέλη, 2009).  

Τέλος, υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους µια επιχείρηση µπορεί να έχει 

εµπορική παρουσία στο διαδίκτυο. Γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό έχουν δηµιουργηθεί 

διάφορα µοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως είναι το µοντέλο καταστήµατος 

(storefront model), το µοντέλο των δηµοπρασιών (auction model), το µοντέλο πύλης 

(portal model) και το µοντέλο δυναµικής τιµολόγησης (dynamic pricing model). 

Κάθε επιχείρηση που επιθυµεί να έχει µια δυναµική παρουσία στο διαδίκτυο πρέπει 

να λαµβάνει υπόψη της τα µοντέλα αυτά και πώς υλοποιούνται (∆εσπούδη, 2009). 
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1.6 Τηλεκπαίδευση  

Σύµφωνα µε τους Anderson et al (2001), «η εµπειρία από την αξιοποίηση των 

εφαρµογών των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχει δείξει ότι η 

απλή µετάδοση οπτικοακουστικών πληροφοριών και η επίτευξη άµεσης 

διαπροσωπικής επικοινωνίας δεν συνεπάγεται την αποτελεσµατική επίτευξη των 

γνωστικών στόχων. Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται, εάν µαζί µε τα ανωτέρω 

χρησιµοποιηθούν κατάλληλες διδακτικές και µαθησιακές δραστηριότητες που δίνουν 

τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να συµµετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις της 

µαθησιακής διαδικασίας.» Σύµφωνα µε τη ∆ηµητρακοπούλου (2001), «η ουσιαστική 

αξιοποίηση των εφαρµογών αυτών ακολουθεί τις αρχές των σύγχρονων 

εποικοδοµητικών θεωρήσεων για τη µάθηση, οι οποίες δίνουν έµφαση στον 

κατάλληλο συντονισµό των µαθησιακών δραστηριοτήτων, στον ενεργητικό και 

κατασκευαστικό χαρακτήρα της γνώσης, στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση και 

στη δηµιουργική εµπλοκή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία».  

Ο όρος τηλεκπαίδευση (e-learning) είναι γενικός και περιλαµβάνει οποιαδήποτε 

µορφή εκπαίδευσης που χρησιµοποιεί πόρους από το διαδίκτυο ή γενικά οτιδήποτε 

προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.  

Η τηλεκπαίδευση καθορίζεται βάσει τριών διαφορετικών µορφών:  

• Η τηλεκπαίδευση σε εξατοµικευµένο ρυθµό (self-paced training). Ο 

εκπαιδευόµενος έχει στη διάθεσή του εκπαιδευτικό υλικό, όπως βιβλία, 

αναφορές στο δίκτυο, σηµειώσεις, µαγνητοσκοπηµένα µαθήµατα και 

προγράµµατα εκµάθησης στον υπολογιστή, τα οποία χωρίζονται σε ενότητες. 

Έτσι, ο εκπαιδευόµενος µπορεί να τα χρησιµοποιήσει όποτε θελήσει, από 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Τέλος, δεν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ 

διδάσκοντα και εκπαιδευόµενου ή µε άλλους µαθητές.  

• Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η περίπτωση αυτή µοιάζει αρκετά µε την 

προηγούµενη. Παρέχεται στους συµµετέχοντες η δυνατότητα να εργαστούν µε 

το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας όµως 

παράλληλα δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας µε τους υπόλοιπους 

µαθητές και µε τον διδάσκοντα. Το υλικό διδασκαλίας δεν είναι αναγκαίο να 

δίνεται ολόκληρο από την αρχή του µαθήµατος, αλλά µπορεί να προσφέρεται 

σταδιακά στους εκπαιδευόµενους. Ο ρυθµός διεξαγωγής καθορίζεται από τον 

διδάσκοντα σε συνεννόηση ασφαλώς µε τους εκπαιδευόµενους 
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(Μακρογιάννη, ∆εστές, Τσουκαλάς, Σαµαρά, 2007). Η συγκεκριµένη µέθοδος 

απαιτεί την ύπαρξη ενός λογισµικού, το οποίο καλείται σύστηµα διαχείρισης 

µαθησιακού υλικού (LMS=Learning Management System) ή, πιο απλά, 

πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Γκιρτζή, 2009). 

Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση πρέπει να ικανοποιεί τις πιο κάτω απαιτήσεις: 

• Να υποστηρίζει την οµαδοποίηση των χρηστών, ώστε η ίδια πλατφόρµα να 

χρησιµοποιείται για πολλά µαθήµατα και όχι µόνο από ένα.  

• Να υποστηρίζει τη δηµιουργία βηµάτων συζήτησης (discussion forums) για 

την επικοινωνία των µαθητών και του διδάσκοντα µε ασύγχρονο τρόπο. 

• Να υποστηρίζει chat rooms για διάλογο και συζήτηση σε πραγµατικό χρόνο, 

καθώς επίσης και την ανταλλαγή διαφόρων απόψεων. 

• Να υποστηρίζει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), µε στόχο την 

αποτελεσµατικότερη επικοινωνία των χρηστών. 

• Να διευκολύνει την τοποθέτηση υλικού από το διδάσκοντα και την 

τοποθέτηση των εργασιών από τους µαθητές.  

• Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να αποθηκεύουν το υλικό του 

µαθήµατος τοπικά, αλλά να µπορούν να το επεξεργάζονται και εκτός του 

δικτύου. 

• Το περιβάλλον καλό θα είναι να είναι προσπελάσιµο, µέσω ενός κοινού 

διακοµιστή, χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση άλλου λογισµικού από µέρους 

των χρηστών. Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η απανταχού 

προσβασιµότητα του περιβάλλοντος και από οποιοδήποτε λειτουργικό 

σύστηµα. 

Οι σηµερινές πλατφόρµες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, εξαιτίας της ραγδαίας 

τεχνολογικής προόδου, προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες, όπως: 

 ∆ιαθέτουν το υλικό της εκπαίδευσης σε εκτυπώσιµη µορφή για τους χρήστες 

που προτιµούν το έντυπο υλικό. 

 Έχουν φιλικό περιβάλλον και για τον εκπαιδευόµενο και για το διδάσκοντα.  

 Υποστηρίζουν την προσωποποίηση (customization) του περιβάλλοντος, 

ανάλογα µε το χρήστη και τη δηµιουργία προφίλ, ώστε να γίνεται πιο εύκολα 

η πλοήγηση. 

 Υπάρχει ηµερολόγιο µε προθεσµίες και άλλα σηµαντικά γεγονότα. 
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 Ελέγχουν την πρόοδο των µαθητών, διευκολύνουν τη δηµιουργία 

διαγωνισµάτων και την παρουσίαση πολυµεσικών υλικών, όπως βίντεο, ήχο, 

εικόνα (Νικόπουλος, 2009). 

• Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Το µάθηµα σε αυτή τη µορφή τηλεκπαίδευσης 

γίνεται κανονικά, αλλά οι εκπαιδευόµενοι και ο διδάσκων έχουν τη 

δυνατότητα να βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο ο καθένας και µε τη χρήση 

τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης να µπορούν να συναντώνται όλοι µαζί σε µία 

εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Η διεξαγωγή του µαθήµατος γίνεται µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να προσφέρει τις ίδιες, αλλά και παραπάνω δυνατότητες µε αυτές 

που προσφέρονται σε µία κανονική αίθουσα (Μακρογιάννη, ∆εστές, 

Τσουκαλάς, Σαµαρά, 2007). Στα µέσα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

εντάσσονται η τηλεδιάσκεψη (αµφίδροµη επικοινωνία µε ήχο και δυνατότητα 

για ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων), αλλά και η εξελιγµένη της µορφή, η 

βιντεοδιάσκεψη (αµφίδροµη επικοινωνία ήχου και εικόνας και δυνατότητα για 

ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων) (Γκιρτζή, 2009). 

Στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση µια αίθουσα µπορεί να αποτελείται από µεγάλο 

αριθµό συµµετεχόντων, όπου µπορούν να παρακολουθούν το µάθηµα από το σπίτι ή 

το χώρο εργασίας τους, καθώς επίσης και σε ειδικά διαµορφωµένη τάξη. Στην 

περίπτωση αυτή συνήθως υπάρχει ειδικός διευκολυντής, ο οποίος είναι αρωγός στη 

χρήση της πλατφόρµας και λύνει ενδεχόµενα τεχνικά προβλήµατα που µπορεί να 

παρουσιαστούν. Αυτό συµβαίνει, γιατί η διδασκαλία γίνεται σε καθορισµένο χρονικό 

πλαίσιο και δεν υπάρχει µεγάλο περιθώριο. Οι συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα 

χρήσης µικροφώνου, κάµερας και ακουστικών, για να βλέπουν και να συνοµιλούν µε 

τους άλλους, όπως συµβαίνει σε µια πραγµατική τάξη.  

Υπάρχουν πολλοί εµπορικοί ή δωρεάν πάροχοι τέτοιων εφαρµογών, όπως τα 

Webex, Windows Live Messenger και Skype, οι οποίοι εκτός από τη βιντεοκλήση και 

τη βιντεοδιάσκεψη έχουν και άλλες δυνατότητες. Συνήθως, δεν εφαρµόζονται σε 

τυπικές διδασκαλίες, αλλά σε περιβάλλοντα µη τυπικής και άτυπης µάθησης, καθώς 

και στον εργασιακό χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η χρήση τους στα 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ειδικά όταν αυτά έχουν παραρτήµατα σε άλλες πόλεις ή 

και σε άλλες χώρες (Ντιγκµπασάνης, 2011). 

Συµπερασµατικά, η τηλεκπαίδευση είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό εργαλείο και 

κάνει τη µάθηση να αποκτά µια τελείως διαφορετική διάσταση. Με τη χρήση της 
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τηλεκπαίδευσης οι εκπαιδευόµενοι εξοικονοµούν χρόνο στις µετακινήσεις τους και 

τους δίνεται η δυνατότητα να διαλέξουν µόνοι τους το χρόνο που θα διαθέσουν. 

 

1.6.1 Οµάδες χρηστών περιβάλλοντος ψηφιακής διδασκαλίας 

Το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί και λαµβάνει χώρα η ψηφιακή διδασκαλία 

αποτελείται από τρεις οµάδες χρηστών: τον εκπαιδευτή, τον εκπαιδευόµενο και το 

διαχειριστή του ψηφιακού προγράµµατος. Με τη βοήθεια της χρήσης προγραµµάτων 

ψηφιακής διδασκαλίας δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικές λύσεις για τις τρεις 

κατηγορίες συµµετεχόντων: 

� Εκπαιδευόµενος: Ο κάθε εκπαιδευόµενος έχει προσωπική σελίδα µέσω της 

οποίας έχει πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό και στα µαθήµατα που 

τον ενδιαφέρουν. Επίσης, διαθέτει χρήσιµα εκπαιδευτικά εργαλεία, ώστε να 

συνεργάζεται µε άλλους εκπαιδευόµενους και διδάσκοντες. 

� Εκπαιδευτής: Ο εκπαιδευτής δηµιουργεί µαθήµατα, ασκήσεις και 

διαγωνίσµατα, αξιολογεί την πρόοδο των εκπαιδευόµενων, µπορεί να 

συνεργάζεται µε τους µαθητές µε τη βοήθεια εργαλείων και τέλος, µπορεί να 

διαχειρίζεται µε βέλτιστο τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία. Όλα αυτά 

συµβαίνουν χάρη στο φιλικό περιβάλλον της τηλεκπαίδευσης. 

� ∆ιαχειριστής: Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό 

σύστηµα και χειρίζεται συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Έχει την 

ικανότητα οργάνωσης της εκπαίδευσης, της εγγραφής των χρηστών, της 

προώθησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος, της αξιολόγησης των 

προγραµµάτων, αλλά και είναι αρµόδιος να ορίζει τα δικαιώµατα πρόσβασης 

των χρηστών. Τέλος, αξιολογεί και την πρόοδο των συµµετεχόντων µε τη 

βοήθεια στατιστικών αναφορών (Σταυρόπουλος). 

 

1.6.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα e-learning 

Η τηλεκπαίδευση ή η ψηφιακή διδασκαλία, όπως αλλιώς ονοµάζεται έχει πάρα πολλά 

πλεονεκτήµατα, αλλά και µειονεκτήµατα, τα σηµαντικότερα εκ των οποίων 

συνοψίζονται στη συνέχεια. 

• Πλεονεκτήµατα  

1. κατάρριψη περιορισµών χώρου και χρόνου (ο εκπαιδευόµενος είναι βέβαια 

αναγκασµένος να βρίσκεται σε χώρο µε Η/Υ) 

2. υποστήριξη αναγκών ΑΜΕΑ 
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3. εφαρµογή µαθητοκεντρικής µεθόδου 

4. δυνατότητα προσαρµογής βασισµένες στις ανάγκες και στο επίπεδο του 

εκπαιδευόµενου 

5. παρότρυνση για ενεργή συµµετοχή 

6. καλλιέργεια συνεργατικής µάθησης 

7. πρόσβαση σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό οπουδήποτε και οποτεδήποτε µέσω του 

διαδικτύου 

8. δυνατότητα παρακολούθησης ειδικών διαλέξεων 

9. εξοικείωση µε τη χρήση των πιο σύγχρονων εφαρµογών νέας τεχνολογίας 

10. δυνατότητα στον εκπαιδευτικό εµπλουτισµό του µαθησιακού υλικού παράλληλα 

µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. Το υλικό γίνεται ελκυστικότερο, αλλά υπάρχει και η 

δυνατότητα επαναχρησιµοποίησής του 

11. δυνατότητα δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων, αν βέβαια το υλικό είναι διαθέσιµο 

στο διαδίκτυο 

12. ευκολότερη παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπαιδευόµενων και πιο σωστή  

αξιολόγησή τους 

13. δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης του περιεχοµένου και της αποτελεσµατικότητας 

14. εξοικονόµηση πόρων και µείωση κόστους για όλους τους συµµετέχοντες στη 

διαδικασία (εκπαιδευόµενους, εκπαιδευτές, φορείς). 

 

• Μειονεκτήµατα 

1. µείωση της προσωπικής επικοινωνίας και επαφής 

2. προβλήµατα από την έλλειψη εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες 

3. αυξηµένες υποχρεώσεις του διδάσκοντα 

4. σπατάλη χρόνου για τη δηµιουργία εικονικού περιβάλλοντος 

5.δυσκολίες στη χρήση και κόστος εξοπλισµού, συντήρησής του και πιθανής τεχνικής 

υποστήριξης 

6. άµεση εξάρτηση από την οµαλή λειτουργία του υπολογιστικού περιβάλλοντος και 

των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών 

7. προβλήµατα κατοχύρωσης πνευµατικών δικαιωµάτων του εκπαιδευτικού υλικού 

8. τυποποίηση γνώσης. 

Ιδανικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος ή κάποια υπηρεσία για την αποφυγή κάποιων 

µειονεκτηµάτων, µε σκοπό την καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέµατα που έχουν να 
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κάνουν µε τη διδασκαλία και σε θέµατα πρακτικής φύσεως, σε θέµατα µεθοδολογίας 

ή και σε θέµατα σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση (Γκιρτζή, 2009).  

Για να αντιµετωπιστούν τα παραπάνω εµπόδια ιδρύθηκαν τα ανοιχτά 

πανεπιστήµια, όπου ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τις 

σπουδές του από απόσταση. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο κυριαρχεί η 

τάση να µετατρέπονται τα υπάρχοντα παραδοσιακά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σε 

ιδρύµατα υβριδικού τύπου (dual-mode universities), δηλαδή σε πανεπιστηµιακά 

ιδρύµατα που θα παρέχουν µέρος των εκπαιδευτικών τους προγραµµάτων µέσω της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Παρουσίαση Έρευνας, 2007). 

 

1.7 Σχεδιασµός ιστοσελίδων 

Ο σχεδιασµός ιστοσελίδων σχετίζεται µε την ικανότητα να δηµιουργούνται 

παρουσιάσεις µε περιεχόµενο κυρίως κείµενο ή πολυµέσα, οι οποίες οδηγούνται στον 

τελικό χρήστη µε τη βοήθεια του παγκόσµιου ιστού, χρησιµοποιώντας λογισµικό, 

όπως ένας φυλλοµετρητής web browser ή άλλο λογισµικό ειδικά σχεδιασµένο για το 

διαδίκτυο, όπως για παράδειγµα η τηλεόραση µέσω διαδικτύου, τα κινητά τηλέφωνα 

ή άλλες συσκευές.  

Η δηµιουργία ιστοσελίδας δεν είναι µια στατική διαδικασία, αντιθέτως αποτελεί 

µια έκφραση, θεωρείται µια διαρκής εκµάθηση, γιατί το διαδίκτυο εξελίσσεται  και 

µεταλλάσσεται συνεχώς µε ραγδαίους ρυθµούς, αφού χρησιµοποιούνται  νέα 

εργαλεία και  νέες τεχνολογίες (∆άρδας, 2011). 

 

1.8 ∆ιαδραστικά παιχνίδια 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν µπει για τα καλά στην 

καθηµερινή ζωή όλων των ανθρώπων. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν 

αναπόσπαστο κοµµάτι των ΤΠΕ, εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο, είναι 

συναρπαστικά και ελκυστικά, µε αποτέλεσµα να προσελκύουν πιο πολλούς χρήστες 

και να κάθονται προσηλωµένοι µπροστά σε µια οθόνη για πολλές ώρες. Το 

φαινόµενο αυτό είναι συχνότερο στις µικρότερες ηλικίες, ειδικότερα σε παιδιά 

(Φατσέα, Αντωνίου). 

Σύµφωνα µε τον Lemke (1999), «η ανάπτυξη των επιστηµών και της τεχνολογίας 

επηρέασε τις κοινωνικές εξελίξεις και δηµιουργήθηκαν καινούριες ανάγκες που 

επέφεραν σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο που ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι.» Οι 

ΤΠΕ έχουν µπει για τα καλά στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, µε αποτέλεσµα τα 
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ψηφιακά παιχνίδια να αποτελούν ένα ιδιαίτερο κοµµάτι των ΤΠΕ. Τα παιχνίδια 

κινητοποιούν τους µαθητές, προσελκύουν τα παιδιά, καλλιεργούν τις ικανότητές τους 

και τα κάνει να κατανοούν πολύπλοκες δραστηριότητες. Τα σύγχρονα διαδραστικά 

ψηφιακά παιχνίδια που υπάρχουν πλέον επηρεάζουν τη φυσική δραστηριότητα των 

παιδιών, αφού τα παιδιά εξασκούνται και παίζουν ταυτόχρονα. Τα παιχνίδια αυτά 

ονοµάζονται  exergames. 

Ψηφιακό είναι το παιχνίδι, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί οπτική 

ψηφιακή πληροφορία από τους χρήστες, είναι εκείνο, το οποίο αποδέχεται την 

εισαγωγή δεδοµένων από παίκτες και διαχειρίζεται δεδοµένα βασισµένα σε κάποιους 

κανόνες. Τα παιχνίδια αυτά µπορούν να τα παίξουν: α) σε κονσόλες, όπως 

Playstation, Xbox, Wii που συνδέονται µε την τηλεόραση, β) σε υπολογιστές και γ) 

σε φορητές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα και συσκευές, όπως το Game Boy 

Advance. Το περιβάλλον των διαδραστικών παιχνιδιών δελεάζει, εντυπωσιάζει και 

απορροφά τους χρήστες. Η ποιότητα δε των γραφικών, καθώς επίσης και το πόσο 

ρεαλιστικά φαίνονται όλα στην εικόνα, διεγείρει την αίσθηση συµµετοχής και 

συµβάλει στην ταύτιση του παίκτη µε το ρόλο που διαδραµατίζει µέσα στο παιχνίδι. 

