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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι Τεχνολογίες  Πληροφορικής και  Επικοινωνιών παίζουν ένα σημαντικό ρόλο 

στην  ανάπτυξη.  Οι  κυβερνήσεις  των  διαφόρων  αναπτυσσόμενων  χωρών έχουν  κάνει 

σημαντικές επενδύσεις στις ΤΠΕ. Οι πρωταρχικές και πρωτοπόρες αναλύσεις που έχουν 

γίνει,  προτίμησαν  και  ακολούθησαν  μια  ευρύτερη  άποψη  για  την  οικονομία  της 

πληροφορίας,  από  το  να  επικεντρωθούν  στην  ίδια  την  τεχνολογία.  Η  οικονομία  της 

πληροφορίας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες δεκαετίες από τον 

ΟΟΣΑ και οι περισσότεροι οικονομολόγοι άρχισαν να ασχολούνται με τα θέματα αυτά.

Πρέπει να αντιληφθούμε πως οι ΤΠΕ επηρεάζουν την ανάπτυξη. Η έκταση και η 

φύση της επιρροής πρέπει να εξεταστούν, για να καθορισθεί, εάν βασικές αλλαγές έχουν 

επιτευχθεί μέσω της χρήσης ΤΠΕ.

H σχετική με τις ΤΠΕ οικονομική έρευνα είναι μέρος μεγαλύτερου σχεδίου, το 

οποίο πηγαίνει πίσω μέχρι τους ιδρυτές του προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη χρήση 

της πληροφορίας και της γνώσης στην οικονομική. Η φύση των ΤΠΕ και οι επιπτώσεις 

τους,  ίσως  αλλάξουν  τη  δυναμική  της  ανάπτυξης.  Τελικά  οι  ΤΠΕ  είναι  μια  πολύ 

σημαντική τεχνική κυρίως, επειδή θα δώσουν τη δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες 

να ορίσουν αυτόνομα τη δική τους τεχνολογική ατζέντα

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

πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται διάφορες θεωρίες 

πάνω στις ΤΠΕ και τη γενικότερη προσφορά τους, και παρουσιάζεται ο προβληματισμός 

σχετικά με την ύπαρξη ή μη της σχέσης των ΤΠΕ και της αύξησης της παραγωγικότητας.

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  μια  μελέτη  χαρτογράφησης  των  ψηφιακών 

υποδομών του διαδικτύου και  της  συμβολής τους  στην ανάπτυξη των περιφερειακών 

ευρωπαϊκών πόλεων προκειμένου να προσεγγιστεί ο παραπάνω προβληματισμός.

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  «ψηφιακής 

στρατηγικής 2007-2013» και το πώς μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα 

στην δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η ελληνική οικονομία, και τέλος στο 

Τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλάνο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης την Ελλάδα 

και η συμβολή του στον παραπάνω στόχο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαισθητικά οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι η Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)  οδηγούν  στην  οικονομική  ανάπτυξη.  Αναντίρρητα  οι 

τεχνολογίες  πληροφοριών  και  τηλεπικοινωνιών  έχουν  την  τεράστια  δυνατότητα  να 

αυξήσουν την παραγωγικότητα σχεδόν όλων των οικονομικών τομέων, να υπερνικήσουν 

τα προβλήματα της δυσλειτουργικής διοίκησης, να επεκτείνουν και να βελτιώσουν την 

υπηρεσία.  Τα  εντυπωσιακά  πρόσφατα  παραδείγματα  των  βιομηχανικών  χωρών  -  πιο 

ξεχωριστών  όπως  είναι  η  Σιγκαπούρη  -  που  τοποθέτησε  τις  ΤΠΕ  στον  πυρήνα  της 

πολιτικής οικονομικής ανάπτυξής της, αναφέρονται συχνά για να επιβεβαιώσουν αυτήν 

την ευρέως θεωρούμενη άποψη. Ακόμα, παρά τον μεγάλο αριθμό προϊόντων τεχνολογιών 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην αγορά και 

με ισχυρότερες και με πιο ευπροσάρμοστες μορφές από τις προηγούμενες τεχνολογικές 

γενεές,  στις  περισσότερες  αναπτυσσόμενες  χώρες  είναι  δύσκολο  να  επιβεβαιωθεί 

οικονομική ανάπτυξη μέσω των ΤΠΕ.

 Είναι  γνωστό  ότι  οι  πόροι  των  υπολογιστών,  των  τηλεπικοινωνιών,  και  των 

σχετικών  τεχνικών  δεξιοτήτων  είναι  πολύ  περιορισμένοι  στις  μεγάλες  περιοχές  του 

κόσμου,  ειδικότερα  Αφρική,  κεντρική  Ασία,  και  μερικές  περιοχές  της  λατινικής 

Αμερικής  .  Κατά  συνέπεια,  αυτή  τη  στιγμή,  οι  περισσότεροι  αναπτυσσόμενες  χώρες 

αδικούνται  σοβαρά μέσα  σε  μια  σφαιρική  οικονομία  που  είναι  όλο  και  περισσότερο 

περισσότερες τεχνολογία και πληροφορίες εντατικές. Η άνιση διανομή των πόρων, όπως 

οι τηλεπικοινωνίες και οι τεχνικές δεξιότητες, αιτίες ανησυχεί  για τη δυνατότητα των 

αναπτυσσόμενων  χωρών  να  συμμετέχουν  στην  αναδυόμενη  παγκόσμια  οικονομία. 

Υπάρχουν  φόβοι  ότι  οι  τάσεις  παγκοσμιοποίησης  οδηγούν  στην  περαιτέρω 

περιθωριοποίηση των φτωχών χωρών ή των περιοχών μέσα στη παγκόσμια οικονομία, 

και οδηγούν στην διάρρηξη  των κοινωνικών δομών τους. Εντούτοις, μέχρι το σημείο 

που προσπάθειες να εξασφαλιστεί η επένδυση στις νέες τεχνολογίες καταβάλλονται - και 

πρέπει να αναγνωριστεί ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες στις περισσότερες χώρες ο 

ρυθμός της  διάχυσης τεχνολογίας  είναι  σημαντικός  -  αυτοί  οδηγούν στην οικονομική 

ανάπτυξη;  ποιες  οικονομικές  αλλαγές  θα  έπρεπε  να  αναμένεται  από τη  διάχυση  των 

τεχνολογιών  ενημέρωσης  και  επικοινωνιών;  ποια  προσέγγιση  μπορεί  να  επιτύχει  τα 

οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης;
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Η  βιβλιογραφία  στην  ΤΠΕ  στις  αναπτυσσόμενες  χώρες  (δείτε  παραδείγματος 

χάριν τα πρακτικά του συνεδρίου IFIP WG 9.4 ) δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με αυτές τις  

ερωτήσεις και είναι κατά ένα μεγάλο μέρος ανενημέρωτη θεωρητικά. Οι περισσότερες 

από  τις  αναφερόμενες  εμπειρικές  μελέτες  και  τις  συστάσεις  είναι  βασισμένες  στις 

υπονοούμενες υποθέσεις για την οικονομική αξία των εξελίξεων ΤΠΕ. Στη φυλή για να 

κατέχει  τις  τεχνικές  δεξιότητες  και  να  εφαρμόσει  τις  γρήγορα  μεταβαλλόμενες 

τεχνολογίες λίγο διάστημα έχει επιτραπεί για την ανάπτυξη της κατανόησης των αλλαγών 

που  επιτρέπονται  από  τις  ισχυρές  νέες  τεχνολογίες.  Η  συζήτηση  εκθέτει  συχνά  τη 

θεμελιώδη σύγκρουση μεταξύ των ευρέως αισιόδοξων απόψεων για τις ευκαιρίες που 

παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες (όπως η δικτύωση) για την αιτία της ανάπτυξης, και 

βαθειά  τις  απαισιόδοξες  αντιλήψεις  ,  ότι  για  να  υπάρχουν δυνατότητες  ανάπτυξης  οι 

χώρες πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτές τις τεχνολογίες προς όφελός τους.

Αυτή η εργασία εξετάζει το θέμα της ΤΠΕ και της οικονομικής ανάπτυξης με την 

αναθεώρηση των θεωριών στην οικονομική σημασία της ΤΠ, των τηλεπικοινωνιών, και 

της επεξεργασίας πληροφοριών. Η αναθεώρηση της θεωρίας διαμορφώνει τη φύση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων που πρέπει να αναμένονται από τη διάχυση της ΤΠ και των 

τηλεπικοινωνιών  και  την  αυξανόμενη  έμφαση  στις  δραστηριότητες  πληροφοριών. 

Διαπιστώνουμε ότι η οικονομική και κοινωνική θεωρία συγκλίνει στην πρόταση ότι η 

καινοτομία  ΤΠΕ και  η  ενδυνάμωση  των  δραστηριοτήτων  πληροφοριών  δεν  οδηγούν 

αποκλειστικά στην οικονομική ανάπτυξη. Μάλλον, κεντρίζουν για την αλλαγή μέσα στις 

οργανώσεις και τις οικονομίες. Οι οργανώσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την πίεση να 

επιλυθούν  οι  αλλαγές  στους  τρόπους  που  κάνουν  επιχειρήσεις  ή  παραδίδουν  τις 

υπηρεσίες τους, και οι φορείς  χάραξης πολιτικής πρέπει να προγραμματίσουν για ένα 

μακροοικονομικό περιβάλλον που διευκολύνει  οικονομικό και  τις  κοινωνικές  αλλαγές 

προς όφελος της χώρας

Μια κρίσιμη ερώτηση που προκύπτει σε αυτό το πλαίσιο είναι εάν, κάτω από τις 

σύγχρονες τάσεις της παγκοσμιοποίησης, η τεχνική και οργανωτική καινοτομία υπονοεί 

την ομογενοποίηση ή την ποικιλομορφία. Εξετάζουμε εάν οι οργανώσεις που αποκτούν 

τις   ΤΠΕ  και  οι  κυβερνήσεις  που  επιλύουν  την  πολιτική  τεχνολογίας  στις 

αναπτυσσόμενες  χώρες  πρέπει  να  επιδιώξουν  επίσης  να  μεταφέρουν  «τη  καλύτερη 

πρακτική»  για  να  κάνουν  επιχειρήσεις  και  να  παρακινήσουν  την  οικονομία. 

Συμπερασματικά, υποβάλλουμε μια κριτική της προσέγγισης της ομογενοποίησης, και 

εξετάζουμε  τη  δυνατότητα  πραγματοποίησης  και  το  επιθυμητό  των  προσπαθειών  να 
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συνοδευτεί  η  ανάπτυξη  των  υποδομών  τεχνολογίας  με  τη  μεταφορά  «της  καλύτερης 

πρακτικής» από τις βιομηχανικές χώρες.

Πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  η  μελέτη  μας  της  σχέσης  μεταξύ  της  ΤΠ και  της 

οικονομικής ανάπτυξης δεν εξετάζει το θεμελιώδες πρόβλημα ανάπτυξης των πρώτων 

αναγκών του αγροτικού των περιθωριοποιημένων αστικών φτωχών. Υπάρχει ιδιαίτερος 

σκεπτικισμός,  που  δικαιολογείται  καλά  από  τις  παρακμάζουσες  οικονομίες  και  τα 

κοινωνικά  προβλήματα  σε  πολλές  αναπτυσσόμενες  χώρες  κατά  τη  διάρκεια  της 

δεκαετίας  του  '70  και  της  δεκαετίας  του  '80,  εάν  μια  προσέγγιση  ανάπτυξης  που 

συλλαμβάνεται πρώτιστα από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης ο αντίκτυπος της 

οποίας επιλύει  τις κοινωνικές ανισότητες και τη φτώχεια.  Εντούτοις,  η συζήτηση των 

εναλλακτικών  ιδεολογιών  ανάπτυξης,  αν  και  πρωταρχικής  σπουδαιότητας,  είναι  πέρα 

από το πεδίο αυτής της μελέτης. Αρκεί να σημειωθεί ότι η προσέγγιση εκσυγχρονισμού 

της ανάπτυξης, που απαιτεί την αποβολή των εμπορικών περιορισμών, και χαιρετίζει την 

επένδυση και την τεχνολογική μεταφορά από βιομηχανοποιημένες χώρες, ακολουθείται 

αυτή τη στιγμή από τις κυβερνήσεις των περισσότερων χωρών .
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1.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Η  Κοινωνία  της  Πληροφορίας,  βασιζόμενη  στη  ραγδαία  εξέλιξη  των  Τεχνολογιών 

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

νέα άυλη οικονομία βασισμένη στη γνώση, δημιουργώντας παράλληλα, νέες ευκαιρίες 

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

Πληροφορίας  συντελείται  μία  διαδικασία  απο-υλοποίησης  της  οικονομικής 

δραστηριότητας.  Ο οικονομικός  πλούτος  αρχίζει  να στηρίζεται  λιγότερο στην κατοχή 

υλικών  στοιχείων  (φυσικοί  πόροι,  γη,  μηχανήματα)  και  περισσότερο  σε  μη  υλικούς 

παράγοντες,  όπως η πληροφορία,  η  γνώση,  η  έρευνα.  Οι  διαδικασίες  της  παραγωγής 

υλικών  αγαθών  τείνουν  να  υποχωρήσουν  απέναντι  στις  διαδικασίες  παραγωγής, 

επεξεργασίας και μετάδοσης της πληροφορίας και άρα στις νέες οικονομίες μετατίθεται 

προοδευτικά το κέντρο βάρους για τη μετάδοση της πληροφορίας και των επικοινωνιών 

(Ζουγανέλη, 2009). Ας δούμε αναλυτικά τι σημαίνει ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών.

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 (Λεγοντής, 2010). 

Οι  τεχνολογίες  αυτές  αποτελούνται  από  μια  γκάμα  επιμέρους  τομέων  που  θα 

περιγράφουν αναλυτικά παρακάτω.
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1.2 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ  ΤΠΕ

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν μια σημαντική 

πηγή  καινοτομίας  ,  ανάπτυξης  και  απασχόλησης.  Ο  ίδιος  ο  τομέας  συνεισφέρει  ένα 

ιδιαίτερο μερίδιο προστιθέμενης  αξίας  στον τομέα των επιχειρήσεων (περίπου 8% το 

2006 για τις χώρες του OECD) και της απασχόλησης (5.5% της απασχόλησης).Ο τομέας 

των ICTs είναι επίσης εντατικός και μια πηγή καινοτομίας Επιπρόσθετα ΤΠΕ και internet 

είναι  μια  θεμελιώδης  οικονομική  υποδομή  οδηγώντας  την  παραγωγικότητα  και  την 

καινοτομία.

Δεδομένης  της  κύριας  φύσης  των  ΤΠΕ  στην   οικονομία  ο  αντίκτυπος  της 

οικονομικής κρίσης στις ΤΠΕ είναι διπλός. Άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στον ίδιο τον 

τομέα των ΤΠΕ αλλά  επίσης στην παραγωγικότητα και στην καινοτόμο χρήση των ict 

πάνω στην οικονομία και την κοινωνία. Οι δύο επιδράσεις ενισχύονται αμοιβαία.

Ένας  επιβραδυντικός  τομέας  των  ΤΠΕ θα παραγάγει  χαμηλότερη  αύξηση της 

παραγωγικότητας και ενδεχομένως λιγότερες καινοτομίες ΤΠΕ. Η πιο αργή λήψη ΤΠΕ 

επιβραδύνει  την  παραγωγικότητα  και  καινοτομία-ενίσχυση  των  χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων ΤΠΕ από τη διάχυση σε όλη την οικονομία. Τα αποτελέσματα δικτύων που 

προκαλούνται από μια ευρέως εγκατεστημένη υποδομή ΤΠΕ δεν υλοποιούνται
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1.3 ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ

Οι Kraemer και Dedrick χρησιμοποίησαν δεδομένα από το 1983 έως το 1990  για 

ένδεκα  ειρηνοασιατικές  χώρες  διαφορετικών  επιπέδων  ανάπτυξης  και  απέδειξαν  μια 

σημαντική θετική σχέση μεταξύ επενδύσεων σε ΤΠΕ και ανάπτυξης και στα δυο μεγέθη, 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν (GDP) και παραγωγικότητα. Αν και οι συντάκτες ερμηνεύουν 

τα συμπεράσματά τους ως απόδειξη για την οδηγούμενη αύξηση των ΤΠΕ αναγνωρίζουν 

ότι η ύπαρξη του συσχετισμού δεν επιβεβαιώνει την  αιτιότητα. Στην πραγματικότητα, η 

μελέτη τους επίσης διαπίστωσε ότι οι επενδύσεις σε ΤΠΕ συσχετίζoνται θετικά με τον 

πλούτο μιας χώρας, την υποδομή και τις τιμές των  αμοιβών, τα οποία προτείνουν μια 

μάλλον  δυναμική  παρά  μοναδική  σχέση  μεταξύ   επένδυσης  ΤΠΕ  και  οικονομικής 

ανάπτυξης.

Ενώ  η  σχέση  αιτίας  και  αποτελέσματος  μεταξύ  της  επένδυσης  ΤΠΕ  και  της 

παραγωγικότητας  είναι  αναποτελεσματική,  οι  προσπάθειες  να  εξηγηθεί  το  παράδοξο 

παραγωγικότητας δίνουν έμφαση σε άλλα σημαντικά αποτελέσματα. Διαπιστώνουν ότι η 

διάχυση των  ΤΠΕ συσχετίζεται  με  τις  αλλαγές  όπως  η  ποιότητα  και  η  ποικιλία  των 

προϊόντων και της οργανωτικής αναδόμησης, παρά με την άμεση αύξηση της παραγωγής. 

Με αυτήν την αναγνώριση το παράδοξο της παραγωγικότητας χάνει την αρχική σημασία 

του. Οι οργανισμοί δε μπορούν να παράγουν περισσότερο μετά τις επενδύσεις σε ΤΠΕ, 

αλλά μπορούν να επιτύχουν αύξηση της ανταγωνιστικότητας βελτιώνοντας την ποιότητα 

των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, ή υιοθετώντας περισσότερο αποτελεσματικούς 

οργανωτικούς τρόπους. Με άλλα λόγια η εξήγηση του παράδοξου της παραγωγικότητας 

προτείνει ποιοτικές  κοινωνικοοικονομικές αλλαγές παρά άμεση ικανοποιητική βελτίωση 

η οποία είναι μετρήσιμη σαν οικονομική ανάπτυξη.

Η neo-Schumpeterian  οικονομική  θεωρία,  η  οποία  προτείνει  οι  επενδύσεις  σε 

ΤΠΕ  αντιπροσωπεύουν  ένα  νέο  παράδειγμα  στην  παραγωγή  και  την  τεχνολογία, 

επιβεβαιώνουν  αυτή  την  άποψη.  Όταν  συμβαίνουν  τέτοιες  παραδειγματικές  αλλαγές, 

προηγούμενες  απόλυτες  και  σιωπηρές  γνώσεις  παραγωγής  και  επιχειρήσεων  γίνονται 

ξεπερασμένες. Οι οργανισμοί γίνονται ικανοποιητικοί ξανά μόνο μετά από μάλλον μια 

μακρά  περίοδο  γνώσης.  Έως  μετά,  τα  νέα  εφόδια  και  οι  νέες  μέθοδοι  δεν 
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χρησιμοποιούνται  ικανοποιητικά  και  η  δυναμικότητα  της  καινοτομίας  μπορεί  να 

συνυπάρξει μαζί με μια αργόστροφη ανάπτυξη της παραγωγικότητας.

Στο  επίπεδο  μιας  επιχειρησιακής  γίνεται  κατανοητό  ότι  τα  περισσότερα 

σημαντικά οφέλη από τις ΤΠΕ επιτυγχάνονται εάν η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να 

υποστηρίξει  θεμελιώδες  οργανωτικές αλλαγές.  Από την πρόσφατη δεκαετία του '70 η 

κοινωνικο-τεχνική  προσέγγιση  των  πληροφοριακών  συστημάτων  έχει  διατηρήσει  το 

επιχείρημα  ότι  η  τεχνολογία  μπορεί  να  φέρει  τα  οφέλη  μόνο  εάν  η  αναπτυξιακή 

διαδικασία των συστημάτων περιλαμβάνει τις προσπάθειες να επιλυθούν οι κατάλληλες 

οργανωτικές  αλλαγές. Στη δεκαετία του '80, η οργανωτική αλλαγή συνδέθηκε με την 

εκμετάλλευση  των  ΤΠΕ   προωθώντας  τέτοιες  επιχειρηματικές  πρακτικές  όπως  η 

συνολική ποιοτική διαχείριση, και προγραμματισμός προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η 

επένδυση ΤΠΕ στις επιχειρησιακές ανταγωνιστικές στρατηγικές. Πιο πρόσφατα, οι ιδέες 

σχετικά  με  τη ριζική  οργανωτική  αλλαγή μέσω του επανασχεδιασμού επιχειρησιακής 

διαδικασίας είναι ευρέως αποδεκτές. Ενώ αυτές διαφέρουν από την άποψη της και την 

άποψη της προσέγγισης της οργανωτικής αλλαγής που προτείνουν όλες συγκλίνουν στο 

ίδιο μήνυμα : ότι εκείνη η ανάπτυξη των συστημάτων ΤΠΕ δεν παραδίδει τα ουσιαστικά 

οφέλη εκτός αν είναι μέρος των προσπαθειών να εισαχθούν οι ευρύτερες αλλαγές στους 

οργανισμούς.

