
Βελτίωση 
Ανταγωνιστικού 
Περιβάλλοντος 
Ευρυζωνικής Αγοράς

Δράσεις:
1. Άμεσου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση: 2008) π.χ.:
 • Ρυθμιστικό πλαίσιοVoIP
 • Ποιότητα Υπηρεσιών
 • Δικαιώματα Ψηφιακού Περιεχομένου

2. Μεσοπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2010) π.χ.: 
 • Νέα Ανάλυση Αγορών

3. Διαρκή/Μακροπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ.:
 • Ανακατανομή και Διαχείριση Φάσματος
 • Ψηφιακές Τηλεοπτικές Μεταδόσεις

Δράσεις:
1. Μεσοπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση: 2009) π.χ.:
 • Δημιουργία Ανοικτών Υποδομών Διεθνών Συνδέσεων
2. Διαρκή Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ.: 
 • Ενίσχυση Ευρυζωνικών Υποδομών 
3. Μακροπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ.:
 • Αναβάθμιση Ευρυζωνικών Υποδομών

Ενίσχυση 
Ευρυζωνικών 
Υποδομών 

Δράσεις:
1. Βραχυπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση: 2008) π.χ.:
 • Περιεχόμενο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
2. Μεσοπρόθεσμο Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2010) π.χ.: 
 • Εφαρμογές e-health, e-learning 
3. Διαρκή Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ.
 • Ενίσχυση Δημιουργίας Ευρυζωνικών υπηρεσιών

Ανάπτυξη & 
Προσφορά 
Περιεχομένου 
& Υπηρεσιών

Ενίσχυση Ζήτησης 
& Υπηρεσιών 
Περιεχομένου 

Δράσεις:
1. Επαναλαμβανόμενου Χαρακτήρα π.χ.:
 • Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης
2. Μεσοπρόθεσμο Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2010) π.χ.: 
 • Κατάρτιση Εργαζομένων
3. Διαρκή Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ.
 • Στοχευμένη υποστήριξη αγοράς εξοπλισμού

Διάγραμμα 1.  Δράσεις Ευρυζωνικής Ανάπτυξης, Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας, 2007
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Α ισιόδοξος εμφανίζεται ο Πρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου του Παρα-

τηρητηρίου για την Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας, κύριος Νίκος Χριστοδούλου, 
σχετικά με την πορεία της χώρας προς 
την Ψηφιακή Σύγκλιση. Όπως προκύ-
πτει, από τις πρόσφατες μελέτες του Πα-
ρατηρητηρίου που πραγματοποιήθηκαν 
με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνι-
ών Ελλάδας, σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, 
την KPMG και το Ερευνητικό Ακαδημαϊ-
κό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, 

η ανάπτυξη της ευρυζωνικής διείσδυσης 
συνεχίζεται με έντονο ρυθμό, οι συνδέ-
σεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον το-
πικό βρόχο (ΑΠΤΒ) ενισχύουν συνεχώς 
το μερίδιο τους και η δυναμική της εγ-
χώριας αγοράς συνδράμει αποφασιστικά 
στην ταχεία σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.) των 25. Επίσης, το ανταγω-
νιστικό περιβάλλον του κλάδου Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) φαίνεται ότι βελτιώνεται, ωστόσο 
θα πρέπει να υλοποιηθούν ακόμη σημα-
ντικά βήματα. Παράλληλα, παρατηρείται 

σημαντική ανάκαμψη του κλάδου ΤΠΕ 
σε όλους τους υποκλάδους με τάσεις 
συνέχειας. Οι επενδύσεις στον κλάδο 
ΤΠΕ εμφανίζουν ανοδικές τάσεις και η 
αισιοδοξία των επιχειρήσεων του κλά-
δου ΤΠΕ αναφορικά με τις προοπτικές 
τους έχει ενισχυθεί. Παρατηρείται αύξη-
ση στους δείκτες επιχειρηματικών προσ-
δοκιών στη βιομηχανία και στο λιανικό 
εμπόριο του κλάδου ΤΠΕ ενώ καταγρά-
φεται σαφής αύξηση στα επίπεδα ζήτη-
σης. Η εξωστρέφεια των ελληνικών επι-
χειρήσεων ενισχύεται σταδιακά, γεγονός 
που αντικατοπτρίζεται στην άνοδο του 
συνολικού εξωτερικού εμπορίου ΤΠΕ και 
διαπιστώνονται μεγάλα περιθώρια ενί-
σχυσης της συμμετοχής των προϊόντων 
ΤΠΕ, στο συνολικό εμπόριο.