Τα ψηφιακά παιχνίδια κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες:  

1. παιχνίδια δράσης προοπτικής πρώτου προσώπου  

2. παιχνίδια στρατηγικής  

3. παιχνίδια περιπέτειας 

4. παιχνίδια που προβάλλουν τον αθλητισµό 

5. παιχνίδια εξοµοίωσης  

6. παιχνίδια ρόλων  

7. παιχνίδια παζλ.  

Σύµφωνα µε τον Malone (1981), «τα ψηφιακά παιχνίδια είναι πλέον αναπόσπαστο 

στοιχείο της κουλτούρας της νέας γενιάς και µάλιστα χαρακτηρίζονται ως ευχάριστες 

δραστηριότητες για τις νεαρές ηλικίες, γιατί µπορούν να δηµιουργήσουν κίνητρα 

στους παίκτες µε τρεις τρόπους, τη φαντασία, την πρόκληση και την περιέργεια.»  

Ένα από τα πιο σύγχρονα και πιο δηµοφιλή ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια 

κονσόλας είναι το Wii Sport Games (WiiSG), το οποίο µέσω του ασύρµατου 

χειριστηρίου, που ενσωµατώνει αισθητήρες κίνησης, µετατρέπει τις πραγµατικές 

κινήσεις των παικτών σε κινήσεις των χαρακτήρων στο παιχνίδι. Το WiiSG 

αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε από την εταιρεία Nintendo το 2006, µε σχεδιαστή 

του τον Eguchi Katsuya. Είναι µια συλλογή εξοµοίωσης από πέντε αθλητικά 
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παιχνίδια, το τέννις, το µπέιζµπολ, το µπόουλινγκ, το γκολφ και το µποξ. Οι πωλήσεις 

του WiiSG τον Οκτώβριο του 2009 έφτασαν τα 50,54 εκατοµµύρια σε όλον τον 

κόσµο (Φατσέα, Αντωνίου). 

 

1.8.1 Τα ψηφιακά παιχνίδια ως δυναµικά περιβάλλοντα µάθησης 

Σύµφωνα µε τον Beavis (2002), «τα ψηφιακά παιχνίδια αντιπροσωπεύουν νέες 

µορφές κουλτούρας µε τις οποίες οι νέοι είναι εξοικειωµένοι.» «Ταυτίζονται µε τα 

πολυτροπικά κείµενα», σύµφωνα µε τον Gee (2003) και τα ψηφιακά παιχνίδια κάνουν 

τους παίκτες να αναπτύσσουν νέες πρακτικές γραφής και ανάγνωσης. Πολλοί 

ερευνητές πιστεύουν πως η ασχολία των νέων µε τα διαδραστικά παιχνίδια τους 

οδηγεί στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που τους δίνουν εφόδια για τα 

επαγγελµατικά τους, τους βοηθούν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και γενικότερα 

την κοινωνική τους ζωή (Μανώλη, 2010). 

Τα διαδραστικά παιχνίδια είναι περιβάλλοντα, τα οποία υποστηρίζουν όλες τις 

βασικές αρχές µάθησης, ενώ ταυτόχρονα παρακινούν τους µαθητές στο να 

ασχοληθούν µε αυτά, µε αποτέλεσµα να τους προσφέρουν έναν ευχάριστο εικονικό 

κόσµο στον οποίο αλληλεπιδρούν είτε ατοµικά είτε σε συνεργασία µε άλλους 

µαθητές. Η συνειδητοποίηση της παραπάνω εφαρµογής των διαδραστικών παιχνιδιών 

έχει οδηγήσει σε έρευνες σχετικά µε τους τρόπους που µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και να το µετατρέψουµε σε 

εκπαιδευτικό, διατηρώντας εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα οποία το καθιστούν 

ελκυστικό στους µαθητές.  

Σύµφωνα µε τον Malone (1981), «τα διαδραστικά παιχνίδια γοητεύουν τους 

µαθητές και τους παρακινούν να ασχοληθούν µε αυτά. Προσφέρουν εξωγενή αλλά 

και εσωτερικά κίνητρα, όπως είναι τα αισθήµατα του ελέγχου, της περιέργειας και 

της φαντασίας. Με βάση τα εσωτερικά κίνητρα οι µαθητές συµµετέχουν σε 

δραστηριότητες χωρίς να απαιτούν οποιαδήποτε ανταµοιβή.» 

Οι Lepper και Malone (1987), µε βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, πρότειναν τη 

χρήση των διαδραστικών παιχνιδιών ως ένα µέσο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Τα εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια είναι παιχνίδια που βοηθούν στην 

ανάπτυξη της λογικής και κάνουν τους χρήστες τους να αποκτούν δεξιότητες µε 

ευχάριστο και εποικοδοµητικό τρόπο. Το υπόβαθρο των παιχνιδιών αφορά διάφορους 

τοµείς γνώσης, τους οποίους οι χρήστες είναι καλό να χρησιµοποιούν, για να φέρουν 

εις πέρας τους στόχους που τους προτείνονται. Ο Gordon (1970) έδειξε ότι έρευνες 
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που έγιναν για την χρήση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση αποδείχθηκε ότι 

αποτελούν µία πηγή κινήτρου για τους χρήστες να δοκιµάσουν τις γνώσεις τους, να 

τις αναπτύξουν εφαρµόζοντάς τες, καθώς και να µάθουν πράγµατα που δεν 

γνωρίζουν, ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν.  

Η χρήση των πολυµέσων οδηγούν το χρήστη στο να συνεχίσει το παιχνίδι, δηλαδή 

τον κινητοποιούν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και τον εφοδιάζουν µε 

ανατροφοδότηση, ενώ τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δοκιµάσει 

διάφορες δεξιότητες και στρατηγικές, κάτι το οποίο αυξάνει τις µαθησιακές 

ικανότητες, όταν µιλάµε για µαθητές.  

Ένα δεύτερο σύνολο παραµέτρων που συνδέει τα διαδραστικά παιχνίδια και τη 

µαθησιακή διαδικασία αφορά την προσπάθεια ανάπτυξης ηλεκτρονικών 

περιβαλλόντων που να προβάλλουν νέους τύπους µάθησης. Το παλαιό µοντέλο της 

παραδοσιακής διδασκαλίας αποτελεί µία παρωχηµένη αποδοτική µέθοδο και δεν 

µπορεί να εξασφαλίσει υψηλά αποτελέσµατα µάθησης, όπως προστάζει η σύγχρονη 

εποχή. Μοντέλα, όπως το µοντέλο «µαθαίνω κάνοντας», µπορούν να υποστηριχτούν 

από ενεργητικά περιβάλλοντα, όπως τα διαδραστικά παιχνίδια. 

Η αποτελεσµατικότητα των διαδραστικών παιχνιδιών επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, όπως είναι η συγκράτηση του λόγου µεταξύ των δυνατοτήτων του 

εκπαιδευόµενου και των προκλήσεων που λαµβάνουν χώρα, ώστε να µην αισθάνεται 

ο χρήστης ανία, να µη διασκεδάζει και είναι ανήσυχος και να έχει άγχος 

(∆ηµητρακοπούλου, Σολδάτος). 

Σύγχρονες έρευνες θεωρούν τα ψηφιακά παιχνίδια να δίνουν σηµαντικά 

αποτελέσµατα σε ότι αφορά την κινητοποίηση των µαθητών. Τα ψηφιακά παιχνίδια 

έχουν τη δυνατότητα στήριξης της µάθησης, γιατί επαναπρογραµµατίζουν τη σκέψη 

των µαθητών µε τη χρήση των παιχνιδιών. Τους βοηθούν στο να αναπτύσσουν νέες 

ικανότητες, εξάπτουν τη φαντασία και την περιέργειά τους, επεξεργάζονται δεδοµένα 

µε τη βοήθεια γραφικών, παίζουν, αναγνωρίζουν και αντιµετωπίζουν µε φιλικό τρόπο 

την τεχνολογία. Οι παίκτες αναπτύσσουν δεξιότητες µηχανιστικές, αλλά και 

δεξιότητες που έχουν να κάνουν µε την εστίαση της όρασης, ενώ κατανοούν 

καλύτερα το χώρο.  

Επίσης, διάφοροι διαδικτυακοί τόποι αναπτύσσονται µε σκοπό την προβολή 

µουσείων µέσω τρισδιάστατων εικόνων, στα οποία οι επισκέπτες µπορούν να 

περιπλανηθούν εικονικά σε όλους τους χώρους των µουσείων. Έτσι, εµπλέκονται σε 
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δραστηριότητες διερεύνησης, επικοινωνούν και αποκτούν µια σηµαντική εµπειρία. 

Σηµαντικές µελέτες έχουν δείξει ότι στους ιστότοπους αυτούς πραγµατοποιείται: 

• ∆ηµιουργικό παιχνίδι, όπου ο επισκέπτης-χρήστης καλείται να δηµιουργήσει 

κάτι καινούριο (µια ιστορία, µια ζωγραφιά) 

• Ξενάγηση 

• ∆ιαδραστικές παραποµπές, όταν ο επισκέπτης εξερευνά ένα θέµα που τον 

ενδιαφέρει επιλέγοντας εικόνες και λέξεις, οι οποίες αποτελούν συνδέσµους 

και παραπέµπουν σε πληροφορίες 

• Παιχνίδια παζλ/µυστηρίου, όταν ζητείται από τον επισκέπτη να σκεφτεί, να 

κάνει τους απαραίτητους συσχετισµούς προκειµένου να ενώσει τα κοµµάτια 

του παζλ ή να βρει τη λύση του µυστηρίου 

• Παιχνίδια ρόλων, στα οποία ο επισκέπτης επιλέγει µια ιστορία κι ένα ρόλο και 

κατά την εξέλιξη της ιστορίας καλείται να πάρει αποφάσεις και να βλέπει τις 

συνέπειες 

• Προσοµοιώσεις (simulation), όπου χρησιµοποιείται ένα µοντέλο και ο 

επισκέπτης επιλέγει και καθορίζει το αποτέλεσµα. 

Οι νέες ηλικίες έχει αποδειχθεί ότι γίνονται κοινωνοί τέτοιων προσπαθειών και 

ανταποκρίνονται θετικά σε τέτοιες προσπάθειες (Μανώλη, 2010). 

Μια ακόµη κατηγορία διαδραστικών παιχνιδιών είναι αυτή των παιχνιδιών για 

παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες που δηµιουργήθηκε από τη Microsoft µέσω του 

Kinect. Πρόκειται για πολυ-αισθητηριακά διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια που 

βασίζονται στη τεχνολογία της ανίχνευσης κίνησης από την κάµερα βάθους της 

πλατφόρµας MS Kinect (motion detection games). Εξαιτίας αυτών των παιχνιδιών  

επιτυγχάνονται εργοθεραπευτικές και παιδαγωγικές παρεµβάσεις που βοηθούν τα 

παιδιά να αναπτύξουν και να βελτιώσουν δεξιότητες κινητικότητας, να συντονίζουν 

την κίνηση και τη σκέψη τους και να είναι σε φωνολογική, ακουστική και οπτική 

ετοιµότητα. Στόχος αυτής της κίνησης είναι το παιδί να εξοικειωθεί µε 

δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής και να βοηθηθεί και στην πορεία του προς την 

κοινωνική αλληλεπίδραση.  

Τα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια συµβάλουν στην αντιµετώπιση σύνθετων 

και δύσκολων προβληµάτων, όπως αυτό της δυσπραξίας (dyspraxia) των παιδιών, 

που συνδυάζεται µε άλλα είδη µαθησιακών δυσκολιών, όπως η δυσλεξία και η 

δυσαριθµία. Η προτεινόµενη κίνηση βοηθά τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και 
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τους δίνει την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις νοητικές τους δυνατότητες, να 

οργανώσουν τον συναισθηµατικό τους κόσµο και να αποκτήσουν βιωµατικές 

εµπειρίες, µε αποτέλεσµα η επίδοσή τους στο σχολείο και η κοινωνική τους 

συµπεριφορά να φτάσει στα προβλεπόµενα επίπεδα, σύµφωνα µε τους δείκτες των 

νοητικών ικανοτήτων τους (Microsoft Συνεργάτες στη Μάθηση και ∆ιαδραστικές 

Τεχνολογίες Μάθησης και Πολιτισµού ΕΠΕ-ITisART.Ltd). 

 

1.9 Πληροφοριακά συστήµατα ERP 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις τεχνολογίες. Η 

χρήση της τεχνολογίας δίνει σε όλες τις επιχειρήσεις σηµαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα, ενώ η µη χρήση τεχνολογιών µπορεί να λειτουργήσει αρνητικά γι’ 

αυτές, ακόµα και να οδηγήσει στη λήξη τους. Για να παραµείνουν όµως στο 

προσκήνιο οι επιχειρήσεις, χρησιµοποιούν διάφορα Πληροφοριακά Συστήµατα που 

αποτελούν αρωγό όχι µόνο στην παραγωγή, αλλά και στη διοίκηση εν γένει της 

επιχείρησης. Τα Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP) κατέχουν τα ηνία των νέων τεχνολογιών, αφού 

διαχειρίζονται κάθε επιχείρηση µε µεγάλη επιτυχία. Τα συστήµατα αυτά αφορούν 

όλες τις λειτουργίες µιας επιχείρησης και συνδέουν όλα τα τµήµατά της. Έτσι, 

βελτιώνουν σηµαντικά την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, 

καθώς επίσης βοηθούν στην εύρυθµη λειτουργία της. Τα συστήµατα ERP έχουν σαν 

στόχο την αποτελεσµατική επεξεργασία των δεδοµένων της επιχείρησης µε 

αποτέλεσµα η διεύθυνση να έχει την εποπτεία της επιχείρησης ανά πάσα στιγµή. 

Τέλος, τα ERP βοηθούν τα στελέχη των επιχειρήσεων να βρούνε λύσεις στις πιέσεις 

που δέχονται για υψηλότερα περιθώρια κέρδους, για µείωση εξόδων και για 

ανικανοποίητους πελάτες, µέσω της αξιόπιστης κεντρικής πληροφόρησης που 

µπορούν να προσφέρουν την κατάλληλη στιγµή. 

Σύµφωνα µε το περιοδικό Νέο και τον αρθρογράφο Τέλη Λιβανίδη (2008), «το 

ERP (Enterprise Resource Planning) είναι ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό 

σύστηµα, το οποίο παρέχει σε µια εταιρία τα απαραίτητα εργαλεία λήψης 

αποφάσεων, ώστε η διοίκησή της να µπορέσει να διαχειριστεί και να αναπτύξει το 

αντικείµενο του ενδιαφέροντός της. Το σύστηµα αυτό λειτουργεί ως σύνολο, 

επιτρέποντας σε κάθε έναν ατοµικά να εργάζεται περισσότερο αποτελεσµατικά και µε 

αυξηµένο επίπεδο ευθύνης, παρέχοντάς του πληροφορίες που απαιτούνται στο χώρο 

της εταιρίας, ώστε να εργάζεται πιο αποδοτικά. Όταν εµφανιστεί µία µεταβολή σε 



38 

 

οποιοδήποτε σηµείο, η πληροφορία που το αφορά ενηµερώνεται ανάλογα, 

γνωστοποιώντας τη στο κατάλληλο προσωπικό για την οποιαδήποτε µεταβολή της 

κατάστασης, όταν αυτό απαιτείται. Έτσι, η διοίκηση µπορεί να παρακολουθήσει αυτή 

τη διαδικασία και να αποφασίσει σωστά πάνω στα τρέχοντα δεδοµένα και τις 

πληροφορίες.» 

Τα συστήµατα ERP αναλαµβάνουν την πλήρη µηχανογράφηση όλων των τοµέων 

µιας επιχείρησης. Η κεντρική ιδέα πίσω από το ERP είναι ότι όλες οι λειτουργίες 

λογισµικού πρέπει να επικοινωνούν ανάµεσα στα τµήµατα της επιχείρησης. Το 

σύστηµα αυτό µπορεί να αποτελείται από ένα ή πολλά προγράµµατα, συνδεδεµένα 

µεταξύ τους, έτσι ώστε να υπάρχει άµεση ανταλλαγή στοιχείων και να απαγορεύονται 

οι διπλές καταχωρήσεις.  Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 99), 

«τα επιχειρησιακά συστήµατα (enterprise systems) λύνουν το πρόβληµα 

συγκεντρώνοντας δεδοµένα από διάφορες κοµβικές επιχειρηµατικές διεργασίες στην 

κατασκευή και παραγωγή, τα χρηµατοοικονοµικά και το λογιστήριο, τις πωλήσεις και 

το µάρκετινγκ και τους ανθρώπινους πόρους και αποθηκεύει τα δεδοµένα σε ένα 

ενιαίο κεντρικό αποθετήριο δεδοµένων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πληροφορίες 

που προηγουµένως ήταν κατακερµατισµένες σε διαφορετικά συστήµατα να 

χρησιµοποιούνται από κοινού σε όλη την έκταση της εταιρίας και σε διαφορετικά 

τµήµατα της επιχείρησης να συνεργάζονται στενότερα µεταξύ τους.» 

Στόχος ενός ERP είναι η ολοκλήρωση των επιµέρους διαδικασιών µέσα σε µια 

επιχείρηση, στις οποίες εµπλέκονται τα διάφορα τµήµατα (λογιστήριο, παραγωγή, 

πωλήσεις κτλ), έτσι ώστε να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηµατικές της 

δραστηριότητες. Η «ολοκλήρωση» αποτελεί τη λέξη-κλειδί, αφού η εγκατάσταση 

ενός ERP συστήµατος δηµιουργεί καλύτερες δοµές στην επιχείρηση, οι οποίες 

επιτρέπουν στους εργαζόµενους να δουλεύουν πιο αποδοτικά και πιο παραγωγικά. 

Σκοπός αυτού του συστήµατος δεν είναι η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τοµέα, 

αλλά η εξυπηρέτηση ποικίλων διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στην επιχείρηση. Σ’ 

αυτές τις διαδικασίες εµπλέκονται διάφοροι οργανωτικοί τοµείς, ώστε η επιχείρηση 

να διεκπεραιώνει τις επιχειρηµατικές της διεργασίες αποδοτικότερα. Έτσι, όταν τα 

απαιτούµενα δεδοµένα εισαχθούν σε κάποια µονάδα (module) του ERP, τότε είναι 

διαθέσιµα σε οποιαδήποτε µονάδα του ERP αυτά χρειαστούν.  

Για παράδειγµα, η επεξεργασία εντολών παραγγελίας συνδέεται µε τη διαχείριση 

αποθεµάτων, η οποία µε τη σειρά της συνδέεται µε την προµήθεια υλικών. Αυτή 

πραγµατοποιείται µέσω του τµήµατος λογιστικής, κοκ. Με το ERP, όλες οι 
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επιχειρησιακές εφαρµογές συνδέονται µέσω της πρόσβασης στην ίδια οµάδα 

δεδοµένων. Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 100), «όταν ένας 

πελάτης τοποθετεί µια παραγγελία, τα δεδοµένα ρέουν αυτόµατα σε άλλα τµήµατα 

της εταιρίας που επηρεάζονται από αυτά. Η πράξη της παραγγελίας ειδοποιεί την 

αποθήκη να επιλέξει τα παραγγελθέντα προϊόντα και να προγραµµατίσει την 

αποστολή. Η αποθήκη ενηµερώνει το εργοστάσιο να αναπληρώσει το είδος που 

αναλώθηκε. Το λογιστήριο ειδοποιεί να στείλει τιµολόγιο στον πελάτη. Οι υπάλληλοι 

εξυπηρέτησης πελατών παρακολουθούν την πορεία της παραγγελίας σε κάθε βήµα, 

ώστε να ενηµερώνουν τους πελάτες για την κατάσταση των παραγγελιών τους».  