Τέτοιες  αλλαγές  μπορούν  να  περιλάβουν  τον  επανασχεδιασμό  των 

επιχειρησιακών  διαδικασιών,  της  αναδιοργάνωσης  των  διαδικασιών  εργασίας,  της 

αναδιάρθρωσης  της  διαχείρισης,  ή  της  αλλαγής  της  σειράς  των  προϊόντων  και  των 

υπηρεσιών που προσφέρονται από την επιχειρησιακή εταιρία.
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1.4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οι περισσότερες σύγχρονες θεωρίες στην οικονομική αλλαγή αναγνωρίζουν τη 

σημασία των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών. Μεταξύ των προσπαθειών να 

γίνει  κατανοητή η  τεχνική  καινοτομία,  η  οικονομική  ανάπτυξη,  και  η  κοινωνική  και 

θεσμική αλλαγή η πιό γνωστή είναι η neo-Schumpeterian θεωρία,  η οποία στηρίζεται 

στην αντίληψη Kondratiev για τα μακροχρόνια κύματα του οικονομικού «βραχίονα» και 

«της  αποτυχίας»,  και  την  εργασία  Schumpeter  στη  δεκαετία  του  '30  στο  ρόλο  των 

καινοτόμων επιχειρηματιών στη δημιουργία των νέων τεχνικών παραδειγμάτων για τη 

μελλοντική  ανάπτυξη.  Αυτή  η  θεωρία  αφορά  τη  διεισδυτικότητα  ορισμένων  τύπων 

τεχνολογιών  με  τις  περιόδους  στην  οικονομική  ανάπτυξη.  Οι  τεχνολογίες 

χαρακτηρίζονται  όπως «κυρίαρχες»  εάν οι αιτήσεις  τους έχουν επιπτώσεις  σχεδόν σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, μια τεχνολογία έχει τα κυρίαρχες 

οικονομικές αποτελέσματα και τις επιπτώσεις απασχόλησης εάν αυτό: παράγει ένα ευρύ 

φάσμα των νέων προϊόντων και των υπηρεσιών μειώνει τις δαπάνες και βελτιώνει την 

απόδοση  των  διαδικασιών,  των  υπηρεσιών  και  των  προϊόντων  πολλών  τομέων  της 

οικονομίας διαδεδομένη κοινωνική αποδοχή κερδών και παράγει το ισχυρό βιομηχανικό 

ενδιαφέρον ως μέσα για την αποδοτικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Βάσει  τέτοιας  ανάλυσης,  οι  ΤΠΕ  επιλέγονται  ως  η  πιο  κυρίαρχες  τεχνικές 

καινοτομίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρείται στο κέντρο του παρόντος 

πέμπτου κύματος της τεχνολογικής αλλαγής στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες. Έχει 

ένα ευρύ φάσμα των εφαρμογών που έχουν επιπτώσεις στους όρους της παραγωγής και 

της διανομής σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Επιπλέον, είναι η βάση των 

νέων βιομηχανιών των υπολογιστών, λογισμικό και τηλεπικοινωνίες που παράγουν μια 

μεγάλη σειρά των νέων προϊόντων και των υπηρεσιών Εντούτοις, οι οικονομολόγοι δεν 

προτείνουν τις άμεσες σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ της καινοτομίας ΤΠΕ 

και  της  οικονομικής  ανάπτυξης.  Όπως  με  όλες  τις  σημαντικές  τεχνολογίες  που 

συνδέονται με τα κύματα της οικονομικής αλλαγής, γίνεται κατανοητό ότι οι τεχνολογίες 

ενημέρωσης  και  επικοινωνιών  επιφέρουν  τη  «δημιουργική  απόσπαση  της  προσοχής» 

παρά άμεσα με συνέπεια τα οικονομικά οφέλη. Ενώ η δυνατότητα της νέας τεχνολογίας 

πληροφοριών  να  οδηγήσει  στην  οικονομική  ανάπτυξη  αναγνωρίζεται  ευρέως,  γίνεται 

κατανοητό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της επένδυσης ΤΠΕ εξαρτώνται  από την 
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ανάπτυξη των κατάλληλων οργανωτικών και κοινωνικών δομών ικανών την τεχνολογική 

δυνατότητα
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1.5 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

Εν  περιλήψει,  η  ανωτέρω  συνοπτική  αναθεώρηση  των  προσπαθειών  να 

αντιληφθεί  η  σχέση  μεταξύ  των  τεχνολογιών  ενημέρωσης  και  επικοινωνιών  και  της 

κοινωνικοοικονομικής αλλαγής προτείνει τα ακόλουθα :

•  Η επένδυση  στη  νέα  τεχνολογία  δεν  οδηγεί  άμεσα στην  οικονομική  ανάπτυξη  και 

αύξηση  των  πληροφοριακών  δραστηριοτήτων  δεν  υπονοεί  απαραίτητη  οικονομική 

ευημερία.

• Μάλλον, η διάχυση των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών και η ενδυνάμωση 

των δραστηριοτήτων πληροφορικής συσχετίζονται με την ποιοτική κοινωνικοοικονομική 

αλλαγή. Οι κοινωνιολόγοι, οι οικονομολόγοι, και οι γεωγράφοι τείνουν να συμφωνήσουν 

ότι  η  συνεχιζόμενη  διάχυση  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  και  η 

έμφαση στις στρατηγικές ανάπτυξης επιτρέπουν τις εκτεταμένες διαρθρωτικές αλλαγές 

στην παγκόσμια οικονομία.

.• Χωρίς αλλαγή της επικράτησης του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, η διάδοση 

των ΤΠΕ και της καινοτομίας τηλεπικοινωνιών ανοίγει νέες δυνατότητες για οικονομικές 

δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας μέσα σε ένα παγκόσμιο παρά εθνικό πλαίσιο.

• Οι οικονομικές τάσεις παγκοσμιοποίησης υπονοούν τις κοινές πιέσεις  για την ικανή 

τεχνική  και  οργανωτική  καινοτομία.  Στη  χώρα  της  καινοτομίας,  η  τεχνολογία,  η 

οργάνωση  της  εργασίας,  και  η  επιχείρηση  πρέπει  να  συμμορφωθούν  στα  καθολικά 

πρότυπα και τους κανόνες. Συγχρόνως παρέχουν το πεδίο για τον ανταγωνισμό μέσω της 

διαφοροποίησης.

Αν και οι θεωρητικές αντιλήψεις που περιγράφονται ανωτέρω είναι βασισμένες 

κυρίως στις παρατηρήσεις στα πλαίσια των βιομηχανικών χωρών, είναι σχετικές με τις 

αναπτυσσόμενες χώρες εφ' όσον υποβάλλουν τις γενικές υποθέσεις σχετικά με τις ΤΠΕ 

και την οικονομική αλλαγή, και διαμορφώνουν το σφαιρικό χαρακτήρα της σύγχρονης 

οικονομίας. Προτείνουν ότι:  Οι ΤΠΕ και η οργανωτική καινοτομία είναι απαραίτητη  
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με  σκοπό  να  γίνει  μέρος  της  παγκόσμιας  οικονομικής  δραστηριότητας,  αλλά  δεν  

εγγυάται οικονομική ανάπτυξη.

Επομένως,  ενώ  οι  διευθυντές  και  οι  φορείς  χάραξης  πολιτικής  στις 

αναπτυσσόμενες χώρες κινητοποιούν τους πόρους για την απόκτηση της τεχνολογίας - 

ένα τρομερό δικαίωμα στόχου από μόνο του - πρέπει να απευθυνθούν στις οργανωτικές 

και οικονομικές αλλαγές που θα συνοδεύσουν την καινοτομία τεχνολογίας. Οι ερωτήσεις 

επομένως που πρέπει να εξεταστούν είναι τι είδους οικονομική δόμηση και ποιοι τρόποι 

την  εργασία  στις  επιχειρησιακές  εταιρίες  και  τις  δημόσιες  υπηρεσίες  πρέπει  να 

ακολουθηθούν.: Οι ΤΠΕ και η οργανωτική καινοτομία είναι μια ανάγκη προκειμένου να 

είναι  μέρος  της  σφαιρικής  οικονομικής  δραστηριότητας,  αλλά  δεν  εγγυάται  την 

οικονομική ανάπτυξη.

Η βιβλιογραφία δεν παρέχει την επαρκή βάση για τις κανονιστικές προτάσεις είτε 

της  μακροοικονομικής  πολιτικής  είτε  της  επιχειρησιακής  στρατηγικής.  Αποκαλύπτει 

πιέσεις  για  την  αναπροσαρμογή,  και  αναλύει  τις  παρατηρήσεις  των  αναδυόμενων 

οικονομικών δομών,  αλλά δεν υπάρχει  κανένα ισχυρό έδαφος για να προτείνει  εάν η 

εφαρμογή των ιδιαίτερων αλλαγών θα οδηγήσει στα επιθυμητά οφέλη της οικονομικής 

ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, παραδείγματος χάριν, οι παρατηρήσεις της μετατόπισης της 

εργασίας στις υπαλληλικές βιομηχανίες δεν προτείνουν μια πτώση της σημαντικότητας 

της βιομηχανίας  κατασκευών.  Δεν υπάρχει  καμία απόδειξη ότι  ένας  μεγάλος  αρχικός 

τομέας των πληροφοριών που περιλαμβάνει τις εκτελεσμένες με υπεργολαβία υπηρεσίες 

πληροφοριών  είναι  αποτελεσματικότερες  από  τις  υπηρεσίες  πληροφοριών  που 

ενσωματώνονται σε οργανισμούς, επομένως είναι τμήμα του δευτεροβάθμιου τομέα των 

πληροφοριών  που  δεν  απεικονίζεται  εύκολα  στις  μακροοικονομικές  στατιστικές.  Τα 

επιχειρήματα για τις δυνάμεις και τα πλεονεκτήματα μεγάλων οργανισμών συνυπάρχουν 

με τις αξιώσεις για την αυξανόμενη σημασία των μικρών και εύκαμπτων επιχειρήσεων. 

Οι  αναλύσεις  των  αναδυόμενων  οργανωτικών  μορφών  τείνουν  να  είναι  ασαφείς  και 

αναποτελεσματικές  για  τα  οργανωτικά  χαρακτηριστικά  καταλληλότερα  για  να 

εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα των ΤΠΕ .  Δεν  φαίνεται  να υπάρχει  καμία  μοναδική 

οικονομική πολιτική και καμία αποδεδειγμένη επιχειρησιακή στρατηγική που μπορεί να 

εγγυηθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες την επιτυχή εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών 

ενημέρωσης και επικοινωνιών στη σφαιρική οικονομία πληροφοριών.
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2.1 ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πολλές  μελέτες  στη  δεκαετία  του  '70  και  τη  δεκαετία  του  '80  παρουσίασαν 

αρνητικές ή μηδενικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα  από την επένδυση στις ICT, μια 

κατάσταση που οδήγησε τον οικονομολόγο Robert Solow να δηλώσει ότι  «μπορείς να 

δεις  παντού  την επανάσταση των υπολογιστών εκτός  από τις  στατιστικές  για  την  

παραγωγικότητα» (Solow, 1987). Πολλές από αυτές τις πρώτες μελέτες εστίασαν στην 

παραγωγικότητα της εργασίας, η οποίες έδειξαν εκπληκτικά συμπεράσματα για το πως η 

επένδυση  στις  ΤΠΕ  προσθέτει  στο  παραγωγικό  απόθεμα  κεφάλαιο  και  πρέπει  έτσι, 

κατ'αρχήν,  να  συμβάλει  στην  αύξηση της  παραγωγικότητας  της  εργασίας.  Μετέπειτα 

μελέτες βρήκαν στοιχεία ενός θετικού αντίκτυπου των ΤΠΕ στην παραγωγικότητα της 

εργασίας,  εντούτοις.  Μερικοί  βρήκαν  επίσης  στοιχεία  ότι  το  κεφάλαιο  ΤΠΕ άσκησε 

μεγαλύτερες  επιδράσεις  στην  παραγωγικότητα  της  εργασίας  από  άλλους  τύπους 

κεφαλαίων, προτείνοντας ότι πρέπει να υπάρξουν μια πληθώρα επενδύσεων σε ΤΠΕ η ότι 

οι ΤΠΕ έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Πιο πρόσφατες μελέτες για 

ορισμένες χώρες του ΟΟΣΑ, πχ. Αυστραλία και Ηνωμένες πολιτείες , έχουν δείξει πιο 

αποτελεσματικά πώς οι ΤΠΕ μπορούν να ενισχύσουν την εργασία και την πολυδιάστατη 

παραγωγικότητα. (Gretton, et al., 2004; Bosworth and Triplett, 2003).

Οι  μελέτες  κατά  την  τελευταία  δεκαετία  έχουν  δείξει  διάφορους  παράγοντες  που 

συνέβαλαν στο παράδοξο παραγωγικότητας. Κατ' αρχάς, μερικά από τα οφέλη των ΤΠΕ 

δεν λήφθηκαν υπόψιν στις στατιστικές παραγωγικότητας (Triplett,  1999). Ένα βασικό 

πρόβλημα είναι ότι μετρώντας την παραγωγικότητα στον τομέα των υπηρεσιών, είναι ο 

τομέας της οικονομίας όπου εμφανίζεται. η περισσότερη επένδυση ΤΠΕ.

Για παράδειγμα, η βελτιωμένη ευκολία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λόγω 

των αυτοματοποιημένων ταμειακών μηχανών (ATMs) μετριέται μόνο ως βελτίωση στην 

ποιότητα των οικονομικών υπηρεσιών σε ορισμένες χώρες του ΟΟΣΑ.

 Παρόμοια  προβλήματα  υπάρχουν  για  άλλες  τις  δραστηριότητες  όπως  η 

ασφάλεια,  και οι  υγειονομικές  υπηρεσίες.  Πρόοδος προς τη βελτιωμένη μέτρηση έχει 

γίνει σε κάποιες χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά αυτό παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα .

.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- 17 -



Ένας δεύτερος  λόγος  για τη δυσκολία στην εύρεση της ισχυρής ένδειξης  στις 

επιδράσεις των ΤΠΕ είναι ότι τα οφέλη των ΤΠΕ χρειάζονται έναν αξιοσημείωτο χρόνο 

για  να  αναδειχθούν.  Όπως  αποτελέσματα  σε  άλλες  βασικές  τεχνολογίες  όπως  η 

ηλεκτρική ενέργεια. Η διάχυση των νέων τεχνολογιών είναι συχνά αργή και οι εταιρίες 

μπορούν να χρειαστούν χρόνο για να προσαρμοστούν σε αυτές  .π.χ  στις  καινούργιες 

οργανωτικές  ρυθμίσεις,  αναβαθμίζοντας  το  εργατικό  δυναμικό  ή  εφευρίσκοντας  και 

εφαρμόζοντας αποτελεσματικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Επιπλέον, υποθέτοντας ότι 

οι ΤΠΕ αυξάνουν την ανάπτυξη εν μέρει μέσω των δικτύων παρέχουν. Παίρνει χρόνο να 

χτιστούν τα δίκτυα τα οποία θα αρκετά ικανοποιητικά για να έχουν μια επίδραση στην 

οικονομία.  Οι  ΤΠΕ διαχύθηκαν  πολύ γρήγορα σε πολλές  χώρες  του ΟΟΣΑ κατά τη 

διάρκεια  της  δεκαετίας  του  '90  και   πρόσφατες  εμπειρικές  μελέτες  τυπικά  βρίσκουν 

χαρακτηριστικά που δείχνουν τον αντίκτυπο των ΤΠΕ στην απόδοση από τις μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν  με  τα  στοιχεία  από  τη  δεκαετία  του  '70  ή  η  δεκαετία  του  '80. 

Εντούτοις, τέτοιες επιδράσεις δεν έχουν παρατηρηθεί στο ίδιο μέτρο σε όλες τις χώρες, 

και είναι περισσότερο ορατές στις Ηνωμένες  Πολιτείες  από ότι σε οποιαδήποτε άλλη 

χώρα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι άλλες χώρες ακόμα προσαρμόζονται  στη διάχυση 

των  ΤΠΕ.  Ένας  τρίτος  λόγος  είναι  ότι  πολλές  πρώτες  μελέτες  που προσπάθησαν να 

συλλάβουν  τον  αντίκτυπο  των  ΤΠΕ σε  επίπεδο  επιχείρησης  βασίστηκαν  σε  σχετικά 

μικρά  δείγματα  εταιριών  προερχόμενα  από  ιδιωτικές  πηγές.  Πιό  πρόσφατες  μελέτες 

βασίζεται  σε  μεγάλα  δείγματα  (επίσημων)  στοιχείων  και  καλύπτοντας  διάφορες 

βιομηχανίες είναι πιθανότερο να βρουν στοιχεία επίδρασης των ΤΠΕ από ότι οι πρότερες 

μελέτες. Σημαντική πρόοδος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη μέτρηση της επένδυσης 

ΤΠΕ και της διάχυσης των ΤΠΕ, υπονοώντας ότι τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ευρύτερα, 

πιο ισχυρά και καλύτερης ποιότητας από τα προηγούμενα.
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1.2.1 Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σύμφωνα  με  τον  Γεώργιο  Δουράκη  για  την  ερμηνεία  του  υποτιθέμενου 

παράδοξου της ανεπαρκούς παραγωγικότητας των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας 

πολλοί  υποστηρίζουν  ότι  η  διάδοση  και  εδραίωση  της  ψηφιακής  τεχνολογίας  σε 

μακροοικονομική  κλίμακα,  ώστε  να  υπάρξουν  θετικές  επιπτώσεις   και  σε  επίπεδο 

κοινωνικής παραγωγικότητας, θα απαιτήσει πολύ χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί επειδή ο 

τεχνολογικός μετασχηματισμός και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πληροφοριακή 

υποδομής  αποτελεί  μια  σύνθετη  και  δυναμική  διαδικασία  και  όχι  ένα  εφάπαξ  απλό 

γεγονός.  Αυτό  το  επιχείρημα   της  χρονικής  υστέρησης  (της  αναπόφευκτης,  δηλαδή 

μεσολάβησης ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος μέχρι  ώσπου να  γίνουν αισθητά τα 

οφέλη  της  ψηφιακής  τεχνολογίας  στην  κοινωνική  παραγωγικότητα  )  έχει  τρείς 

διαφορετικές εκδοχές. Οι εκδοχές αυτές δεν αλληλοαναιρούνται και, άρα , είναι δυνατόν 

να  χρησιμοποιηθούν  αθροιστικά  για  να  διαμορφώσουν  ένα  ολοκληρωμένο  και  πιο 

πειστικό επιχείρημα χρονικής υστέρησης.(Γ.Δουράκης 2004)
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1.2.2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η  πρώτη  εκδοχή  υποστηρίζει  ότι  η  χρονική  υστέρηση  οφείλεται  στο  μεγάλο 

χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αναπτυχθούν οι συμπληρωματικές τεχνολογίες 

που  είναι  απαραίτητες  για  την  αξιοποίηση  και  βελτίωση  μιας  βασικής   ή  δομικής 

τεχνολογίας.  Πρόκειται  για  μια  σειρά  συνεχών  τεχνολογικών  μετατροπών  και 

προσαρμογών της βασικής τεχνολογικής καινοτομίας ,οι οποίες αφ’ ενός μεν βελτιώνουν 

τις  προδιαγραφές  και  τις  επιδόσεις  της  ,αφ’  ετέρου  δε  την  εξειδικεύουν  για  να 

ανταποκρίνεται   στις ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής  του κάθε βιομηχανικού κλάδου 

χωριστά. Θεωρείται ότι οι τεχνολογίες αυτές δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες από 

επιστημονικής  πλευράς  ,  γι’  αυτό  και  συνήθως   αποκαλούνται  δευτερεύουσες, 

συμπληρωματικές,  επικουρικές  ,  βελτιωτικές  και  τα  τοιαύτα.  Εν  τούτις  ,  παρ’  ότι 

επιστημονικά και τεχνικά υποδεέστερες, οι τεχνολογίες αυτές είναι πολύ σημαντικές από 

οικονομική άποψη. Κι αυτό επειδή, κατά κανόνα, στο αρχικό στάδιο της εισαγωγή τους 

στην οικονομία,  οι  βασικές  ή δομικές  τεχνολογίες  παρουσιάζουν πολλές  ατέλειες  και 

λειτουργικά  προβλήματα,  που  αμβλύνουν  τις  επιδόσεις  τους   και  συγκαλύπτουν  τα 

συγκριτικά  τους  πλεονεκτήματα  έναντι  των  συμβατικών  μεθόδων  παραγωγής.  Η 

επικράτηση των νέων δομικών τεχνολογιών και ο ρυθμός διάχυσης τους στο σύνολο των 

οικονομικών  κλάδων  είναι  συνάρτηση  του  ρυθμού  ροής  των  δευτερευουσών  και 

συμπληρωματικών τεχνολογιών, από τις οποίες και θα εξαρτηθεί εντέλει, η υλοποίηση 

των δυνητικών αποθεμάτων παραγωγικότητας που οι πρώτες εμπεριέχουν.

Οι  νέες  τεχνολογίες  της  πληροφορίας  αποτελούν  χαρακτηριστικό  παράδειγμα 

μιας  τέτοιας  χρονοβόρας  διαδικασίας  ανάπτυξης  συμπληρωματικών  τεχνολογιών. 

Πράγματι, για να ολοκληρωθεί ο σημερινός δομικός τεχνολογικός μετασχηματισμός της 

οικονομίας  δεν  αρκεί  μόνο  η  ανάπτυξη  της  μικροηλεκτρονικής  (βασική  νέα 

τεχνολογία).Πρέπει  να  συνοδεύεται  και  από  ένα  σύνολο  συμπληρωματικών 

τεχνολογιών  ,που  αφορούν  στον  υλικό  εξοπλισμό  (υπολογιστές  και  περιφερειακές 

συσκευές),  το  λογισμικό,  το  υλικό  και  τις  τεχνικές  αποθήκευσης  δεδομένων,  τις 

τηλεπικοινωνίες  κ.τ.λ.,  ώστε να μπορεί  να γίνει  λόγος για επανάσταση της ψηφιακής 

τεχνολογίας  και  για  ένα  νέο,  ποιοτικά  υπέρτερο,  τεχνολογικό  σύστημα,  πρότυπο  ή 

καθεστώς  που  θα  σφραγίσει  μια  ολόκληρη  ιστορική  εποχή,  διαμορφώνοντας  και 
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καθορίζοντας τους τεχνολογικούς ορίζοντες και την καθημερινή τεχνολογική πρακτική 

μιας ολόκληρης γενιάς επιχειρηματιών, μηχανικών, σχεδιαστών και καταναλωτών.

Αντίστοιχα  ιστορικά παραδείγματα άλλων επαναστατικών  τεχνολογιών  είναι  η 

ατμομηχανή  και  ο  ηλεκτροκινητήρας,  στη  διάρκεια  της  πρώτης  και  δεύτερης 

βιομηχανικής επανάστασης. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάστηκε να περάσουν αρκετές 

δεκαετίες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του τεχνολογικού μετασχηματισμού, με την 

ανάπτυξη  μιας  σειράς  συμπληρωματικών  και  αλληλένδετων  τεχνολογιών,  πριν 

καταλήξουμε στην πολυπόθητη δραστική αύξηση της κοινωνικής παραγωγικότητας. Για 

παράδειγμα  ,όσο διαρκούσε  η  μακρά περίοδος  της  τεχνολογικής  αναδιάρθρωσης  που 

οδήγησε στην κυριαρχία  της  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  του ηλεκτροκινητήρα,  υπήρχε 

έντονη κρίση παραγωγικότητας (περίοδος 1890-1913) και θα μπορούσε κανείς ,όπως και 

τώρα,  να  κάνει  λόγω  για  παράδοξο  παραγωγικότητας.  Μόνο  όταν  ολοκληρώθηκε  η 

διαδικασία του τεχνολογικού μετασχηματισμού, με τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης στην 

πλειοψηφία  των επιχειρήσεων  και  των βιομηχανικών  κλάδων,  αυξήθηκε  η  κοινωνική 

παραγωγικότητα και ξεπεράστηκε η κρίση.

Ωστόσο,  αυτός  ο  παραλληλισμός  με  ανάλογες  δομικές  τεχνολογίες  του 

παρελθόντος δεν σημαίνει ότι η διαδικασία μετάβασης στο νέο τεχνολογικό καθεστώς 

της εποχής των πληροφοριών θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και τον ίδιο ακριβώς χρόνο 

επώασης.  Κι  αυτό  οφείλεται  στη  διαφορετική  εξέλιξη  της  τιμή  του  υπολογιστή,  που 

συνεπάγεται διαφορετικά πρότυπα διάχυσης αλλά και  στο γεγονός ότι η πληροφορία ως 

εισροή είναι διαφορετική από τον ατμό ή το ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιείται απ’ όλες 

τις  επιχειρήσεις  ανεξαρτήτως  κλάδου.  Υπ’  αυτή  την  έννοια  ,η  πληροφορική  είναι  η 

πρώτη επαναστατική τεχνολογία καθολικής εμβέλειας στην ιστορία της ανθρωπότητας, 

αφού δεν εφαρμόζεται μόνο στη βιομηχανία , αλλά σε όλες ανεξαιρέτως τις οικονομικές 

δραστηριότητες και , πρωτίστως , στις υπηρεσίες. Επομένως, η φύση των προβλημάτων 

είναι σήμερα διαφορετική και η διαδικασία μετάβασης πολύ πιο σύνθετη και χρονοβόρα.

Η πρώτη αυτή εκδοχή της χρονικής υστέρησης παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι 

αντιλαμβάνεται  την  τεχνολογική  αναδιάρθρωση  ως  μια  μακροχρόνια  διαδικασία 

μετάβασης από ένα προγενέστερο τεχνολογικό καθεστώς σε ένα νέο και  όχι  σαν μια 

συνολικά  εφ’  άπαξ  μεταβολή.  Παρ’  όλα  αυτά,  παραμένει  προσκολλημένη  στην 

τεχνολογία  αυτή  καθ’  εαυτήν  και  αντιλαμβάνεται  την  παραγωγικότητα  ως  άμεση 

συνάρτηση των νέων τεχνολογιών  της  πληροφορίας,  χωρίς  τη διαμεσολάβηση άλλων 

προσδιοριστικών παραγόντων, όπως η ποιότητα και οι συγκεκριμένες προδιαγραφές του 

ανθρώπινου δυναμικού που απαιτεί το νέο τεχνολογικό καθεστώς.(Γ.Δουράκης 2004)
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1.2.3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κάθε  νέο  τεχνολογικό  καθεστώς  προϋποθέτει  διαφορετικού  τύπου  και 

διαφορετικών  προδιαγραφών  ανθρώπινο  δυναμικό.  Στην  προκειμένη  περίπτωση,  δεν 

αρκούν μόνο οι επενδύσεις σε ψηφιακή τεχνολογία, αλλά χρειάζεται και αναδιάρθρωση 

του  ανθρώπινου  κεφαλαίου  (human capital)  .Αναγκαία  συνθήκη  για  να  επιτευχθεί 

ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας είναι η πλαισίωση των νέων τεχνολογιών της 

πληροφορίας με ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου και ειδικών προδιαγραφών. Η 

αναβάθμιση και αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού και οι προσαρμογές του στις 

επιταγές  της  ψηφιακής  τεχνολογίας  προυποθέτει  σοβαρές  μεταρρυθμίσεις  και  βαθιές 

τομές  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  ,πράγμα  που  σημαίνει  ότι  πρέπει  να  παρέλθει  ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα για να υπάρξουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Με την αναβάθμιση και την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης επιδιώκεται να δοθεί προτεραιότητα στις δεξιότητες εκείνες που απαιτεί η 

διανοητική  εργασία  νέου  τύπου,  η  οποία  τείνει  να  γίνει  η  κυρίαρχη  στη  σημερινή 

κοινωνία  των  πληροφοριών.  δεν  αρκούν  πια  οι  παραδοσιακές  φυσικές  και  τεχνικές 

δεξιότητες  της  βιομηχανική  εποχής.  Χρειάζεται  να  αναπτυχθούν  στον  ίδιο  ή  και  σε 

μεγαλύτερο βαθμό κάποιες άυλες δεξιότητες,  όπως η ικανότητα αφηρημένης  σκέψης 

μάθησης,  επικοινωνίας,  υποκίνησης,  διαπροσωπικών  σχέσεων,  συνεργασίας  κλπ  που 

είναι και δύσκολα μετρήσιμες. Τέτοιου είδους δεξιότητες μπορεί ν α αποκτηθούν κυρίως 

μέσω τη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία πρέπει ν αναβαθμιστεί και να γίνει προσιτή 

σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.

Ωστόσο  το  σημερινό  εγχείρημα  του  μετασχηματισμού  του  ανθρώπινου 

δυναμικού,  με σκοπό να γίνει  περισσότερο παραγωγικό,  είναι  δυσκολότερο από κάθε 

άλλη φορά και ίσως αποδειχθεί εξαιρετικά χρονοβόρο. Η παραγωγικότητα-ως έννοια-στη 

σημερινή  εποχή  της  πληροφορίας  πόρρω  απέχει  από  την  αντίστοιχη  έννοια  της 

παραγωγικότητας στην πρόσφατη βιομηχανική εποχή της μαζικής παραγωγής. Στις νέες 

συνθήκες  ανταγωνισμού  που  διαμορφώνονται  σήμερα,  η  απόκτηση  ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος  είναι  συνάρτηση  της  ικανότητας  των  επιχειρήσεων  να  εισάγουν 

καινοτομίες  που διαφοροποιούν  το  προϊόν  τους  και  το  καθιστούν  πιο ελκυστικό  από 

άποψη τιμής,  ποιότητας,  ποικιλίας  κλπ.  Σε  ένα  τέτοιο  δυναμικό  περιβάλλον,  όπου  η 
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καινοτομία  παίζει  τόσο  καθοριστικό  ρόλο,  ουσιαστική  πηγή  παραγωγικότητας  και 

ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  δεν  είναι  ο  κεφαλαιουχικός  εξοπλισμός  και  οι 

ηλεκτρονικοί  υπολογιστές,  αλλά  το  πνευματικό  ή  διανοητικό  κεφάλαιο,  δηλαδή  το 

ανθρώπινο μυαλό και η ικανότητα του να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παίρνει από 

τον υπολογιστή και να τις μετουσιώνει σε ανταγωνιστική γνώση και πράξη. Η διανοητική 

εργασία  αυτού  του  είδους  προϋποθέτει  δημιουργικότητα  ,φαντασία  και  έμπνευση, 

ιδιότητες  κατ’  εξοχήν  ανθρώπινες,  που  δεν  είναι  δυνατόν  να  υποκατασταθούν  από 

κάποιον υπολογιστή, όσο ισχυρός και αν είναι αυτός. Ο υπολογιστής είναι το εργαλείο 

που  προσφέρει  καινούργιες  δυνατότητες.  Για  να  υλοποιηθούν,  όμως  αυτές  οι 

δυνατότητες  και  να  αυξηθεί  ουσιαστικά  η  πραγματική  πραγματικότητα,  πρέπει  να 

μάθουμε  να  χρησιμοποιούμε  δημιουργικά  και  με  φαντασία  το  εργαλείο  αυτό. 

Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρειάζεται φαιά ουσία, γνώση, σοφία και στρατηγική 

σκέψη,  που  είναι  και  η  κύρια  δεξαμενή  από  την  οποία  μπορούμε  να  αντλήσουμε 

πρόσθετη  παραγωγικότητα,  Είναι  βέβαια,  συζητήσιμο  κατά  πόσο  τα  χαρακτηριστικά 

αυτά  είναι  100%  επίκτητα  και  μπορεί  να  προσφερθούν  μέσα  από  ένα  κατάλληλα 

διαμορφωμένο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα.  Αλλά  και  αν  ακόμα  ισχύει  κάτι  τέτοιο  ,το 

σίγουρο είναι ότι η μεταβατική περίοδος που θα χρειαστεί για το μετασχηματισμό και την 

αναβάθμιση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  θα  είναι  εξαιρετικά  επίπονη  και  πολύ 

μεγαλύτερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια του παρελθόντος. Αυτό σημαίνει 

ότι  η  υπόθεση της  χρονικής  υστέρησης  είναι  εν  τέλει  πολύ  σχετική.  Το γεγονός  ότι 

χρειάστηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να διαμορφωθεί  το είδος  του 

ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούσε η πρώτη ή η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση , 

με  κύριο  χαρακτηριστικό  την  εξειδίκευση  και  την  αποσπαματική  τεχνογνωσία  ,δεν 

σημαίνει κατ΄ανάγκη ότι θα χρειαστεί ο ίδιος περίπου χρόνος  για  δημιουργήσουμε και 

τον εργαζόμενο της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, με τη μεγαλύτερη δυνατή ευρυμάθεια, 

πολυειδίκευση  και  σύνθετη  τεχνογνωσία,  που  θα  μοιάζει  περισσότερο  με  τον 

προβιομηχανικό εργάτη-μάστορα, με το καθολικό know-how.

Η δεύτερη εκδοχή του επιχειρήματος της χρονικής υστέρησης έχει ένα βασικό 

πλεονέκτημα. Μετατοπίζει το ενδιαφέρον της ανάλυσης από την τεχνολογία αυτή καθ’ 

αυτήν στους ανθρώπινους πόρους, τον μοναδικό ενεργό παραγωγικό συντελεστή. Με τον 

τρόπο  αυτό  μας  απεγκλωβίζει  από  τη  λανθασμένη  και  παραλυτική  λογική  ότι  η 

παραγωγικότητα  είναι  άμεση  συνάρτηση  της  ψηφιακής  τεχνολογίας.  Παρουσιάζει, 

ωστόσο,  ένα  βασικό  μειονέκτημα.  Δεν  αντιλαμβάνεται  ότι  για  να  επιτευχθεί  η 

πολυπόθητη  ουσιαστική  αύξηση  της  παραγωγικότητας  δεν  αρκούν  μόνο  οι  νέες 
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τεχνολογίες  της  πληροφορίας  και  το αναβαθμισμένο ανθρώπινο κεφάλαιο.  Πρέπει  να 

συνοδεύονται  και  από  αντίστοιχο  οργανωσιακό  και  διοικητικό  μετασχηματισμό.  που 

οδηγεί σε νέες μορφές οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. (Γ.Δουράκης 2004)
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1.2.4 ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Τρίτη  εκδοχή  ξεκινά  από  τη  διαπίστωση ότι  καμία  τεχνολογία-  άρα  και  η 

ψηφιακή- δεν μπορεί να είναι  από μόνη της επαναστατική για να συμβεί  κάτι τέτοιο 

πρέπει  απαραιτήτως να συνοδεύεται  από αντίστοιχες  επαναστατικές  τομές  σε επίπεδο 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Τέτοιες τομές, όμως. Απαιτούν χρόνο, εξου και 

το επιχείρημα της χρονική υστέρησης.

 Το  μοντέλο  του  επιστημονικού  μάνατζμεντ  και  οι 

τεχνολογίες της βιομηχανικής εποχής.

Ιστορικό  προηγούμενο  επαναστατικής  δομικής  ανασυγκρότησης  των 

επιχειρήσεων είναι  αυτή που άρχισε στα τέλη του 19ου αιώνα σύμφωνα με τις  Αρχές 

Επιστημονικού Μάνατζμεντ του Frederick W.Taylor.Την εποχή εκείνη ,οι τεχνολογικές 

προϋποθέσεις  για  μια  θεαματική  αύξηση  της  παραγωγικότητας  είχαν  ήδη  ωριμάσει 

(ηλεκτρική ενέργεια, μηχανές εσωτερικής καύσης, εκμηχάνηση ). Το μόνο ουσιαστικό 

εμπόδιο  για  την  απογείωση  της  παραγωγικότητας  ήταν  η  σθεναρή  αντίσταση  των 

εργατών στην προσπάθεια εντατικοποίησης των ρυθμών εργασίας.  Η αντίδραση αυτή 

προερχόταν από το φόβο ότι η εκμηχάνηση θα προκαλούσε εκτεταμένη ανεργία, αλλά 

και από τα κακά συστήματα αμοιβής, που δεν ήταν συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα 

και λειτουργούσαν ως αντικίνητρο.

Στα  πλαίσια  του  ισχύοντος  τότε  προβιομηχανικού  συστήματος  οργάνωσης,  οι 

εργάτες ήταν φορείς ολοκληρωμένης τεχνογνωσίας που τους επέτρεπε να συμμετέχουν 

σ’όλες  τις  φάσεις  της  παραγωγικής  διαδικασίας.  Το  γεγονός  αυτό  τους  έκανε 

πανίσχυρους ,αφού ήταν σε θέση να ελέγχουν πλήρως τον τρόπο αλλά και τους ρυθμούς 

εργασίας. Προφανώς αυτή η μορφή οργάνωσης δεν ήταν συμβατή με τα νέα τεχνολογικά 

δεδομένα και έπρεπε να αλλάξει.

Πρωταρχικός στόχος του  Taylor ήταν η απόσπαση, κατάτμηση και ανασύνθεση 

της  συνολικής  τεχνογνωσίας  των  εργατών,  για  να  καμφθεί  η  δύναμη  τους  και  να 

απελευθερωθεί  η  παραγωγική  διαδικασία  από  τον  ασφυκτικό  έλεγχο  τον  οποίο 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- 25 -



ασκούσαν.  Μόνο  με  τον  τρόπο  αυτό  ήταν δυνατόν  να  υλοποιηθούν  οι  πρωτόγνωρες 

παραγωγικές δυνατότητες που προσέφεραν οι νέες τεχνολογίες της εποχής. Πεμπτουσία 

του νέου μοντέλου οργάνωσης, που ονομάστηκε επιστημονική διοίκηση, ήταν η γνωστή 

άποψη  του  Adam Smith ότι  η  παραγωγικότητα  αποτελεί  συνάρτηση  του  τεχνικού 

καταμερισμού  εργασίας  και  ειδίκευσης  των εργαζομένων.  Μέσα από τον  εκτεταμένο 

οριζόντιο  και  κάθετο  καταμερισμό  εργασίας  δημιουργήθηκαν  γραφειοκρατικές 

επιχειρήσεις  μεγάλου  μεγέθους,  με  πολυάριθμα  εξειδικευμένα  λειτουργικά  τμήματα 

(οριζόντια  διάσταση)  και  πολλά  ενδιάμεσα  στρώματα  διοικητικών  στελεχών  (κάθετη 

διάσταση).Έτσι,  από  το  προβιομηχανικό  μοντέλο  οικονομικής  οργάνωσης,  όπου 

κυριαρχούσε  ο  δι-ε-πιχειρησιακός  καταμερισμός  εργασίας  (αγορές),περάσαμε  στο 

βιομηχανικό  μοντέλο  οικονομικής  οργάνωσης,  όπου  κυριαρχεί  ο  ενδο-επιχειρησιακός 

καταμερισμός εργασίας (ιεραρχίες).

Οι  μεγάλες  γραφειοκρατικές  επιχειρήσεις  της  βιομηχανικής  εποχής 

(καθετοποιημένες ή πολυκλαδικού τύπου) ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μαζική 

παραγωγή τυποποιημένων εμπορευμάτων και λειτουργούσαν με μεγάλη επιτυχία μέχρι 

τη δεκαετία του 70,που το εξωτερικό περιβάλλον ήταν σχετικά σταθερό και προβλέψιμο. 

Μετά  τη  δεκαετία  του  80,  όμως,  το  περιβάλλον  αυτό  αρχίζει  να  γίνεται  ιδιαίτερα 

περίπλοκο,  ασταθές  και  απρόβλεπτο.  Η  όξυνση  και  η  παγκοσμιοποίηση  του 

ανταγωνισμού,  εν  συνδυασμό  με  την  παρατεταμένη  περίοδο  χαμηλών  ρυθμών 

οικονομικής ανάπτυξης, άρχισαν να ασκούν ασυνήθιστα ισχυρές πιέσεις στην εσωτερική 

δομή  και  στους  καθιερωμένους  κανόνες  λειτουργίας  των  μεγάλων  επιχειρήσεων 

τειλορικού τύπου, που αποδεικνύονται  ιδιαίτερα ευάλωτες και προβληματικές.

Η πρωτοφανής ρευστότητα και ο δυναμισμός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

της  δεκαετίας  του  80  και  του  90  καθιστούν  επιβεβλημένη  την  υιοθέτηση  ευέλικτων 

οργανωτικών  σχημάτων.  που επισπεύδουν τη  λήψη των αποφάσεων  για να  μπορεί  η 

επιχείρηση  να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις αιφνίδιες αλλαγές της αγοράς και να απαντά 

γρήγορα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις του ανταγωνισμού. Στις νέες συνθήκες της 

κοινωνίας των πληροφοριών, το κλασικό μοντέλο οργάνωσης της βιομηχανικής εποχής 

(Επιστημονικό  μάνατζμεντ)  παύει  πια  να  είναι  αποτελεσματικό  και  μετατρέπεται  σε 

τροχοπέδη  για  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  των  επιχειρήσεων.  Για  να  επιτευχθεί  η 

επιδιωκόμενη δραστική αύξηση της παραγωγικότητας, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα 

μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης ,που θα ανταποκρίνεται στα επαναστατικά δεδομένα 

της ψηφιακής τεχνολογίας. .(Γ.Δουράκης 2004)

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- 26 -



 Το μοντέλο της δομικής ανασυγκρότησης των επιχειρήσεων 

και οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας

Αυτός  ακριβώς  είναι  ο  διακηρυγμένος  στόχος  του  κινήματος  της  Δομικής 

Ανασυγκρότησης  των  Επιχειρήσεων  (Business Process Reengineering-BPR),που 

εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 90, έχοντας ιδιαίτερη απήχηση στους κύκλους 

των  ειδικών  του  μάνατζμεντ  και  των  επιχειρηματιών.  Πράγματι,  οι  θεωρητικοί  της 

Δομικής Ανασυγκρότησης θέτουν με σαφήνεια επι τάπητος το θέμα της ολοκληρωτικής 

ανάπλασης του παραδοσιακού μοντέλου της ιεραρχικής επιχείρησης μέσα από τη ριζική 

αναδιοργάνωση των καθιερωμένων συστημάτων εργασίας,  που χρησιμοποιούνται  εδώ 

και  έναν  τουλάχιστο  αιώνα.  Η  πρόταση  τους  είναι  ριζοσπαστική  και  ρηξικέλευθη: 

απαιτείται-τονίζουν-συνολικός  επαναπροσδιορισμός  του  τρόπου  εργασίας  και 

ολοκληρωτική αλλαγή της οργανωτικής δομής των επιχειρήσεων τειλορικού τύπου για 

να  αξιοποιηθούν  πλήρως  οι  νέες  τεχνολογίες  της  πληροφορίας.  Με  άλλα  λόγια,  αν 

θέλουμε να πετύχουμε θεαματικές  αυξήσεις παραγωγικότητας, πρέπει να ξεκινήσουμε 

από  μηδενική  βάση.  Να  ξεχάσουμε  πως  είναι  οργανωμένη  και  πως  λειτουργεί  η 

επιχείρηση σήμερα και να την ξανασχεδιάσουμε από την αρχή, με εντελώς καινούριο 

τρόπο, ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις εντυπωσιακές δυνατότητες επικοινωνίας και 

συντονισμού που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά δίκτυα.

Το  κατ’  εξοχήν  επαναστατικό  στοιχείο,  που  διαφοροποιεί  την  πρόταση  του 

κινήματος  της  Δομικής  Ανασυγκρότησης  των  Επιχειρήσεων  από  τις  απλές  μορφές 

αναδιοργάνωσης είναι η οριζόντια αναδιάρθωση της επιχείρησης, Πράγματι, το μοντέλο 

της Δομικής Ανασυγκρότησης δεν αρκείται μόνο στην κάθετη ανάπλαση της επιχείρησης 

, αλλά προσπαθεί να επιφέρει επαναστατικές τομές και στον οριζόντιο καταμερισμό της 

εργασίας.  Προχωρεί  πολύ  πιο  πέρα  από  τη  συνηθισμένη  λύση  της  κάθετης 

αναδιάρθρωσης  και της κατάργησης πολλών ενδιάμεσων διοικητικών στρωμάτων, που 

αποσκοπεί  στη  δημιουργία   μιας  πιο  επίπεδης  και  λιγότερο  ιεραρχικής  επιχείρησης 

,προτείνοντας την οριζόντια επιχείρηση, που αμφισβητεί τη σμιθιανή και τειλορική αρχή 

του  λειτουργικού  καταμερισμού  των  έργων  και  της  αυστηρής  ειδίκευσης.  Στην 

πραγματικότητα  ,πρόκειται  για  μια  τάση  επανασύνθεσης   και  επανένωσης 

δραστηριοτήτων, που είναι εντελώς αντίθετη προς τον καταμερισμό εργασίας και την 

ειδίκευση της βιομηχανικής περιόδου, αφού το δομικό υλικό της νέας επιχείρησης δεν 
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είναι τα γνωστά μας εξειδικευμένα λειτουργικά τμήματα και το άτομο, αλλά ευρύτερες 

επιχειρησιακές διαδικασίες , που στελεχώνονται από διατμηματικές και δια-λειτουργικές 

ομάδες  εργασίας.  Στο  βιομηχανικό  μοντέλο,  η  υπερβολική  έμφαση  στο  άτομο,  η 

εκτεταμένη  ειδίκευση της  εργασίας  και  τα  εξειδικευμένα  λειτουργικά  τμήματα με  τα 

ανεξάρτητα  εσωτερικά  κριτήρια  λειτουργίας  και  αποτελεσματικότητας.  Δημιουργούν 

προβλήματα εσωτερικού συντονισμού, καθιστώντας την επιχείρηση ιδιαίτερα δύσκαμπτη 

και δυσκίνητη. Η λειτουργική τμηματοποίηση αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα όλων  των 

καθιερωμένων μορφών οργάνωσης , καθώς το κάθε  τμήμα προσπαθεί να μεγιστοποιήσει 

την  απόδοση  του  αυτοτελώς,  χρησιμοποιώντας  δικά  του  ,  εσωτερικά  και  εν  μέρει 

αυτόνομα κριτήρια αποτελεσματικότητας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μεγιστοποιείται 

αυτομάτως  και  η  εκροή της  ευρύτερης  επιχειρησιακής διαδικασίας.  Που είναι  και  το 

τελικό ζητούμενο.

Από τη  στιγμή  που  η  διοίκηση της  επιχείρησης  ασκείται  αποκλειστικά   κατά 

τμήμα  και  δεν  υπάρχει  κάποιος   που να  έχει  τη  συνολική  ευθύνη  για  τη  διαχείριση 

ολόκληρης της επιχειρησιακής διαδικασίας, τότε μοιραία ανακύπτουν προβλήματα στις 

παρυφές των τμημάτων για θέματα που αφορούν περισσότερα του ενός τμήματα, χωρίς 

να είναι η της αποκλειστικής αρμοδιότητας κανενός. Συχνά, η διαφορετική οπτική και το 

στενό συμφέρον του κάθε τμήματος οδηγεί σε σοβαρές ενδοεπιχειρησιακές τριβές και 

διαμάχες  ,  με  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  σοβαρών  γραφειοκρατικών  εμπλοκών  και 

αδικαιολόγητων καθυστερήσεων , που τείνουν να διαιωνίζονται , ταλαιπωρώντας τους 

πελάτες, αλλά και την ίδια την επιχείρηση.

Η τάση άμβλυνσης του καταμερισμού εργασίας στο εσωτερικό τη επιχείρησης 

προσδιορίζει και το προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτεί η νέα , οριζόντια 

επιχείρηση. Το νέο σύστημα  εργασίας εγκαταλείπει το στερεότυπο του ατόμου με την 

υπερβολική ειδίκευση και την αποσμασματική τεχνογνωσία και τοποθετεί στη θέση του 

έναν τύπο εργαζόμενου, που έχει πολλές ομοιότητες με τον προβιομηχανικό εργάτη –

μάστορα, δεδομένου ότι πρέπει να διαθέτει ευρύτερη τεχνογνωσία, που θα του επιτρέπει 

να συμμετέχει  σε περισσότερα στάδια της συνολικής εργασιακή ς διαδικασίας και να 

εκτελεί  περισσότερες  δραστηριότητες  και  μάλιστα  σε  ομαδική  βάση.  Η απαιτούμενη 

ευρυμάθεια και πολυειδίκευση εξασφαλίζεται με το οπλοστάσιο των νέων τεχνολογιών 

της πληροφορίας, που μπορούν να  θέσουν στη διάθεση και του τελευταίου εργαζόμενου 

οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται, τη στιγμή που τη χρειάζεται για να κάνει καλά τη 

δουλειά του.
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Σύμφωνα  με  το  σκεπτικό  των  θεωρητικών  της  δομικής  ανασυγκρότησης  των 

επιχειρήσεων, για πρώτη φορά στον εικοστό αιώνα γίνεται εφικτό, χάρη στη ψηφιακή 

τεχνολογία, το σκεπτικό έως σήμερα όραμα του ουσιαστικού επανεμπλουτισμού και της 

αναβάθμισης της εργασίας, η υλοποίηση του οποίου προσέκρουε σταθερά

στην  έλλειψη  των  απαραίτητων  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  εκ  μέρους  της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων. Σε γενικές γραμμές γραμμές παρατηρούμε 

μια  τάση  εξασθένισης  του  ενδο-επιχειρησιακού  καταμερισμού  εργασίας(καθέτως  και 

οριζοντίως), που οδηγεί σε ένα είδος παλινόρθωσης του προβιομηχανικού συστήματος 

οργάνωσης , στη σύγχρονη τεχνολογική του εκδοχή. Μάλιστα, η παλινόρθωση αυτή είναι 

πλήρως και ολοκληρωτική, αν λάβουμε υπόψη ότι η ψηφιακή τεχνολογία συμβάλλει και 

στη διάδοση των ενδιάμεσων μορφών οικονομικής οργάνωσης )όπως τα επιχειρησιακά 

δίκτυα  και  οι  στρατηγικές  συμμαχίες),  ενισχύοντας  έτσι  σε  μεγάλο  βαθμό  τον  δι-

επιχειρησιακό (κοινωνικό)  καταμερισμό εργασίας εις  βάρος  του ενδο-επιχειρησιακού 

(τεχνικού) καταμερισμού.

Είναι  φανερό  ότι  το  σημερινό  εγχείρημα  της  δομικής  ανασυγκρότησης  των 

επιχειρήσεων μπορεί να συγκριθεί μόνο με το αντίστοιχο εγχείρημα του  Frederick W. 

Taylor, πριν από έναν αιώνα. Ουσιαστικά το κίνημα της δομικής ανασυγκρότησης είναι 

το πιο ριζοσπαστικό ρεύμα που εμφανίστηκε από τότε στην ιστορία του μάνατζμεντ. Και 

στις δύο περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε μια προσπάθεια επινόησης νέων συστημάτων 

εργασίας και νέων μορφών οργάνωσης , που οδηγούν στην ολοκληρωτική ανάπλαση της 

επιχείρησης, με μοχλό τις νέες τεχνολογίες της εποχής και το βασικό στόχο τη δραστική 

βελτίωση της παραγωγικότητας. .(Γ.Δουράκης 2004)
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 Ψηφιακή τεχνολογία και απλές μορφές αναδιοργάνωσης: το 
πρόσφατο κύμα μείωσης του επιχειρησιακού μεγέθους 
(corporate downsizing)

Τίθεται  ωστόσο,  το  ερώτημα  κατά  πόσον  η  εκτεταμένη  οργανωσιακή 

αναδιάρθρωση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της  δεκαετίας του 90 μπορεί όντως 

να χαρακτηρισθεί  ως  δομική  ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων,  βάσει  του αυστηρού 

ορισμού των Hammer& Champy. Η απάντηση  είναι σαφώς όχι, έστω και αν υπάρχουν 

παραδείγματα αρκετών επιχειρήσεων,  σε πολλούς κλάδους που υιοθετούν επιτυχώς ή 

ανεπιτυχώς το μοντέλο της δομικής ανασυγκρότησης. Δε χωρά αμφιβολία ότι η δομική 

ανασυγκρότηση ως οργανωσιακή καινοτομία βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της διάχυσης 

της στο βασικό κορμό της οικονομίας.

Στις  δυτικές  χώρες,  τα  τελευταία  χρόνια,  η  συντριπτική  πλειοψηφία  σε 

οργανωσιακή  και  διοικητική  αναδιάρθρωση,  παράλληλα  με  την  εισαγωγή  των  νέων 

τεχνολογιών της πληροφορίας. Πρόκειται. Όμως για απλή μορφή αναδιοργάνωσης , που 

επιφέρει  τομές  μόνο  στην  κάθετη  διάσταση  της  επιχείρησης.  Αυτός  ο  τύπος 

αναδιοργάνωσης, ιδιαίτερα προσφιλής στις επιχειρήσεις από τις αρχές τη ς προηγούμενης 

δεκαετίας και εντεύθεν,  είναι ευρύτερα γνωστός με το όνομα μείωση επιχειρηματικού 

μεγέθους.  Έχει  ως  στόχο  τη  δραστική  περικοπή  του  αριθμού  των  εργαζομένων,  τον 

εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων και την απλοποίηση της οργανωσιακής δομής μέσω 

μείωσης του αριθμού των μεσαίων διοικητικών στελεχών .Τα μεσαία διοικητικά στελέχη, 

που λειτουργούν ως απλοί  κόμβοι μεταβίβασης  πληροφοριών από την κορυφή προς τη 

βάση της διοικητικής πυραμίδας- και αντιστρόφως –αντικαθίστανται βαθμιαία από του 

υπολογιστές, που κάνουν τη δουλειά αυτή φθηνότερα, ταχύτερα και με πολύ μεγαλύτερη 

ακρίβεια.  Έτσι,  το  νέο  οργανωσιακό  σχήμα  που  προκύπτει  είναι  πιο  απλό  και  λιτό, 

περισσότερο  επίπεδο  και  λιγότερο  ιεραρχικό.  Κατά  τα  άλλα.  Όμως,  η  επιχείρηση 

διατηρεί  τα  ίδια  λειτουργικά  τμήματα,  στελεχωμένα  με  εξειδικευμένα  στελέχη  και 

υπαλλήλους  που  εξακολουθούν  να  αξιολογούνται  και  να  αμείβονται  με  εσωτερικά 

κριτήρια απόδοσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός συντονισμού και εναρμόνισης 

των  αποσπασματικών  αυτών  δραστηριοτήτων  στο  εσωτερικό  των  ευρύτερων 

επιχειρησιακών  διαδικασιών   που  παράγουν  την  τελική  εκροή.  Η  μείωση  των 

διοικητικών στρωμάτων, άμβλυνση της ιεραρχίας και η μεταβίβαση εξουσιών στη βάση 
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της διοικητικής πυραμίδας είναι ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκούν. 

Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι επαναστατικές δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή 

τεχνολογία και να γίνουν άλματα στον τομέα της παραγωγικότητας, πρέπει να αλλάξει εκ 

βαθέων  και  η  οριζόντια  διάσταση  της  επιχείρησης,  για  να  εξουδετερωθούν  όλα  τα 

εμπόδια που παρεμβάλονται  στην επικοινωνία και τον συντονισμό των τμημάτων. Με 

άλλα λόγια, πρέπει να θιγεί ο κεντρικός πυρήνας και η βαθύτερη ουσία των συστημάτων 

εργασίας τειλορικου τύπου, δηλαδή ο οριζόντιος καταμερισμός εργασίας και η ειδίκευση, 

επειδή εκεί εντοπίζεται η κύρια πηγή του προβλήματος της χαμηλής παραγωγικότητας 

και της δυσκαμψίας των σημερινών επιχειρήσεων και οργανισμών. Χωρίς τον οριζόντιο 

μετασχηματισμό  της  επιχείρησης  ,  η  δομή  του  τειλορικού  μοντέλου  παραμένει 

ουσιαστικά άθικτη. Πράγμα που σημαίνει ότι οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας δεν 

χρησιμοποιούνται για να αλλάξουν τον καθιερωμένο τρόπο άσκησης της επιχειρησιακής 

δραστηριότητας,  αλλά για  να αυτοματοποιήσουν  και  να επιταχύνουν  τις  υφιστάμενες 

μεθόδους λειτουργίας. 

Φυσικά.  Μια  τέτοια  μορφή  αναδιοργάνωσης  και  ένας  τέτοιος  τρόπος 

χρησιμοποίησης της  ψηφιακής τεχνολογίας  δεν  είναι  δυνατόν να επιφέρει  θεαματικές 

αυξήσεις παραγωγικότητας, παρά μόνο κάποιες οριακές βελτιώσεις. Ο λόγος είναι απλός. 

Τα  υφιστάμενα  συστήματα  εργασίας  ,  που  στηρίζονται  στην  αρχή  του  μεγαλύτερου 

δυνατού καταμερισμού των έργων και της μεγαλύτερης δυνατής ειδίκευσης του ατόμου , 

έχουν πια εξαντλήσει τα όρια τους. Από τότε που ο Frederick W. Taylor διατύπωσε τις 

αρχές επιστημονικής διοίκησης για να προσδώσει πρακτικό και λειτουργικό περιεχόμενο 

στις σχετικές θεωρητικές απόψεις του Adam Smith έχει περάσει ένας σχεδόν αιώνας. Σε 

όλο  αυτό  το  διάστημα,  το  τειλορικό  μοντέλο  οργάνωσης  έχει  υποστεί  αλλεπάλληλες 

βελτιώσεις, εξαντλώντας το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων παραγωγικότητας που εξ 

ορισμού είναι λογικό να εμπεριέχει. Οι βελτιώσεις που μπορούμε να περιμένουμε προς 

αυτή  την  κατεύθυνση  είναι  πλέον  οριακές.  Αυτό  φυσικά  δε  σημαίνει  ότι  στέρεψε  η 

ανθρώπινη ευφυία και εξαντλήθηκαν τα περιθώρια περαιτέρω αύξησης της κοινωνικής 

παραγωγικότητας. Σημαίνει απλώς ότι η ανεξάντλητη ανθρώπινη εφευρετικότητα  πρέπει 

να διοχετευθεί σε νέες κατευθύνσεις, για να αναζητήσει αλλού καινούργια κοιτάσματα 

παραγωγικότητας.  Δε  χωρά αμφιβολία  ότι  η  ανακάλυψη τέτοιων  κοιτασμάτων  περνά 

κατ’  ανάγκη  μέσα  από  την  ψηφιακή  τεχνολογία  και  την  επινόηση  νέων,  ριζικά 

διαφορετικών, συστημάτων οργάνωσης της εργασίας. .(Γ.Δουράκης 2004)

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- 31 -



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

Ένας Έλληνας,  ο ερευνητής  του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ κ.  Μ. Τρανός 

είναι  ο  πρώτος  στη  διεθνή  βιβλιογραφία  που  χαρτογράφησε  την  υποδομή  του 

ευρωπαϊκού  Διαδικτύου  και  συσχετίζοντας  τις  υποδομές,  την  οικονομία  και  τις 

λειτουργίες των μητροπολιτικών περιφερειών, απέδειξε ότι τα πράγματα είναι μάλλον 

διαφορετικά. Ότι δηλαδή αν η επένδυση στο Διαδίκτυο δεν συνοδεύεται από την έντονη 

δραστηριότητα  της  οικονομίας  της  γνώσης,  η  ανάπτυξη  των  σχετικών  υποδομών 

κινδυνεύει  να  πάει  χαμένη,  αφού  επωφελούνται  μόνον  οι  μεγάλες  μητροπολιτικές 

περιφέρειες της Δύσης.
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2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αυτό η μελέτη  εξετάζει  τη σχέση ανάμεσα στις  υποδομές  διαδικτύου  και  την 

περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη σε ένα συνολικό πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός του 

ότι αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα μιας τέτοιας σχέσης η κύρια πρόκληση εδώ είναι να 

κατανοήσουμε  την  κατεύθυνση  της  αιτιότητας  :  κάνοντας  επενδύσεις  σε  ψηφιακές 

υποδομές παρακινούμε τις περιφερειακές οικονομίες ή είναι η οικονομική ανάπτυξη ένας 

παράγοντας έλξης των υποδομών διαδικτύου;

Από γεωγραφική σκοπιά, το διαδίκτυο δεν είναι ένα ομοιογενές σύστημα ακόμη 

και γύρω από ομοιόμορφες περιοχές (Gorman & Malecki. 2000). O κυβερνοχώρος είναι 

το κύριο αντικείμενο αυτής της μελέτης και ιδιαίτερα τα παγκόσμια σπονδυλωτά δίκτυα 

στο  συνολικό  επίπεδο  των  περιφερειακών  ευρωπαικών  πόλεων.  αυτές  οι  ψηφιακές 

υποδομές διαδικτύου αποτελούνται κυρίως από ιδιόχρηστες μακριές συνδέσεις οπτικών 

ινών οι οποίες ενώνουν μεγάλων αποστάσεων προορισμούς και είναι υπεύθυνες για την 

παγκόσμια προσιτότητα του διαδικτύου (Malecki,2004)

Γενικά η τεχνολογία είναι ένα συστατικό των μοντέλων ανάπτυξης αλλά οι υποθέσεις 

πίσω από αυτό ποικίλουν  από εποχή σε εποχή.  Το νεοκλασσικό  μοντέλο  του Solow 

(1956) μεταχειρίζεται την τεχνολογία σαν ένα εξωγενή παράγοντας, εξαρτώμενο από το 

κεφάλαιο  και  την εργασία (Aghion &  Howitt,  1998 ;  Pike et al.,  2006).Η ενδογενής 

αναπτυξιακή θεωρία του Romer (1986 ,1990) δίνει περισσότερο έμφαση στην επίδραση 

της  τεχνολογίας  και  των  τεχνολογικών  αλλαγών  στην  αναπτυξιακή  διαδικασία 

επιτρέποντας αυξητικά αποτελέσματα της τεχνολογίας στην ανάπτυξη.

Η  νέα  οικονομική  γεωγραφία  (Krugman,  1991a,1991b),  ακολουθώντας  τις 

Μαρσαλιανές  εξωτερικές  οικονομίες,  αναγνωρίζοντας  τις  χωτοταξικές  δομές  σαν ένα 

αποτέλεσμα  της  ταυτόχρονης  δράσης  των  κεντρομόλων  και  φυγόκεντρων  δυνάμεων 

(Krugman,  1998).  Γιαυτό  το  λόγο,  οι  τεχνολογίες  πληροφορικής  και  επικοινωνιών 

καταλήγουν στη μείωση του κόστους μεταφορών και επικοινωνιών, η οποία  μπορεί ν 

αοδηγήσει σε μια αλλαγή στην τωρινή ισορροπία των κεντρομόλων και φυγόκεντρων 

δυνάμεων. (Maignam et al.,2003).
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Οι  τεχνολογίες  τηλεπικοινωνιών  και  δικτύων  η  οποίες  είναι  ο  σκελετός  της 

ψηφιακής  οικονομίας  (Antonelli,2003;Atkinson &  McKay,2007),  και  τα  σχετιζόμενα 

παραγωγικά οφέλη έχουν προκαλέσει μια εκτεταμένη συζήτηση, γνωστή ως το παράδοξο 

της παραγωγικότητας του Solow, αλλά ήταν πρίν το τέλος της δεκαετίας του 90 όταν η 

πρώτη  απόδειξη  της  ανάπτυξης  της  παραγωγικότητας  εξαιτίας  των  τεχνολογιών 

πληροφορικής  και  επικοινωνιών  (ICTs)  εμφανίστηκε  στην  οικονομία  των  Ηνωμένων 

Πολιτειών. (Cairncross,2001). Στις μέρες μας, η παραγωγικότητα που αυξάνει  από την 

εκτεταμένη χρήση των ICTs είναι εδραιωμένη στη βιβλιογραφία , και σε μακρο και σε 

μικρο-οικονομικο  επίπεδο,  (  διεθνών  οικονομιών  και  εταιριών  )  αντίστοιχα.  Τέτοιου 

είδους οφέλη  παραγωγικότητας προέκυψαν εξαιτίας της τεχνολογίας (GPT) για σκοπούς 

γενικών φύσης , κυρίως του διαδικτύου (Internet).

Από μια λεπτομερής ανάλυση του Lipsey et al.(2005) , και σε συμφωνία με τον 

Harris (1998) ,  Malecki (2002) και  Atkinson & McKay (2007), δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι το ίντερνετ είναι GPT: είναι μια γενική τεχνολογία, η οποία αναπτύχθηκε βαθμιαία , 

αλλά μόλις  έφτασε σε ένα  ειδικό  κατώφλι,  ιδιωτικοποίησης  σε αυτή  την περίπτωση, 

αναπτύχθηκε ριζικά δια μέσω της οικονομίας  με μια τεράστια ποικιλία  διαφορετικών 

εφαρμογών,  δημιουργώντας  υπερχείλιση  η  οποία  επέτρεψε  την  αναγκαιότητα  της 

ψηφιακής  οικονομίας.  Αυτή  η  υπερχείλιση  αντιπροσωπεύει  την  αύξηση  της 

παραγωγικότητας στους προς τα κάτω τομείς ( Helpman, 1998; Malecki,2002 ), οι οποίοι 

συνεισφέρουν στην οικονομική αύξηση και στην ανάπτυξη.

Εν τούτις οι επιδράσεις της παραγωγικότητας  GPT,  μπορούν να υλοποιηθούν 

μόνο  διαμέσω  επενδύσεων  σε  φυσικές  υποδομές  (  Lipsey et al.,2005).Σε  αυτή  την 

περίπτωση του ίντερνετ, οι φυσικές υποδομές , οι οποίες αποτελούνται από πολυάριθμες 

συνδέσεις,  ρούτερς  και  τα  υπόλοιπα  συστατικά  του  ίντερνετ,  έιναι  το  μέσο  για  τη 

διάχυση τέτοιων επιδράσεων στην παραγωγικότητα. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι, παρά 

την  παγκόσμια  προσιτότητα  του  ίντερνετ  ,οι  φυσικές  υποδομές  του  δεν  είναι 

κατανεμημένες  ομογενώς  σε  όλα  τα  μέρη.(  Tranos &  Gillepsie,  2009;  Tranos,2011). 

Συνεπώς, η επιτακτική ερώτηση η οποία θα αναπτυχθεί σε αυτή τη μελέτη έιναι το άν η 

διαφοροποιημένη χωροταξική διασπορά των ψηφιακών υποδομών μπορεί να προκαλέσει 

τοπικό  αναπτυξιακό  αντίκτυπο.  Παρά  την  εκτεταμένη  συζήτηση  στα   οφέλη  της 

παραγωγικότητας  που  παρουσιάζονται  παρακάτω  ,  μικρής  έκτασης  έρευνα  έχει  γίνει 

μέχρι τώρα πάνω στις συνολικές επιδράσεις  αυτών των υποδομών  σε μεσο-περιφερικό 

επίπεδο. 
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Από  την  άλλη  πλευρά,  τα  δίκτυα  επικοινωνιών  επηρεάζονται  επίσης  από  το 

παγκόσμιο  εξελισσόμενο  πολιτειακό  σύστημα (Keeling,1995)  .Εξαιτίας  του  ιδιωτικού 

χαρακτήρα  της  βιομηχανίας  τηλεπικοινωνιών,  η  χωροταξική  διασπορά  τέτοιων 

διαδικτύων  είναι  σχηματισμένη  τις  περισσότερες  φορές  από  τη  χωροταξική-

διαφορετικότητα  ζήτησης  για  τέτοιες  υπηρεσίες.  Θεωρώντας  αυτή  τη  ζήτηση  για 

τηλεπικοινωνίες μεγιστοποιείται  μεταξύ των παγκόσμιων πόλεων και  (Taylor,2004), Οι 

μεταφορείς  επενδύουν  πρωταρχικά  τοποθετώντας   τις  ψηφιακές  υποδομές  μεταξύ 

τέτοιων τοποθεσιών. Αυτό οδήγησε τους Graham & Marvin (1996, p.3 ) να ανακηρύξουν 

τις  πόλεις  ως  «την  οικιακή  δύναμη  των  επικοινωνιών»  Παρά  την  παγκόσμια 

προσιτότητα,  τα  δίκτυα  είναι  ηλεκτρικά  οι  οποίοι  κόμβοι  των  αστικών  δικτύων 

συνδέονται με και πάνω στην ένταση της συνδεσιμότητας, ακολουθώντας μια πατέντα 

(Graham & Marvin,1996) . Όπως υπογράμμισε ο Castells (1996) ,  τέτοια δίκτυα είναι 

παγκόσμια αλλά όχι καθολικά, καθώς είναι πού επιλεκτικά σχετικά με ποιους κόμβους 

του παγκόσμιου αστικού δικτύου περιλαμβάνονται.

Ο σκοπός  αυτής  της  μελέτης  να  ρίξει  φως  στη  σχέση μεταξύ  των  ψηφιακών 

υποδομών  και  της  περιφερειακής  οικονομικής  ανάπτυξης.  Καθώς  παρουσιάζεται  εν 

συντομία παρακάτω, η διαμάχη για τους δύο τύπους της σχέσης που προκαλείται  που 

συναντάμε στη βιβλιογραφία.  Αποκαλύπτοντας την κατεύθυνση της αιτιότητας σε μια 

τέτοια  σχέση  ,  εκτός  της  ακαδημαϊκής  σπουδαιότητας,  μπορούμε  να  εξασφαλίσουμε 

αξιοσημείωτες  παρατηρήσεις  για  την  τοπική  και  περιφερειακή  ατζέντα.  Ενώ  μια 

σημαντική  σχέση  αιτιότητας  κατευθύνεται   από  τις  υποδομές  διαδικτύου   προς  την 

περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη μπορεί να δικαιολογηθεί ο συνυπολογισμός τέτοιων 

υποδομών σε τοπικά και περιφερειακά πολιτικά πλαίσια,  μια αντίστροφη σχέση η οποία 

μπορεί να θεωρήσει την οικονομική ανάπτυξη σαν έναν μοχλό έλξης  για τις τοπικές 

υποδομές διαδικτύου.
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2.2 ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ GRANGER

Στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος ένα ερώτημα που τίθεται είναι η αιτιώδης συ- 

νάφεια μεταξύ των μεταβλητών. Η τυπική οικονομετρική ανάλυση μπορεί να μας λέει για το 

βαθμό εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών, αυτό όμως δε σημαίνει αιτιότητα . Η αιτιώδης 

σχέση  μεταξύ  των  μεταβλητών  μπορεί  να  θεωρηθεί  δεδομένη,  υπό  την  έννοια  ότι 

υπαγορεύεται από την ανάλογη οικονομική θεωρία. Για παράδειγμα αν οι μεταβλητές είναι, 

Χ το εισόδημα και Υ οι καταναλωτικές δαπάνες, είναι εύλογο ότι οι μεταβολές στο εισόδημα 

Χ είναι  αυτές  που επηρεάζουν κατά βάση τις  καταναλωτικές  δαπάνες.  Ο έλεγχος για  τη 

διαπίστωση της αιτιότητας κατά Granger μας δίνει τη δυνατότητα να αποφανθούμε ποια από 

τις μεταβλητές Χ, Υ είναι η ερμηνευτική, σε ένα οικονομετρικό υπόδειγμα όταν αυτό δεν 

απορρέει από την οικονομική θεωρία.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Granger, θα λέμε πως η μεταβλητή Χ αιτιάζει την Y αν 

η πρόβλεψη , της Υ για μια περίοδο στο μέλλον, που προέκυψε από όλη την προ- ηγούμενη  

πληροφόρηση έχει μικρότερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα MSE (Mean Square Error) από την 

πρόβλεψη που έγινε από όλη την προηγούμενη πληροφόρηση εκτός εκείνης που αφορά τη 

μεταβλητή Χ. 

Στον ορισμό του ο Granger περιορίζεται στις αμερόληπτες προβλέψεις ελαχίστων 

τετραγώνων και χρησιμοποιεί για τη μέτρηση της ακρίβειας των προβλέψεων τη διακύ- 

μανση των λαθών πρόβλεψης μιας χρονικής περιόδου στο μέλλον . Όπως γίνεται βέβαια 

αντιληπτό,  όλη  η  προηγούμενη  πληροφόρηση  δεν  μπορεί  να  συλλεχτεί,  για  αυτό  ο 

Granger  πρότεινε  την αντικατάσταση της  με  το σύνολο της  σχετικής  πληροφόρησης. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλη η σχετική πληροφόρηση περιέχει τις πληροφορίες των 

δύο  μεταβλητών  Χ και  Υ.  Θα  λέμε  λοιπόν  πως  η  μεταβλητή  Χ  είναι  το  αίτιο  που 

προκαλεί  τις  μεταβολές  στις  τιμές  της  Y  αν  η  παρούσα  τιμή  της  τελευταίας  αυτής 

μεταβλητής μπορεί να προβλεφτεί καλύτερα, όταν θεωρήσουμε τις παρελθούσες τιμές 

της Χ και της Υ, παρά αν θεωρήσουμε μόνο τις παρελθούσες τιμές της Υ. Αυτή είναι η 

λεγόμενη απλή κατά Granger αιτιότητα. Διακρίνεται από τη  στιγμιαία κατά Granger 
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αιτιότητα  (instantaneous  causality)  σύμφωνα  με  την  οποία,  η  παρούσα  τιμή  της  Υ 

μπορεί να προβλεφτεί, αν θεωρήσουμε εκτός από τις παρελθούσες τιμές της Υ και της Χ, 

και την παρούσα τιμή της Χ, οπότε θα λέμε ότι η Χ αιτιάζει την Υ και στιγμιαία

2.3  ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

Μια εδραιωμένη παράλληλος υπάρχει στη βιβλιογραφία μεταξύ με των μεταφορών και 

των  δικτύων  ΤΠΕ  η  οποία  βοηθάει  στην  κατανόηση  της  σχέσης  ΤΠΕ  και  της 

σχετιζόμενης  οικονομικής  ανάπτυξης:  ένώ  οι  υποδομές  των  μεταφορών  μειώνουν  το 

μεταφορικό κόστος στο εμπόριο των αγαθών, οι υποδομές τηλεπικοινωνιών μειώνουν το 

συναλλακτικό κόστος των εμπορευματικών ιδεών. (Kieslik &  Kaniewska, 2004). Από 

τεχνικής πλευράς το ίντερνετ δεν είναι το μοναδικό σύστημα ομοιόμορφα διεσπαρμένο, 

άσχετα από τον πυρήνα της περιφέρειας.  (Gorman &  Malecki,  2000).  Η γεωγραφική 

τοποθεσία επηρεάζει την συνδεσιμότητα του ίντερνετ και την ταχύτητα με την οποία τα 

δεδομένα  μπορούν  να  διαβιβαστούν  και  να  ληφθούν.  Τα  τελευταία  είναι  τα 

αποτελέσματα  της  ανώμαλης   χωτοταξικής  κατανομής  των  φυσικών  υποδομών  του 

ίντερνετ  διαμέσω  των  περιοχών.  (Malecki &  Moriset,2008).  Ωστόσο  ,  οι  παραπάνω 

διαφορές στην ποιότητα της συνδεσιμότητας του ίντερνετ είναι κυρίως ορατές όχι στους 

τελικούς χρήστες αλλά στις μεγάλες εταιρίες. Για παράδειγμα, η πληθυσμιακή κάλυψη 

DSL φτάνει σχεδόν το 90% στην Ευρώπη το 2006 , ένας τύπος συνδέσεως ίντερνετ ο 

οποίος  θεωρείται  ως  ευρυζωνικός  στις  μέρες  μας.  Μια  τέτοια  σύνδεση  δύσκολα 

απογοητεύει το μέσο χρήστη. Ωστόσο , με σκοπό να τοποθετήσουμε ένα παράρτημα σε 

μια πόλη, η διεθνής  εταιρία μεταφορών (  TNC ) θα χρειαστεί  ένα διαφορετικό  τύπο 

φυσικών  υποδομών  για  να  εξασφαλίσει  την  απαιτούμενη  συνδεσιμότητα.  Για  την 

εξυπηρέτηση  τέτοιων  χρηστών  ,  μια  πόλη   χρειάζεται  να  εξυπηρετείται   από  την 

υψηλότερη  κλίμακα  των  φυσικών  υποδομών διαδικτύου  :   όχι  μόνο  τα  σπονδυλωτά 

δίκτυα χρειάζεται να έχουν  ένα κόμβο στην περιφερειακή πόλη , αλλά επιπροσθέτως η 

περιφερειακή πόλη χρειάζεται να ωφελείται από τα κατευθείαν τελικά συνδέσεις με τις 

κύριες παγκόσμιες πόλεις  Όπου η TNC   είναι συσσωρευμένη , παρέχοντας ασφάλεια, 

ταχύτητα και χαμηλές λανθάνουσες συνδέσεις. Ο Moriset (2003) Χρησιμοποιώντας σαν 

μελέτη  περίπτωσης  τη  Lyon,  και  μετά  διεξάγοντας   μια  έρευνα  σε  92  εταιρίες 

πολυμέσων, αναγνώρισε μεταξύ των άλλων παραγόντων , την αξία των εγκατεστημένων 

υποδομών  διαδικτύου   για  τις  αποφάσεις  των  θέσεων  της  εταιρίας.  Οι  Cushman & 
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Wakefield (2008) ταξινόμησαν την  ποιότητα των πόλεων σε τηλεπικοινωνίες ως τον 

τέταρτο  πιο ουσιαστικό παράγοντα για την εγκατάσταση μιας εταιρίας στη Ευρώπη., μία 

θέση  υψηλότερα  από  τις  συγκοινωνιακές  συνδέσεις.  Ο  Graham (2004,  p.140) 

υπογράμμισε την λογική της τοποθεσίας λέγοντας ότι η εστίαση της ακίνητης περιουσίας 

έχει  αλλάξει  από  ΄΄τοποθεσία,  τοποθεσία,  τοποθεσία΄΄,  σε  ‘τοποθεσία,  εύρως  ζώνης, 

τοποθεσία’  (Malecki &  Moriset,2008).  Οι  τεχνολογίες  συνδέονται  με  την  οικονομία 

(Lambooy et al.,2000; Louter,2001;Oort te al.,2003;Priemus,2007). Η συγκέντρωση των 

ψηφιακών  υποδομών  σε  συγκεκριμένες  τοποθεσίες  μπορούν  να  επηρεάσουν  την 

οικονομική  ανάπτυξη  αυτών των περιοχών,  καθώς  θα  παρέχουν  καλύτερη  πρόσβαση 

στην ψηφιακή οικονομία,  επηρεάζοντας  την  ανταγωνιστικότητα  σε   μίκρο-  και  μέσο 

επίπεδο:  διαμέσω αποτελεσματικής  επίδρασης ,  οι  υποδομές  διαδικτύου   μπορούν να 

καταλήξουν στη μείωση του κόστους στη αύξηση του εισοδήματος για τις εταιρίες ; και 

διαμέσω  της  επίδρασης  της  συνδεσιμότητας  και  την  χρηματοδότηση  των  τοπικών 

παραγόντων μπορεί να  έχει αντίκτυπο στην προσβασιμότητα και την ελκυστικότητα των 

περιοχών ( Camagni & Capello, 2005).
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Μελέτη Περιοχή/χρονολογία Κατεύθυνση της αιτιότητας
Cronin et al. (1991) USA: 1958_1988 Telecom investment ↔GDP
Cronin et al. (1993a) Pennsylvania, 

USA:1965_1991
Telecom investment↔ employment

Cronin et al. (1993b) USA: 1958_1990 Telecom investment → aggregate and 
sectoral productivity growth

Dutta (2001) 15 developing and 15 
industrialized
countries; 1960_1993

Teledensity → per capita GDP
Telephones → GDP

Chakraborty &

Nandi (2003)

12 Asian countries; 
1975_2000

Degree of privatization:
High: teledensity ↔ GDP
Low: teledensity →GDP

Cieslik & Kaniewsk

(2004)

Regional panel data,

Poland: 1989_1998
Teledensity → retail sales per worker

Shinjo & Zhang

(2004)

Japan: 38 industries

USA: 31 industries
Japan: productivity growth → ICTs 
investment
USA:  ICTs  ↔ investment__productivity 

growth
Yoo & Kwak (2004) Korea:1965_1998 Information  technology  investment  ↔ 

GDP
Beil et al. (2005) USA:1947_1996 GDP→  Telecommunications investment
Chu et al. (2005) New Zealand, 1987_2003 ICTs →GDP
Wolde-Rufael (2007) USA; 1947_1996 GDP ↔Telecommunications investment
Shiu & Lam (2008) Regional panel data, China:

1978_2004
GDP →Teledensity/penetration rateHigh
income/teledensity/penetration:
Teledensity/penetration → GDP

Πίνακας 1. Μελέτες αιτιότητας μεταξύ ICTs και οικονομικής ανάπτυξης

2.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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Για τους σκοπούς αυτής της εμπειρικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η ικανότητα 

των διεθνών σπονδυλικών συνδέσεων του Διαδικτύου για τις ευρωπαϊκές πόλεις κατά την 

περίοδο 2001-2006.

Πόλη F3A F3B Αιτιότητα
Λονδίνο 29.407*** 0.105 ευρυζωνικότητα → 

κ.κεφ. ΑΕΠ

Παρίσι 2.23*** 0.011 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Φρανκφούρτη 1.951*** 0.002 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Άμστερνταμ 0.697 0.102 Δεν υπάρχει

Στοκχόλμη 5.296*** 0.102 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Μαδρίτη 0.557 0.101 Δεν υπάρχει

Βιέννη 0 0.001 Δεν υπάρχει

Μιλάνο 0 0.047 Δεν υπάρχει

Αμβούργο 2.648*** 0,001 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Βρυξέλες 1.115 0.024 Δεν υπάρχει

Ντίσελντοφ 4.599*** 0.035 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Βαρσοβία 4.042*** 0.331 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Μπρατισλάβα 0.697 0.296 Δεν υπάρχει

Πράγα 2.509*** 0.072 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Ελσίνκι 5.853*** 0.069 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ
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Δουβλίνο 9.059*** 0.104 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Βουδαπέστη 2.091*** 0.166 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Μόναχο 1.533** 0.018 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Αθήνα 1.394 0.463 Δεν υπάρχει

Μπαρτσελόνα 0.557 0.187 Δεν υπάρχει

Λισαβόνα 0 0,67 Δεν υπάρχει

Μπρνο 0.279 2.387*** κ.κεφ. ΑΕΠ → 
ευρυζωνικότητα

Παλέρμο 0 0.273 Δεν υπάρχει

Αννόβερο 2.787*** 0,137 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Ταλίν 3.345*** 0.408 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Βουκουρέστι 0.697 0.314 Δεν υπάρχει

Λουμπλιάνα 2.23*** 0.402 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Βίλνιους 1.672** 0.606 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Ρίγα 1.951*** 0.46 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ

Λουξεμβούργο 11.846*** 0.126 ευρυζωνικότητα → 
κ.κεφ. ΑΕΠ
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Στουτκάρδη 0 0.002 Δεν υπάρχει

Ρότερνταμ 0.976 0.13 Δεν υπάρχει

Χίλντεν 0.697 0.056 Δεν υπάρχει

Ρώμη 0 0.117 Δεν υπάρχει

Βερολίνο 0 0.001 Δεν υπάρχει

Βιέλσκο-
μπλιάλα

0.139 8.249*** κ.κεφ. ΑΕΠ → 
ευρυζωνικότητα

Μάλμο 0.418 0.113 Δεν υπάρχει

Μσίδα 0.139 0.17 Δεν υπάρχει

Νυρεμβέργη 0.836 6.496*** κ.κεφ. ΑΕΠ → 
ευρυζωνικότητα

Γκέτεμποργκ 2.787*** 5.09** Αμφίδρομη

Γκραζ 1.394 11.74***

Νίκαια 0.697 0.002 Δεν υπάρχει

Τορίνο 0 5.877*** κ.κεφ. ΑΕΠ → 
ευρυζωνικότητα

Έχιγκεν 0.279 0.36 Δεν υπάρχει

Μάριμπορ 0.139 0.118 Δεν υπάρχει

Κολονία 2.23*** 9.327*** Αμφίδρομη

Πόρτσμουθ 0 14.5*** κ.κεφ. ΑΕΠ → 
ευρυζωνικότητα

Νικόσια 0.139 0.119 Δεν υπάρχει

Παρατήρηση: ***p<0.01, **p<0.05.

Το F3Α εξετάζει τη σχέση ευρυζωνικότητα → κατά κεφαλή ΑΕΠ και το Το F3Α 

εξετάζει τη σχέση ευρυζωνικότητα → κατά κεφαλή ΑΕΠ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το πρώτο συμπέρασμα το οποίο μπορεί να εξαχθεί από το παραπάνω τεστ είναι 

ότι για τις μισές από τις 48 περιοχές πόλεων που συμμετέχουν στην ανάλυση υπάρχει μια 

αιτιώδης  σχέση:  για  18  περιοχές  η  αιτιακή  σχέση  έχει  κατεύθυνση  από  την 

ευρυζωνικότητα  → κατά κεφαλή  ΑΕΠ, για  έξι  περιοχές  πόλεων  η   αιτιότητα  έχει 

κατεύθυνση από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ προς την ευρυζωνικότητα και για δύο περιοχές 

πόλεων  η  ανάλυση  προσδιόρισε  μια  αμφίδρομη  σχέση.  Τα  ευρήματα  αυτά  είναι 

σημαντικά,  δεδομένου  ότι  αποδεικνύουν  ότι,  για  τις  περισσότερες  από  τις  περιοχές 

πόλεων για τις οποίες υπάρχει μια σημαντική σχέση αιτιότητας οι παροχές υποδομών 

διαδικτύου  όπως  απεικονίζονται  στη  συσωρευμένη  ευρυζωνικότητα  σύμφωνα  με  την 

αιτιότητα κατά Granger έχει θετικές επιπτώσεις  μάλλον από ότι το κατακεφαλή ΑΕΠ  να 

έιναι ένας παράγοντας έλξης για την κατανομή των υποδομών.

Εν ολίγοις, φαίνεται ότι είναι δυσκολότερο για το νότο της Ευρώπης να εκμεταλλευτεί 

την  υποδομή  Διαδικτύου  και  να  την  χρησιμοποιήσει.  σαν  αναπτυξιακό  εργαλείο,  σε 

αντίθεση με την υψηλότερη αποδοτικότητα στην εκμετάλλευση αυτού που παρατηρείται 

στο βορρά, όπου μεταξύ άλλων, υπάρχουν διαφορές σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 

και ευημερίας, υιοθέτηση τεχνολογίας, καινοτομία και επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου 
(e.g. EC, 1999; Paci & Usai, 2000; Rodrı´guez-Pose& Tselios, 2009; Cutrini, 2010).

Σε γενικές γραμμές , οι υποδομές διαδικτύου φαίνεται να παράγουν σημαντικά 

θετικά οφέλη όσο αναφορά την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη σε μέρη όπου: Οι 

βιομηχανίες  υπηρεσιών (μη  τουριστικές)  αντιπροσωπεύουν  ένα  ζωτικό συστατικό της 

περιφερειακής  οικονομίας  και  υπάρχει  μια  συγκέντρωση  φοιτητών  πανεπιστημίου. 

Οπωσδήποτε , τα αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά και περαιτέρω μελέτη πρέπει να 

πραγματοποιηθεί με σκοπό να κατανοήσουμε το «βάθος» της απορροφητικότητας των 

παραγόντων πίσω από σε ένα ψηφιακό οικονομικό πλαίσιο
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η  γεωγραφική  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  είναι  πολύ  ενδιαφέρουσα. 

Μπορεί το σχέδιο να μην είναι τόσο ευκρινές, όμως είναι φανερό ότι υπάρχει μια ισχυρή 

σχέση αιτιότητας με κατεύθυνση από τις ψηφιακές υποδομές διαδικτύου προς το επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης. Αντιθέτως, για τις περισσότερες 

από τις περιοχές πόλεων που βρίσκονται  στο νότιο μέρος από την Ευρώπη (δηλ. την 

ιβηρική χερσόνησος και το μεσογειακό τόξο), και επίσης για μερικές από τις ανατολικές 

και  Κεντρικές Ευρωπαικές περιοχές πόλεων, δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική 

αιτιώδης σχέση μεταξύ της υποδομής Διαδικτύου και το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. 

Κατά συνέπεια, ο αναδυόμενος Βορράς –Νότος  διαχωρίζεται για το ρόλο των υποδομών 

διαδικτύου  σαν  μια  σημαντική  αιτιώδης  πρόγνωσης  της  περιφερειακής  οικονομικής 

ανάπτυξης είναι το κύριο αποτέλεσμα της έρευνας.
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Εικόνα1: Σχέση αιτιότητας μεταξύ ψηφιακών υποδομών διαδικτύου και 

περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) αποτελεί  την 

αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο και εστιάζει στην 

ανάγκη  άσκησης  πολιτικής  σε  εθνικό  και  περιφερειακό  επίπεδο.  Στόχος  είναι  «η 

διεύρυνση  των  αναπτυξιακών  δυνατοτήτων  της  χώρας,  η  επιτάχυνση  του  ρυθμού 

οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του 

μέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς». Η αναπτυξιακή στρατηγική 

της  χώρας  έχει  έντονη  περιφερειακή  διάσταση  και  αποβλέπει  στην  ενδυνάμωση  της 

ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της χώρας
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3.1  ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

.

Με  βάση  το  Σύμφωνο  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης,  το  κάθε  κράτος-μέλος 

προχώρησε στην προσαρμογή των γενικών κατευθύνσεων στα εθνικά δεδομένα με βάση 

τις ιδιαιτερότητες και τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε κράτος-μέλος. Με αυτόν τον 

τρόπο εκπονήθηκαν τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων, τα οποία εγκρίθηκαν και 

δημοσιεύθηκαν σαν Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές που συμφωνήθηκαν και 

εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στόχος του Ελληνικού Εθνικού Προγράμματος 

Μεταρρυθμίσεων  είναι  η  ενίσχυση  της  Απασχόλησης,  της  Ανάπτυξης  και  της 

Κοινωνικής Συνοχής.
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3.1.1 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006 – 2013 αποτελεί μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 

στρατηγική  για  την  αξιοποίηση των  νέων  τεχνολογιών  στη  χώρα.  Έχει  ως  στόχο  να 

ενεργοποιήσει  πολίτες  και  επιχειρήσεις  και  να  απελευθερώσει  το  δυναμικό  καθενός 

εξ’αυτών, προς όφελος όλων, σε ορατό χρονικό ορίζοντα. Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-

2013  επιδιώκει  την  ενίσχυση  των  κοινωνικών  δομών  με  πλήθος  νέων  ευκαιριών  με 

χαμηλό  κόστος  στην  παιδεία,  τον  πολιτισμό,  την  απασχόληση,  την  υγεία,  την 

επιχειρηματικότητα και αλλού.

Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται η συμβολή των ΤΠΕ στην ανταγωνιστικότητα 

των οικονομιών είτε σε αμιγώς τεχνολογικούς κλάδους, είτε δευτερογενώς σε κλάδους 

που ωφελούνται από την αξιοποίηση της πληροφορικής και της γνώσης.
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 3.1.2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι  ΤΠΕ  αποτελούν  έναν  από  τους  εννιά  θεματικούς  τομείς  του  σκέλους 

«συνεργασία»  του  7ου  Προγράμματος  –  Πλαισίου  Έρευνας  &  Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης της Ε.Ε . Το 7ο ΠΠ είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για την επίτευξη των στόχων 

της  Λισσαβόνας  με  βασικές  αρχές  του  τη  διεξαγωγή  έρευνας  αιχμής,  την  παραγωγή 

καινοτόμων  ερευνητικών  αποτελεσμάτων  καθώς  και  την  ανάδειξη  της  αριστείας  που 

διαθέτουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.
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3.1.3  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η μεγάλη έμφαση που δίνεται σε θέματα ΤΠΕ από το σύνολο των αναπτυγμένων 

χωρών οφείλεται στην ουσιαστική συμβολή της τεχνολογίας και στην επίτευξη διαρκούς 

οικονομικής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, η συμβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και επικοινωνίας εστιάζεται σε δύο σημεία:

• Στη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών μέσω

της χρήσης των ΤΠΕ και των συνακόλουθων αναδιοργανώσεων, και

• Στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών με πρακτικούς τρόπους

Η παραγωγικότητα ως κλειδί της ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασικό μέρος της 

στρατηγικής ανάπτυξης των σύγχρονων οικονομιών. Η συμβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση 

της  παραγωγικότητας  συνδέεται  με  τη δυνατότητα νέων τρόπων του «επιχειρείν»,  τη 

δημιουργία καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, την άμεση και πρακτική εφαρμογή 
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των  αποτελεσμάτων  της  τεχνολογικής  προόδου,  τη  βελτίωση  των  δεξιοτήτων  του 

εργατικού δυναμικού και τις νέες μορφές οργάνωσης,

Επιπλέον,  οι  ΤΠΕ αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο της κοινωνίας  της γνώσης και της 

βιώσιμης ανάπτυξης και συνεπώς οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη, 

αφού καθιστούν δυνατές τις κρίσιμες αλλαγές που απαιτούνται στη Δημόσια Διοίκηση 

για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

.

3.1.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το  εξωτερικό  περιβάλλον  από  το  οποίο  επηρεάζονται  οι  ΤΠΕ  στην  Ελλάδα 

διαμορφώνεται  από  το  ευρωπαϊκό  θεσμικό  πλαίσιο  και  τις  ευρωπαϊκές  και  εθνικές 

πολιτικές οι οποίες αφορούν στις αναπτυξιακές στρατηγικές στο χώρο των τεχνολογιών 

της  πληροφορικής  και  επικοινωνίας..  Οι  παράγοντες  οι  οποίοι  διαμορφώνουν  το 

εξωτερικό περιβάλλον συγκροτούνται από: 

• τη Στρατηγική της Λισσαβόνας,

• τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή,

• την Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010 για τις νέες τεχνολογίες

• το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013,

• το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

• την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006 – 2013 και

• το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
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3.1.5 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

Η  Στρατηγική  της  Λισσαβόνας  αποτελεί  μία  δέσμευση–συμφωνία  των 

Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, με σκοπό να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε έναν 

ενιαίο  στόχο.  Ο  στόχος  αυτός  είναι  να  γίνει  η  Ε.Ε.  η  ανταγωνιστικότερη  και 

δυναμικότερη οικονομία της γνώσης παγκοσμίως, μία οικονομία που θα χαρακτηρίζεται 

από ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, σεβασμό προς το περιβάλλον και πλήρη απασχόληση. 

Η  Στρατηγική  της  Λισσαβόνας  αποτυπώνει  τις  προτεραιότητες  και  προτείνει 

κατευθύνσεις  στις  οποίες  θα  πρέπει  να  κινηθούν  οι  μεταρρυθμίσεις,  σύμφωνα  με  τις 

ανάγκες και τα ειδικότερα προβλήματα του κάθε κράτους μέλους.

3.1.6 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση  του  ανανεωμένου  θεματολογίου  της  Λισσαβόνας,  τα  προγράμματα  που 

υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής θα πρέπει να επιδιώκουν τη διάθεση πόρων 

για τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες: 

1. Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις

και απασχόληση,

2. Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη, και

3. Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
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3.1.7 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ I 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη  Στρατηγική i2010  για την προώθηση 

των ΤΠΕ. Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει ως στόχο την παροχή μιας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης σε επίπεδο πολιτικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση,  η  οποία  θα  καλύπτει  το  θεσμικό  πλαίσιο  καθώς  και  την  έρευνα  και  την 

ανάπτυξη, προωθώντας την πολιτισμική διαφοροποίηση. Ειδικότερα, η στρατηγική που 

απορρέει από την Στρατηγική i2010 προσανατολίζεται σε τρείς προτεραιότητες:

1. Δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας,

2. Επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική καινοτομία για βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. , και

3. Δημιουργία μιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς που

προάγει την ποιότητα ζωής

3.2 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η βελτίωση της παραγωγικότητας καταδεικνύεται με τιμές διαρθρωτικών δεικτών 

όπως  «διείσδυση  ευρυζωνικότητας»,  «δαπάνες  για  ΤΠΕ  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ», 

«ποσοστό  κύκλου  εργασιών  επιχειρήσεων  από  ηλεκτρονικό  εμπόριο,  e-commerce», 

«ποσοστό κύκλου εργασιών επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό εμπόριο σε άλλα δίκτυα», 

«συνεισφορά  των  επενδύσεων  ΤΠΕ  στην  αύξηση  του  ΑΕΠ»  και  «συνεισφορά  της 

προστιθέμενης αξίας των ΤΠΕ στη συνολική προστιθέμενη αξία του τριτογενή τομέα», οι 

οποίοι αναλύουν και καταγράφουν τη διείσδυση των ΤΠΕ στην ελληνική οικονομία και 

κοινωνία, ενώ συγχρόνως παρέχουν σημαντικές πληροφορίες συγκριτικής αξιολόγησης. 

Ειδικότερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η συνεισφορά στην αύξηση παραγωγικότητας 

εμφανίζεται  ως  μια  από τις  7  θετικότερες  επιδράσεις  των  ΤΠΕ στην λειτουργία  των 

εταιρειών.
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Πηγή : Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2005)

Η  υιοθέτηση  των  ΤΠΕ  διαφαίνεται  να  επιδράει  θετικά  σε  επιχειρήσεις  που 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, 

ένα  μεγάλο  ποσοστό  (43%)  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  αντιλαμβάνεται  ότι  η 

ανταγωνιστική  τους  θέση  αυξάνεται  σημαντικά  με  την  υιοθέτηση  ΤΠΕ,  ενώ  η 

συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (77%) αποκρίνεται ότι η ανταγωνιστικότητα 

βελτιώνεται  με  την  υιοθέτηση  ΤΠΕ.  Ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι  οι  επιχειρήσεις  που 

δραστηριοποιούνται  στους  κλάδους των υπηρεσιών (χρηματοπιστωτικών  και  μη),  του 

τουρισμού και του λιανικού εμπορίου αντιλαμβάνονται ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις από 

την υιοθέτηση ΤΠΕ στην λειτουργία τους.

 

3.2.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

Ο  Άξονας  Προτεραιότητας  1  περιλαμβάνει  παρεμβάσεις  που  αναμένεται  να 

υποστηρίξουν τη συμβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας στις περιφέρειες 

αμιγούς στόχου σύγκλισης. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

στην  παραγωγική  διαδικασία:  επιχειρήσεις,  εργαζόμενους  και  φορείς  του  ευρύτερου 

Δημοσίου τομέα. Με γνώμονα τα παραπάνω, ο Άξονας Προτεραιότητας 1

  Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις,
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  Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση 

αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ,

  Ειδικός  Στόχος  1.3:  Ενίσχυση  της  συμβολής  του  κλάδου  των  ΤΠΕ  στην 

Ελληνική Οικονομία, και

 Ειδικός  Στόχος  1.4:  Προώθηση  της  επιχειρηματικότητας  σε  τομείς  που 

αξιοποιούν ΤΠE.

 Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία σε συνδυασμό με 

την  ανάπτυξη  επιχειρηματικών  καινοτομιών,  αποτελεί  το  κύριο  μέσο  βελτίωσης  της 

παραγωγικότητας  των επιχειρήσεων.  Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται  στην ενίσχυση της 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τις ΜΜΕ, τόσο σε ό,τι αφορά σε νέες επενδύσεις 

σε ΤΠΕ όσο και σε κίνητρα για την τόνωση της χρήσης τους. Εκτιμάται ότι σημαντικά 

οφέλη θα προέλθουν από δράσεις όπως ενδεικτικά:

• Παρεμβάσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας για νέες τεχνολογίες,
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•  Δράσεις  στοχευμένης  ανάδειξης  των  ωφελειών  των  ΤΠΕ  ανά  κλάδο  της 

οικονομίας,

•  Παρεμβάσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της

• αποδοτικότητάς τους μέσω ΤΠΕ, με μετρήσιμους στόχους,

•  Ενέργειες  διάχυσης Ευρωπαϊκών καλών επιχειρηματικών πρακτικών σε ΤΠΕ, 

Ενέργειες  διάχυσης  των  εθνικών  καλών  πρακτικών,  και  Δράσεις 

συγχρηματοδοτούμενης ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην περιφέρεια

.

Ειδικότερα,  η ανάλυση SWOT της προηγούμενης  ενότητας ανέδειξε  αδυναμία 

μικρομεσαίων, κυρίως, επιχειρήσεων για ενσωμάτωση ΤΠΕ στη λειτουργία τους. Για την 

αντιμετώπιση της συγκεκριμένης  αδυναμίας προτείνεται  η προώθηση της χρήσης των 

ΤΠΕ στις επιχειρήσεις μέσω παρεμβάσεων ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου με

εκπαιδευτικό χαρακτήρα προσβάσιμο από στελέχη επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, 

μέσω εθνικής εμβέλειας παρεμβάσεων ανάπτυξης χρήσιμων εφαρμογών επιχειρηματικού 

περιεχομένου κυρίως για ΜΜΕ (π.χ. Business Gateways), ή δράσεων επικοινωνίας και 

οδηγιών χρήσης των υφιστάμενων υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στην αξία των ΤΠΕ για 

την επιχειρηματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Προτείνεται  η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για προγράμματα κατάρτισης 

και  Δια  Βίου  μάθησης  εθνικής  εμβέλειας  για  στελέχη  ΜΜΕ,  φορέων  ή  οργανισμών 

Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού  τομέα,  για  την  απόκτηση  εξειδικευμένων  γνώσεων  που  θα 

συνδυαστεί με δράσεις ψηφιακής διάχυσης.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρμογών και προσώπων / 

πελατών τους αλλά και στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και υπηρεσιών, 

συμπληρωματικών  με  τις  εφαρμογές  και  υπηρεσίες  που  υλοποιούνται  στην  παρούσα 

προγραμματική  περίοδο,  που  θα  διευκολύνουν  τις  επιχειρήσεις  στη  διεξαγωγή 

συναλλαγών με φυσικά πρόσωπα ή και άλλες επιχειρήσεις και οι οποίες αναμένεται να 

επιδράσουν θετικά στο χρόνο απόκρισης των επιχειρήσεων στα αιτήματα των φυσικών 

προϊόντων τους. Ως τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αναφέρονται ενδεικτικά οι κλάδοι 

του  τουρισμού  και  των  μεταφορών.__  Παράλληλα προτείνονται  παρεμβάσεις  που θα 
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ενισχύσουν την ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων όπως 

για παράδειγμα δράσεις ενισχύσεων για ενσωμάτωση εφαρμογών ΤΠΕ και εξοπλισμού.

Η  συγκεκριμένη  δέσμη  παρεμβάσεων  εκτιμάται  ότι  θα  εμπεριέχει  έντονη 

περιφερειακή  διάσταση  αποσκοπώντας  στην  ενίσχυση  της  χρήσης  ΤΠΕ  στις  μικρο-

μεσαίες  επιχειρήσεις  της  περιφέρειας  οι  οποίες  επηρεάζονται  περισσότερο  από  την 

φυσική  τους  απόσταση  από  εμπορικά  κέντρα.  Παράλληλα  θα  σχεδιαστούν  δράσεις 

κατάλληλες για διαφορετικά «μεγέθη» επιχειρήσεων, δεδομένου του ιδιαίτερα μεγάλου 

πλήθους των ΠΜΕ στις  περιφέρειες  εφαρμογής του Προγράμματος  .  Η πληθυσμιακή 

αναλογία των

ΠΜΕ στις ΜΜΕ θα καθορίσει πιθανά και την κατανομή του προϋπολογισμού των 

παρεμβάσεων.  Για  την  υλοποίηση  των  παραπάνω  παρεμβάσεων  ενδέχεται  να 

χρησιμοποιηθούν συνολικές επιχορηγήσεις (Global Grants).

 Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & 
βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ

Η αποδοτικότερη λειτουργία του Δημόσιου τομέα μέσω της εισαγωγής

αποτελεσματικότερων  διαδικασιών  εξυπηρέτησης  των  επιχειρήσεων  και  των 

πολιτών  συμβάλει  σημαντικά  στην  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  και  της 

ελκυστικότητας της χώρας για επενδύσεις. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έρευνα της 

World  Bank,  “Doing  Business  2005”,  η  Ελλάδα  κατατάσσεται  στις  τελευταίες  δέκα 

θέσεις  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  σε  ό,τι  αφορά  στον  αριθμό  των  διαδικασιών  που 

σχετίζονται με την έναρξη επιχειρήσεων, το κόστος εγκατάστασής τους, τον απαιτούμενο 

χρόνο κλπ. Δράσεις που αποσκοπούν στη δραστική μείωση ορθολογικά στοχευμένων και 

επιλεγμένων τομέων δραστηριότητας / εξυπηρέτησης του Δημόσιου τομέα θα δώσουν 
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ώθηση στην ανταγωνιστικότητα. Όπως προκύπτει και από την ανάλυση SWOT, o βαθμός 

εξοικείωσης των επιχειρήσεων και των πολιτών σε ζητήματα ασφάλειας των ΤΠΕ είναι 

χαμηλός. Επομένως, εξίσου απαραίτητες είναι οι δράσεις που συμβάλλουν στη ρύθμιση 

θεσμικών ζητημάτων τα οποία καθυστερούν τη διάδοση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

(θέματα ασφάλειας όπως: ψηφιακή υπογραφή, διαχείριση και προστασία πνευματικών 

δικαιωμάτων, κανονισμοί για χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω νέων τεχνολογιών 

κινητών  επικοινωνιών  κ.λ.π.).  Συγχρόνως,  κρίνεται  αναγκαία  η  ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων εφαρμογών για προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, 

ψηφιακές υπηρεσίες των οποίων η προσφορά προτείνεται να υποστηριχθεί με τη μορφή 

«κόμβων  συναλλαγών»  (π.χ.  ηλεκτρονικοί  ή  θεματικοί  κόμβοι  για  φορολογικές 

συναλλαγές,  υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  προμηθειών,  συναλλαγές  με  ασφαλιστικούς 

φορείς, συναλλαγές με Νομαρχίες). Έμφαση θα δοθεί στην αύξηση του ποσοστού των 

βασικών  δημοσίων  υπηρεσιών  που  είναι  πλήρως  διαθέσιμες  ηλεκτρονικά,  ενώ  όπως 

ανέδειξε  και  η  ανάλυση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  (Ενότητα  1)  ως  ιδιαίτερα 

σημαντική αξιολογείται η , ηλεκτρονική διεκπεραίωση δημοσίων προμηθειών, καθώς και 

η χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων 

και  υπηρεσιών.  Στο  πλαίσιο  της  ενίσχυσης  της  αποτελεσματικότητας  της  Δημόσιας 

Διοίκησης, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία δράσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης 

εφαρμογών ΤΠΕ για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτροπή φυσικών καταστροφών. 

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις  εκτιμάται  ότι  θα αντιμετωπιστεί  σε εθνικό επίπεδο το 

πρόβλημα της αποσπασματικής χρήσης των ΤΠΕ που συναντάται ευρέως στο Δημόσιο 

τομέα.  Παράλληλα,  έντονη  αναμένεται  να  είναι  η  Περιφερειακή  διάσταση  του 

συγκεκριμένου  στόχου,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  οι  προσφερόμενες  ηλεκτρονικές 

δημόσιες  υπηρεσίες  ενδεχομένως  θα  μπορούν  να  καλύπτουν  και  τις  συναλλαγές  των 

επιχειρήσεων με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, από την ανάλυση SWOT 

έχει προκύψει η ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών προς όφελος των επιχειρήσεων. 

Για την αντιμετώπιση της παραπάνω ανάγκης σκόπιμη κρίνεται η ανάπτυξη δομών που 

θα συμβάλλουν στην απλούστευση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις δημόσιες 

υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται εθνικής εμβέλειας δομές όπως ηλεκτρονικά κέντρα 

μιας στάσης (one-stop-shops) για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, με παρεχόμενες 

υπηρεσίες  που  θα  περιλαμβάνουν  τόσο  λειτουργικά  ζητήματα  των  επιχειρήσεων 

(ηλεκτρονική οργάνωση των Επιμελητηρίων, δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης 

όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών  συναλλαγών  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  κ.α.)  όσο  και  πληροφοριακά 
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(αναζήτηση  κλαδικών  πηγών  πληροφόρησης,  πληροφόρηση σχετικά  με  προγράμματα 

χρηματοδοτήσεων, αναζήτηση στελεχών κ.α.).  Οι συγκεκριμένες δομές προτείνεται να 

αναπτυχθούν καλύπτοντας θεματικούς επιχειρησιακά τομείς, όπως:

1. Επιχειρηματικότητα

2. Διοικητικές Υπηρεσίες

3. Δικαιοσύνη

4. Οικονομικά

5. Παιδεία

6. Κοινωνική Ασφάλιση

7. Υγεία

8. Τουρισμός

9. Κυβερνητικό portal

Τέλος, στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών 

του  Δημοσίου  τομέα προτείνεται  να  αναπτυχθούν  παρεμβάσεις  που  θα  αξιοποιήσουν 

συνέργιες  με  το  Ε.Π.  «Βελτίωση  Διοικητικής  Ικανότητας  της  Δημόσιας  Διοίκησης». 

Αναλυτικότερα, ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας προτείνεται να περιλαμβάνει 

παρεμβάσεις ανάπτυξης εφαρμογών και υποδομών ΤΠΕ που θα συμπληρώνουν και θα 

υποστηρίζουν  τις  παρεμβάσεις  ανασχεδιασμού  διαδικασιών  Δημοσίου  τομέα  που  θα 

συμπεριληφθούν στο Ε.Π. «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης».

Τέλος, στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών 

του  Δημοσίου  τομέα προτείνεται  να  αναπτυχθούν  παρεμβάσεις  που  θα  αξιοποιήσουν 

συνέργιες με το Ε.Π. «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Ικανότητας της 

Δημόσιας  Διοίκησης».  Διοίκησης».  Αναλυτικότερα,  ο  συγκεκριμένος  Άξονας 

Προτεραιότητας  προτείνεται  να περιλαμβάνει  παρεμβάσεις  ανάπτυξης  εφαρμογών και 

υποδομών  ΤΠΕ  που  θα  συμπληρώνουν  και  θα  υποστηρίζουν  τις  παρεμβάσεις 

ανασχεδιασμού  διαδικασιών  Δημοσίου  τομέα  που  θα  συμπεριληφθούν  στο  Ε.Π. 

«Βελτίωση Διοικητικής
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 Ειδικός  Στόχος  1.3:  Ενίσχυση  της  συμβολής  του  κλάδου  των  ΤΠΕ  στην 

Ελληνική Οικονομία

Για την επίτευξη του Ειδικού Στόχου 1.3 «Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου 

των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία» προτείνονται  παρεμβάσεις  που αφορούν κυρίως 

στη  δημιουργία  και  ενημέρωση  ψηφιακού  περιεχομένου  για  προγράμματα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων σε ΤΠΕ (προγράμματα επιχειρηματικότητας σε ΤΠΕ, εφαρμογές ΤΠΕ στις 

επιχειρήσεις).  Τα  προγράμματα  αναμένεται  να  αναπτυχθούν  από  πανεπιστήμια  και 

επιχειρήσεις  ΤΠΕ,  από  κοινού  ενισχύοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  και  τη  μεταφορά 

τεχνογνωσίας μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου. Με την αξιοποίηση 

μιας  κρίσιμης  μάζας  επιστημονικού  και  εργατικού  δυναμικού  που  είναι  σε  θέση  να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
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προϋποθέσεις και βάσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σχετικών με ΤΠΕ τόσο 

από το Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα,  προτείνεται  και  η  ανάπτυξη  ψηφιακών  μηχανισμών  εθνικής 

εμβέλειας για τη συντονισμένη προώθηση και προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων του 

κλάδου ΤΠΕ στο εξωτερικό. Στις δομές αυτές αναμένεται να συμμετέχουν φορείς του 

ευρύτερου Δημοσίου τομέα, εξαγωγικοί φορείς αλλά και φορείς του Ιδιωτικού τομέα. Για 

την υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν συνολικές 

επιχορηγήσεις (Global Grants).

 Ειδικός  Στόχος  1.4:  Προώθηση  της  επιχειρηματικότητας  σε  τομείς  που 

αξιοποιούν ΤΠE

Η ανάληψη επιχειρηματικής  δράσης  σε  τομείς  που  αξιοποιούν  ΤΠΕ αποτελεί 

σημαντική παράμετρο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω χρήσης ΤΠΕ. Από 

την  ανάλυση  SWOT  προκύπτει  ότι  η  αποστροφή  προς  το  επιχειρηματικό  ρίσκο,  η 

επικέντρωση κυρίως στην κατανάλωση ΤΠΕ και όχι τόσο στην παραγωγή και σχεδιασμό 

εγχώριων  ανταγωνιστικών  προϊόντων  σε  πρωτογενές  επίπεδο,  η  κυριαρχία  μη 

καινοτομικών επιχειρηματικών μοντέλων και η γραφειοκρατία αποτελούν ανασταλτικούς 

παράγοντες σε θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας. Συνεπώς, οι σχεδιαζόμενες 

παρεμβάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα δημιουργώντας 

τις κατάλληλες συνθήκες για ανάληψη επιχειρηματικής δράσης στον κλάδο ΤΠΕ.
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Προτείνεται  η  ανάπτυξη  εφαρμογών  για  την  προβολή  και  προώθηση 

επιτυχημένων παραδειγμάτων επιχειρηματικότητας, την ενημέρωση επιχειρηματιών για 

τις διαδικασίες έναρξης, λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, όπως και η ανάπτυξη 

δομών  ενεργούς  στήριξης  της  επιχειρηματικότητας  μέσω  της  αξιοποίησης 

επιχειρηματικών ιδεών σε θέματα ΤΠΕ, εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων, βασικής 

χρηματοδότησης, κατευθύνσεων επέκτασης των επιχειρηματικών ιδεών και διοικητικής 

υποστήριξης (π.χ. δημιουργία portals, ηλεκτρονικά one-stop shops, εφαρμογών διάθεσης 

ψηφιακού περιεχομένου, προϊόντων και help desks). Ενδεικτικά αναφέρονται εφαρμογές 

που θα ενημερώνουν τις επιχειρήσεις σχετικά με διαθέσιμες ενισχύσεις, οργανωμένες σε 

κατηγορίες ενδιαφέροντος, για παράδειγμα Επιχειρησιακά Προγράμματα, ενισχύσεις από 

ΕΟΜΜΕΧ,  κλπ,  που  θα  δραστηριοποιούνται  ως  ηλεκτρονική  γέφυρα  οικονομικών 

συναλλαγών  μεταξύ  δημοσίου  τομέα,  επιχειρήσεων  και  τραπεζών,  θα  παρέχουν 

πληροφορίες  σχετικά  με  τις  διαδικασίες  ελεγκτικού  φορολογικού  μηχανισμού  και 

σχετικά FAQs και θα ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών του δημοσίου 

τομέα, π.χ. συναλλαγές με ΙΚΑ, κλπ προς όφελος των επιχειρήσεων.

Ειδικότερη  έμφαση  αναμένεται  να  δοθεί  στην  χρησιμοποίηση  συγκεκριμένων 

εργαλείων  για  τη  χρηματοδότηση  νεοσύστατων  επιχειρήσεων  (start-ups)  που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ ή και που αξιοποιούν ΤΠΕ. Για την ανάπτυξη 

κινήτρων  για  τη  δημιουργία  των  προαναφερθέντων  επιχειρηματικών  σχημάτων, 

προτείνεται  η  ανάπτυξη  εγγυοδοτικών  /  χρηματοδοτικών  μηχανισμών  για  ΜΜΕ που 

δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  των  ΤΠΕ  (π.χ.  χρηματοδοτικά  εργαλεία  τύπου 

JEREMIE),  καθώς  και  η  χρήση  venture  capital  για  τη  χρηματοδότηση  μεγαλύτερων 

επενδυτικών  σχεδίων.  Για  την  υλοποίηση  των  παραπάνω παρεμβάσεων  ενδέχεται  να 

χρησιμοποιηθούν συνολικές επιχορηγήσεις (Global Grants).
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Διάγραμμα 1. Συνεισφορά των Επενδύσεων ΤΠΕ στην Αύξηση του ΑΕΠ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Τα τελευταία  χρόνια,  η ηλεκτρονική  διακυβέρνηση αποτελεί  πλέον παγκόσμια 

πραγματικότητα.  Αποτελεί  πλέον,  τόσο  σε  τοπικό  όσο  και  σε  διεθνή  επίπεδο γενικό 

διαχειριστεί  σε  όλα  τα  επίπεδα  που  εφαρμόζονται  δημόσιες  υπηρεσίες  και 
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παρουσιάζονται  online δίκτυα στους εσωτερικούς οργανισμούς. Η στροφή των χωρών 

προς  την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση ήταν αναγκαία  για  τη  διοικητική  μεταρρύθμιση 

(Dada,  D,  2006  )  .Στις  περισσότερες  χώρες  παγκοσμίως  υπάρχει  έντονη  ανάγκη  για 

μείωση των εξόδων, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αύξηση της διαφάνειας και 

αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση (Sarantis,  D,  and Askounis D, 

2010).

Παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:

 Η ανάπτυξη των ΤΠΕ

Η  γρήγορη  ανάπτυξη  των  ΤΠΕ  αποτελεί  τον  σημαντικότερο  παράγοντα  που 

συνέβαλε στην ανάπτυξη των νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών από τη δημόσια 

διοίκηση και ιδιαίτερα η ανάπτυξη του ίντερνετ, καθώς μέσω της εφαρμογής αυτής 

γίνεται πραγματικότητα η πολύ γρήγορη επικοινωνία των πολιτών μεταξύ τους, με 

επιχειρήσεις αλλά και με δημόσιους οργανισμούς και κυρίως με πολύ χαμηλό κόστος.

 Η ανάγκη νέων μορφών οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης

Οι σημερινές δημόσιες διοικήσεις των κρατών έχουν να αντιμετωπίσουν ολοένα και 

περισσότερα κοινωνικά προβλήματα αλλά και θέματα τα οποία προκύπτουν από τους 

ταχείς ρυθμούς της παγκοσμιοποίησης των οικονομιών (Torres et al,2005).Ιδιαίτερα 

στις  χώρες  που  παρατηρείται  υψηλό  επίπεδο  δημοσίων  δαπανών  διακρίνουμε 

αναποτελεσματική παροχή δημοσίων υπηρεσιών και αυτό οφείλεται συνήθως στην 

κακή διοίκηση, σε καθυστερήσεις, στη διαφθορά, σε κακή οργάνωση και σε ελλιπή 

προσόντα των δημοσίων υπαλλήλων.  (Gant,  j.P,2002).  Η ανάγκη για μείωση των 

κρατικών  δαπανών ώθησε τη δημόσια διοίκηση στο μετασχηματισμό  των παλιών 

μοντέλων δημόσιας διοίκησης σε νέα μοντέλα οργάνωσης όπου με λιγότερου πόρους 

θα μπορούν να παρέχουν στους πολίτες βελτιωμένες υπηρεσίες.

 Η ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Η δυσαρέσκεια των πολιτών από τον πολιτικό κόσμο αλλά κυρίως από τον τρόπο 

λειτουργίας του δημοσίου τομέα, μείωσε τη συμμετοχή τους στη δημοκρατία και στα 

κοινά.  Κατά  γενική  ομολογία  τα  σύγχρονα  δημοκρατικά  μοντέλα  θεωρήθηκαν 

αναποτελεσματικά.  Έτσι  λοιπόν  και  με  τη  χρήση  των  ΤΠΕ.  Οι  φορείς  δημόσιας 
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διοίκησης προσπάθησαν να βελτιώσουν τη δημόσια διοίκηση αλλά και να αυξήσουν 

το  ενδιαφέρον  των  πολιτών  για  τα  πολιτικά  θέματα  μέσω  της  ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (e-democracy)

 

 Η άποψη ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να γίνει το ίδιο αποτελεσματικός με 

τον ιδιωτικές αγορές

Η  αναζωπύρωση  των  νεοφιλελεύθερων  ιδεών  οι  οποίες  δίνουν  έμφαση  στην 

αποδοτικότητα του ανταγωνισμού της αγοράς, θέλει τη δημόσια διοίκηση να μοιάζει 

με εκείνη των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν γίνεται έντονη η ανάγκη για αλλαγή των 

μοντέλων οργάνωσης που χαρακτηρίζονται  από έντονη γραφειοκρατία.  Τα στοιχεί 

του νέου μοντέλου οργάνωσης πρέπει να είναι:

• Η διαφάνεια και η ανοιχτή πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες

• Η αποδοτικότητα

• Η αποτελεσματικότητα

• Η ποιότητα υπηρεσιών

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικά των επιτυχημένων δομών οργάνωσης 

των επιχειρήσεων τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι κρατικοί φορείς στα πλαίσια της 

ηλεκτρονική  διακυβέρνησης.  Μέσα  στα  πλαίσια  των  μεταρρυθμίσεων  του  μοντέλου 

οργάνωσης και λειτουργίας του δημόσιου τομέα αλλάζουν οι σχέσεις πολιτών-δημοσίου 

τομέα.  Ο  πολίτης  πλέον  θεωρείται  «πελάτης»  του  κράτους  και  έχει  την  ανάλογη 

αντιμετώπιση (Stamoulis, D, et al, 2001 )

4.1 Ν.3979 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στις  24  Μαΐου  2011  ψηφίστηκε  στη  Βουλή  ο  Νόμος  -  Πλαίσιο  για  την 

Hλεκτρονική Διακυβέρνηση. Ο νόμος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου για 

πρώτη φορά οργανώνεται και απλοποιείται η σχέση της Δημόσιας Διοίκησης με τους 
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πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις  χρησιμοποιώντας  τις  Νέες  Τεχνολογίες  και  την 

Πληροφορική.

Ο  Νόμος  3979  αποτελεί  το  βασικό  εργαλείο  για  την  αναδιάρθρωση  και  τον 

εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Η πλήρης εφαρμογή του στις δημόσιες Υπηρεσίες και στους Φορείς πρόκειται να 

αλλάξει ριζικά τον Κρατικό τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας καθώς 

και την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των Φορέων του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, θα 

αλλάξει  ριζικά  η  δυνατότητα  των  πολιτών  και  των  νομικών  προσώπων  να 

εξυπηρετούνται  με  Τεχνολογίες  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ),  το  οποίο 

σημαίνει αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοπιστία, διαφάνεια, 

ασφάλεια, ταχύτητα και οικονομία στις συναλλαγές. Από την εφαρμογή του νόμου θα 

προκύψει σημαντικό όφελος κυρίως από την κατάργηση χειρόγραφων διαδικασιών που 

απαιτούν  προσωπική  επαφή  των  ενδιαφερόμενων  με  τη  Δημόσια  Διοίκηση  και  την 

αντικατάσταση  τους  από  αυτοματοποιημένες  ηλεκτρονικές  διαδικασίες,  μειώνοντας 

σημαντικά το διοικητικό κόστος που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά και 

το διοικητικό βάρος που επιβαρύνει πολίτες και επιχειρήσεις.

Ο Νόμος σε συνδυασμό με τον Οδικό Χάρτη εφαρμογής του αποτελούν εργαλεία 

με τα οποία μπορεί να υποστηριχθεί και να εφαρμοστεί ο συνολικός σχεδιασμός για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Για την υποστήριξη εφαρμογής του Νόμου έχει εκπονηθεί από τον  Ιούλιο του 

2011 το επιχειρησιακό σχέδιο που παράλληλα συνιστά και τον οδικό χάρτη, βάσει του 

οποίου  οι  Φορείς  μπορούν  να  κινηθούν  για  την  απλοποίηση  και  ηλεκτρονικοποίηση 

Υπηρεσιών  και  την  επίτευξη  αποτελεσμάτων  σε  βραχυπρόθεσμο  επίπεδο  (κυλιόμενα 

τρίμηνα).

4.2 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

O ρόλος της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ήταν η παροχή πλατφόρμας 

συνεργασίας  για την  παρακολούθηση καθώς  και  η  υποβολή προτάσεων όταν υπήρχε 
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σχετικό  αίτημα  από  το  αρμόδιο  Υπουργείο.  Σε  συσκέψεις  όλων  των  συναρμοδίων 

στελεχών  με  τον  Πρωθυπουργό,  το  Νοέμβριο  του  2009  διαμορφώθηκε  η  παρακάτω 

ατζέντα  για  την  υλοποίηση  μεγάλων  δράσεων  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες στόχο είχαν και έχουν να βοηθήσουν το δημόσιο τομέα, 

να  καταπολεμήσουν  τη  φοροδιαφυγή,  να  ελέγξουν  αποτελεσματικά  τις  δαπάνες,  να 

εξορθολογίσουν  το  δημόσιο  τομέα,  να  διαχειριστούν  αποτελεσματικά  το  ανθρώπινο 

δυναμικό του, να δημιουργήσουν νέες υποδομές στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, καθώς 

και να ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να προβάλουν αποτελεσματικά το 

τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Κεντρικές Δράσεις

1. Ηλεκτρονικές Προμήθειες - Θεσμικό Πλαίσιο Προμηθειών

2. Αγορά Καυσίμων - Ηλεκτρονική Διαχείριση Διακίνησης

3. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

4. Ενιαία Αρχή Μισθοδοσίας και Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων

5. Παραγωγική Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων

6. Κάρτα Πολίτη

7. Online Παρακολούθηση Προϋπολογισμού

8. Γεωδεδομένα και Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

9. Εθνικά Μητρώα

10. Εθνική Υπηρεσία Ταυτοποίησης και Αυθεντικοποίησης

11. Ευρυζωνικότητα, Εθνικό Δίκτυο FFTH

12. Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης – Σύζευξις ΙΙ

13. Υπολογιστικές Υποδομές (Cloud computing)

14. Σχολείο, Πανεπιστήμιο της Γνώσης

15. Πολιτιστικό – Τουριστικό Περιεχόμενο

16. Περιουσία Δημοσίου - Περουσιολόγιο

17. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Φορολογική Δικαιοσύνη

18. e-Καλλικράτης

19. Δημιουργία – Έναρξη επιχείρησης σε ένα βήμα

20. Ψηφιακή Δικαιοσύνη

2 Αξιοποίηση έργων Γ ΚΠΣ

23. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
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24. Σύστημα διαχείρισης αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων1. Ανοιχτά 

Δημόσια Δεδομένα

4.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Αξιοποιώντας  υπάρχουσες  υποδομές  και  ανθρώπινο δυναμικό  μπορεί  να δοθεί 

προτεραιότητα σε μια σειρά σημαντικών δράσεων.

 Άμεση αξιοποίηση των δικτύων στελεχών που έχουν σχηματιστεί, όπως οι 

ΟΔΕ  του  Δι@ύγεια,  οι  ΟΔΕ  για  την  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση,  οι 

Ομάδες των ΚΟΣΕ, μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων 

και στην υλοποίηση δράσεων υψηλής προτεραιότητας.

 Άμεση εξειδίκευση του Νόμου 3979 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

– με τη σύνταξη των απαραίτητων κανονιστικών πράξεων - ώστε να δοθεί 

η  δυνατότητα  μέσα  από  ένα  συνεκτικό  θεσμικό  πλαίσιο  για  την 

Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  να  υλοποιούνται  αποκεντρωμένα 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

 Φοροδιαφυγή/Εισφοροδιαφυγή,  Με σύγχρονες τεχνικές (data mining και 

έξυπνους  αλγόριθμους),  μπορούν  να  εντοπιστούν  και  να  υπολογιστούν 

μεγέθη, όπως το φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου από την 

κατανάλωση ρεύματος, νερού και τηλεφώνου, κτλ.

 Λαθρεμπόριο  Καυσίμων,  μπορούμε  να  αξιοποιήσουμε  ενδεικτικά  τους 

ψηφιακούς ταχογράφους για τον έλεγχο των κινήσεων των βυτιοφόρων, 

γιατί όλα τα καύσιμα διακινούνται με βυτιοφόρα

 Συνταγογράφηση,  αξιοποίηση υπαρχόντων λύσεων, για να δούμε άμεσο 

όφελος, έως να ολοκληρωθούν οι μεγάλοι διαγωνισμοί. 

 Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες αξιοποιώντας πλατφόρμες και υπηρεσίες από 

τον  ιδιωτικό  τομέα  και  τεκμηρίωση  και  διάδοση  της  διαδικασίας  για 

Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (με τη δημιουργία οδηγιών-toolkits και τη 

σύνταξη εγκύκλιων).

  Παρακολούθηση  εκτέλεσης  προϋπολογισμού,  αξιοποίηση  όλων  των 

λύσεων που προσφέρουν τα υπάρχοντα συστήματα για να γνωρίζουμε σε 

πραγματικό χρόνο που δαπανάται τι, από ποιόν και γιατί.
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 Αξιοποίηση  των  εφαρμογών  που  έχουν  αναπτυχθεί  ως  μοχλού 

εξοικονόμησης  πόρων  και  μείωσης  κόστους  .  Για  παράδειγμα  το 

πρόγραμμα  Δι@υγεια  μπορεί  να  παρέχει  την  ηλεκτρονική  διακίνηση 

δημόσιων  εγγράφων (π.χ  εγκυκλίων)  ελαχιστοποιώντας  την  ανάγκη  μη 

ψηφιακής  αποστολής  /  αποστολής  με  τρόπους  όπως  το  ταχυδρομείο. 

Επίσης η Διασύνδεση Μητρώου μισθοδοτούμενων του δημοσίου με την 

ενιαία αρχή πληρωμών θα έχει  ως αποτέλεσμα καλύτερα δεδομένα και 

έλεγχο για τις ανάγκες πληρωμών του δημοσίου.

 Άμεση λειτουργία του Προγράμματος ΑΓΟΡΑ  για τον καλύτερο έλεγχο 

των  δημόσιων  συμβάσεων,  για  την  παρακολούθηση  και  της  ροής  του 

προϋπολογισμού  σε  τελικό  στάδιο(με  την  ενοποίηση  του  συστήματος 

μητρώου  δεσμεύσεων  του  ΓΛΚ).  Η  Αγορά  θα  λειτουργήσει  ως  ένα 

εργαλείο  για  τη  διαμόρφωση  πολιτικών  και  τακτικών  συνάθροισης 

ζήτησης σε ομοειδή προϊόντα και υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δημόσιος 

τομέας.

 Ενιαία βάση ακίνητης κρατικής περιουσίας για  την καλύτερο έλεγχο και 

αποτίμηση και εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας. Η ιδέα του asset 

management μπορεί στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

 Προώθηση και ανάδειξη κυβερνητικού έργου με διαδραστικό τρόπο στο 

διαδίκτυο και σε κοινωνικά δίκτυα χωρίς να καταφεύγουμε στην εύκολη 

λύση  το  facebook  και  το  twitter  να  χρησιμοποιούνται  ως  πίνακες 

ανακοινώσεων.

.
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4.4 ΔΟΜΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Προτείνεται  η  σύσταση  μονάδας  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και  Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ευρυζωνικότητας,  η οποία θα λειτουργεί 

στο  Γραφείο  του  Πρωθυπουργού,  με  αρμοδιότητα  να  σχεδιάζει  και  να  εισηγείται 

πολιτικές,  στρατηγικές  αλλά  και  συγκεκριμένες  οριζόντιες  δράσεις  για  θέματα 

Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ΤΠΕ  και  Ευρυζωνικότητας.  Η  λειτουργία  αυτής  της 

μονάδας είναι αναγκαία με βάση την εμπειρία μας κυρίως για να υπάρχει ουσιαστικός 

συντονισμός  από  το  γραφείο  του  πρωθυπουργού  και  να  μην  αναλώνονται  πολύτιμοι 

πόροι  στην  εξυπηρέτηση  επιμέρους  μικρό-συμφερόντων  ορισμένων  στελεχών  της 

δημόσιας διοίκησης ή λίγων εταιρειών που έχουν ή επιθυμούν να αναλάβουν έργα, αυτή 

η  κατάσταση  ανατρέπεται  μόνο  με  συντονισμένες  κεντρικές  παρεμβάσεις  υπό  την 

εποπτεία  του  Πρωθυπουργού  που  δίνουν  προτεραιότητα  σε  κάθε  περίοδο  στα  πιο 

σημαντικά θέματα με βάση τον κυβερνητικό προγραμματισμό.

Η προτεινόμενη μονάδα, θα μπορεί να συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία 

και  την  Επιτροπή  Πληροφορικής  για  την  υλοποίηση  πολιτικών,  στρατηγικών  και 

δράσεων σε  αυτά τα  θέματα  και  να  συνεισφέρει  στην παρακολούθηση  των δράσεων 

αυτών των οποίων η προτεραιότητα και σημαντικότητα απορρέει από τον κυβερνητικό 

προγραμματισμό.  Παράλληλα,  θα  παρέχει  συμβουλευτική  υποστήριξη  σε  σχετικές 

δράσεις,  οι  οποίες  οργανώνονται  στο  πλαίσιο  του  Γραφείου  του  Πρωθυπουργού.  Η 

Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΤΠΕ και Ευρυζωνικότητας μέσα από ανοιχτές 

διαδικασίες θα αξιοποιεί στελέχη του Δημόσιου Τομέα και εθελοντικά εμπειρογνώμονες 

και δίκτυα συνεργατών. Ο τρόπος λειτουργίας της Μονάδας προτείνεται να είναι ο εξής: 

για κάθε δράση θα αξιοποιεί  στέλεχος του Δημόσιου Τομέα ή μέλος του ανθρώπινου 

δικτύου,  το  οποίο  και  θα  ορίζει  υπεύθυνο  έργου(project  manager).  Ο υπεύθυνος  της 

δράσης θα πλαισιώνεται από ολιγομελή ομάδα συνεργατών για να φέρουν σε πέρας το 

συγκεκριμένο  έργο.  Όλοι  οι  συνεργάτες  επιλέγονται  μετά  από  ανοιχτή  πρόσκληση 

εκδήλωσης  ενδιαφέροντος.  Η  Μονάδα  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ΤΠΕ  και 

Ευρυζωνικότητας θα υποβάλλει επιχειρησιακό σχέδιο σε επίπεδο τριμήνου, το οποίο θα 

περιλαμβάνει  χρονοδιάγραμμα  για  το  σύνολο  των  προτεινόμενων  ενεργειών  της.  Σε 

μηνιαία βάση θα υποβάλλεται απολογισμός των ενεργειών.
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4.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

● Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

● Διαφάνειας μέσα από την χρήση των ΤΠΕ

● Συμμετοχής και Διαβούλευσης

● Κοινωνικών Δικτύων 

● Λογισμικού για την οργάνωση/διαχείριση/διάθεση δημοσίων δεδομένων

● Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Η/Υ

●  Ανάπτυξης  ψηφιακής κουλτούρας και  δεξιοτήτων σε στελέχη της Δημόσιας 

Δημόσιας  Διοίκησης  Επίσης,  προτείνεται  να  συσταθεί  Επιτροπή  διεθνούς  κύρους 

Ελλήνων και ξένων Εμπειρογνωμόνων (χωρίς αμοιβή) για την επεξεργασία στρατηγικών 

για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

με μέλη από την ακαδημαϊκή κοινότητα, το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η επιτροπή αυτή 

θα λειτουργήσει ως δεξαμενή σκέψης και σύνδεσης των στρατηγικών επιλογών με την 

διεθνή εμπειρία και θα συνεργάζεται με την Επιτροπή Πληροφορικής.
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4.5 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το κόστος  κάθε  δράσης  αποτελείται  από το  κόστος  υποδομών και  το  κόστος 

στελεχιακού δυναμικού που συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης. 

Με την εμπειρία από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο διάστημα των 2 ετών από την 

Ομάδα  ΗΔ,  το  πιο  βασικό  συμπέρασμα  είναι  ότι  για  την  προμήθεια  υποδομών  και 

υπηρεσιών  απαιτούνται  τουλάχιστον  18  μήνες  διαγωνιστικών  διαδικασιών,  άρα 

απαιτείται  έγκαιρος  προγραμματισμός  ώστε  να  μην  υπάρχει  καθυστέρηση  στην 

υλοποίηση τους Μεθοδολογία κοστολόγησης υποδομών (opengov private cloud)

 Μεθοδολογία κοστολόγησης υποδομών (opengov private cloud)
Για τον υπολογισμό του κόστους των υποδομών έχουν ληφθεί υπόψη ενδεικτικά 

κόστη  για  υπολογιστικές  υπηρεσίες  στην  Ευρώπη  καθώς  και  ενδεικτικά  κόστη  των 

αντίστοιχων  υπηρεσιών  στην  Ελλάδα.  Για  τη  μέτρηση  του  κόστους  υπηρεσιών 

σχεδιασμού  και  ανάπτυξης  λογισμικού  έχει  υπολογισθεί  μέσο  κόστος  ανθρωπομήνα 

3.000€.  Από  την  παρακάτω  κοστολόγηση  προκύπτει  ότι  με  την  προσέγγιση  που 

ακολουθήσαμε  όλα  τα  έργα  που  υλοποιήσαμε,  εάν  συνυπολογίσουμε  όλα  τα  κόστη, 

κόστισαν το 5%-10% του τυπικού προϋπολογισμού τους, κυρίως για τέσσερις λόγους:

1. γιατί αξιοποιήσαμε υπάρχουσες υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό

2. γιατί τα σχεδιάσαμε να καλύπτουν το πολύ το 80% των απαιτήσεων

3. γιατί κάναμε κοινή χρήση πόρων (υπολογιστικών & στελεχών) σε όλα τα έργα

4. γιατί οι χρήστες συμμετείχαν σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης

Κόστος Υποδομών

Σύνολο εξυπηρετητών(servers): 20

● Σύνολο εικονικών εξυπηρετητών(virtual servers): 144

Σύνολο υποδομών: servers & virtual servers: 164

● Κόστος υποστήριξης: διαχείριση συστημάτων 100€/server, συνολικά 16.400€  

/μήνα
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Από τις υποδομές προκύπτει όφελος 39.628 το μήνα, για την περίοδο Οκτώβριος 

2009-  Απρίλιος  2012  το  όφελος  είναι  πάνω  από  1.000.000€,  εάν  προστεθεί  και  η 

διαχείριση των συστημάτων το συνολικό όφελος είνα ι πάνω από 1.500.000€ .
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ΣYΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι  οικονομικές  επιδόσεις  έχουν  γίνει  αντικείμενο  μελέτης  στην  περιοχή  των 

πληροφοριακών  συστημάτων  με  συνεισφορές  από  ερευνητές  πληροφοριακών 

συστημάτων,  επιστήμονες του μάνατζμεντ και  οικονομολόγους.  Ο χώρος της έρευνας 

έχει αυξηθεί το λιγότερο από μια δωδεκάδα μελέτες τη δεκαετία του 80 ‘ και πάνω από 

πενήντα  μελέτες  τη  δεκαετία  του  90’.Η  έρευνα  για  τις  επιδράσεις  είναι  περίπλοκη, 

συμπεριλαμβάνοντας  έναν  αριθμό  από  εργαλεία  ανάλυσης,  μελετώντας  μια  ποικιλία 

εταιριών,  βιομηχανιών  και  χωρών.  Διαφορετικές  μελέτες  κάποιες  φορές  έρχονται  σε 

αντικρουόμενα συμπεράσματα και οι ερευνητές έχουν διαφορετικές ερμηνείες για το τι 

σημαίνουν τα δεδομένα. Αυτό που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό σε αυτές τις μελέτες είναι 

ότι  ενώ οι  πρώιμες  μελέτες  ήταν αναποτελεσματικές,  οι  πιο  πρόσφατες  έχουν  δείξει 

αξιοσημείωτη  σύγκλιση.  Πίσω  από  την  περιπλοκότητα  του  χώρου,  τρία  θεμελιώδη 

συμπεράσματα αναδύονται ξεκάθαρα:

Κατ’ αρχάς το παράδοξο της παραγωγικότητας όπως αρχικά δηλώθηκε από τον 

Robert Solow (1987), έχει μπεί στο περιθώριο. Ένας αριθμός σημαντικών μελετών έχει 

τεκμηριώσει  τον  αντίκτυπο  της  επένδυσης  ΤΠΕ  πάνω  στην  παραγωγικότητα  των 

εταιριών,  των  βιομηχανιών  και   των  χωρών,  που  δείχνουν  ότι  οι  υπολογιστές,  στην 

πραγματικότητα, παρουσιάζονται στις στατιστικές παραγωγικότητας.

Δεύτερον, ενώ η οναμαζόμενη «νέα-οικονομία» και τα αποτελέσματα των ΤΠΕ, 

αιχμαλωτίζουν  την  προσοχή  των  μέσων μαζικής  ενημέρωσης  στα  τέλη  του  1990,  οι 

επενδύσεις σε ΤΠΕ στην πραγματικότητα έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα για πάνω 

από τρείς δεκαετίες.

Τρίτον, το πιο σημαντικό για τις εταιρίες, αν και οι επενδύσεις σε ΤΠΕ αυξάνουν 

το μέσο όρο, υπάρχει μια ευρεία εκτέλεση μεταξύ διαφορετικών εταιριών, με κάποιες να 

τα καταφέρνουν καλύτερα από κάποιες άλλες. Κάποιες από αυτές τις διαφορές μπορούν 

να εξηγηθούν από τις διαφορές ιδιοσυγκρασίας των εταιριών οι οποίες καταλήγουν σε 

διαφορετικές  ευκαιρίες  να  απασχολήσουν  τις  ΤΠΕ  παραγωγικά.  Αντίθετα,  υπάρχει 

ισχυρή απόδειξη  ότι  στο οργανωτικό κεφάλαιο  διαμέσω πρακτικών  διαχείρισης  όπως 

στην  αποκεντρωμένη  λήψη  αποφάσεων,  στην  εκπαίδευση  του  προσωπικού  και  στην 

επιχειρηματική  διαδικασία  ανασυγκρότησης  υπάρχει  μια  σημαντική  επίδραση  στα 

αποτελέσματα  από τις επενδύσεις σε ΤΠΕ. Η αξία των επενδύσεων σε ΤΠΕ πρέπει να 
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εξεταστεί σε σχέση με τέτοιο οργανωτικό κεφάλαιο, καθώς τα δύο είναι συνιφασμένα. Οι 

ΤΠΕ δεν είναι απλά ένα εργαλείο για αυτοματοποιημένη υπάρχουσα διαδικασία, αλλά 

είναι  περισσότερο σημαντικές  λογω του ότι  επιτρέπουν τις  οργανωτικές  αλλαγές που 

μπορούν να οδηγήσουν σε παραγωγικά οφέλη.
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