Προτάσεις για ενίσχυση της 
Ευρυζωνικότητας

Στην προσπάθεια να επιταχυνθούν τα 
βήματα προς την Ψηφιακή Σύγκλιση, το 
Παρατηρητήριο προχώρησε για πρώτη 
φορά στη διαμόρφωση ενός χρονοδια-
γράμματος υλοποίησης προτεινόμενων 
δράσεων, κατανεμημένων σε τέσσερις 
άξονες: Στη βελτίωση του ανταγωνι-
στικού περιβάλλοντος, Στην ενίσχυση 
των ευρυζωνικών υποδομών, Στην ανά-
πτυξη και προσφορά περιεχομένου και 
υπηρεσιών και Στην ενίσχυση της ζήτη-
σης υπηρεσιών και περιεχομένου, (Δι-
άγραμμα 1). Βάσει ενός συντηρητικού 
σεναρίου εξέλιξης της ευρυζωνικότητας 
που έχει διατυπώσει το Παρατηρητήριο, 
σε δυόμισι χρόνια από τώρα περίπου 
1.400.000 νοικοκυριά θα διαθέτουν ευ-
ρυζωνική σύνδεση, περίπου 700.000 
νοικοκυριά θα χρησιμοποιούν το Διαδί-
κτυο περισσότερο από 1 ώρα την εβδο-
μάδα. Επίσης, υπολογίζεται ότι περίπου 
235.000 νοικοκυριά θα πραγματοποι-
ούν ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
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     για την Ψηφιακή Σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη 

Οι επενδύσεις στον 

κλάδο ΤΠΕ εμφανίζουν 

ανοδικές τάσεις και η 

αισιοδοξία των 

επιχειρήσεων του 

κλάδου ΤΠΕ αναφορικά 

με τις προοπτικές τους 

έχει ενισχυθεί. 

Παρατηρείται αύξηση 

στους δείκτες 

επιχειρηματικών 

προσδοκιών στη 

βιομηχανία και στο 

λιανικό εμπόριο του 

κλάδου ΤΠΕ

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα 
σε ότι αφορά την πορεία της ευρυζω-
νικότητας, το Παρατηρητήριο σημει-
ώνει ότι η ανάπτυξη της ευρυζωνικής 
διείσδυσης συνεχίζεται με έντονους 
ρυθμούς και η δυναμική της εγχώριας 
αγοράς συνδράμει αποφασιστικά στην 
ταχεία σύγκλιση με την ΕΕ των 25. Επι-
πλέον, οι συνδέσεις ΑΠΤΒ ενισχύουν 
συνεχώς το μερίδιο τους στην ευρυζω-
νική αγορά και το ανταγωνιστικό περι-
βάλλον βελτιώνεται, (Διάγραμμα 2). 
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, 

το ποσοστό της ευρυζωνικής διείσδυ-
σης στην Ελλάδα στο τέλος Αυγούστου 
ανήλθε στο 7,52% και ο αριθμός των 
ευρυζωνικών γραμμών φτάνουν πλέ-
ον τις 800.000. 

Το Παρατηρητήριο, στο πλαίσιο της 
πρώτης προσπάθειας καταγραφής των 
απόψεων των παρόχων για την αντα-
γωνιστικότητα της αγοράς διαπίστω-
σε, μεταξύ άλλων, απουσία συν-αντί-
ληψης για το επίπεδο ικανοποιητικής 
λειτουργίας του ανταγωνισμού, αλλά 
και ύπαρξη προβληματισμών, κυρίως 
των εναλλακτικών παρόχων κατά την 
περίοδο που διενεργήθηκε η μελέτη, 
στην αποτελεσματικότητα της ΕΕΤΤ ανα-
φορικά με την παροχή QoS (quality of 
service) στους χρήστες, τα δικαιώματα 
διέλευσης και την επίλυση διαφορών 
μεταξύ παρόχων.