Σύµφωνα µε τους Laudon K. και Laudon J. (2009, σ. 100), «τα επιχειρησιακά 

συστήµατα παρέχουν στις εταιρίες την ευελιξία να ανταποκρίνονται γρήγορα στα 

αιτήµατα πελατών και παράλληλα να παράγουν και να διατηρούν σε απόθεµα µόνο 

όσα χρειάζονται, για να ικανοποιήσουν τις υπάρχουσες παραγγελίες. Η ικανότητα να 

αυξηθούν οι επακριβείς και έγκαιρες αποστολές προϊόντων, να ελαχιστοποιηθεί το 

κόστος και να αυξηθεί η ικανοποίηση των πελατών αυξάνει την κερδοφορία της 

επιχείρησης. 

 

∆ιάγραµµα 1.1 Επιχειρησιακά Συστήµατα-Ενοποίηση Επιχειρηµατικών 

∆ιεργασιών 
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Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραµµα, τα δεδοµένα συγκεντρώνονται από 

όλες τις κοµβικές και επιχειρηµατικές διεργασίες, στη συνέχεια αποθηκεύονται σε 

ένα ενιαίο συνολικό αποθετήριο δεδοµένων από όπου µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

από άλλα τµήµατα της επιχείρησης. Το αποτέλεσµα είναι ότι η διοικούσα αρχή της 

επιχείρησης διαθέτει έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες για το συντονισµό της 

επιχείρησης.»  

 

1.9.1 Πότε µια επιχείρηση χρειάζεται ένα ERP;  

Σύµφωνα µε το περιοδικό Νέο και τον αρθρογράφο Τέλη Λιβανίδη (2008), «αν µια 

επιχείρηση αντιµετωπίζει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω καταστάσεις, θα 

πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την υλοποίηση µιας λύσης ERP:  

� Ταχεία και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη 

� Άγνωστο ή ανακριβές εργασιακό κόστος  

� Άγνωστη λειτουργική απόδοση  

� Άγνωστη ή ανακριβής οικονοµική απόδοση της εταιρίας  

� Παρεµπόδιση δυνατότητας ανάπτυξης της εταιρίας από το τρέχον σύστηµα 

� Επανειληµµένη θέση ανακριβών προσδοκιών των πελατών 

� Μη τήρηση προγραµµατισµένων ηµεροµηνιών απόδοσης 

� Απογραφές που δεν συµφωνούν ή υπερβαίνουν τις προδιαγραφές 

παραγωγής  

� Μειωµένη ή µηδαµινή δυνατότητα πρόβλεψης και σχεδιασµού των 

απαιτήσεων της παραγωγής µε οποιαδήποτε ακρίβεια 

� ∆ιπλασιασµός της προσπάθειας απόκτησης σηµαντικών δεδοµένων που 

επηρεάζουν την απόδοση των υπαλλήλων.» 

 

1.9.2 Πώς γίνεται η επιλογή του συστήµατος ERP; 

Η επιλογή του λογισµικού προµηθευτή είναι ιδιάζουσας σηµασίας για την επιτυχία 

του συνολικού έργου. Το πρώτο βήµα είναι η σύσταση µιας οµάδας αξιολόγησης και 

επιλογής. Σ’ αυτή πρέπει να συµµετέχουν ο υπεύθυνος πληροφορικής της 

επιχείρησης και εκπρόσωποι των πιο σηµαντικών λειτουργιών, όχι όµως οι managers. 

Πρόεδρος της οµάδας αξιολόγησης και επιλογής πρέπει να είναι ο διευθυντής που 

εκπροσωπεύει τον εταιρικό προσανατολισµό, όπως ο εµπορικός διευθυντής και όχι 

κατ’ ανάγκη ο οικονοµικός. 
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Κατά την αξιολόγηση και επιλογή των συστηµάτων ERP ιδιαίτερο ρόλο παίζει ο 

εξωτερικός σύµβουλος, ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία και την αντικειµενικότητα 

εξαιτίας της αποστασιοποιηµένης θέσης του. Είναι ο πιο κατάλληλος, για να 

εντοπίσει τις ανάγκες της επιχείρησης και να τηρήσει τις ισορροπίες. 

Σηµαντικές φάσεις  

1η φάση: Σ’ αυτή τη φάση σηµαντικό κριτήριο είναι η συµβατότητα του συστήµατος 

ERP µε τον επιχειρησιακό προσανατολισµό, π.χ. εµπορικό, παραγωγικό, οικονοµικό, 

δηµόσιο ή κατασκευαστικό οργανισµό. Το αποτέλεσµα αυτής της φάσης δεν πρέπει 

να ξεπερνά τον αριθµό 7 λογισµικών ERP. 

 

2η φάση: Στη δεύτερη φάση πραγµατοποιείται η αξιολόγηση του πρώτου επιπέδου, 

στην οποία τα προεπιλεγµένα συστήµατα της πρώτης φάσης αξιολογούνται σε ότι 

έχει να κάνει µε τα λειτουργικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης 

και µε βάση τα χαρακτηριστικά του προµηθευτή. Το αποτέλεσµα της φάσης αυτής 

είναι τα 2-4 επικρατέστερα συστήµατα ERP. Κάποια αντιπροσωπευτικά κριτήρια 

είναι τα εξής: 

Κριτήρια Software House και Αντιπροσώπου 

� Κόστος και χρόνος (λογισµικού/hardware, υλοποίησης, εκπαίδευσης, 

υποστήριξης) 

� Οικονοµική ισχύς εταιρίας (Ελλάδα και εξωτερικό)  

� ISO προµηθευτή (ανάπτυξη λογισµικού, υλοποίηση και συντήρηση- 

εγγύηση) 

� Εµπειρία σε παρόµοιες εγκαταστάσεις (Ελλάδα και εξωτερικό) 

 

3η φάση: Σ’ αυτή τη φάση οι κατασκευαστές/αντιπρόσωποι των ERP της 

προηγούµενης φάσης καλούνται να πραγµατοποιήσουν επίδειξη (demo) σε 

συγκεκριµένες κρίσιµες διαδικασίες ή ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, ώστε να 

εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συστήµατος στο περιβάλλον της επιχείρησης. 

Στη φάση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι ολοκληρωµένες οικονοµικές από τους 

προµηθευτές και επιλέγεται η πιο συµφέρουσα τεχνική/οικονοµική προσφορά. 

Έτσι λοιπόν, είναι προφανής η ανάγκη εγκατάστασης ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος ERP σε µια επιχείρηση, γιατί ενοποιεί τις βασικές επιχειρηµατικές 

διαδικασίες και δηµιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και επικοινωνίας. 
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1.9.3 Υλοποίηση ενός ERP 

Η δοµή της οµάδας υλοποίησης διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες του εκάστοτε 

έργου. Μια τυπική ιεραρχία της οµάδας περιλαµβάνει τα εξής επίπεδα: 

Χορηγός έργου (project sponsor) : Εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους. 

Βασιζόµενοι σε εµπειρία από πολλαπλά έργα, προτείνεται ο ρόλος χορηγού να 

αναληφθεί από το ανώτατο διοικητικό στέλεχος, όπως ο αναπληρωτής διευθύνων 

σύµβουλος ή ο γενικός διευθυντής, ώστε να εξασφαλίζεται η δέσµευση της 

διοίκησης. 

Υπεύθυνος έργου (project manager) : Αναλαµβάνει τη διοίκηση του έργου 

υλοποίησης. Ο υπεύθυνος έργου πρέπει να έχει ολοκληρωµένη αντίληψη των 

σηµαντικών επιχειρηµατικών διαδικασιών και των διασυνδέσεών τους. Συνιστάται η 

θέση αυτή να ανατίθεται σε manager, όχι όµως στον υπεύθυνο µηχανογράφησης. 

Επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης  (steering committee) : Ασκεί την 

εποπτεία του έργου και λαµβάνει σηµαντικές αποφάσεις για τον τρόπο υλοποίησής 

του. Συνήθως, τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης είναι µέλη αυτής της 

επιτροπής. 

Οµάδες ελέγχου (project teams), οι οποίες επικεντρώνονται και εκτελούν τα βασικά 

τµήµατα του έργου. Ο υπεύθυνος κάθε οµάδας είναι συνήθως ο manager της 

επιχείρησης και πρέπει να αφιερώνει σηµαντικότατο χρόνο στο έργο υλοποίησης 

(από 40% έως 60% του χρόνου που διαθέτει). 

Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας του έργου, ο οποίος ασκεί συµβουλευτικό ρόλο 

και η θέση του δεν εντάσσεται σε ιεραρχικό επίπεδο (Χατζηνικολάου, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 

To Council of Economic Advisers (2000) περιγράφει ότι η αρωγή των ψηφιακών 

τεχνολογιών στην πληροφορική και τις επικοινωνίες απασχόλησε ιδιαίτερα 

µακροοικονοµικές µελέτες, οι οποίες περιγράφουν την επένδυση και την αυξηµένη 

χρήση των τεχνολογιών αυτών σε σχέση µε το ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ και την 

παραγωγικότητα της εργασίας. Ακόµη στο χώρο της οικονοµίας, όπως υποστηρίζουν 

διάφοροι µελετητές, η διαρκής χρήση των τεχνολογιών οδήγησε σε αύξηση του 

ρυθµού παραγωγικότητας και ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, για πολλές χώρες του ΟΟΣΑ 

και για τις Η.Π.Α., η εξέλιξη της οικονοµικής ανάπτυξης συνέβαλε θετικά και µε 

ρυθµό υψηλότερο από αυτόν που αναµενόταν. Ειδικότερα για τις Η.Π.Α., η 

βελτιωµένη παραγωγικότητα στους παραγωγικούς κλάδους και η χρήση των ΤΠΕ 

οδήγησαν στην τεράστια ανάπτυξη της χώρας.  

Χωρίς να υπάρχει απολυτότητα στα λεγόµενά µας, συµµεριζόµαστε την άποψη ότι 

η καλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών στην ψηφιακή εποχή θα εξαρτηθεί από 

πολλούς παράγοντες. Υπήρχε ένας ενδοιασµός για το αν αποτελεί ή όχι η οικονοµία, 

που βασίζεται στις ΤΠΕ, µια θεµελιώδη και διαρκή αλλαγή σε ολόκληρο το 

οικοδόµηµα της οικονοµίας. Η απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση είναι σηµαντική, 

γιατί, αν η αλλαγή αυτή είναι πραγµατική και διαρκέσει, τότε θα έχει σοβαρές 

συνέπειες σε πολλά θέµατα, όπως: 

• κατανόηση των πηγών ανάπτυξης και παραγωγικότητας 

• αύξηση της ευηµερίας  

• διαχείριση τεχνολογικής πολιτικής, κανονισµών, νόµων και φορολογικών 

κανόνων, που επηρεάζουν τις αποταµιεύσεις, τις επενδύσεις σε φυσικό και 

ανθρώπινο κεφάλαιο, την Έρευνα & Ανάπτυξη και τις οικονοµικές αγορές  

• θέσπιση και κατανοµή προγραµµάτων ανάπτυξης. 

 

2.1 Οι ΤΠΕ στις οικονοµικές θεωρητικές αναζητήσεις 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών παίζουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη. Οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόµενων χωρών έχουν επενδύσει 

στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι αναλύσεις που έχουν γίνει 

οδήγησαν σε µια ευρύτερη άποψη για την οικονοµία της πληροφορίας και δεν 

επικεντρώθηκαν τόσο σε αυτή καθεαυτή την τεχνολογία. Η οικονοµία της 
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πληροφορίας ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των αναλύσεων τις τελευταίες 

δεκαετίες από τον ΟΟΣΑ, ενώ ολοένα και πιο πολλοί οικονοµολόγοι έχουν αρχίσει  

να ασχολούνται µε αυτά τα θέµατα. 

Αν περάσουµε από την ανάλυση της εν γένει οικονοµίας της πληροφορίας στην 

οικονοµία της τεχνολογικής πληροφορίας και στην οικονοµία του διαδικτύου, θα 

καταλάβουµε ότι η έρευνα για τις ΤΠΕ δεν είναι πλέον παραγκωνισµένη, αλλά 

απεναντίας πρόκειται για ένα ιδιαίτερης σηµασίας ζήτηµα της οικονοµίας. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα να αναρωτηθεί κάποιος, εάν όλο αυτό οδηγεί στη δηµιουργία ενός 

υποκλάδου της οικονοµίας ΤΠΕ ή του διαδικτύου ή εάν πραγµατικά αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό της αλλαγής φύσεως των οικονοµιών εν γένει.  

Η έρευνα σχετικά µε τις ΤΠΕ και το διαδίκτυο έχει διεισδύσει σε πολλούς κλάδους 

της οικονοµίας και είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει µε αυτό τον τρόπο. Το διαδίκτυο 

είναι ικανό να παράγει νέες πηγές δεδοµένων, όχι µόνο µε τη σύνδεση των 

υπαρχουσών βάσεων δεδοµένων, αλλά και επειδή έχει τη δυνατότητα να συλλέγει 

νέους τύπους δεδοµένων. Οι έρευνες της οικονοµίας που είναι βασισµένες στο 

διαδίκτυο µπορούν να έχουν όφελος και από άλλους επιστηµονικούς κλάδους ή να 

αποτελέσουν µέρος των ολοένα αυξανόµενων διεπιστηµονικών ερευνητικών 

προσπαθειών. 

Όλο και πιο συχνά ακούγεται η έννοια της «Νέας Οικονοµίας», η οποία προκύπτει 

από µια ποικιλία οικονοµικών ερευνών για το πώς επηρεάζει το διαδίκτυο και οι νέες 

τεχνολογίες πληροφορικής. Η συνεισφορά του διαδικτύου στην εξάπλωση των 

επικοινωνιών, της παραγωγής και του εµπορίου ωθεί την οικονοµία στην Νέα 

Οικονοµία, κατά την οποία τα ψηφιακά αγαθά καθορίζουν σηµαντικά το οικονοµικό 

αποτέλεσµα. Μερικά από αυτά είναι: η καινοτοµία, η παραγωγή και η κατανάλωση. 

Έχουν γίνει και άλλες προσπάθειες, µε σκοπό τη σύµπραξη των οικονοµικών 

επιρροών των ΤΠΕ, όπως αυτή µε στόχο τον ορισµό της νέας «οικονοµίας της 

γνώσης», στην οποία οι ΤΠΕ κατέχουν σηµαντική θέση.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν σηµαντικές υπόνοιες πως η οικονοµική άποψη 

εξελίσσεται σε µια πιο εξελικτική, νοητική, θεσµική και υπολογιστική οικονοµική. 

Συνδυάζοντας τις αλλαγές στην υπάρχουσα οικονοµική, παρατηρείται µια νέα 

σύνθεση ή ένα πρότυπο που εναρµονίζεται µε την οικονοµική πραγµατικότητα. Η νέα 

αυτή σύνθεση βασίζεται σε γνωστικά και πληροφοριακά δεδοµένα, όπου οι ΤΠΕ 

παίζουν σηµαντικό ρόλο, αλλά όχι και τον πιο σηµαντικό.  
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Οι ΤΠΕ θεωρούνται από τη βιβλιογραφία ως µονολιθική και οµοιογενής οντότητα, 

γι’ αυτό και δεν γίνεται εύκολα κατανοητή η πολυσχιδής φύση τους.  Άλλες έρευνες 

έχουνε δείξει ότι οι ΤΠΕ δεν έχουν µια µονολιθική οντότητα και ότι θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται ως κοινωνικοτεχνικά δίκτυα που είναι κοινωνικά διαµορφωµένα. 

Οι απόψεις διίστανται. 

Οι ΤΠΕ επηρεάζουν την ανάπτυξη, αλλά κατά βάση θα πρέπει να εξετάζεται το 

πόσο επηρεάζουν οι ΤΠΕ και τη φύση της επιρροής αυτής. Έτσι, µπορεί να διεξαχθεί 

το συµπέρασµα, αν κάποιες σηµαντικές αλλαγές είναι επίτευγµα των ΤΠΕ. Για αυτό 

το λόγο χρησιµοποιούνται τρεις διαφορετικές παραλλαγές των ΤΠΕ: ως προς τη 

χρήση, ως προς την αντιµετώπιση και ως προς την επιρροή τους στην ανάπτυξη. 

Επίσης, υπάρχουν τέσσερις παραλλαγές της χρήσης των ΤΠΕ στην εθνική ανάπτυξη:  

1. οι ΤΠΕ ως αγαθό: αυτή η παραλλαγή αποτελεί τις πιο γρήγορα 

αναπτυσσόµενες τεχνολογίες στον τοµέα της παραγωγής και της 

κατανάλωσης, ενώ παράλληλα έχει πολύ καλές προοπτικές για το µέλλον 

2. οι ΤΠΕ υποστηρίζουν αναπτυξιακές δραστηριότητες, όπως ο σχεδιασµός 

της ανάπτυξης και η διαχείριση αναπτυξιακών σχεδίων 

3. οι ΤΠΕ είναι οδηγός της οικονοµίας: βοηθούν τις αναπτυσσόµενες χώρες 

στη µείωση του κόστους συναλλαγών και βελτιώνουν τη λειτουργία της 

αγοράς  

4. οι ΤΠΕ κατευθυνόµενες σε συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες 

έχουν θετικό αντίκτυπο. 

Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά µε την εκτίµηση των ΤΠΕ:  

• η ονοµαστική άποψη: οι ΤΠΕ θεωρούνται αντικείµενο της µελέτης  

• η άποψη του εργαλείου: οι ΤΠΕ είναι υποκατάστατο της εργασίας 

• η υπολογιστική άποψη: οι ΤΠΕ είναι µια «µηχανή» σαν ηλεκτρονικός 

υπολογιστής 

• η πληρεξούσια και η συνολική άποψη: η επιτυχία ή µη των 

αναπτυσσόµενων εφαρµογών ΤΠΕ σε µια χώρα συνδέεται µε το κατά πόσο 

και πώς ταιριάζουν µε το κοινωνικοοικονοµικό και πολιτιστικό πλαίσιο, 

όπου αυτές εφαρµόζονται. 

Το κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την κοινωνία διαφαίνεται από τρεις 

επιδράσεις: η πρώτη επίδραση αφορά την υποκατάσταση της παλιάς από τη νέα 

τεχνολογία, η δεύτερη αφορά την αύξηση της ανάπτυξης λόγω της τεχνολογικής 
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εξέλιξης και η τρίτη αφορά την παραγωγή νέων τεχνολογιών σχετικά µε τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνική αλλαγή. 

Εν κατακλείδι λοιπόν, η έρευνα σχετικά µε τις τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών αποτελεί το µεγαλύτερο κοµµάτι του σχεδίου, µε σκοπό την εξεύρεση 

κατάλληλης χρήσης της πληροφορίας και της γνώσης σε ότι αφορά την οικονοµική. 

Οι ΤΠΕ και οι επιπτώσεις που έχουν είναι ενδεχόµενο να αλλάξουν τη δυναµική της 

ανάπτυξης. Παρόλα αυτά βέβαια οι ΤΠΕ αποτελούν µια εξαιρετική τεχνική και αυτό, 

γιατί δίνουν τη δυνατότητα σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες να καθορίσουν µόνες 

τους τη δική τους τεχνολογική ατζέντα (Πούλιου, 2008). 

 

2.2 Τα στάδια µέτρησης των ΤΠΕ 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών µετρώνται µε βάση τρία σηµαντικά 

στάδια: 

1. µέτρηση ποσοτήτων, οι οποίες αποτιµώνται σε τρέχουσες τιµές (ονοµαστικά 

µεγέθη) 

2. µέτρηση πραγµατικών τιµών (σταθερές τιµές) µε βάση την ποιότητα 

3. µέτρηση τιµών µε βάση διαφορές στην ποιότητα (OECD, 2001a). 

 

2.2.1 Μέτρηση σε τρέχουσες τιµές 

Σε αυτό το στάδιο πρέπει αρχικά να µετρηθεί σωστά η ονοµαστική προστιθέµενη 

αξία για κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα σ’ 

αυτό το στάδιο αποτελεί η αδυναµία να προσδιοριστούν οι κλάδοι στους οποίους 

γίνεται η παραγωγή των ΤΠΕ ή χρησιµοποιούν ΤΠΕ. Η Στατιστική Ταξινόµηση των 

Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆-91) καθορίζει τους κλάδους ως 

εξής: 

Παραγωγοί των ΤΠΕ, Μεταποιητικός κλάδος: 

• Η/Υ & µηχανές γραφείου (Κλάδος 30) 

• Συσκευές σχετικές µε την τηλεόραση και τη ραδιοφωνία και γενικότερα ό,τι 

έχει να κάνει µε τις επικοινωνίες (Κλάδος 32) 

Παραγωγοί ΤΠΕ, Υπηρεσίες: 

• Ταχυδροµεία, τηλεπικοινωνίες (Κλάδος 64) 

• Πληροφορική και ό,τι έχει να κάνει µε αυτή (Κλάδος 72) 



47 

 

Χρήστες ΤΠΕ, Μεταποίηση: 

• Χηµικές ουσίες και προϊόντα (Κλάδος 24) 

• Ηλεκτρικές µηχανές & συσκευές (Κλάδος 31) 

• Ιατρικά και οπτικά όργανα, ρολόγια (Κλάδος 33) 

Χρήστες ΤΠΕ, Υπηρεσίες: 

• Ύπαρξη χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, εκτός των ταµείων συντάξεων και 

των ασφαλιστικών εταιριών (Κλάδος 65) 

• Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταµεία, χωρίς να περιλαµβάνεται η 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (Κλάδος 66) 

• Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (Κλάδος 67) 

• Μηχανήµατα και εξοπλισµός χωρίς να διαθέτουν χειριστή, είδη οικιακής και 

προσωπικής χρήσης (Κλάδος 71) 

• Έρευνα και Ανάπτυξη (Κλάδος 73) 

• Επιχειρηµατικές δραστηριότητες (Κλάδος 74) (Πατρίκη, 2011). 

Ο παραπάνω ορισµός των κλάδων βασίζεται σε διάφορες µελέτες. Ο ΟΟΣΑ 

(2000) ενστερνίστηκε έναν ορισµό πιο περιοριστικό σχετικά µε τους κλάδους, ο 

οποίος είχε συµφωνηθεί από το Working Party on Indicators for the Information 

Society. Με βάση τον ορισµό αυτό κατέληξαν στη µείωση των κλάδων που 

χαρακτηρίζονται ως κλάδοι Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, χωρίς 

όµως να γίνει διαίρεση των κλάδων σε παραγωγούς και χρήστες (OECD, 2002b).  

 

2.2.2 Μέτρηση πραγµατικών τιµών (σταθερές τιµές) µε βάση την ποιότητα 

Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία τα πραγµατικά µεγέθη είναι εξ ορισµού ο λόγος 

των ονοµαστικών µεγεθών προς τις τιµές τους. Με βάση τα όσα ειπώθηκαν 

παραπάνω, µπορεί να γίνει προσαρµογή των τιµών, ώστε να αλλάζει η ποιότητα. 

Επειδή όµως τα πραγµατικά µεγέθη ΤΠΕ έχουν µια στατιστική συµπεριφορά, αυτό 

οδηγεί σε δυσκολία µέτρησης του αθροιστικού ΑΕΠ, το οποίο ασχολείται µε τον 

υπολογισµό των τιµών και των ποσοτήτων. Το ζήτηµα είναι εάν η µέθοδος αυτή που 

έχει σαν βάση της τα σταθερά σταθµά (fixed base year weights), υποκατασταθεί µε 

την αλυσιδωτή σύνδεση (Gretton, 2002). Επειδή το πραγµατικό ΑΕΠ είναι µια 

ιδιαίτερα αξιόλογη µεταβλητή από οικονοµικής σκοπιάς, το να διαλέξουµε τη σωστή 

µέθοδο είναι ιδιάζουσας σηµασίας για την οικονοµική πολιτική. 
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Όπως είναι γνωστό οι εξελίξεις στην ποιότητα των ΤΠΕ εξαρτώνται από την 

τεχνολογική πρόοδο. Ο νόµος του Moore υποστηρίζει ότι η ισχύς ενός µικρο-

επεξεργαστή γίνεται διπλάσιος κάθε 18 µήνες χωρίς να αυξάνεται το κόστος του, ενώ 

αναλύει ακριβώς την τεχνολογική πρόοδο στον κλάδο, η οποία τα τελευταία χρόνια 

είναι ακόµη πιο ραγδαία. Αυτό οδηγεί σε σταθερή ελάττωση των τιµών των 

ψηφιακών αγαθών και του τεχνολογικού εξοπλισµού συγκριτικά µε άλλα αγαθά και 

υπηρεσίες. Η µείωση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την άνοδο της ζήτησης των αγαθών 

και υπηρεσιών των ΤΠΕ. Έτσι, το κοµµάτι της συνολικής παραγωγής που αντιστοιχεί 

στις ΤΠΕ παρουσιάζει ανοδική πορεία (Πατρίκη, 2011). Η εκτίµηση του 

πραγµατικού ΑΕΠ ξεκινάει δηµιουργώντας δείκτες τιµές για τους κλάδους αγαθών 

και υπηρεσιών και ορίζεται ως ( )iP t . Οι δείκτες αυτοί ισούνται µε τη µονάδα για ένα 

συγκεκριµένο έτος βάσης b . Στη συνέχεια γίνεται συνδυασµός ονοµαστικών 

δαπανών σε κάθε κλάδο κάτι το οποίο ορίζεται ως ( )iY t  και δηµιουργούνται 

ποσότητες ή πραγµατικές δαπάνες, οι οποίες ορίζονται σύµφωνα µε τον παρακάτω 

τύπο: 
( )

( )
( )

i
i

i

Y t
Q t

P t
= . Το ( )iQ t  είναι δηλαδή η αξία των δαπανών του κλάδου i  για ένα 

διάστηµα t , εάν η τιµή του αγαθού βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε το έτος βάσης b . 

Το πρόβληµα που δηµιουργείται έγκειται στο συνδυασµό των πραγµατικών µεγεθών 

που υπάρχουν στους κλάδους. 

Η µέτρηση των τιµών σταθερής ποιότητας γίνεται µε δύο βασικές κατηγορίες: τη 

µέθοδο όµοιων µοντέλων (matched model) και την ηδονική µέθοδο (hedonic 

technique).  

Η µέθοδος όµοιων µοντέλων στηρίζεται στο ότι κάποιες φορές ίδια µοντέλα 

τεχνολογικού εξοπλισµού πωλούνται στην αγορά σε συνεχείς παρατηρούµενες 

χρονικές περιόδους, παρά το γεγονός ότι γρήγορες εξελίξεις και αλλαγές λαµβάνουν 

χώρα στις προδιαγραφές των προϊόντων ΤΠΕ. Ένα αρνητικό χαρακτηριστικό της 

µεθόδου αυτής είναι η έλλειψη συνεισφοράς των νέων µοντέλων στη διαδικασία 

µέτρησης του δείκτη τιµών του προϊόντος συνολικά, χωρίς να εξαρτάται από το 

µερίδιο αγοράς των µοντέλων αυτών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο δείκτης τιµών να 

µη θεωρείται και τόσο αντιπροσωπευτικός παρόλο που έχει προσαρµοστεί µε βάση 

τις διαφορές στην ποιότητα. 

Η ηδονική µέθοδος θεωρεί κάθε αγαθό σαν ένα σύνολο από χρήσιµα 

χαρακτηριστικά, όπου το καθένα χαρακτηριστικό διαθέτει µια τιµή αγοράς 
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συγκεκριµένη, µε βάση το πώς χρησιµοποιείται από τους κατόχους και τους χρήστες 

του αγαθού. Εάν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τις επιµέρους τιµές, τότε µπορεί να 

γίνει εύκολα η προσαρµογή της αύξησης της γενικής τιµής κάποιου προϊόντος σε 

περίπτωση αυξήσεως της ποιότητάς του. Στην πραγµατικότητα αυτή η προσαρµογή 

γίνεται µε τη βοήθεια µιας παλινδρόµησης, την οποία περιγράφει ο παρακάτω τύπος: 

, , ,ln it j j i t t t i t
j t

P b c Dδ ε= + +∑ ∑          (1) 

όπου itP  η τιµή του προϊόντος i  τη χρονική περίοδο t   

         , ,j i tc  η τιµή του χαρακτηριστικού j  για το προϊόν i  και  

         tD  οι ενδεικτικές µεταβλητές, οι οποίες έχουν τιµές 0 ή 1 για κάθε έτος που 

περιλαµβάνεται στο δείγµα. 

Η µέθοδος αυτή µπορεί να κάνει την εκτίµηση των υπονοούµενων τιµών jb για 

κάποια χαρακτηριστικά που ζητάνε οι χρήστες να έχουν τα αγαθά και στα οποία 

προσδίδουν και την ανάλογη αξία και προσοχή. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά, 

για παράδειγµα, των Η/Υ, είναι η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου, το µέγεθος της 

µνήµης, η ταχύτητα του επεξεργαστή κ.ά.  

Έτσι, µπορούµε να δηµιουργήσουµε δείκτες τιµών µε σταθερή ποιότητα, εάν 

συγκρίνουµε την ποσότητα των χαρακτηριστικών που διαθέτουν τα αγαθά µε τις 

παρατηρούµενες τιµές. Η χρονοσειρά του tδ  είναι ένας τέτοιος δείκτης, ο οποίος 

δηλώνει τον τρόπο µε τον οποίο η τιµή ενός αριθµού χαρακτηριστικών, που είναι 

σταθερός, µπορεί να αλλάξει στο χρόνο. 

Μια άλλη µέθοδος είναι να πάρουµε τις υπονοούµενες τιµές των χαρακτηριστικών 

jb , ώστε να υπολογίσουµε την υπονοούµενη τιµή ενός αγαθού που δεν πωλείται 

φέτος στην αγορά ή που δεν πωλούνταν πέρυσι. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η 

δυνατότητα να συγκρίνουµε όλα τα µοντέλα διαχρονικά, χωρίς αυτή η σύγκριση να 

εξαρτάται από το αν υπάρχουν νέα µοντέλα ή αυτά έχουν σταµατήσει να πωλούνται. 

Έτσι, µε αυτή την τελευταία µέθοδο γίνεται η µέτρηση της τιµής των Η/Υ από τη 

στατιστική υπηρεσία της Αµερικής, την BLS (Πατρίκη, 2011).  
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2.2.3 Μέτρηση τιµών µε βάση διαφορές στην ποιότητα 

Αυτή η φάση είναι και η πιο δύσκολη από οικονοµικής πλευράς, επειδή, για 

παράδειγµα, 1 ευρώ που δαπανάται φέτος, για να αγοράσει κάποιος τεχνολογικό 

εξοπλισµό, έχει περισσότερη υπολογιστική δύναµη σε σύγκριση µε 1 ευρώ που 

δαπανήθηκε την προηγούµενη χρονιά. Στις ΤΠΕ και γενικότερα στον τεχνολογικό 

εξοπλισµό διακρίνεται αποπληθωρισµός, σε αντίθεση µε άλλα αγαθά και υπηρεσίες, 

στα οποία υπάρχει πληθωρισµός. Το ζήτηµα είναι πως βασική προϋπόθεση για τη 

δηµιουργία δεικτών τιµών είναι η προσαρµογή σε νέα δεδοµένα των τιµών που 

παρατηρούνται, έτσι ώστε να υπάρχουν αλλαγές στην ποιότητα αγαθών και 

υπηρεσιών.  

 Η γρήγορη αυτή αύξηση στην ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε 

τις συνέπειες που αυτή προκαλεί στην τιµή τους για κάθε µονάδα ποιότητας, 

διακρίνεται κυρίως στις ΤΠΕ, καθώς επίσης και σε άλλου είδους εξοπλισµό που δεν 

ανήκει στις τεχνολογίες αιχµής. Η αναπροσαρµογή της τιµής ανάλογα µε την 

ποιότητα προσδιορίζεται µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την 

ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών (Πατρίκη, 2011).  

 

2.3 Τρόπος µέτρησης των τεχνολογιών 

Η µέτρηση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι, για να γίνουν 

κατανοητές οι οικονοµικές επιπτώσεις των τεχνολογιών αυτών. Η µέτρηση βέβαια 

αυτή προσδιορίζεται µε ακρίβεια από τις αρχές της οικονοµικής θεωρίας, ενώ πάντα 

τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία αποτελούν περιοριστικό παράγοντα. Η αρµόδια 

συνάρτηση που εκφράζει τις οικονοµικές επιπτώσεις των ΤΠΕ είναι η συνάρτηση 

παραγωγής Cobb-Douglas 1Y Lα α−
= ΑΚ (γνωστή και ως CD συνάρτηση).  

Η συνάρτηση αυτή συνδέει την παραγωγή µε διάφορες εισροές, όπως, για 

παράδειγµα, το πάγιο κεφάλαιο, την εργασία, το τεχνολογικό επίπεδο και τα 

ενδιάµεσα υλικά. Σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης ένα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι οι 

υπολογισµοί ανάπτυξης γίνονται σχετικά εύκολοι µε µια συνάρτηση παραγωγής, γιατί 

ο ρυθµός ανάπτυξης της αποδοτικότητας που υπονοείται από τη συνάρτηση αυτή 

είναι απλώς το άθροισµα των ρυθµών ανάπτυξης όλων των εισροών. Βέβαια, κάποιος 

µπορεί να βρει ορισµένες «γενικευµένες λειτουργίες» στην CD-συνάρτηση, όπου 

υπάρχουν παράγοντες που µοιάζουν σε πολλά σηµεία µε την εργασία και το 

κεφάλαιο.  
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Παραδείγµατα επιπρόσθετων παραγόντων είναι τα αποθέµατα Έρευνας & 

Ανάπτυξης, οι διαφορετικοί τύποι κεφαλαιακών αποθεµάτων, οι διαφορετικοί τύποι 

εργασίας διακρινόµενοι µε βάση την ικανότητα, το φύλο, την ηλικία κ.τ.λ.  Μια από 

τις ιδιότητες της συνάρτησης παραγωγής είναι ότι οι µερικές ελαστικότητες 

αποδοτικότητας είναι σταθερές. Ταυτόχρονα είναι και ίσες µε το µερίδιο αξίας στην 

αποδοτικότητα των συντελεστών, εάν αυτοί οι συντελεστές ανταµείβονται µε το 

οριακό προϊόν. Αν συµβαίνει το δεύτερο, τότε µπορούµε απλά να υπολογίσουµε την 

ανάπτυξη όλων των συντελεστών παραγωγής, µε τη βοήθεια ενός σταθµικού µέσου 

του ρυθµού ανάπτυξης των ξεχωριστών εισροών, µε τα µερίδια των συντελεστών 

στην αποδοτικότητα, όπως τα σταθµά, εφόσον είναι εύκολα διακριτά.  

Σύµφωνα µε το OECD (2000), οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν 2 σηµαντικούς ρόλους: 

1. θεωρούνται ως εισροή παγίου κεφαλαίου για όλες τις επιχειρήσεις που τις 

χρησιµοποιούν, αλλά και για τους κλάδους 

2. αποτελούν την παραγωγή επιχειρήσεων και ορισµένων κλάδων. 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών περιλαµβάνουν τα εξής: 

• εξοπλισµό επικοινωνίας (δηµόσιος δικτυακός εξοπλισµός, ιδιωτικά 

συστήµατα, συσκευές) 

• πληροφοριακό εξοπλισµό (τερµατικά, Η/Υ, εκτυπωτές και διάφορα 

εξαρτήµατα αποθήκευσης ηλεκτρονικής πληροφορίας) και 

• λογισµικό και υπηρεσίες Η/Υ, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης στα 

δεδοµένα. 

Οι τρεις αυτές µορφές ΤΠΕ θεωρούνται ως πάγια επένδυση και θα πρέπει να 

εντάσσονται ως τέτοια στους εθνικούς λογαριασµούς. Η κατηγορία που αντιµετωπίζει 

τα περισσότερα προβλήµατα είναι το λογισµικό και κυρίως η µέτρησή του, ενώ σε 

πολλές χώρες δεν µετράται σωστά και εντάσσεται στην κατανάλωση. 

Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα προβλήµατα όσον αφορά την αξιοπιστία της µέτρησης 

των ψηφιακών τεχνολογιών. Πολλές µελέτες έχουν αποδείξει ότι η σωστή µέτρηση 

της ποιότητας, της ποσότητας και της τιµής της επένδυσης σε τεχνολογικό εξοπλισµό 

είναι αρκετά δύσκολη, ακόµα και στις Η.Π.Α. Η διόρθωση των τιµών των Η/Υ και 

κάποιων άλλων ενεργητικών ψηφιακών τεχνολογιών γίνεται µε τη βοήθεια των 

ηδονικών µεθόδων, χωρίς όµως να γίνεται το ίδιο και µε τη διόρθωση των τιµών 

λοιπού τεχνολογικού εξοπλισµού, κάτι το οποίο αναλύεται διεξοδικά παρακάτω. Η 

δυσκολία αυτή προκαλεί σηµαντικά προβλήµατα στην αξιοπιστία µέτρησης του 
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ρυθµού µεγέθυνσης του ΑΕΠ, όπως επίσης και στα αίτια της µεγέθυνσης. Ο 

µετρούµενος ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ και ο µετρούµενος ρυθµός συσσώρευσης 

παγίου κεφαλαίου σε εξοπλισµό είναι µικρότεροι από τον αληθινό. Τέλος, η 

µετρούµενη συµβολή της συνολικής παραγωγικότητας στη µεγέθυνση του ΑΕΠ είναι 

µεγαλύτερη από τη συµβολή της συσσώρευσης εξοπλισµού στη µεγέθυνση του ΑΕΠ.  

Για παράδειγµα, η Αµερική, σύµφωνα µε κάποιες µελέτες και όσον αφορά τη 

µεταποιητική της βιοµηχανία, αποδίδει µε λάθος τρόπο, µεταξύ 0,35 και 1,20 

ποσοστιαίων µονάδων, το µέσο ρυθµό µεγέθυνσης του προϊόντος στη µεγέθυνση της 

συνολικής παραγωγικότητας, ενώ στην πράξη ο µέσος ρυθµός µεγέθυνσης 

προέρχεται από τη συσσώρευση εξοπλισµού. Η Ελλάδα, ωστόσο, επειδή δεν 

χρησιµοποιεί ηδονικές µεθόδους για τον ψηφιακό εξοπλισµό, παρουσιάζει 

µεγαλύτερο ποσοστό λάθους στη µέτρηση των ψηφιακών τεχνολογιών (Πατρίκη, 

2011).  

 

2.4 Επιπτώσεις των ΤΠΕ  

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών οδηγούν σε τρεις σηµαντικές 

επιπτώσεις: 

1. Πραγµατοποιείται βελτίωση της αποτελεσµατικότητας µέσω της ραγδαίας 

τεχνολογικής προόδου στον τοµέα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ 

και στις βιοµηχανίες παραγωγής αυτών. Έτσι, ο τοµέας των ΤΠΕ αποτελεί 

κινητήριο δύναµη αύξησης της παραγωγικότητας στο σύνολο της οικονοµίας 

και στην αύξηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου, της εργασίας και της 

ολικής παραγωγικότητας. Τέλος, η βελτίωση της παραγωγικότητας οδηγεί και 

σε µείωση των τιµών των προϊόντων ΤΠΕ. 

2. Οι επενδύσεις σε ΤΠΕ παρέχουν περισσότερο κεφάλαιο στους εργαζόµενους 

µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. 

3. Η µεγαλύτερη χρήση των ΤΠΕ σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας βοηθά τις 

επιχειρήσεις στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Επιπλέον, µπορεί να 

συµβάλλει στη µείωση του συναλλακτικού κόστους και της ταχείας 

καινοτοµίας. 

Αυτές οι τρεις επιπτώσεις δεν συµβαίνουν ταυτόχρονα. Οι επενδύσεις οδηγούν σε 

αύξηση της αποδοτικότητας µόνο µετά από ένα χρονικό διάστηµα, όπως συµβαίνει 

και µε τις ΤΠΕ, των οποίων η χρήση γίνεται για την αναδιοργάνωση της παραγωγικής 

διαδικασίας. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις των ΤΠΕ στην οικονοµία µπορούν να 
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πραγµατοποιηθούν: α) βραχυπρόθεσµα, µε τη µείωση των τιµών των προϊόντων 

ΤΠΕ, η οποία οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων και β) µακροπρόθεσµα, όπου οι 

νέες τεχνολογίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στη χρήση νέων 

µορφών επιχειρησιακής οργάνωσης.  

Κατά την περίοδο 2000-2003, η υψηλότερη ανάπτυξη παραγωγικότητας στην 

Ευρώπη είχε πραγµατοποιηθεί σε χώρες µε το µεγαλύτερο µερίδιο στον τοµέα των 

ΤΠΕ στην οικονοµία (1η επίπτωση). Η αύξηση της παραγωγικότητας συνδέεται 

επίσης στενά και µε τα ποσοστά επενδύσεων σε ΤΠΕ (2η επίπτωση). Η αρωγή των 

ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους (3η επίπτωση) είναι 

πιο δύσκολο να µετρηθεί, φαίνεται όµως να εξηγεί το µεγαλύτερο κοµµάτι της 

παραγωγικότητας των Η.Π.Α. και της ΕΕ. 

Εµπειρικές µελέτες έδειξαν ότι οι επιπτώσεις των ΤΠΕ σχετίζονται µε την 

οικονοµία των Η.Π.Α.. Παρόµοιες µελέτες είχαν ξεκινήσει να πραγµατοποιούνται και 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κέντρο ανάπτυξης του Groningen (GGDC) 

συγκέντρωσε δεδοµένα για κάποιες χώρες και για 56 βιοµηχανίες. Εµπειρικές 

αναλύσεις, µε βάση το σύνολο των δεδοµένων, σύγκριναν τις επιπτώσεις των ΤΠΕ 

στις 15 χώρες που ανήκαν στην ΕΕ µέχρι το 2004 και την αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας των Η.Π.Α., ανάλογα µε α) την επένδυση σε ΤΠΕ, β) 

τις επενδύσεις, οι οποίες δεν σχετίζονται µε τις ΤΠΕ, γ) τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας στον τοµέα των ΤΠΕ και δ) την αύξηση της αποδοτικότητας 

στην υπόλοιπη οικονοµία. Πρέπει να τονίσουµε πως η τελευταία κατηγορία δεν 

διαχωρίζει την αποτελεσµατικότητα σε αυτήν που απορρέει από τη χρήση των ΤΠΕ 

και σε αυτήν που δεν προέρχεται από τις ΤΠΕ. Σαν αποτέλεσµα όλων των παραπάνω, 

οι επιπτώσεις των ΤΠΕ στην οικονοµία δεν είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθούν µε τη 

βοήθεια της τρίτης επίπτωσης. 
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Γράφηµα 2.1: Συνολική ανάπτυξη παραγωγικότητας της εργασίας και οι 

πηγές της (1995-2000) 
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Γράφηµα 2.2: Συνολική ανάπτυξη παραγωγικότητας της εργασίας και οι πηγές 

της (2000-2004) 
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αυξανόµενη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών οδήγησαν σε σηµαντικές επιπτώσεις 

κυρίως στη µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη. Επίσης, υπάρχουν ευρέως 

διαδεδοµένες ενδείξεις ότι η ανάπτυξη της παραγωγικότητας και η µαζική χρήση της 

τεχνολογίας της πληροφορίας δεν αποτελούν µια σύµπτωση. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν σε θέση να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ για παραγωγικούς 

σκοπούς τόσο ως χρήστης, όσο και ως παραγωγός σε όλο τους το µέγεθος. Γενικά, η 

Ευρώπη έχει επενδύσει λιγότερα στον τοµέα των ΤΠΕ, ο οποίος ήταν λιγότερο 

αποτελεσµατικός και η απόδοση των κλάδων ΤΠΕ απογοητευτική. Το 2006 στην 

Ευρώπη, η συµβολή των ΤΠΕ για το σχηµατισµό κεφαλαίου ήταν 15% και 

αποτελούσε το 25% του ποσοστού των επενδύσεων στις Η.Π.Α.. Τα οφέλη των ΤΠΕ 

δεν αποτελούν απλή υπόθεση.  

 

2.5.1 Παραγωγικότητα και µεταποίηση 

Η αύξηση της παραγωγικότητας στο µεταποιητικό κλάδο σχετίζεται, όπως ήταν 

αναµενόµενο, µε εκείνους τους παράγοντες που αφορούν τις δυνατότητες των 

επιχειρήσεων στη χρήση και την αξιοποίηση γνώσεων, τις ΤΠΕ και την προώθηση 

των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης. Φυσικά οι παράγοντες αυτοί είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένοι µε τη διαδικασία της καινοτοµίας. Εµπειρικές µελέτες, τόσο 

στις Η.Π.Α., όσο και στην Ευρώπη καταδεικνύουν ότι οι δραστηριότητες Έρευνας & 

Ανάπτυξης οδηγούν σε υψηλή ανάπτυξη της παραγωγικότητας.  

Επίσης, µελέτες σε βιοµηχανικό επίπεδο (O’Mahony & Van Ark, 2003, Inklaar et 

al, 2003) έδειξαν ότι οι ΤΠΕ στο µεταποιητικό κλάδο συνεισέφεραν σηµαντικά στην 

παραγωγικότητα της εργασίας και την ολική παραγωγικότητα σε χώρες του ΟΟΣΑ, 

όπως στη Φινλανδία, την Ιρλανδία και την Κορέα. Οι βιοµηχανίες των Η.Π.Α. 

ωστόσο επωφελήθηκαν πολύ περισσότερο από τις ΤΠΕ στη µεταποίηση απ’ ότι οι 

ευρωπαϊκές βιοµηχανίες (O’Mahony & Van Ark, 2003). Οι εν λόγω βιοµηχανίες 

διέθεταν υψηλότερο µερίδιο στο σύνολο του τοµέα της µεταποίησης στις Η.Π.Α. σε 

σχέση µε την Ευρώπη. Το χαµηλό ποσοστό των βιοµηχανιών που χρησιµοποιούν τις 

ΤΠΕ αποδεικνύει την ύπαρξη αρκετών προβληµάτων. Όσες εφαρµόζουν τις ΤΠΕ 

σηµαίνει πως συµβαδίζουν µε την καινοτοµία, αυξάνουν τη βιοµηχανική τους 

αποδοτικότητα και συµβάλλουν στην αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας της 

οικονοµίας, στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και στη διάδοση των νέων 

τεχνολογιών. Τέλος, η διάχυση και η διάδοση τεχνολογικών λύσεων εξαρτώνται από 

το µέγεθος µιας βιοµηχανίας, καθώς επίσης και από το άνοιγµα των αγορών. 
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Λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο που χρειάζεται η προσαρµογή των ΤΠΕ, τα οφέλη 

τους προκύπτουν µε την πάροδο του χρόνου, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να µας 

εκπλήσσει. Αυτό φαίνεται, για παράδειγµα, στη σχέση µεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ 

και στο χρόνο που µια επιχείρηση υιοθετεί για πρώτη φορά τεχνολογίες. Απόδειξη 

αποτελεί το Ηνωµένο Βασίλειο, όπου επιχειρήσεις που έχουν ήδη υιοθετήσει ΤΠΕ 

πριν ή κατά τη διάρκεια του 1995, αγόρασαν ΤΠΕ το 2000 σε ποσοστό 50% περίπου 

µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου (Clayton & Waldron, 2003). Τα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν από τους Clayton και Waldron µαρτυρούν ότι οι επιχειρήσεις 

κινούνται σε πιο πολύπλοκες φόρµες µε την πάροδο του χρόνου και µε ηλεκτρονικό 

τρόπο. Από τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούσαν τις ΤΠΕ πριν το 1995, µόνο το 3% 

δεν έχει ακόµη προχωρήσει πέρα από την απλή χρήση των ΤΠΕ. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις έχουν δηµιουργήσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και αγοράζουν ή πωλούν 

µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Οι Maliranta και Rouvinen (2004) ανέπτυξαν ότι οι οργανωτικοί παράγοντες είναι 

σηµαντικοί και ιδιαίτερα στη Φινλανδία, δεδοµένου ότι οι επιδράσεις των ΤΠΕ στην 

παραγωγικότητα του µεταποιητικού τοµέα φαίνεται να είναι πολύ µεγαλύτερες σε 

νεοσύστατες επιχειρήσεις παρά σε παλαιότερες. Άλλες µελέτες δείχνουν ότι η 

παραγωγικότητα του κεφαλαίου τείνει να είναι υψηλότερη σε παλαιότερες 

εγκαταστάσεις, οι οποίες πιθανόν να οφείλονται στις επιπτώσεις που προκαλεί η 

κατάρτιση.  

 

2.5.2 Παραγωγικότητα και επίπεδο διαβίωσης 

Κατά το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του ’90, και ύστερα από µια περίοδο 

σηµαντικής επιβράδυνσης, οι Ηνωµένες Πολιτείες πέτυχαν να επιταχύνουν τόσο την 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, όσο και την αύξηση της απασχόλησης. Η 

στροφή των επενδύσεων στον τοµέα των ΤΠΕ µε σκοπό την υψηλή παραγωγικότητα 

δεν είναι απλή και ορισµένες χώρες της ΕΕ δεν έχουν βιώσει αύξηση στην 

παραγωγικότητά τους. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι η στροφή αυτή απαιτεί 

συµπληρωµατικές επενδύσεις και αλλαγές, όπως στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις 

οργανωτικές αλλαγές και  στις καινοτοµίες. Κάποιες από τις αλλαγές αυτές δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό στην Ευρώπη.  
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2.5.3 Πολιτική ανταγωνισµού και παραγωγικότητα 

Η πολιτική ανταγωνισµού είναι ζωτικής σηµασίας και ιδιαίτερα σε επίπεδο κρατών-

µελών της ΕΕ. Στοιχεία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας από τη χρήση των 

ΤΠΕ έχουν συγκεντρωθεί µέσω µελετών και για τις επιχειρήσεις. Σε επίπεδο 

επιχείρησης µελέτες δείχνουν ότι η χρήση των ΤΠΕ έχει θετικά αποτελέσµατα στην 

απόδοση της επιχείρησης σε όλες σχεδόν τις χώρες του ΟΟΣΑ.  

Η µικροοικονοµική ανάλυση βρίσκει θετικές επιπτώσεις και υποστηρίζει τη σχέση 

µεταξύ της επένδυσης και χρήσης των ΤΠΕ και των αποδόσεων των επιχειρήσεων. 

Βέβαια, οι υψηλές αποδόσεις των επιχειρήσεων µέσω της χρήσης ΤΠΕ σχετίζονται 

και µε άλλες µεταβολές, όπως οι δαπάνες για οργανωτικές αλλαγές. Για παράδειγµα, 

µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο, αποδεικνύει πως οι 

επιχειρήσεις µε υψηλές επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφόρησης, µε µεγάλη χρήση 

υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ηλεκτρονικού εµπορίου διαθέτουν 

υψηλά ποσοστά παραγωγικότητας και ότι υπήρξαν σηµαντικές αποδόσεις στις 

επενδύσεις ΤΠΕ, υψηλότερες απ’ αυτές στον τοµέα της µεταποίησης.  

Μια µελέτη σε αυστραλιανή επιχείρηση (Gretton et al, 2002) διαπίστωσε ότι η 

χρήση υπολογιστών είχε θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ολικής 

παραγωγικότητας στα µέσα της δεκαετίας του ’90, πριν δηλαδή την κορύφωση των 

επενδύσεων σε ΤΠΕ, µε κάποιες βέβαια αποκλίσεις ανάµεσα στους κλάδους. Το 

µέγεθος µιας επιχείρησης και οι δραστηριότητες κάθε τοµέα της είναι στοιχεία που 

επηρεάζουν την παραγωγικότητα.  

Επίσης, η εφαρµογή διαφόρων τεχνολογιών πληροφορικής επηρεάζει σηµαντικά 

την αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων. Οι ΤΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

ιδιαίτερα παραγωγικούς τοµείς, βοηθώντας έτσι και στην καλύτερη λειτουργία των 

επιχειρήσεων, χωρίς όµως να αποτελούν πάντα την αιτία της επιτυχίας και της 

προόδου των. Κάποιες ΤΠΕ µπορούν να αυξήσουν την απόδοση των επιχειρήσεων 

πολύ περισσότερο έναντι κάποιων άλλων, όπως τα υπολογιστικά δίκτυα που 

επιτρέπουν σε µια επιχείρηση να εκτελέσει δραστηριότητες και να συνεργαστεί πιο 

στενά µε πελάτες και προµηθευτές. Μια απλή συσχέτιση δεν αποδεικνύει ότι οι ΤΠΕ 

αποτελούν κινητήρια δύναµη της αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά παραµένουν 

ένας σηµαντικός δείκτης µιας ισχυρής σχέσης µεταξύ των δύο συνιστωσών 

(επιχειρήσεων και ΤΠΕ). 

  Η πολιτική ανταγωνισµού και η πολιτική των επιχειρήσεων οδηγούν σε αύξηση 

της παραγωγικότητας. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας του κανονιστικού περιβάλλοντος που 
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δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές και να 

επιτρέπουν τις καινοτοµίες και τον πειραµατισµό. Οι περισσότερες από τις χώρες που 

επωφελήθηκαν από τις ΤΠΕ επιτρέπουν στις επιχειρήσεις τους να πειραµατιστούν και 

να δοκιµάσουν νέα επιχειρηµατικά µοντέλα.  

Μια σύγκριση µεταξύ των Η.Π.Α. και της Γερµανίας (Haltiwanger et al, 2003) 

διέκρινε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων ανάλογα µε το συνολικό επίπεδο των 

επενδύσεών τους και το επίπεδο επένδυσής τους σε ΤΠΕ. Η σύγκριση αυτή έδειξε 

πως οι επιχειρήσεις σε όλες τις κατηγορίες επένδυσης είχαν ισχυρότερη αύξηση 

παραγωγικότητας στις Η.Π.Α. απ’ ότι στη Γερµανία.  

Επιπλέον, επιχειρήσεις µε υψηλές επενδύσεις σε ΤΠΕ είχαν ισχυρότερη αύξηση 

παραγωγικότητας σε σχέση µε επιχειρήσεις χωρίς καθόλου ή µε λίγες επενδύσεις σε 

ΤΠΕ. Η µελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. είχαν µεγαλύτερη 

διακύµανση όσον αφορά τις αποδόσεις τους σε σχέση µε τις γερµανικές. Οι διαφορές 

αυτές προκύπτουν, επειδή οι επιχειρήσεις των Η.Π.Α. συµµετέχουν σε διάφορους 

πειραµατισµούς σε σύγκριση µε τις γερµανικές. Παίρνουν δηλαδή περισσότερα ρίσκο 

(Bartelsman et al, 2003). Αυτό µπορεί να σχετίζεται µε τις αποκλίσεις και τις 

διαφορές που υπάρχουν στο επιχειρηµατικό περιβάλλον των δύο χωρών. Το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον της Αµερικής επιτρέπει περισσότερο πειραµατισµό, για 

την είσοδο και έξοδο στις αγορές, σε αντίθεση µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι 

Bresnahan και Greenstein (1996) συµφώνησαν στο ότι οι χρήστες των ΤΠΕ βοηθούν 

στο να γίνουν οι επενδύσεις στις τεχνολογίες το µέσο για πειραµατισµό και για  

ρηξικέλευθες αλλαγές. Χωρίς αυτήν τη σύνδεση, οι οικονοµικές επιπτώσεις των ΤΠΕ 

περιορίζονται. 

Ο πειραµατισµός µπορεί να αποτελέσει πλεονέκτηµα σε περιόδους µεγάλης 

τεχνολογικής αβεβαιότητας, όταν οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να µάθουν τι επικρατεί 

στις αγορές και τι όχι. Ο ΟΟΣΑ, όπως και άλλοι οργανισµοί, έχουν προτείνει να 

µειωθούν τα εµπόδια που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, όταν ξεκινάει τη σύστασή 

της. Αν αµβλυνθούν όλες αυτές οι δυσκολίες, τότε καθίσταται εφικτός ο 

πειραµατισµός των επιχειρήσεων.  

Για να είναι καινοτόµα µια επιχείρηση, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει 

τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά, να αντιδρά καινοτόµα και να έχει γνώσεις επί 

του θέµατος.  Η καινοτοµία είναι σηµαντική και σ’ αυτό τον τοµέα, δεδοµένου ότι οι 

επιχειρήσεις συχνά επενδύουν στις ΤΠΕ µε την εισαγωγή νέων διαδικασιών, 

προϊόντων και εφαρµογών. Οι πολιτικές που θα πρέπει να εφαρµόζονται οφείλουν να 



60 

 

διαµορφώνουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και των 

επιχειρήσεων και για τη σωστή αξιοποίηση της χρήσης και της παραγωγής νέων 

τεχνολογιών. Ένα τέτοιο περιβάλλον οφείλει να περιλαµβάνει τόσο διάφορα 

διαρθρωτικά οικονοµικά χαρακτηριστικά, όσο και πιο εξειδικευµένα στοιχεία ΤΠΕ. 

Αυτοί οι παράγοντες παίζουν σηµαντικό και καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του 

συνολικού περιβάλλοντος της παραγωγικότητας.  

  Ο ουσιαστικός ανταγωνισµός παροτρύνει τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση 

λύσεων που θα ενισχύουν την αποτελεσµατικότητά τους και θα οδηγούν σε 

καινοτοµίες. Η πολιτική των επιχειρήσεων προσπαθεί να διορθώσει τις λανθασµένες 

λειτουργίες των αγορών, αφήνοντας πιο πολλές επιχειρήσεις να συναλλάσσονται στις 

αγορές. Η χρήση των ΤΠΕ οδηγεί σε χαµηλότερα συναλλακτικά κόστη, όπως και 

χαµηλότερα ερευνητικά κόστη, και κατ’ επέκταση σε πιο αποτελεσµατικό συνδυασµό 

ζήτησης και προσφοράς στις αγορές, συµπεριλαµβανοµένης και της αγοράς εργασίας. 

Για τη Γερµανία, οι Bertschek και Fryges (2002) κατέγραψαν πως ο διεθνής 

ανταγωνισµός είναι σηµαντικός παράγοντας για την απόφαση µιας επιχείρησης να 

εφαρµόσει ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β).  

Η αύξηση της παραγωγικότητας ενισχύεται από τις βελτιώσεις της αποδοτικότητας 

των επιχειρήσεων, από τη συσσώρευση γνώσεων και από την επιλογή καλύτερων και 

πιο αποδοτικών λύσεων µε βάση τις αγορές. Η τεχνολογική πρόοδος και οι 

οργανωτικές αλλαγές είναι στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους. 

Επιπλέον, επιχειρήσεις που εφαρµόζουν επιτυχώς τις ΤΠΕ είναι σε θέση να 

κερδίσουν καλύτερο µερίδιο στις αγορές και να αναπτυχθούν στις ανταγωνιστικές 

αγορές, όπως συµβαίνει µε αµερικανικές επιχειρήσεις. Η αύξηση παραγωγικότητας 

των Η.Π.Α. κατά το δεύτερο µισό του ’90 οφείλεται εκτός των άλλων και στην 

αύξηση του µεριδίου που κατείχε η Wal-Mart στις αγορές. Η Wal-Mart ήταν µια 

επιχείρηση που µετατόπισε άλλες επιχειρήσεις εξαιτίας της αποτελεσµατικής χρήσης 

των ΤΠΕ.  

Οι ΜΜΕ αποτελούν ένα µεγάλο µέρος της ευρωπαϊκής οικονοµίας και 

αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων. Έτσι, θεωρούνται 

σηµαντική πηγή θέσεων εργασίας, επιχειρηµατικών δεξιοτήτων, καινοτοµίας, καθώς 

και καθοριστικός παράγοντας της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της ΕΕ. 

Ωστόσο, οι ΜΜΕ υστερούν από πλευράς υιοθέτησης ΤΠΕ. Μια ολοκληρωµένη 

πολιτική για το ηλεκτρονικό εµπόριο πρέπει να προωθεί την παραγωγική χρήση των 

ΤΠΕ στις ΜΜΕ, στοχεύοντας στην κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων που έχει η 
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ευρωπαϊκή βιοµηχανική δοµή. Περισσότερα για τις ΜΜΕ θα δούµε στο τρίτο 

κεφάλαιο. 

 

2.5.4 Ο ρόλος των ΤΠΕ και της καινοτοµίας για την αύξηση της 

παραγωγικότητας 

Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα µείζον θέµα της κοινωνίας βασισµένο στη γνώση και ένα 

συµπλήρωµα των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης. Θεωρούνται ως 

καινοτοµία, εξαιτίας του γενικού χαρακτήρα τους συµβάλλοντας περισσότερο στην 

παραγωγικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και ως µέσο για περαιτέρω 

καινοτοµίες σε διάφορους τοµείς και πεδία. Επίσης, οι ΤΠΕ αποτελούν το κλειδί της 

επιτυχίας των σύγχρονων οικονοµιών.  

Κοινό χαρακτηριστικό των χωρών που παρουσιάζουν ισχυρή αύξηση της 

παραγωγικότητας είναι η διαδεδοµένη χρήση και εφαρµογή των ΤΠΕ. Όπως έχει 

αναπτυχθεί και παραπάνω, η ανάκαµψη της αύξησης της παραγωγικότητας κατά το 

δεύτερο µισό της δεκαετίας του ’90 στις Η.Π.Α. και σε ορισµένες χώρες της Ευρώπης 

οφείλεται στη χρήση των ΤΠΕ και τη διείσδυσή τους σε ένα ευρύτερο σύνολο 

οικονοµικών δραστηριοτήτων. Όλα αυτά επιβεβαιώνονται από στοιχεία του 

βιοµηχανικού τοµέα, στον οποίο η παραγωγή ΤΠΕ και ο εντατικός χαρακτήρας της 

χρήσης τους θεωρούνται από τους βασικότερους παράγοντες εξήγησης του άλµατος 

της παραγωγικότητας. Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις Η.Π.Α. επαληθεύουν ότι 

η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν ευρεία και επηρέασε ραγδαία µεγάλο αριθµό 

βιοµηχανικών κλάδων. Γενικά, το σύστηµα καινοτοµίας των Η.Π.Α. έχει καλύτερη 

ποιότητα και χρηµατοδότηση στον τοµέα της γνώσης και γενικότερα επικρατούν πιο 

ευνοϊκές συνθήκες για την υλοποίηση νέων και καινοτόµων τεχνολογιών. 

Τα οφέλη των ΤΠΕ προέρχονται από διάφορες δυνατότητες και αλλαγές στις 

πρακτικές των επιχειρήσεων. Ο ρόλος των ΤΠΕ βασικά στις επιχειρήσεις είναι η 

συνεχής επεξεργασία πληροφοριών µε σκοπό τη µείωση του κόστος συντονισµού των 

διάφορων λειτουργιών των επιχειρήσεων. Έτσι, βελτιώνεται η οργάνωση της 

παραγωγής και των διανοµών, η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και 

ανταποκρίνονται πιο αποτελεσµατικά στις αλλαγές ζήτησης των προϊόντων τους. 

Ακόµη, µε τη συµβολή των ΤΠΕ βελτιώνονται οι συνθήκες ανταγωνισµού, µε 

αποτέλεσµα την αύξηση της αποδοτικότητας και τη µείωση των τιµών, ενώ δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις που µε τη χρήση των ΤΠΕ ήταν εφικτή η εµφάνιση νέων 

βιοµηχανιών. 
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Ωστόσο, θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η 

διάδοση των ΤΠΕ να είναι δυνατή, αφού διαδραµατίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στον 

εκσυγχρονισµό των οικονοµιών και την προώθηση της καινοτοµίας. Επίσης, η 

ύπαρξη εµποδίων στη δηµιουργία επιχειρήσεων και η έλλειψη εξειδικευµένου 

εργατικού δυναµικού αποτελούν πολλές φορές ανασταλτικούς παράγοντες στην 

προώθηση της καινοτοµίας και του πειραµατισµού. Τα εµπόδια αυτά πρέπει να 

ανησυχήσουν κυρίως κράτη, των οποίων η αύξηση παραγωγικότητας ήταν αρκετά 

υποτονική. Βέβαια, θετικά στοιχεία µπορούµε να αντλήσουµε και από εµπειρίες 

µικρότερων κρατών της ΕΕ, τα οποία σηµείωσαν αλµατώδεις προόδους σε όλη τη 

δεκαετία του ’90. Έρευνα στη Γερµανία βασισµένη στην καινοτοµία αποδεικνύει ότι 

επιχειρήσεις που χρησιµοποιούσαν µε επιτυχία τις ΤΠΕ, έχουν εισαγάγει διαδικασίες 

καινοτοµίας (Hempell, 2002). Επιχειρήσεις που εισάγουν νέα προϊόντα, νέες 

διαδικασίες ή προσαρµόζουν την οργανωτική τους δοµή, µπορούν να αποκοµίσουν 

περισσότερα οφέλη, σε αντίθεση µε επιχειρήσεις που απέχουν από τέτοιες 

προσπάθειες. Τα αποτελέσµατα τέλος δείχνουν ότι η καινοτοµία σε µια 

επαναλαµβανόµενη βάση φαίνεται να αποδίδει περισσότερα στην παραγωγικότητα 

των ΤΠΕ από µια περιστασιακή προσπάθεια. 

 

2.5.5 Παραγωγικότητα και ανθρώπινο κεφάλαιο 

Ο Lucas (1988) στο υπόδειγµά του επικεντρώνεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την 

τεχνολογική πρόοδο, τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας της 

εργασίας και τη µακροχρόνια οικονοµική µεγέθυνση. Ο Paul Romer (1986) στο δικό 

του υπόδειγµα υποστηρίζει πως το φυσικό κεφάλαιο είναι φορέας γνώσης όπου 

ενσωµατώνεται η τεχνολογική πρόοδος, και η γνώση αυτή οδηγεί στην οικονοµική 

µεγέθυνση µιας οικονοµίας. Βασική ιδέα των υποδειγµάτων αυτών είναι ότι η 

τεχνολογική πρόοδος παράγεται από τις επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Ως τεχνολογική πρόοδο εννοούµε την παραγωγή νέας γνώσης και νέων πιο 

αποδοτικών τεχνολογιών και κατ’ επέκταση πιο αποδοτικών µεθόδων παραγωγής. 

Έτσι, συµπεραίνουµε πως η τεχνολογική πρόοδος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις 

επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο και αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους παράγοντες επίτευξης µακροχρόνιας οικονοµικής µεγέθυνσης. 

Ένα εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό µε υψηλά προσόντα διαδραµατίζει 

καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονοµική µεγέθυνση. 

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως επίσης και το απόθεµα ανθρώπινου 
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κεφαλαίου µιας οικονοµίας προκαλούν σηµαντικές εξωγενείς επιδράσεις. Τα 

κοινωνικά οφέλη είναι συνδεδεµένα µε τη συµπληρωµατικότητα των δεξιοτήτων και 

των γνώσεων που αφορούν τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες καινοτοµίας. 

Έτσι, συνάγεται το συµπέρασµα πως είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ύπαρξη 

εξειδικευµένου και καταρτισµένου εργατικού δυναµικού, ώστε να µπορεί να 

ανταπεξέρχεται στις προσδοκίες και σε ό,τι επιβάλλουν οι απαιτήσεις της εποχής. 

Είναι κατανοητό ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι απαραίτητο σε πολλές 

δεξιότητες, όπως τις δεξιότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και εκείνες που 

αναβαθµίζονται µε τη δια βίου µάθηση. Έτσι, τα συστήµατα εκπαίδευσης και 

τεχνολογικής κατάρτισης είναι σηµαντικοί παράγοντες για τη σωστή και επιτυχηµένη 

εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων των ΤΠΕ. Η οικονοµική ευηµερία και η αύξηση 

της παραγωγικότητας συνδέονται µε διάφορες ικανότητες και δεξιότητες που 

σχετίζονται µε το εργατικό δυναµικό. Τέλος, το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί αρωγό 

στην αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της συσσώρευσης των γνώσεων και µέσω 

της διάδοσής τους σε όλους τους τοµείς, αλλά κυρίως σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας 

(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). 

Η βιοµηχανία των ΤΠΕ στηρίζεται σε καλά εκπαιδευµένους επιστήµονες και 

µηχανικούς, ενώ επιχειρήσεις άλλων τοµέων χρειάζεται να εφαρµόσουν νέες 

τεχνολογίες και να επενδύσουν σε εξειδικευµένο προσωπικό. Βέβαια τα τελευταία 

χρόνια το µερίδιο του εργατικού δυναµικού µε δεξιότητες σε ΤΠΕ έχει αυξηθεί 

σταθερά. Έχει εκτιµηθεί ότι περίπου το 20% της συνολικής απασχόλησης στις 

σύγχρονες οικονοµίες ανήκει σε δεξιότητες τεχνολογιών. Οι ΤΠΕ, όπως και το 

διαδίκτυο, ενισχύουν την κινητικότητα της εργασίας, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της παραγωγής. 

Η ανεπαρκής νοµοθεσία για την απασχόληση όµως ενδέχεται να εµποδίσει την 

ικανότητα των επιχειρήσεων στην αναδιοργάνωση και στον πειραµατισµό µε τις νέες 

τεχνολογίες. Επίσης, µπορεί να περιορίσει τη µετακίνηση ειδικευµένου εργατικού 

δυναµικού και την ευελιξία του ωραρίου εργασίας. Για να διευκολυνθεί η µετάβαση 

µεταξύ των θέσεων εργασίας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αναβάθµιση ορισµένων 

τοµέων. 

Οι γνώσεις, αλλά και η αποτελεσµατική χρήση τους αποτελούν το έναυσµα για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση και των οικονοµιών. Είναι 

απαραίτητο εκ των προτέρων όµως να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν οι 

κατάλληλες στρατηγικές και πρακτικές για την ενίσχυση της δια βίου µάθησης. 
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Βέβαια, οι εργαζόµενοι και οι πολιτικοί ιθύνοντες θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο 

για την προώθηση και υλοποίηση των προσπαθειών εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Οι Gretton και λοιποί (2002) σε µια µελέτη που έγινε σε αυστραλιανή επιχείρηση 

διαπίστωσαν πως η ανάπτυξη της ολικής παραγωγικότητας συνδέεται µε το επίπεδο 

του ανθρώπινου κεφαλαίου, τις βασικές δεξιότητες των επιχειρήσεων, την εµπειρία 

τους στην καινοτοµία, την εφαρµογή προηγµένων επιχειρηµατικών πρακτικών και 

την ένταση οργανωτικών αλλαγών στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία της 

Αυστραλίας επίσης έδειξαν πως οι πιο εντατικοί χρήστες του διαδικτύου και των 

ΤΠΕ ήταν µεγάλες επιχειρήσεις µε εξειδικευµένα στελέχη και εξειδικευµένους 

εργαζόµενους.  

Μια µελέτη στον Καναδά (Baldwin et al, 2004) διαπίστωσε πως µια οµάδα 

διαχείρισης που επικεντρώθηκε στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων µιας 

επιχείρησης, µέσω της υιοθέτησης ανθρωπίνων πόρων και µε τη συνεχή βελτίωση 

του εργατικού δυναµικού, είχε µεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγικότητα και 

υιοθέτησε νέες προηγµένες τεχνολογίες.  

Παρόµοιες µελέτες υπάρχουν και για ευρωπαϊκές οικονοµίες, όπως η ακόλουθη. 

Μια µελέτη περίπτωσης 700 επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκε στη ∆ανία έδειξε 

ότι η ηλεκτρονική επιχείρηση έχει υψηλότερη παραγωγικότητα, είναι πιο καινοτόµα 

και απασχολεί πιο εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, το οποίο συµµετέχει συχνά σε 

δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης. Ενώ για τη Γερµανία, ο Falk (2001) 

διαπίστωσε πως η εισαγωγή των ΤΠΕ και οι δαπάνες κατάρτισης, που αφορούν τους 

εργαζοµένους, αποτέλεσαν σηµαντικούς παράγοντες ώθησης οργανωτικών αλλαγών, 

όπως η εισαγωγή διαχείρισης ολικής ποιότητας. 

 

2.5.6 Παραγωγικότητα και τοµέας υπηρεσιών 

Το πρόβληµα της χαµηλής αύξησης της παραγωγικότητας σε χώρες της ΕΕ τα 

προηγούµενα χρόνια εντοπίζονταν και στον τοµέα των υπηρεσιών. Η έλλειψη 

συµπληρωµατικών διαδικασιών καινοτοµίας στον τοµέα αυτό περιορίζει τα οφέλη 

των ΤΠΕ στις ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια, υπάρχει µια δυσκολία στον υπολογισµό της 

παραγωγικότητας σε αυτόν τον τοµέα, και παρά την εισαγωγή των ΤΠΕ στο 

συγκεκριµένο κλάδο, δεν είναι δυνατή η µετρήσιµη αύξηση της παραγωγικότητας. Η 

επιβράδυνση της συνολικής αύξησης της παραγωγικότητας το δεύτερο µισό του ’90 

και η χαµηλή παραγωγικότητα στο µεταποιητικό τοµέα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 
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ο τοµέας των υπηρεσιών αντιµετώπισε µια επιβράδυνση στην αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας.  

Αντίθετα, την ίδια χρονική περίοδο, µελέτες έδειξαν ότι η χρήση των ΤΠΕ στον 

τοµέα των υπηρεσιών αύξησε την παραγωγικότητα στις Η.Π.Α. και την Αυστραλία. 

Εκτός από τον τοµέα των ΤΠΕ, οι βιοµηχανίες που συνέβαλαν περισσότερο στην 

αύξηση της παραγωγικότητας των Η.Π.Α. αφορούν το εµπόριο και τα 

χρηµατοοικονοµικά: το χονδρικό εµπόριο, την εµπορική ασφάλεια, το λιανικό 

εµπόριο, τις τραπεζικές και άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες. Αυτές οι µεγάλες στην 

αγορά υπηρεσιών βιοµηχανίες βρίσκονται στην ανώτερη κλίµακα των επιχειρήσεων 

που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ. ∆εν µας εκπλήσσει το γεγονός ότι σηµαντικές 

επενδύσεις στις ΤΠΕ πραγµατοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. το δεύτερο µισό του ’90, κάτι 

το οποίο οδηγεί σε σηµαντικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα των βιοµηχανιών. Και 

άλλες χώρες βίωσαν την ίδια κατάσταση σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ το 2003. 

Ο τοµέας των υπηρεσιών είναι σηµαντικός χρήστης των ΤΠΕ, όµως το χαµηλό 

επίπεδο των δαπανών ΤΠΕ οδήγησε στην καθυστέρηση της αύξησης της 

παραγωγικότητας στην ΕΕ. Βέβαια ο ρόλος της καινοτοµίας στον τοµέα αυτό είναι 

καθοριστικής σηµασίας και προέρχεται από οργανωτικές αλλαγές, στρατηγικές και 

πρακτικές, παρά από τις άµεσες δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης. Η καινοτοµία, όσον 

αφορά τις διαδικασίες ή τα προϊόντα, βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν από 

άλλες παραδοσιακές επιχειρήσεις. Αποφασιστικό ρόλο µπορούν να έχουν θεσµικοί 

και πολιτικοί παράγοντες, αλλά και οι εκπαιδευτικές πολιτικές που θα πρέπει να 

εφαρµόζονται στον τοµέα των υπηρεσιών. Η υιοθέτηση των ΤΠΕ από τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις και η διαθεσιµότητα των σύγχρονων online υπηρεσιών µπορούν να 

ενθαρρύνουν τη χρήση των τεχνολογιών και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, 

µειώνοντας το χρόνο εργασίας και τη γραφειοκρατία. Μπορούν δηλαδή να 

οδηγήσουν σε µια πιο αποδοτική «εκπαίδευση» του δηµόσιου τοµέα ανακουφίζοντας 

έτσι την ασθένεια του «Baumol» (χαµηλή παραγωγικότητα στο δηµόσιο τοµέα). 

Επίσης, η ευελιξία στην αγορά προϊόντων, τα χαµηλά κόστη εισόδου και εξόδου 

στην αγορά και ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον παρέχουν τα απαραίτητα κίνητρα στις 

επιχειρήσεις να επενδύσουν και να υιοθετήσουν καινοτόµες τεχνολογίες. Παράλληλα 

µε τον τρόπο αυτό εισάγονται και κεφάλαια χρηµατοδότησης στις επιχειρήσεις. 

Πολλές επιτυχηµένες επιχειρήσεις στον τοµέα των υπηρεσιών οφείλουν την 

ύπαρξή τους και την επιτυχία τους στο άνοιγµα των αγορών. Το άνοιγµα αυτό 

δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες, συχνά σχετικές µε 
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τις ΤΠΕ υπηρεσίες και να ανταπεξέρχονται έτσι στην παγκόσµια ζήτηση. Η 

διεύρυνση των αγορών αυξάνει τα κίνητρα των επιχειρήσεων για καινοτόµες αλλαγές 

και βελτίωση της παραγωγικότητας. Παρά την πρόοδο την οποία έχει υποστεί η 

αγορά, απαιτούνται περαιτέρω βήµατα, όπως το άνοιγµα των διεθνών αγορών 

(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) 

 

3.1 Επιχειρηµατικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση & υιοθέτηση των 

ΤΠΕ από τις ΜΜΕ 

Από την προηγούµενη ενότητα διαπιστώθηκε πως η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών 

στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελεί πρόβληµα για αρκετές από αυτές, 

κάτι το οποίο οδηγεί στην µη άντληση των πραγµατικών ωφελειών από τη χρήση της 

τεχνολογίας. Σε πολλές περιπτώσεις δε η εφαρµογή των τεχνολογιών δηµιουργεί 

επιπλέον προβλήµατα στο ήδη επιβεβαρυµµένο περιβάλλον των ΜΜΕ. Στο κεφάλαιο 

αυτό θα αναλυθούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη χρήση και την 

υιοθέτηση των ΤΠΕ στις ΜΜΕ, καθώς επίσης θα παρουσιαστούν και τα ανάλογα 

διαγράµµατα για την καλύτερη κατανόηση της ενότητας.  

Στην πλειοψηφία τους οι πιο πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν και 

υιοθετούν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Έρευνες έχουν δείξει πως η 

χρησιµοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών οδηγεί στην εξυπηρέτηση 

διοικητικών και λειτουργικών χρήσεων, όπως η κατάρτιση προϋπολογισµού, η 

µισθοδοσία, η λογιστική απόδοση λογαριασµών, η απογραφή εµπορευµάτων και 

άλλες παρόµοιες λειτουργίες (Bridge & Peel, 1999). Βασική προϋπόθεση, από τη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και των τεχνολογιών, είτε αυτές είναι 

παλιές, είτε είναι καινούριες, είναι η σωστή και λειτουργική χρήση τους (El 

Louadi,1998).   

Μια πετυχηµένη υιοθέτηση των ΤΠΕ εξαρτάται από κάποιους βασικούς 

παράγοντες που πρέπει να διαθέτει µια επιχείρηση: 

i. τα οργανωτικά χαρακτηριστικά της 

ii. την επιχειρηµατική δράση της 

iii. τα χαρακτηριστικά του συστήµατος 

iv. τη γνώση των συστηµάτων τεχνολογίας 

v. την κατάλληλη περιοχή εγκατάστασης 

vi. το σχεδιασµό και προγραµµατισµό των ΤΠΕ 

vii. την κατανόηση των ωφελειών από τη χρήση πληροφοριακών 

συστηµάτων 

viii. τα επικουρικά στοιχεία ενεργητικού και το οργανωσιακό κεφάλαιο. 
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3.1.1 Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά 

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι το µέγεθος µιας επιχείρησης επηρεάζει άµεσα την 

υιοθέτηση των ΤΠΕ. Οι µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις υιοθετούν λιγότερο τις 

ΤΠΕ σε σύγκριση µε τις µεγαλύτερες του ίδιου κλάδου, γιατί οι µικρότερες έχουν 

λιγότερο περίπλοκες οργανωτικές δοµές σε σχέση µε τις µεγαλύτερες. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα να έχουν λιγότερες εσωτερικές ανάγκες για τεχνολογίες επικοινωνίας 

(Παπασταθόπουλος, 2009).  

    Η υιοθέτηση των ΤΠΕ εξαρτάται άµεσα από την εµπειρία και τις δυνατότητες που 

αυτές προσφέρουν στις ενδοεπιχειρηµατικές διαδικασίες. Επίσης, η σύγχρονη 

βιβλιογραφία επικεντρώνεται, εκτός από τις τεχνικές γνώσεις και τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι τεχνολογίες και στη σπουδαιότητα που αυτές έχουν (Yap et al, 1992, 

Chapman et al, 2000). ∆ηλαδή η χρήση των ΤΠΕ θα πρέπει να οδηγεί τις επιχειρήσεις 

µε επιτυχία στη δηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, αφού πρώτα 

υιοθετηθούν από αυτές. Έρευνες στην Αγγλία έχουν δείξει ότι οι ΜΜΕ είναι 

ανίκανες να επωφεληθούν από τα οφέλη της χρήσης των νέων ΤΠΕ. Λίγες είναι 

εκείνες οι ΜΜΕ, οι οποίες έχουν καταλάβει ότι απαιτείται άλλου είδους προσέγγιση 

για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους και άλλου είδους οργάνωση σε θέµατα 

τεχνολογικής υποδοµής. Επιπλέον, οι περισσότερες ΜΜΕ αντιµετωπίζουν το εξής 

πρόβληµα: υπάρχει έλλειψη σε εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο απαιτείται για µια 

επιτυχηµένη χρήση και εφαρµογή των ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Οι τρεις 

κυριότεροι λόγοι που επηρεάζουν την υιοθέτηση και σωστή χρήση των τεχνολογιών 

στις ΜΜΕ είναι οι εξής: η έλλειψη εξειδικευµένου διοικητικού και τεχνικού 

προσωπικού, η έλλειψη οικονοµικών πόρων και τα περιορισµένα χρονικά όρια 

(Παπασταθόπουλος, 2009).  

 

3.1.2 Η επιχειρηµατική δράση 

Η επιχειρηµατική δράση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις ΤΠΕ είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος αναλαµβάνει πολλές φορές 

και χρέη διευθυντή, χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο τεχνικό και διοικητικό 

υπόβαθρο. Στη δοµή αυτή υπάρχει ιεραρχική διάρθρωση, η οποία περιλαµβάνει µικρό 

αριθµό εποπτικών θέσεων µε γενικές αρµοδιότητες ή µε ένα γενικό πεδίο ελέγχου 

ανάµεσα στο ανώτατο και στα κατώτερα κλιµάκια ευθύνης. Έτσι, ο ιδιοκτήτης-

διευθυντής µιας ΜΜΕ αναλαµβάνει αρκετούς και διαφορετικούς ρόλους στις 

λειτουργίες της επιχείρησης καθηµερινά. Μπορούµε να κατανοήσουµε πως η λήψη 
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των κυριότερων αποφάσεων, αλλά και ο έλεγχος των πάντων εξαρτάται αποκλειστικά 

και µόνο από έναν άνθρωπο. Αυτό σηµαίνει πως και η υιοθέτηση των ΤΠΕ ανήκει 

αποκλειστικά και µόνο στη δικαιοδοσία ενός και µόνο ανθρώπου. Συνήθως, η 

επιτυχία ή η αποτυχία των ΤΠΕ, καθώς επίσης και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 

που αυτές προσφέρουν εξαρτώνται άµεσα από τον ιδιοκτήτη-διευθυντή και από το 

κατά πόσο αυτός µπορεί να καταλάβει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε 

θέµατα διοίκησης.  

∆εν µπορούµε ωστόσο να παραλείψουµε το γεγονός ότι την εποχή που διανύουµε 

τα πάντα αλλάζουν µε γρήγορους ρυθµούς και η νέα τάξη πραγµάτων θα µπορούσε 

να αποβάλει όλη την επιχείρηση, αν δεν υιοθετηθούν οι ΤΠΕ. Πολλές φορές οι 

επιχειρήσεις µένουν παγιωµένες σε παλιές αντιλήψεις σε ότι αφορά τη 

λειτουργικότητα. Ένας από τις κυριότερους παράγοντες για µια πετυχηµένη ή µη 

υιοθέτηση και χρήση ΤΠΕ είναι η ηλικία και η εµπειρία του ιδιοκτήτη-διευθυντή. 

Στις πιο πολλές ΜΜΕ ιδιοκτήτης και διευθυντής είναι το ίδιο πρόσωπο. Θα ήταν 

πολύ καλύτερο και πολύ πιο πρακτικό αν διαχωρίζονταν οι ρόλοι εξαρχής για την 

καλύτερη εδραίωση της επιχείρησης στην αγορά. Αυτό παρατηρείται πολλές φορές, 

επειδή ο ιδιοκτήτης-διευθυντής δεν µπορεί να συµβαδίσει µε τις νέες τεχνολογίες, 

όπως συµβαίνει µε τους οµολόγους του σε µεγάλες επιχειρήσεις-κολοσσούς 

(Παπασταθόπουλος, 2009).   

Μια έρευνα στην Αγγλία το 1997 έδειξε πως οι διευθυντές των ΜΜΕ δεν µπορούν 

να εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα της πληροφορικής εξαιτίας της έλλειψης 

κατάλληλων πόρων για τη σωστή χρησιµοποίηση της πληροφορικής, καθώς επίσης 

και η άποψη ότι το κόστος χρήσης των ΤΠΕ θα είναι µεγαλύτερο από τα οφέλη που 

θα αποκοµίσουν (Management Services, 1997). Αντίθετα, ο Igbaria et al (1997) 

υποστηρίζει πως η διοικητική υποστήριξη είναι σε θέση να προωθήσει την αποδοχή 

της πληροφορικής µέσα στην επιχείρηση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

ενθαρρύνεται η χρήση των ΤΠΕ από τους εργαζόµενους µέσω εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, µε αποτέλεσµα να διευρύνονται οι δυνατότητές τους.  

 

3.1.3 Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος 

Οι µικρές επιχειρήσεις πρέπει να διευθετήσουν πολλά και διαφορετικά διοικητικά 

θέµατα, αντιµετωπίζοντας πολλά προβλήµατα σε ότι αφορά το προσωπικό, το οποίο 

είναι λιγοστό και όχι καλά καταρτισµένο. Έτσι, οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται ένα 

σύστηµα που να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους. Το σύστηµα αυτό θα 
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είναι αρωγός στην ανάληψη σηµαντικών αποφάσεων και στη λύση σηµαντικών 

λειτουργικών προβληµάτων. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουµε ότι ένα σύστηµα ΤΠΕ 

είναι αυτό που θα εκτελεί χρέη διευθυντή, που θα ασχολείται µε τα προβλήµατα της 

ΜΜΕ. Στόχος των ΤΠΕ είναι οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις να µπορούν να  

αντιµετωπίζουν τις ανάγκες αλλαγής που δηµιουργούνται από την εµφάνιση της 

παγκόσµιας ηλεκτρονικής αγοράς. 

 

3.1.4 Η γνώση των συστηµάτων τεχνολογίας 

Η επιτυχής χρήση των ΤΠΕ σχετίζεται άµεσα µε τη συνεργασία ενός έµπειρου και 

εξειδικευµένου προσωπικού. Μόνο η παρουσία του δεν εγγυάται την πλήρη επιτυχία 

της χρήσης των ΤΠΕ. Αν όµως συνδυαστούν όλα µαζί, δηλαδή το πληροφοριακό 

σύστηµα της επιχείρησης, η στρατηγική που αυτή εφαρµόζει και το έµπειρο και 

εξειδικευµένο προσωπικό, τότε ο συνδυασµός όλων αυτών µπορεί να οδηγήσει στην 

αξιοποίηση των συστηµάτων τεχνολογίας.   

Στην πραγµατικότητα, ο ειδικός είναι εκείνος ο οποίος θα καθοδηγήσει όλες τις 

εργασίες για την εφαρµογή της νέας τεχνολογίας και εκείνος θα φέρει σε επαφή τους 

εξωτερικούς συµβούλους και συνεργάτες της επιχείρησης. Το πρόσωπο αυτό είναι 

ιδιαίτερα σπουδαίο και σηµαντικό, γιατί προσφέρει την τεχνική υποστήριξη, αρωγή 

και εκπαίδευση στους χρήστες της νέας τεχνολογίας εντός της επιχείρησης και τέλος, 

παίζει καθοριστικό ρόλο, διότι είναι γνώστης των ΤΠΕ και µπορεί να τις βελτιώσει 

και να τις αναπτύξει.   

Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι η επιτυχής υιοθέτηση και χρήση των ΤΠΕ έχει άµεση 

σχέση µε την ποιότητα των συµβουλών που δέχεται η ΜΜΕ από εξωτερικούς 

συνεργάτες, καθώς και από εµπόρους, οι οποίοι διαθέτουν και διοχετεύουν τη νέα 

τεχνολογία στην αγορά. 

 

3.1.5 Η κατάλληλη περιοχή εγκατάστασης 

Η περιοχή εγκατάστασης είναι σηµαντικός παράγοντας για µια πετυχηµένη χρήση 

των ΤΠΕ στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, γιατί η επιχείρηση πρέπει να συνδυάσει τις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι οποίες είναι πηγές προµήθειας, µε την απόσταση. Όσο 

πιο µακριά βρίσκεται από τις πηγές, τόσο περισσότερο χρόνο και χρήµα χρειάζεται η 

επιχείρηση, για να τις χρησιµοποιήσει και για να προσφέρει τα αντίστοιχα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες στο καταναλωτικό κοινό. Η κουλτούρα της περιοχής ή του κράτους 

όπου θα εγκατασταθεί ή θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα 
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σηµαντικός παράγοντας, για να εξετάσουµε τον τόπο εγκατάστασης της 

µικροµεσαίας επιχείρησης (Παπασταθόπουλος, 2009).  

 

3.1.6 Ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ  

Η έλλειψη επίσηµου σχεδιασµού προγραµµατισµού και µεθοδολογίας αποτελούν 

τροχοπέδη στην αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ. Επίσης, η έλλειψη 

γνώσης, εµπειρίας, χρόνου και χρήµατος και τέλος, η έλλειψη κατανόησης, 

αποτελούν εµπόδια για τη χρήση των ΤΠΕ. Σηµαντικό πρόβληµα στις µικρές 

επιχειρήσεις αποτελούν και οι διοικητικές βλέψεις των στελεχών της που συνήθως 

βασίζονται σε βραχυπρόθεσµα και ανεπίσηµα σχέδια. Ο περισσότερος χρόνος του 

σχεδιασµού ξοδεύεται στις τεχνικές επιβίωσης που θα αναπτύξει η ΜΜΕ, µε 

αποτέλεσµα στα έργα πληροφορικής να αφιερώνεται λίγος ή και καθόλου χρόνος 

(Pollard & Hayne 1998).  

 

3.1.7 Η κατανόηση των ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ  

Τροχοπέδη σε µια πετυχηµένη χρήση των ΤΠΕ επίσης αποτελεί η έλλειψη 

κατανόησης των ωφελειών που αυτές προσφέρουν και η µέτρηση των ωφελειών 

αυτών. Μια πετυχηµένη χρήση ΤΠΕ έχει άµεση σχέση µε το κατά πόσο 

συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (Yap & Thong 1997). Για 

να µπορέσει να κατανοήσει κανείς τα οφέλη των ΤΠΕ για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, είναι καλό να µπορέσουµε να µετρήσουµε την ωφελιµότητα αυτή, έτσι 

ώστε να αξιολογηθεί και από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης.  

Υπάρχουν τρεις µέθοδοι που χρησιµοποιούνται, για να εκτιµήσουν την επιτυχή 

εφαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες είναι: 

• 1η  µέθοδος: Μετρήσεις στον τρόπο που χρησιµοποιείται το σύστηµα 

• 2η µέθοδος: Επίδραση στη συνολική απόδοση της επιχείρησης 

• 3η µέθοδος: Μετρήσεις στην ικανοποίηση των χρηστών 

Στην πρώτη µέθοδο, οι µετρήσεις περιλαµβάνουν δεδοµένα που έχουν ληφθεί 

αυτόµατα από το σύστηµα, όπως συναλλαγές, αναφορές που ζητήθηκαν από το 

σύστηµα. Στη δεύτερη µέθοδο, η επίδραση στη συνολική απόδοση της επιχείρησης 

είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί, γιατί διάφοροι άµεσοι και έµµεσοι 

παράγοντες παρεµβαίνουν στη συνολική απόδοση της επιχείρησης. Η τρίτη µέθοδος, 
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η οποία είναι και η πιο κοινή, ορίζει το επίπεδο επιτυχίας των πληροφοριακών 

συστηµάτων στο εσωτερικό της επιχείρησης. Μετράει το πόσο ικανοποιείται ο 

χρήστης των ΤΠΕ στη µικροµεσαία επιχείρηση (Naylor και Williams, 1994). 

 

3.1.8 Επικουρικά στοιχεία ενεργητικού και οργανωσιακό κεφάλαιο  

Η επίγνωση των οργανωσιακών και διοικητικών διαστάσεων των πληροφοριακών 

συστηµάτων µπορεί να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε για ποιο λόγο ορισµένες 

εταιρίες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσµατα εξαιτίας των πληροφοριακών 

συστηµάτων που διαθέτουν έναντι άλλων εταιριών (Brynjolfsson και Hill 2000). 

Η επένδυση στις ΤΠΕ από µόνη της δεν µπορεί να εγγυηθεί καλές αποδόσεις σε 

µια επιχείρηση. Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς διαµορφώνεται αυτή η διακύµανση 

από τη µια επιχείρηση στην άλλη. Η απάντηση βρίσκεται στην έννοια των 

επικουρικών στοιχείων ενεργητικού. Αυτό σηµαίνει πως οι επενδύσεις στις ΤΠΕ δεν 

µπορούν να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη µιας επιχείρησης και δεν µπορούν να 

βοηθήσουν τα διευθυντικά στελέχη, αν δεν υπάρχουν ταυτόχρονα διάφορες δοµές και 

αξίες από τα επικουρικά στοιχεία του ενεργητικού.   

Επικουρικά στοιχεία ενεργητικού (complementary assets) είναι εκείνα τα στοιχεία 

ενεργητικού που απαιτούνται, για να αντληθεί αξία από µια πρωτογενή επένδυση 

(Laudon K.C. & Laudon J., 2006). Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε στο κατά 

πόσο οι επιχειρήσεις επενδύουν στις ΤΠΕ, προέκυψε πως επιχειρήσεις που 

υποστηρίζουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία µε επενδύσεις σε επικουρικά 

στοιχεία ενεργητικού πετυχαίνουν καλύτερες αποδόσεις, ενώ εκείνες που δεν 

ασχολούνται µε τις επικουρικές επενδύσεις έχουν µικρότερες ή και µηδενικές 

αποδόσεις από τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία πληροφοριών (Davern & 

Kauffman, 2000, Brynjolfsson, 2003, Brynjolfsson & Hitt 2000). 

Ωστόσο, η αξία των επενδύσεων στην τεχνολογία πληροφοριών εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από επικουρικές επενδύσεις σε στελέχη και στον οργανισµό. Με τον 

όρο βασικά οργανωσιακά στοιχεία εννοούµε µια υποστηρικτική οργανωσιακή 

κουλτούρα που εκτιµά την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα, 

αποτελεσµατικές επιχειρηµατικές διεργασίες, αποκεντρωµένη εξουσία, 

κατανεµηµένα δικαιώµατα λήψης αποφάσεων και µια ισχυρή οµάδα ανάπτυξης 

πληροφοριακών συστηµάτων. Σηµαντικά διοικητικά στοιχεία είναι η ισχυρή στήριξη 

των ανώτερων στελεχών στις αλλαγές και στις τεχνολογικές επενδύσεις, κίνητρα για 

διοικητικές καινοτοµίες, το περιβάλλον οµαδικής εργασίας και συνεργατικής 
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εργασίας, τα προγράµµατα επιµόρφωσης και µια στελεχική κουλτούρα που εκτιµά 

την ευελιξία και τη λήψη αποφάσεων που είναι βασισµένη στη γνώση. Σηµαντικά 

κοινωνικά στοιχεία πρέπει να λαµβάνουν χώρα, τα οποία δεν πραγµατοποιούνται από 

τις επιχειρήσεις, αλλά από την κοινωνία και το κράτος εν γένει, όπως ιδιωτικά και 

κρατικά πρότυπα, νόµοι και κανονισµοί που δηµιουργούν δίκαιο και σταθερό 

περιβάλλον στην αγορά κτλ. (Laudon K. & Laudon J, 2006). 

 

3.2 Η εφαρµογή των ΤΠΕ στις ΜΜΕ της Ελλάδας 

Σύµφωνα µε την Επιτροπή Πληροφορικής της Ελλάδας και την Έκθεση της 

Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, κατά τη δεκαετία 1994-2004, οι νέες τεχνολογίες 

δεν αξιοποιήθηκαν στο βαθµό που θα έπρεπε σαν εργαλείο που θα βελτίωνε την 

οικονοµική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Αιτίες γι’ αυτό είναι πολλές, όµως 

µπορούµε να τις οµαδοποιήσουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες:  

• Αιτίες που δεν οδήγησαν τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενστερνιστούν τα 

πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας, µε αποτέλεσµα να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα τους και 

• Αιτίες που δεν άφησαν τους πολίτες να αξιοποιήσουν την πληροφορική και τις 

επικοινωνίες, ώστε να διευκολύνουν την καθηµερινότητά τους µε πρακτικούς 

τρόπους. 

Για την πρώτη κατηγορία, η οποία είναι και η πιο σηµαντική, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις αποτελούν το σπουδαιότερο παράγοντα παραγωγής πλούτου για την 

Ελλάδα. Παρέχονται θέσεις εργασίας, δυνατότητες ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναµικού και µέσω των ελληνικών επιχειρήσεων και της φορολογίας, 

χρηµατοδοτείται η υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών σε σηµαντικά ποσοστά. Η 

υψηλή παραγωγικότητα, σε συνδυασµό µε την καινοτοµία, είναι οι σηµαντικότερες 

προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Οποιοδήποτε µέσο, το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγικότητα, µπορεί να συµβάλει µε 

αποφασιστικότητα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην 

ανάπτυξη της χώρας και την ευηµερία των πολιτών και του καταναλωτικού κοινού.   

Στην Ελλάδα όµως, αντίθετα µε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι ΤΠΕ δεν 

αξιοποιήθηκαν στον επιθυµητό βαθµό από τις επιχειρήσεις, σαν εργαλείο βελτίωσης 
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της παραγωγικότητας. Οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής:   

i. Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις ήτανε χαµηλή. 

Η ανάπτυξη καινοτοµιών στις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις κυµάνθηκε σε 

χαµηλά ποσοστά σε σύγκριση µε τις χώρες της Ευρώπης. Ιδιαίτερα χαµηλό ήτανε και 

το επίπεδο της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων σε ότι είχε να κάνει µε την 

ανάπτυξη καινοτοµιών. Η µη ικανοποιητική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά την δεκαετία 

1994-2004 αντανακλάται και στο πολύ χαµηλό ποσοστό επενδύσεων σε ΤΠΕ ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και στη λιγοστή χρήση του διαδικτύου από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα. 
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∆ιάγραµµα 3.1 ∆απάνη για ΤΠΕ ως % του ΑΕΠ 

 

 

 

Τα αίτια επικεντρώνονται στο χαµηλό ανταγωνισµό που υπήρχε στις επιχειρήσεις 

της εγχώριας αγοράς, ο οποίος δεν οδήγησε στην αναζήτηση νέων δυναµικών 

µεθόδων και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, µε σκοπό τη γρήγορη βελτίωση 

της παραγωγικότητας από τις επιχειρήσεις. Επίσης, δεν υπήρχε η δυνατότητα να 

εκπαιδεύονται δια βίου οι επιχειρηµατίες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, κάτι το 

οποίο οδήγησε στη µη προσαρµογή νέων επιχειρηµατικών προτύπων, τα οποία 

αξιοποιούν διάφορα νέα τεχνολογικά µέσα.  

Όλη αυτή η κατάσταση χειροτέρευσε εξαιτίας της έλλειψης πρωτοβουλιών από 

µέρους του κράτους σε ότι έχει να κάνει µε την δηµιουργία ψηφιακών υπηρεσιών µε 

σκοπό την εξυπηρέτηση του επιχειρηµατικού κόσµου. Η έλλειψη λοιπόν τέτοιων 

δυνατοτήτων επιµήκυνε την ήδη υπάρχουσα χαµηλή διάθεση των επιχειρήσεων να 

υιοθετήσουν τις ΤΠΕ, µε στόχο την διευκόλυνση των συναλλαγών τους και την 

καλύτερη εξυπηρέτησή τους.   
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∆ιάγραµµα 3.2 Ένταση ανταγωνισµού στην τοπική αγορά 

 

 

 

Επίσης, η λιγοστή υιοθέτηση των ΤΠΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις εξαρτάται 

άµεσα από την έλλειψη θεσµικού πλαισίου, το οποίο θεσµικό πλαίσιο κάνει τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες να είναι πιο ανταγωνιστικές και δίνει τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιούνται νέα ψηφιακά εργαλεία. Μερικά από αυτά είναι η ψηφιακή 

υπογραφή, το ηλεκτρονικό εµπόριο και η προστασία των καταναλωτών στις 

ηλεκτρονικές αγορές.    

ii.  Ο δηµόσιος τοµέας δεν κατάφερε να βελτιώσει τις υπηρεσίες του προς τις 

επιχειρήσεις αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά µέσα. 

Τα αίτια της χαµηλής αξιοποίησης των τεχνολογιών από το δηµόσιο έχουν να κάνουν 

στο ότι αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά και λίγο επιπόλαια και στο ότι λείπει η 

τεχνολογική κουλτούρα από τη δηµόσια διοίκηση. ∆εν υπάρχει κεντρικός 

συντονισµός και όραµα για τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους από το δηµόσιο 

τοµέα, όπως επίσης και ένα συγκεκριµένο και συγκροτηµένο σχέδιο ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που θα επέτρεπε την αξιοποίηση της ψηφιακής ευκαιρίας. Αν και 

υπήρχε ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα µε σκοπό την αξιοποίηση και την υιοθέτηση 
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των νέων τεχνολογιών µέσω του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η 

πληροφορική και οι επικοινωνίες δεν κατέλαβαν τη θέση που θα έπρεπε στις 

προτεραιότητες και στα εργαλεία µεταρρυθµίσεων της δηµόσιας διοίκησης και 

αντιµετωπίστηκαν ως «άθροισµα» έργων πληροφορικής, χωρίς τη σύνδεσή τους µε 

ευρείες παρεµβάσεις αναδιοργάνωσης (Παπασταθόπουλος, 2009). 

 

∆ιάγραµµα 3.3 Προτεραιότητα ΤΠΕ στις πολιτικές των κυβερνήσεων 

 

Πηγή: World Economic Forum, 2004 

 

Έτσι λοιπόν εξαιτίας όλων των παραπάνω αιτιών ο δηµόσιος τοµέας, µε 

δυσανάλογα υψηλό ποσοστό συµµετοχής στο ΑΕΠ της χώρας, δεν κατάφερε να γίνει 

πιο αποδοτικός και να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει στις επιχειρήσεις της 

χώρας. 

iii.  Ο κλάδος των ΤΠΕ δεν συνέβαλε µε τα επιθυµητά αποτελέσµατα στο 

ΑΕΠ, όπως έγινε σε άλλες χώρες. 

Η συµβολή του κλάδου των ΤΠΕ στο ΑΕΠ της Ελλάδας παρέµεινε µικρή. Τα 

ποσοστά των απασχολούµενων στους κλάδους παραγωγής νέων τεχνολογιών και στις 

υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την πληροφορική και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

ήταν τα πιο χαµηλά στην Ευρώπη, σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
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∆ιάγραµµα 3.4 Απασχόληση σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις Μεσαίας-Υψηλής και 

Υψηλής Τεχνολογίας 

 

Πηγή: European Union Council, 2004 

 

∆ιάγραµµα 3.5 Απασχόληση σε επιχειρήσεις υπηρεσιών Υψηλής Τεχνολογίας 

 

 

Πηγή: European Union Council, 2004 

 

Οι πιο πολλές εταιρίες πληροφορικής και επικοινωνιών επικεντρώθηκαν στις 

στρατηγικές για την ανάπτυξη των µικρών ελληνικών αγορών. Υπήρξαν δηλαδή 

εταιρίες χωρίς ικανοποιητικό όγκο και διεθνή προσανατολισµό, µε αποτέλεσµα να 

µην µπορούν να προωθήσουν µια ισχυρή ανάπτυξη στον κλάδο. Βασικά αίτια αυτής 

της κατάστασης είναι οι χαµηλές επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 

καινοτοµία, παράγοντες που θα µπορούσαν να κάνουν τις επιχειρήσεις πιο 
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ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Η χαµηλή παραγωγικότητα του κλάδου 

επηρεάστηκε από την περιορισµένη συνεργασία ανάµεσα στα ακαδηµαϊκά και στα 

ερευνητικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις, η οποία περιόρισε τη µεταφορά 

τεχνογνωσίας από και προς τις επιχειρήσεις. 

 

∆ιάγραµµα 3.6 Απασχόληση σε επιχειρήσεις υπηρεσιών Υψηλής Τεχνολογίας 

 

Πηγή: Stephane Garelli, 2004 

 

Μέχρι το 2004 παρατηρήθηκε µια καθυστέρηση στην προσαρµογή θεσµικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να µην 

αναπτυχθεί ιδιαίτερα ο ανταγωνισµός στις ευρυζωνικές υποδοµές και υπηρεσίες, ενώ 

περιορίστηκαν σηµαντικά οι νέες υπηρεσίες του διαδικτύου.  

Επίσης, δεν έγινε µια συγκροτηµένη προσπάθεια να προωθηθεί ο κλάδος και οι 

δυνατότητές του στις διεθνείς αγορές και συγκεκριµένα στην αγορά της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, ώστε να αναπτυχθούνε οι νέες 

αναπτυσσόµενες αγορές προς όφελος του κλάδου.    

iv. ∆εν ευνοήθηκε η επιχειρηµατικότητα σε τοµείς και κλάδους που µπορούν 

να ωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες. 

Η εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας σε νέους τοµείς που επωφελούνται από τις νέες 

τεχνολογίες αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας στην ελληνική οικονοµία. Καινούριες εταιρίες µε δραστηριότητες 

στην πληροφορική και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αλλά και εταιρίες που 

ασχολούνται µε την αξιοποίηση της πληροφορικής και των επικοινωνιών µπορούν να 

προσφέρουν υψηλότερη προστιθέµενη αξία στην ελληνική οικονοµία. Όµως, η 

επιχειρηµατικότητα στους παραπάνω τοµείς ήταν πολύ περιορισµένη, αν και υπήρχε 
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ένας σηµαντικός αριθµός καταρτισµένων επιστηµόνων και µηχανικών στις νέες 

τεχνολογίες. Αντιθέτως, δηµιουργήθηκαν νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν 

σε «παραδοσιακούς» κλάδους, οι οποίοι δεν σχετίζονταν µε την τεχνολογία και δεν 

χρησιµοποίησαν καινοτοµικά µοντέλα. Οι επιχειρήσεις αυτές ήταν κυρίως µικρές ή 

πολύ µικρές επιχειρήσεις µε µέσο όρο εργαζοµένων τα δύο άτοµα. Κύρια αιτία αυτής 

της κατάστασης υπήρξε η ελάχιστη δραστηριοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων 

επιχειρηµατικού κινδύνου (venture capital) για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων που 

έχουν σχέση µε τις νέες τεχνολογίες. Η δηµιουργία του Ταµείου Νέας Οικονοµίας 

(ΤΑΝΕΟ) δεν δηµιούργησε έως το 2004 καµία δυναµική για εταιρίες που είναι 

παραγωγοί ή χρήστες νέων τεχνολογιών.  

 

∆ιάγραµµα 3.7 Επενδύσεις Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου (Venture Capital) ως % 

του ΑΕΠ 

 

 

Η µειωµένη επιχειρηµατικότητα σε νέους κλάδους επηρεάστηκε αισθητά, πέραν 

της έλλειψης χρήσιµων κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου, από το κόστος ίδρυσης 

και λειτουργίας µιας νέας επιχείρησης, τόσο σε όρους κόστους, όσο και σε όρους 

διαδικασιών. Το συµπέρασµα αυτό διεξάγεται συγκριτικά βέβαια µε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Οι αιτίες αυτές δεν βοήθησαν την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας σε κλάδους που αξιοποιούν κατάλληλα την πληροφορική και τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Παπασταθόπουλος, 2009). 
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∆ιάγραµµα 3.8 Χρόνος που απαιτείται για την έναρξη µιας νέας επιχείρησης 

(µέρες) 

 

Πηγή: World Bank, 2004 

 

∆ιάγραµµα 3.9 Αριθµός απαιτούµενων διαδικασιών για την έναρξη µιας νέας 

επιχείρησης 

Πηγή: World Bank, 2004 
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∆ιάγραµµα 3.10 Μέσο κόστος για την έναρξη µιας νέας επιχείρησης (ως % του 

κατά κεφαλήν εισοδήµατος) 

 

Πηγή: World Bank, 2004 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σκοπός της επικείµενης εργασίας ήταν η ανάλυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών και πώς αυτές επιδρούν σε διάφορα µακροοικονοµικά µεγέθη και 

στις επιχειρήσεις. Οι νέες τεχνολογίες φαίνεται ότι δειλά δειλά άρχισαν να 

υποκαθιστούν τις παλαιές τεχνολογίες σε περιοδική βάση. Οι περισσότερες από αυτές 

τις νέες τεχνολογίες δηµιουργούν καινούριες ανάγκες, ενώ άλλες τεχνολογίες 

παρέχουν τις υπάρχουσες ανάγκες µε εντελώς νέους τρόπους (Geroski, 2003). Η 

αποκαλούµενη «Νέα οικονοµία», που περιλαµβάνει τους κλάδους των ΤΠΕ, όπως 

επίσης και το σύνολο των αποτελεσµάτων των προϊόντων και των υπηρεσιών που 

παράγονται σε αυτούς τους κλάδους, παρέχει νέα δεδοµένα και νέες προοπτικές, που 

στηρίζονται στη ραγδαία εξέλιξη της καινοτοµίας και στη διάδοση της γνώσης.  

Οι ΤΠΕ έχουν εισχωρήσει κυρίως σε υπηρεσιακούς κλάδους, ενώ η επίδρασή τους 

σε περαιτέρω οικονοµικές δραστηριότητες αναπτύσσεται από τις διαδικασίες των 

οργανωτικών αλλαγών των επιχειρήσεων. Οι Fabiani et al. (2005) υποστηρίζουν ότι 

οι ΤΠΕ µπορούν να αλλάξουν τον σχεδιασµό των προϊόντων, το µάρκετινγκ, την 

παραγωγή, τη χρηµατοδότηση και την ίδια την οργάνωση των επιχειρήσεων. Οι ΤΠΕ 

διευκολύνουν, επίσης, τη δηµιουργία των νέων προϊόντων που ενσωµατώνουν τα 

τσιπ, τους υπολογιστές και το λογισµικό. Επίσης, βελτιώνουν την αποθήκευση, τη 

µετάδοση και την αναπαραγωγή των πληροφοριών και έτσι, αυτές οι τεχνολογίες 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σχεδόν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. 

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι επενδύσεις σε ΤΠΕ αποτελούν αρωγό στη ραγδαία 

εξέλιξη της µεγέθυνσης της παραγωγικότητας σε διεθνή επίπεδα. Πιο συγκεκριµένα 

µελέτες έχουνε δείξει πως υπάρχει σηµαντική απόκλιση της µεγέθυνσης της 

παραγωγικότητας ανάµεσα στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. κυρίως κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του '90. Η απόκλιση αυτή µπορεί να οφείλεται στο ότι οι κλάδοι των 

Η.Π.Α. χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις ΤΠΕ. Σύµφωνα µε τον Van Ark et al 

(2003a), οι υπηρεσίες χρησιµοποίησης ΤΠΕ διαδραµατίζουν έναν βασικό ρόλο στη 

βελτίωση της επίδοσης της µεγέθυνσης. Τα συµπεράσµατά τους υποστηρίζουν ότι οι 

Η.Π.Α. έχουν επιτύχει γρηγορότερα ποσοστά µεγέθυνσης παραγωγικότητας σε 

σύγκριση µε την Ευρώπη, διότι οι κλάδοι των Η.Π.Α. επενδύουν περισσότερο σε 

υπηρεσίες ΤΠΕ. 

Κάποιες µελέτες ερευνούν τον ρόλο των ΤΠΕ σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο 

επιχειρήσεων (Pilat, 2004), σε µακροοικονοµικό επίπεδο (Colecchia και Schreyer, 
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2001) και σε κλαδικό επίπεδο (Van Ark et al., 2003a, Pilat et al.. 2002, Inklaar et al. 

2003). Οι µελέτες αυτές εµβαθύνουν κυρίως στη συµβολή της τεχνολογικής προόδου 

των ΤΠΕ κλάδων στην επίδοση της µεγέθυνσης, στη συµβολή της επένδυσης σε ΤΠΕ 

στην κεφαλαιακή εµβάθυνση και τέλος, στο πώς επιδρά η χρήση των ΤΠΕ 

µακροοικονοµικού περιβάλλοντος στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Επίσης, 

επικεντρώνονται στη ραγδαία εξέλιξη της καινοτοµίας µέσω των ΤΠΕ και στην 

επίδραση που έχουν οι ΤΠΕ στην κινητικότητα των επιχειρήσεων.   

Οι τοµείς των ΤΠΕ πολλές φορές χαρακτηρίζονται µε τον όρο κλάδοι εντάσεως 

υψηλής τεχνολογίας και γνώσης, γιατί ενθαρρύνουν τις καινοτοµίες και 

ενσωµατώνουν την επιστηµονική ή την εξειδικευµένη γνώση. Οι καινοτοµίες 

διαδικασίας µπορούν να συµβάλουν στη µείωση των δαπανών παραγωγής, µε 

αποτέλεσµα η καινοτοµία των προϊόντων να οδηγήσει σε καινούριες αγορές και οι 

επιχειρήσεις να κερδίσουν έδαφος στις νέες αγορές. Η µακροπρόθεσµη µεγέθυνση 

επιπρόσθετα µπορεί να ενθαρρυνθεί από την ένταση της γνώσης µε στόχο την 

καινοτοµία, κάτι το οποίο αποτελεί ιδιαίτερο παράγοντα στην επίδοση και την 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων (Γιωτόπουλος, 2009). 

Οι οικονοµολόγοι συµφωνούν ότι η τεχνολογική πρόοδος και η τεχνολογική 

διάδοση αποτελούν την απόλυτη πηγή της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης. Πιο 

συγκεκριµένα, η οικονοµική ανάλυση στα πλαίσια της επονοµαζόµενης προσέγγισης 

ενδογενούς ανάπτυξης έχει στραφεί προς συγκεκριµένα στοιχεία, όπως ανθρώπινο 

κεφάλαιο (µάθηση και εκπαίδευση) και Ε&Α. Ο ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε µελέτη που 

πραγµατοποίησε το 2001 συµπέρανε ότι η χρήση των ΤΠΕ οδήγησε στην ευκολία 

απόκτησης δεξιοτήτων, στην επαφή των πολιτών µε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες και 

στην αύξηση του ανταγωνισµού σε τεχνολογίες αιχµής και τηλεπικοινωνίες. 

∆ηµιουργούνται δηλαδή κίνητρα µε την αρωγή πόρων για χρηµατοδότηση υψηλού 

κινδύνου (venture capital) και µειώνεται η γραφειοκρατία για τη σύσταση νέων 

επιχειρήσεων. Με τη χρήση των ΤΠΕ εισάγονται καινοτόµες και ρηξικέλευθες ιδέες 

(π.χ. εισαγωγή του cloud computing στις επιχειρήσεις) µε τη βοήθεια δηµόσιων 

πόρων που απευθύνονται σε ερευνητές Ε&Α για µελέτη και έρευνα και 

διευκολύνεται η ροή γνώσης από τον ερευνητικό προς τον επιχειρηµατικό κλάδο, ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων. Επίσης, ενισχύεται η 

επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και ανθρώπινο δυναµικό µέσω της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Τέλος, ενδυναµώνεται το γενικότερο 
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κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο, αφού δηµιουργείται µακροοικονοµική σταθερότητα 

και ενισχύεται το διεθνές και ηλεκτρονικό εµπόριο.  
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