Επίσης, σε ότι αφορά τις προοπτικές 
ανάπτυξης της ευρυζωνικής αγοράς, 
οι πάροχοι σημείωσαν ότι το πλαίσιο 
ενεργειών και δράσεων που θέτει η 
Ψηφιακή Στρατηγική, συμβάλλει αρ-
κετά στην ευρυζωνική ανάπτυξη, ενώ 
τόνισαν την ανάγκη για ύπαρξη συντο-
νισμένων ενεργειών, μεταξύ παρόχων 
και πολιτείας για την ενίσχυση της ευ-
ρυζωνικότητας. Σύμφωνα με τους πα-
ρόχους, υπάρχει η ανάγκη συντονι-
σμένων ενεργειών ενημέρωσης των 
πολιτών για την ανάπτυξη της ευρυ-
ζωνικότητας τόσο από την πολιτεία 
όσο και από τους παρόχους. Στο πλαί-
σιο αυτό, απαραίτητες είναι ενέργειες 
προβολής και επίδειξης των ωφελει-
ών, όπως εξοικονόμηση χρόνου, αμε-
σότητα, πρόσβαση σε πληροφορίες, 
ψυχαγωγία και εκπαιδευτικό υλικό, η 
ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, η επιδότηση της ζήτησης (ηλε-
κτρονικού υπολογιστή και πρόσβασης) 
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Διάγραμμα 2. Εξέλιξη Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), Πηγή: Παρατηρητήριο 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2007
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Διάγραμμα 3  Κύκλος Εργασιών κλάδου  ΤΠΕ,  
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας, 2007

Διάγραμμα 4. Εκτιμήσεις επιπέδου παραγγελιών - 
Βιομηχανία, Πηγή: ΙΟΒΕ - Παρατηρητήριο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, 2007
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Η Ελλάδα μπορεί να κάνει πράξη το όραμα 
για την Ψηφιακή Σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη 

σε νέους, η ενημέρωση μέσω συλλογι-
κών οργάνων (π.χ. επιμελητήρια, εργα-
τικά κέντρα), η προώθηση κινήτρων για 
έρευνα κ.ά.

Επενδύσεις και πορεία 
κλάδου ΤΠΕ

Με βάση τη χρηματο-οικονομική ανά-
λυση του κλάδου, το 2006 ο συνολικός 
κύκλος εργασιών του συνόλου των επι-
χειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ (σύμφωνα 
με την κωδικοποίηση κατά ΣΤΑΚΟΔ του 
ΟΟΣΑ) προσεγγίζει τα €19,5 δις ενισχυ-
μένος σε σχέση με το 2005, επιβεβαιώνο-
ντας τις αισιόδοξες προβλέψεις που είχε 
διατυπώσει το Παρατηρητήριο. Σημειώ-
νεται ότι για την περίοδο 2007 - 2008, 
το Παρατηρητήριο εκτιμά ότι θα συνεχι-
στούν οι ανοδικοί ρυθμοί, (Διάγραμμα 3). 
Σε ανοδική πορεία φαίνεται ότι κινούνται 
οι επενδύσεις του κλάδου, όπως σημεί-
ωσαν στο πλαίσιο της μελέτης περισσό-
τερες από το 80% των επιχειρήσεων ΤΠΕ. 

Παράλληλα, η πλειονότητα των επιχειρή-
σεων, με ποσοστό 92%, προτίθεται να συ-
νεχίσει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στη 
διάρκεια της επόμενης τριετίας.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι τη-
λεπικοινωνίες κρατούν τα ηνία και σε 
αυτό το επίπεδο, καθώς οι επενδύσεις 
τους υπερτερούν ποσοτικά έναντι άλλων 
υποκλάδων. Σε ότι αφορά τη συμβολή 
του κλάδου ΤΠΕ στο ΑΕΠ, η οποία ανα-
λύθηκε πρώτη φορά από το Παρατηρη-
τήριο, προκύπτει ότι το 2006 ανήλθε σε 
3,8%. Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό 
προέκυψε μετά από τον υπολογισμό της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του 
κλάδου, και εκτιμάται ότι το επόμενο δι-
άστημα (2007 - 2008) θα παρουσιάσει 
αυξητικές τάσεις. 

Αντίστοιχα, η συμβολή ο Τραπεζικού 
κλάδου για το  2006 ήταν 4,2%. Είναι 
σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι επιχει-
ρήσεις του κλάδου ΤΠΕ διαχωρίζονται 
στον “πυρήνα” και στις “περιφερεια-
κές”. Ειδικότερα, ο “πυρήνας” αποτελεί-
ται από επιχειρήσεις που έχουν βασική 
δραστηριότητα στον κλάδο Τεχνολογι-
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
το συντριπτικό μέρος των εσόδων τους 
προέρχεται από δραστηριότητες σχετι-
κές με τις ΤΠΕ και καταλαμβάνει το 78% 
του συνολικού κύκλου εργασιών.
Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει το γε-
γονός, ότι ενώ η πλειονότητα των επιχει-
ρήσεων του κλάδου δραστηριοποιείται 
στους υποκλάδους εμπορίου προϊόντων 
και υπηρεσιών, υψηλότερο κύκλο εργα-
σιών εμφανίζουν οι εταιρίες τηλεπικοινω-
νιών, με τις τρείς εταιρίες κινητής τηλε-
φωνίας να καταλαμβάνουν στο σύνολό 
τους το 22% και τον ΟΤΕ το 15% του κλά-
δου. Σε ότι αφορά το ρυθμό αύξησης των 
υποκλάδων του κλάδου ΤΠΕ, ο δείκτης 
έχει κινηθεί για όλους ανοδικά, με την 

κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ να παρου-
σιάζει τον υψηλότερο ρυθμό, ενώ ακο-
λουθούν οι υπηρεσίες πληροφορικής, 
οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών και δια-
δικτυακών υπηρεσιών, τα προϊόντα λο-
γισμικού και το εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ. 
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι στον 
κλάδο ΤΠΕ επικρατεί αισιοδοξία σχετικά 
με την πορεία της επιχειρήσεων. 
Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών 
στη βιομηχανία ΤΠΕ, ο οποίος διαμορ-
φώθηκε από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό 
του Παρατηρητηρίου για πρώτη φορά, 
διαμορφώθηκε στις 105,1 μονάδες το 
πρώτο εξάμηνο του 2007, σημαντικά 
ενισχυμένος σε σχέση με το αντίστοι-
χο διάστημα του 2006 (85 μονάδες) και 
κινούμενος σε αντίστοιχα επίπεδα με το 
σύνολο της βιομηχανίας. Η αυξημένη 
ζήτηση σε συνδυασμό με τη ρευστοποί-
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ηση των αποθεμάτων δημιούργησε την 
ανάγκη επέκτασης της παραγωγής, αύ-
ξησης στους μήνες εξασφαλισμένης πα-
ραγωγής και εντατικότερη αξιοποίηση 
του εργοστασιακού δυναμικού. Οι σχε-
τικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων είναι 
ιδιαίτερα θετικές, καθώς το 73% θεωρεί 
ότι δεν παρεμποδίζεται η δραστηριότη-
τά του και το επίπεδο των παραγγελιών 
έχει ενισχυθεί, (Διάγραμμα 4).
Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η χαμηλή ζήτηση, που αποτελούσε κύ-
ριο χαρακτηριστικό της περιόδου 2002 
- 2006 και ανασταλτικό παράγοντα στη 
λειτουργία των επιχειρήσεων, σταδια-
κά φαίνεται ότι περιορίζεται. Σε ότι αφο-
ρά το λιανικό εμπόριο, ο σχετικός δείκτης 
κινείται σε υψηλά επίπεδα από το 2005, 
ωστόσο παρατηρούνται σημαντικές δια-
κυμάνσεις. Κατά μέσο όρο στη διάρκεια 
της περιόδου 2000 - 2006 κινήθηκε στις 
111,6 μονάδες και ήταν σε υψηλότερο επί-
πεδο σε σχέση με το μέσο όρο των επι-
χειρηματικών προσδοκιών του κλάδου 
λιανικού εμπορίου. Για το 2007 οι σχετικές 
προβλέψεις παραμένουν υψηλά θετικές.

Εξωστρέφεια

Περισσότερο εξωστρεφείς δείχνουν τα 
τελευταία χρόνια οι ελληνικές επιχειρή-
σεις που κινούνται στον κλάδο Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι οι επι-
χειρήσεις που προσανατολίζονται σε κά-
ποια εξαγωγική δραστηριότητα είναι πλέ-
ον περισσότερες παρά το γεγονός ότι οι 
εξαγωγές δεν έχουν ακόμη μεγάλη συμ-
βολή στο συνολικό κύκλο των εργασιών 
τους. Το 57% των επιχειρήσεων του κλά-
δου ΤΠΕ δηλώνει, ότι δραστηριοποιείται 
(αυτόνομα και όχι ενδεχομένως μέσω της 
μητρικής εταιρείας) στο εξωτερικό. Το πο-
σοστό αυτό ήταν 42% το 2006. Προς το 
παρόν όμως, το ποσοστό των εξαγωγών 
είναι σχετικά μικρό. Η έρευνα έδειξε ότι 
από τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν κά-
ποια εξαγωγική δραστηριότητα, το 14% 
απάντησε ότι εξάγει μέχρι 5% του τζίρου 
του, το 41% κινείται μεταξύ 6% και 10% 
του κύκλου εργασιών, το 38% μεταξύ 
11% και 50% και μόλις για το 7% οι εξα-
γωγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 

μισό των εσόδων. Επίσης, ο δείκτης κά-
λυψης εισαγωγών το 2006 για τις επιχει-
ρήσεις ΤΠΕ έδειξε μεν βελτίωση (περίπου 
18% έναντι περίπου 16% το 2006), παρα-
μένει όμως σημαντικά χαμηλότερος από 
το δείκτη του συνολικού εμπορίου που 
πλησιάζει το 33%. Σύμφωνα με το Παρα-
τηρητήριο, οι εισαγωγικές εισπράξεις δια-
μορφώθηκαν στα €3 δις το 2006 (+17% 
σε σχέση με τα €2,58 δις το 2005), με τις 
εξαγωγές να αυξάνονται ταχύτερα (+32%) 
αλλά να ανέρχονται σε μόλις €555 εκατ. 
Βασικός εμπορικός εταίρος των επιχειρή-
σεων του κλάδου ΤΠΕ είναι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αν και οι ενδοκοινοτικές εισαγω-
γές (Ε.Ε. των 15) τείνουν να μειώνονται και 
ενώ το 2000 ήταν στο 82,5% έφθασαν το 
2006 στο 71,5%. Από την άλλη πλευρά, 
αυξάνεται το ποσοστό της Ε.Ε. των 25, ως 
τόπο προορισμού των εξαγωγών, καθώς 
από 37,3% το 2000 έφθασε στο 58,9% 
το 2006.

Οι πέντε κυριότερες χώρες προέλευσης 
των ελληνικών εισαγωγών στον κλάδο 
ΤΠΕ, ήταν το 2006 η Γερμανία με 17,7%, 
η Ολλανδία με 12,4% λόγω πολλών με-
γάλων διανομέων που εδρεύουν εκεί, η 
Φινλανδία με 8,9% (λόγω της Nokia), η 
Ιταλία με 6,6% (επίσης άλλη χώρα προέ-
λευσης λόγω ύπαρξης διανομέων) και η 
Κίνα με 5,6%, η οποία παρουσιάζει συ-
νεχώς σημαντική αύξηση του ποσοστού 
της. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές 
κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στη Γερ-
μανία με 22,5%, την Κύπρο με 10,2%, 
τη Ρουμανία με 8,6%, την Ισπανία με 8% 
που είναι μάλλον μία μικρή έκπληξη και 
τη Βουλγαρία με 5,3%.

Ο κύριος Νίκος Χριστοδούλου είναι πρόε-
δρος Δ.Σ. του Παρατηρητηρίου για την Κοι-
νωνία της Πληροφορίας.

Οι πάροχοι σημείωσαν ότι το πλαίσιο 

ενεργειών και δράσεων που θέτει η Ψηφιακή 

Στρατηγική, συμβάλλει αρκετά 

στην ευρυζωνική ανάπτυξη, ενώ τόνισαν 

την ανάγκη για ύπαρξη συντονισμένων ενεργειών, 

μεταξύ παρόχων και πολιτείας 

για την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας




