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κυρία Viviane Reding επισημαίνει
ότι “η ανάπτυξη και η καινοτομία
στο Διαδίκτυο, μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες
του Διαδικτύου για να αντιμετωπίσουμε
την οικονομική κρίση”. “Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την αναβάθμιση
των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Η υλοποίησή της σχετίζεται με τη
διαφάνεια, την πρόσβαση στη δημόσια
πληροφορία, την ηλεκτρονική συμμετοχική δημοκρατία και την εξασφάλιση ενός πιο παραγωγικού και αποτελεσματικού Δημόσιου Τομέα, καθώς οι
σύγχρονες τεχνολογίες συντελούν ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας”, τονίζει στο ΣΕΠΕnews ο υφυπουργός Εσωτερικών, κύριος Χρήστος
Ζώης. Στο μεταξύ, σε πρόσφατη έρευνα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η
υπόθεση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναλύεται διεξοδικά και το μήνυμα γίνεται ακόμη πιο ηχηρό: οι νέες
τεχνολογίες αναδεικνύονται σε καίριο
παράγοντα στην εποχή της ψηφιακής
διακυβέρνησης.
Σε πολλές χώρες παρατηρείται μια τάση
ανασχηματισμού του δημόσιου τομέα,
η οποία προκύπτει από τις ανάγκες των
πολιτών και τις απαιτήσεις τους για αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο
προσπαθούν να αναζωογονήσουν τη
δημόσια διοίκησή τους και να την καταστήσουν πιο δυναμική, αποδοτική,
διαφανέστερη και ιδιαίτερα προσανατολισμένη στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Για να ολοκληρώσουν
αυτόν τον μετασχηματισμό, οι κυβερνήσεις εισάγουν καινοτομίες στην οργανωτική τους δομή χρησιμοποιώντας
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοι-
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Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μετασχηματίσουν
ένα οικονομικά αδύναμο κράτος σε ένα ισχυρό και
αποδοτικό μηχανισμό εθνικής ανάπτυξης
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νωνιών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη
διαδικασία του μετασχηματισμού μιας
οικονομικά αδύναμης κυβέρνησης σε
έναν πιο αποδοτικό και λειτουργικότερο κυβερνητικό μηχανισμό.
Στην Ελλάδα, η πολιτεία δεν ενστερνίζεται την εθνική σημασία της ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την πρόοδο της χώρας. Ένα ακόμα παράδειγμα
είναι το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται καμία στοχευμένη δράση για τις
ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και
Ανάπτυξης της χώρας μας. Και δυστυχώς, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη του
παρελθόντος! Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” χαρακτηρίστηκε από καθυστερήσεις στο σχεδιασμό
και στην υλοποίηση των δράσεων, έλλειψη συντονισμού, αδυναμία των Φορέων να προκηρύξουν, να παραλάβουν
τις δράσεις που είχαν σχεδιαστεί και να
λειτουργήσουν τα έργα μετά την παραλαβή τους προς όφελος των πολιτών
και των επιχειρήσεων. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007
- 2013) κινείται στο ίδιο πλαίσιο.
Τη στιγμή που η πολιτεία χρηματοδοτεί
γενναία το τραπεζικό σύστημα και παρά
τη διεθνή παραδοχή ότι οι ΤΠΕ αποτελούν μονόδρομο για τη θωράκιση
των εθνικών οικονομιών στην παρούσα κρίση, οι επιχειρήσεις του κλάδου
μας, δεινοπαθούν, λόγω της δυσμενούς
αντιμετώπισής τους από τις τράπεζες και
του υπέρογκου κόστους χρηματοδότησης για την επιβίωσή τους. Τις τραγικές συνέπειες της κρίσης για τον κλάδο μας, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο
η άρνηση του Δημοσίου να τακτοποι-

ήσει τις οφειλές των Φορέων του, για
δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.
Ο ΣΕΠΕ καλεί την πολιτεία, επιτέλους,
να κατανοήσει, ότι η ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι εργαλείο ανάπτυξης για
την Ελλάδα. Επαναφέρουμε την πρότασή μας για σύσταση Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως το μόνο τρόπο να αντιμετωπιστεί
ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων
και η αναποτελεσματικότητα στο συντονισμό του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων για την ανάπτυξη των ΤΠΕ.
Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας.
Η κρίση νομοτελειακά θα παρέλθει.
Ο ανταγωνισμός όμως δε θα είναι πια ο
ίδιος. Και οι νέες τεχνολογίες είναι μονόδρομος για τη δημιουργία των απαραίτητων εκείνων εθνικών υποδομών,
που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν
μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι, ότι η ανάπτυξη των
ΤΠΕ δεν αποτελεί κλαδικό αίτημα, αλλά
εργαλείο καλύτερης ζωής για τον πολίτη, τον εργαζόμενο, τον επαγγελματία.
Είναι εργαλείο ελέγχου και βέλτιστης
διαχείρισης για τον πολυδαίδαλο δημόσιο τομέα. Είναι εργαλείο προόδου.

Γιάννης Σύρρος

Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
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πως εξετάζουμε το μέλλον του Διαδικτύου, βλέπουμε ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις, με πολλές ερωτήσεις
που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση.
Σήμερα, είναι η στιγμή για να δημιουργηθεί ένα βελτιωμένο, αποτελεσματικότερο Διαδίκτυο για όλους σε παγκόσμιο
επίπεδο. Όλες αυτές οι διαστάσεις για
το Διαδίκτυο του μέλλοντος είναι κρί-

και η καινοτομία στο Διαδίκτυο, μας δίνει τη δυνατότητα
να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του Διαδικτύου
για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση
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Το Διαδίκτυο Αλλάζει
την Οικονομία
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Το Διαδίκτυο υποστηρίζει την οικονομία
σε όλο τον κόσμο. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνέβαλαν κατά 40% στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας για δέκα χρόνια
μέχρι το 2004. Παγκόσμια, η χρήση του
Διαδικτύου έχει επιδράσει θετικά στην
επιταχυνόμενη διάχυση της καινοτομίας.
Οι επόμενες αλλαγές στην οικονομία μας,
καθώς επίσης και στις ζωές των πολιτών
μας, είναι αξιοπρόσεκτες. Επίσης, η ποικιλομορφία και ο αριθμός εφαρμογών και
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Είμαστε στην αρχή μιας νέας φάσης, όπου η ανάπτυξη

σιμου ενδιαφέροντος για την Ευρώπη και πιστεύω για τον υπόλοιπο κόσμο. Για
αυτόν το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα επιταχύνει, από το 2009, τις προσπάθειές της και τη συμμετοχή της σε όλες
αυτές τις διαστάσεις. Θα αυξήσουμε την
έρευνα και την ανάπτυξη ενεργά συμμετέχοντας σε συζητήσεις σχετικά με τη
ρυθμιστική προσέγγιση για εφαρμογές
και υπηρεσίες, θα κάνουμε προτάσεις
σχετικά με τα ζητήματα διακυβέρνησης
και θα προωθήσουμε ενεργά την επόμενη έκδοση πρωτοκόλλου Διαδικτύου
(IPv6). Με περισσότερα από 3 εκατ. “.eu”
ονόματα ιστοχώρων που έχουν καταχωρηθεί μέχρι και σήμερα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει γίνει ισχυρότερη και νομιμοποιείται να είναι παίχτης - κλειδί για
το μέλλον του Διαδικτύου.
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να είναι Παγκόσμιο
επιχειρησιακών προτύπων που υποστηρίζονται από το Διαδίκτυο, έχουν συμβάλει στην αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου κατά 60% κάθε έτος!
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το Διαδίκτυο έχει γίνει ώριμη υποδομή που έχει
εξαντλήσει την καινοτομία και την ανάπτυξη του; Είμαι βαθειά πεπεισμένη ότι
δεν είναι αυτή η περίπτωση. Αντίθετα, είμαστε στην αρχή μιας νέας φάσης, όπου
η ανάπτυξη και η καινοτομία στο Διαδίκτυο, μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του Διαδικτύου
για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική
κρίση. Πράγματι, για να εξέλθουμε από
την οικονομική ύφεση, χρειαζόμαστε
ανάπτυξη υψηλής ποιότητας αγαθών και
υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις
πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Για παράδειγμα, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως την οικονομική δυνατότητα
της ενιαίας αγοράς που είναι ακόμα κλειδωμένη στις τεμαχισμένες εθνικές αγορές μας. Αυτό πρέπει να ισχύει κυρίως
για υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο, το οποίο έχει από τη φύση του,
μια διασυνοριακή διάσταση.

Οι Προοπτικές
του Διαδικτύου
Ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές
του Διαδικτύου; Θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον τρία βασικά στοιχεία: τα κοινωνικά δίκτυα, το Διαδίκτυο των πραγμάτων και το Mobile Internet.
Κοινωνικά Δίκτυα
Ο πρώτος οδηγός που προκύπτει είναι
σαφώς μια μεταστροφή από το “Web
2.0 για τη διασκέδαση” στο Web 2.0 για
την παραγωγικότητα και τις υπηρεσίες.
“Web 2.0 για τη διασκέδαση”, είναι όλα
σχετικά με την κοινωνική δικτύωση. Είναι, σήμερα, μια από τις γρηγορότερες
Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009

εξελίξεις του Διαδικτύου και έχει, επίσης, τη δυνατότητα να συνδέσετε το μυαλό και τη δημιουργικότητα των επιχειρήσεων σε μια κλίμακα που ποτέ πριν
δεν είχαμε επιτύχει ή ακόμη φανταστεί.
Η τεράστια δύναμη της δικτύωσης που
προσφέρει το Διαδίκτυο, παρέχει τη δυνατότητα να φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα των πληροφοριών σχετικά με τη
συλλογική συμπεριφορά και τις ανάγκες
ενός πληθυσμού.
Το Web 2.0 για δικτύωση στον επιχειρησιακό κόσμο παρουσιάζει την προοπτική της διαλειτουργικότητας μεταξύ
των διαφόρων επιχειρηματικών τομέων.
Αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επειδή όλο και πιο πολύπλοκες και
υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα
και υπηρεσίες, θα εφαρμοστούν με κατάλληλη συνεργασία της πληθώρας των
επιχειρηματικών παραγόντων.
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Μια δεύτερη σημαντική κινητήρια δύναμη για το μέλλον του Διαδικτύου, είναι η
δημιουργία ενός “Διαδικτύου των πραγμάτων”. Σύντομα, το Διαδίκτυο που σήμερα συνδέει υπολογιστές, κεντρικούς
υπολογιστές και ιστοσελίδες, θα ξεκινήσει τη σύνδεση εκατομμυρίων αντικειμένων και συσκευών κάθε είδους.
Ποιές θα είναι οι επιπτώσεις ενός τέτοιου εκτεταμένου συστήματος; Σίγουρα,
νέες μορφές εφαρμογών θα εμφανιστούν στη ζωή μας που θα συνδυάζουν
στοιχεία από τον εικονικό κόσμο, με την
αντίληψη του φυσικού κόσμου. Οι οικονομικές προοπτικές είναι πολύ σημαντικές, σε μια εκτιμώμενη παγκόσμια αγορά των €30 δις μέχρι το 2016 μόνο για
τον τομέα των εφαρμογών RFID (RadioFrequency Identification). Η αυξανόμενη
νοημοσύνη και η σύνδεση των αντικει-

μένων και των συσκευών θα είναι πρωταρχικής σημασίας για τους πολίτες μας,
δεδομένου ότι ανοίγει νέες προοπτικές
για μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης
και τους δίνουν περισσότερο έλεγχο της
ζωής τους. Σημαντικά οφέλη μπορούν,
επίσης, να υπολογιστούν για την καλύτερη διανομή και κατανάλωση ενέργειας, των περιβαλλοντικών ελέγχων,
των αστικών μεταφορών, των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, και ούτω
καθεξής.
Αλλά για να επιτευχθεί η υπόσχεση του
Διαδικτύου των πραγμάτων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και η βιομηχανία πρέπει να δουλέψουμε εντατικά,
τόσο από πλευράς αρχιτεκτονικής, προτύπων, ασφάλειας όσο και διακυβέρνησης. Δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και
τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου των αντικειμένων. Έτσι, για το 2009 η πρόθεσή
μου είναι να θέσω ορισμένες αρχές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δοθεί η νομική βεβαιότητα στη βιομηχανία, και να έχουμε έναν υγιή διάλογο με
τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους
μας, σε θέματα που διακυβεύονται για
το δημόσιο συμφέρον.

Ανοικτή Υποδομή
Υπηρεσιών
Για να αποκομίσουμε τα οφέλη από αυτές τις υποσχόμενες εφαρμογές, πρέπει
να έχουμε ανοικτή υποδομή υπηρεσιών. Η τάση προς την επέκταση των περιοχών κεντρικών υπολογιστών (servers
farms) με τη χρήση δυνατοτήτων “cloud
computing” οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της υποδομής “cloud computing”
είναι ότι χαμηλώνει τα εμπόδια στην είσοδο της αγοράς και επιτρέπει - ακόμη
5
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Ρ

υπολογιστές και

Α

Σύντομα, το Διαδίκτυο,

ιστοσελίδες, θα

Ο

εκατομμυρίων

Ρ

ξεκινήσει τη σύνδεση
αντικειμένων και

και στις μικρές εταιρίες - να αναπτύξουν
τις δικές τους online εμπορικές προσφορές με μηδενικές επενδύσεις σε έργα
υποδομής.
Μια δεύτερη πτυχή σχετικά με τις υπηρεσίες “cloud computing”, για τις οποίες
απαιτείται προσεκτική εξέταση των αναγκών κάθε επιχείρησης, συνδέεται με τους
επιχειρησιακούς κινδύνους καθώς επίσης
και με τους κινδύνους αποθήκευσης δεδομένων. Μέχρι ποιό σημείο οι επιχειρήσεις θα δεχτούν τη μεταφορά κρίσιμων
εφαρμογών έξω από τα συστήματα ασφαλείας που έχουν (π.χ.firewalls); Πώς θα
έπρεπε η διακυβέρνηση της μεταφοράς
δεδομένων να αντιμετωπιστεί; Και πάλι,
αυτά είναι ζητήματα για τα οποία η βιομηχανία και οι δημόσιες αρχές πρέπει να
μιλήσουν μεταξύ τους.
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συσκευών κάθε είδους

Mobile Internet
Μια τρίτη βασική τάση είναι ότι, το Διαδίκτυο μπαίνει στην κινητή τηλεφωνία.
Η εμφάνιση ενός ασύρματου ιστού (web)
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γίνεται πραγματικότητα, κάτω από τη
συνδυασμένη επιρροή δύο παραγόντων.
Η διαθεσιμότητα των έξυπνων κινητών
τηλεφώνων (smartphones), των οποίων
η διείσδυση αυξάνεται πολύ γρήγορα,
ωθεί το Mobile Internet σε υψηλότερη
χρήση, μεγαλύτερη από δέκα φορές
σε σχέση από αυτή μέσω των λιγότερο
περίπλοκων κινητών τηλεφώνων. Αυτό
επιτρέπεται από την εμφάνιση πραγματικών ευρυζωνικών κινητών δικτύων, για
τις περιπτώσεις που οι πάροχοι κινητής
τηλεφωνίας έχουν εφαρμόσει δίκτυα τρίτης γενιάς (3G) - και υπάρχουν περισσότερα από 220 τέτοια δίκτυα σε 100 χώρες - έχουν δει την κίνηση δεδομένων
να αυξάνεται κατακόρυφα σε ελάχιστο

χρόνο. Και μπορείτε να φανταστείτε πώς
θα ήταν η ανάπτυξη του Mobile Internet
με πιο προσιτές τιμές, ιδίως για την περιαγωγή εκτός συνόρων.
Σήμερα, ο όγκος της κίνησης δεδομένων
σε υψηλής ταχύτητας κινητά δίκτυα είναι,
κατά μέσο όρο, τρεις έως τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον όγκο κίνησης
των υπηρεσιών φωνής. Επομένως, είναι
κρίσιμο να απελευθερωθεί το απαραίτητο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων για υψηλής ταχύτητας ασύρματη πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, ώστε να εξασφαλιστεί ένα
επαρκές επίπεδο ανταγωνισμού και να
ενθαρρυνθεί η συντονισμένη κατανομή
για να δημιουργηθεί οικονομία κλίμακας.
Για να κάνουμε το Mobile Internet να γί-

Σήμερα, ο όγκος της
κίνησης δεδομένων σε
υψηλής ταχύτητας
κινητά δίκτυα είναι,
κατά μέσο όρο, τρεις
έως τέσσερις φορές
μεγαλύτερος από τον
όγκο κίνησης των
υπηρεσιών φωνής

νει μια οικονομική πραγματικότητα για
τους Ευρωπαίους, πρέπει, για παράδειγμα, να δώσουμε μεγάλη προσοχή ώστε
να εξασφαλίσουμε, ότι τα “σύνορα περιαγωγής” που υφίστανται στην Ευρώπη
έχουν αρχίσει να μειώνονται σταδιακά.

Άλλα βασικά ζητήματα που
διακυβεύονται:
Ο Ανοικτός Χαρακτήρας
του Διαδικτύου
Θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα
πλήρη κοινωνικά και οικονομικά οφέλη
ενός γρήγορα εξελισσόμενου τεχνολογικού τοπίου εάν κατορθώσουμε να διασφαλίσουμε τον ανοικτό χαρακτήρα του
Διαδικτύου. Ο ανοικτός χαρακτήρας του
Internet είναι ένα από τα βασικά συστατικά που έχει κάνει το Διαδίκτυο τόσο επιτυχές ως τόπο της καινοτομίας, και πρέπει
να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι σε κίνδυνο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με το μέλλον των δικτύων και το Διαδικτύου, που εγκρίθηκε στα
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τέλη του 2008, παρουσίασε τρεις βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο ανοικτός χαρακτήρας
του Internet πρέπει να διατηρηθεί.
Η Ουδετερότητα του Δικτύου
Κατά πρώτο λόγο, η “Ουδετερότητα του
Δικτύου” πρέπει να εγγυηθεί. Οι νέες τεχνικές διαχείρισης δικτύου επιτρέπουν
τον καθορισμό προτεραιοτήτων κυκλοφορίας. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να εγγυηθούν την
καλή ποιότητα εξυπηρέτησης, αλλά θα
μπορούσαν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν
για τις αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει πρόσθετες πρωτοβουλίες, μέσω μέτρων
που προτάθηκαν για τη μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιών στην Ε.Ε., για
να αποτρέψει με τον καλύτερο τρόπο τέτοια άδικη κατάχρηση εις βάρος
των καταναλωτών.
Τα Ανοικτά Πρότυπα
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα σχετίζεται
με τα ανοικτά πρότυπα. Πρέπει να επωφεληθούμε από το win-win σενάριο
των ανοικτών διεπαφών και των προτύπων, έτσι ώστε, η αγορά να αυξηθεί
για όλους. Οι κυρίαρχοι παίκτες μπορεί
να προσπαθήσουν να χρησιμοποιούν
ιδιόκτητα πρότυπα για να κλειδώσουν
τους καταναλωτές στα προϊόντα τους ή
για να ζητήσουν πολύ υψηλά δικαιώματα εκμετάλλευσης, πνίγοντας τελικά την
καινοτομία και ματαιώνοντας την είσοδο νέων παικτών στην αγορά. Οι κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν έναν σημαντικό ρόλο να
διαδραματίσουν στην αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών.
Η ειλικρίνεια είναι επίσης βασική για
το Διαδίκτυο των πραγμάτων. Εάν δεν
υπάρχει συντονισμένη δράση, μπορούμε να αναμένουμε πολλαπλές αρχιτε-

κτονικές, πρότυπα, και μοντέλα για την
πνευματική ιδιοκτησία να πολλαπλασιάζονται. Ο τομέας RFID μας δίνει ήδη
ένα παράδειγμα όπου, λόγω έλλειψης
ειλικρίνειας, τα πρότυπα που παράγονται έχουν σημαντικό κόστος πρόσβασης πνευματικής ιδιοκτησίας. Και εάν
θέλουμε αυτά τα συστήματα να ενσωματωθούν σε όλα τα είδη των επιχειρηματικών διαδικασιών ή την ψυχαγωγία, τα εμπόδια εισόδου στην αγορά θα
πρέπει να μειωθούν κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
να μπορούν να παίξουν το ρόλο τους ως
ενισχυτές της οικονομίας.
Ωστόσο, πολλά απομένουν να γίνουν
προτού να μπορέσουν αυτές οι πλατφόρμες να ενσωματωθούν σε πλήρη επιχειρηματικά συστήματα, επειδή η χρήση
των ιδιόκτητων λύσεων παρεμποδίζει τη
διαλειτουργικότητα. Στον τομέα αυτόν,
οι κυβερνήσεις έχουν ένα βασικό ρόλο
να διαδραματίσουν ως “ανιχνευτές διαλειτουργικότητας και ειλικρίνειας”. Αυτό
είναι που κάνουμε στην Επιτροπή μέσω
της πρωτοβουλίας IDABC (διαλειτουργική παροχή ευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες
διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες). Αυτό προτείνει ένα ανοικτό πλαίσιο
διαλειτουργικότητας για τις πανευρωπαϊκές κυβερνητικές υπηρεσίες.
Παγκοσμιοποίηση
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μέλλον του Διαδικτύου θα είναι πραγματικά
παγκόσμιο και θα φθάσει σε πληθυσμούς
που μέχρι τώρα δεν έχουν συνδεθεί.
Η Κίνα είναι, ήδη, η μεγαλύτερη χώρα
από άποψη των χρηστών του Διαδικτύου. Αυτή η τάση μπορεί να επιταχυνθεί,
με ένα σαφές αποτέλεσμα: η ζήτηση για
ορισμένη μετατόπιση του της “δύναμης”
Διαδικτύου “δύναμη” από τις ανεπτυγμένες περιοχές σε αυτές που αναπτύσσο-
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Στην Ευρώπη, προωθούμε το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και την ερευνητική μας
πρωτοβουλία για τις ΤΠΕ. Κάτω από αυτήν την ομπρέλα, οι ευρωπαϊκοί βιομήχανοι και οι ακαδημαϊκοί ερευνητές
έχουν προωθήσει μαζί μια μεγάλης κλίμακας συντονισμένη προσπάθεια, αξίας
περίπου €400 εκατ., εξετάζοντας το μέλλον του Διαδικτύου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του, το Νοεμβρίου 2008, χαιρέτισε την πρόθεση της
Επιτροπής να κινηθεί προς μια βιομηχανία με γνώμονα τη σύμπραξη δημόσιουιδιωτικού τομέα σε αυτήν την περιοχή.

Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να επιφέρει
μια “βαλκανιοποίηση” του Διαδικτύου,
για λόγους όπως: οι προσπάθειες για
την προστασία της εθνικής ασφάλειας,
των πολιτισμών, ή των οικονομικών συστημάτων. Και πάλι, η δυνατότητα αυτή
πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευσή μας για
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νται.Αυτό έχει σημαντικές συνέπειες και
δεν είναι βέβαιο ότι μπορούμε να τις κατανοήσουμε όλες σήμερα. Η πολυγλωσσία είναι μία από αυτές. Εβδομήντα τοις
εκατό των χρηστών του Διαδικτύου δεν
έχουν ως μητρική τους γλώσσα τα αγγλικά. Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα
μελλοντικό Διαδίκτυο, που θα λαμβάνει τις γλώσσες και τους τοπικούς πολιτισμούς υπόψη με έναν πολύ καλύτερο
τρόπο. Αυτό είναι μια άλλη μορφή ειλικρίνειας, και αποφασιστικής σημασίας
κατά τη γνώμη μου.
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να εργαστούμε σε παγκόσμιες εταιρικές
σχέσεις για να υπερασπιστούμε το ανοικτό πρότυπο που θέλουμε.
Η Οικονομική Ανάκαμψη
Σε αυτές τις περιόδους οικονομικών προβλημάτων, πρέπει να συνεχίσουμε να
επενδύουμε σε περιοχές που είναι ουσιαστικές για τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη μας και το μακροπρόθεσμο μέλλον μας.
Ας δούμε μακροπρόθεσμα πρώτα.
Η τρέχουσα συζήτηση είναι για το πώς
θα εξελιχθεί το Διαδίκτυο για να υποστηρίξει όλο και μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών, επιχειρησιακών προτύπων, χρηστών και περιβαλλόντων. Δεν υπάρχει,
εντούτοις, καμία εγγύηση ότι η σημερινή
αρχιτεκτονική του Διαδικτύου, που σχεδιάστηκε πριν από τριάντα χρόνια, πρόκειται να υποστηρίξει αυτές τις αλλαγές.

Τα υψηλής ταχύτητας σταθερά και κινητά
ευρυζωνικά δίκτυα είναι οι αρτηρίες της
αναδυόμενης οικονομίας. Αλλά απαιτούν
τεράστιες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει
να βελτιστοποιηθούν για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση. Σε αυτές τις περιόδους οικονομικής ύφεσης, πρέπει να
επενδύσουμε στις υποσχόμενες τεχνολογίες που παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα επιταχύνουν την οικονομική ανάκαμψη. Η Επιτροπή πρότεινε ένα
“Πακέτο ανάκαμψης”, το Νοέμβριο του
2008. Οι επενδύσεις σε υποδομές προσδιορίζονται σαφώς ως προτεραιότητα και
το ποσό του €1 δις έχει διατεθεί για την
εγκατάσταση ευρυζωνικών συνδέσεων
μεγάλης ταχύτητας. Για να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες του Διαδικτύου
στην Ευρώπη, έχουμε προτείνει ότι αυτά
τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη ευρυζωνικού
Διαδικτύου μεγάλης ταχύτητας σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, που
τείνουν να αγνοούνται από εμπορικά και
αναπτυξιακά σχέδια.
Η κυρία Viviane Reding είναι Επίτροπος της
Ε.Ε. για την Κοινωνία της Πληροφορίας και
τα Μέσα Ενημέρωσης.
Aναδημοσίευση από το περιοδικό ΙΤU News,
Tεύχος 3/2009
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μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης είναι θεμελιώδης στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και του
Υπουργείου Εσωτερικών και αποτελεί
πρόκληση ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και προοπτικής της χώρας μας.
Χωρίς σύγχρονη, αξιόπιστη και ευέλικτη κρατική μηχανή, δεν μπορούμε να
προσφέρουμε ταχύτατες και ποιοτικές
υπηρεσίες στον πολίτη, ο οποίος ταλαιπωρείται από τη γραφειοκρατία στις καθημερινές του συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
Η αποτελεσματική και με ταχείς ρυθμούς
προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνιστά κομβική προϋπόθεση για
τη ριζική αναδιοργάνωση και ψηφιακή
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης,
τόσο σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την
υλοποίηση σημαντικών έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προωθούμε και
εμπεδώνουμε τη διαφάνεια στη διοικητική δράση, αντιμετωπίζουμε τη γραφειοκρατία, αναβαθμίζουμε την ποιότητα των
υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στηρίζουμε
μια Δημόσια Διοίκηση, αρωγό και εγγυήτρια της οικονομικής ανάπτυξης, της
παραγωγικότητας και της προόδου της
χώρας, κινητήριο δύναμη εθνικής σημασίας, η οποία επηρεάζει καθοριστικά
την ανάπτυξη του τόπου μας.

Ψηφιακή λειτουργία της
Δημόσιας Διοίκησης
Στο Υπουργείο Εσωτερικών, επιδιώκουμε
σταθερά τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού σε συνδυασμό με την πάταξη της διαφθοράς, δια
της αντικειμενικοποίησης των διαδικασιών που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα
της διοικητικής δράσης, αλλάζοντας τον
τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων.
Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν το μετασχηματισμό των δημοσίων υπηρεσιών
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Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών
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Στόχος του προγράμματος “Διοικητική
Μεταρρύθμιση”, προϋπολογισμού 631 εκατ.
ευρώ, είναι η αναδιοργάνωση των κρισιμότερων
δημόσιων υπηρεσιών, προκειμένου να
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών
αλλά και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας
και διαμορφώνουν μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, η οποία θα λειτουργεί εξ
ολοκλήρου ψηφιακά προς όφελος των
πολιτών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα.
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την
αναβάθμιση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Η υλοποίησή της σχετίζεται με:
• Τη διαφάνεια, την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, την ηλεκτρονική
συμμετοχική δημοκρατία και
• Την εξασφάλιση ενός πιο παραγωγικού και αποτελεσματικού Δημόσιου
Τομέα, καθώς οι σύγχρονες τεχνολογίες συντελούν ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Με τον τρόπο αυτό, η Διοίκηση καθίσταται ευέλικτη και ανοικτή στους πολίτες
της τόσο στο τοπικό, όσο και στο παγκόσμιο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι, εξασφαλίζοντας σε
κάθε ενδιαφερόμενο αποτελεσματική
και ποιοτική εξυπηρέτηση, ανεξαρτήτως
γεωγραφικών περιορισμών και κοινωνικών, οικονομικών ή μορφωτικών διαφοροποιήσεων. Στόχος του Υπουργείου
Εσωτερικών είναι η “Ψηφιακή Δημόσια
Διοίκηση για όλους”. Με σημαντικές

αρμοδιότητες και στρατηγικό ρόλο στη
βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης και
στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας,
στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε Ολοκληρωμένη Εθνική Πολιτική με στόχο μια διοίκηση με όραμα, που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα
για την ανάπτυξη της χώρας.

Το Ε.Π. Διοικητική
Μεταρρύθμιση
Στην προσπάθεια συμβάλλει το ειδικό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική
Μεταρρύθμιση”, πρόγραμμα το οποίο
διαθέτει για πρώτη φορά το Υπουργείο
Εσωτερικών, με το οποίο επιχειρούμε την αναδιοργάνωση των κρισιμότερων δημόσιων υπηρεσιών, με έργα και
δράσεις προϋπολογισμού ύψους €631
εκατ., με στόχο καλύτερους και πιο αποδοτικούς διοικητικούς μηχανισμούς που
να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των
πολιτών, αλλά και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.

Τα έργα Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Με γνώμονα τη συνεπή προώθηση της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχεδιάστηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη σημα-

η Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση για όλους
ντικά έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών που εκτελούνται από
την “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”
και αποτελούν δομικά στοιχεία της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας. Ως τώρα
συνολικά έχουν προκηρυχθεί 197 έργα,
ύψους €0,5 δις και εκτελούνται πάνω
από 30 έργα, μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας, καλύπτοντας όλους τους
τομείς της Δημόσιας Διοίκησης (Υγεία,
Οικονομία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη, κ.ά.). Παράλληλα, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
(ΚτΠ ΑΕ) υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως
το Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., Wi-Fi, Digital Health, Eenergy, Ευφυείς Μεταφορές, Ψηφιακός
Πολιτισμός, στις οποίες οι Ανάδοχοι είναι χιλιάδες.
Μόνο για τις δράσεις Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. και WiFi οι ανάδοχοι είναι περισσότεροι από
3.500.

Στο 13,43% η Ευρυζωνική
διείσδυση
Δίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλη
την επικράτεια. Η ΚτΠ ΑΕ υλοποιεί δράσεις που ξεπερνούν τα €250 εκατ. Ας
δούμε τα στοιχεία. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο βαθμός των ευρυζωνικών
συνδέσεων, από 0,2% που ήταν το 2002
και 1% το 2004 εκτινάχθηκε στο 9,1%
το 2007 και μέχρι το τέλος του 2008,
η ευρυζωνική διείσδυση ανήλθε στο
13,43%! Έως τον Ιανουάριο του 2009
το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών υπερβαίνει τις 1,5
εκατ. συνδέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 20,2% σε σχέση με
το προηγούμενο εξάμηνο.
Βήμα - βήμα, δημιουργούμε τις αναγκαίες υποδομές και προϋποθέσεις ασφαλών ψηφιακών συναλλαγών, ιδίως στο

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009

πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Αυθεντικοποίησης, στο οποίο θα συνδεθούν
όλα τα επιμέρους ψηφιακά συστήματα
του δημοσίου που περιλαμβάνει τρία,
άρρηκτα συνδεδεμένα, μέρη: Το Δίκτυο
“ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, την Κεντρική Δικτυακή
πύλη “ΕΡΜΗΣ” και τη διαχείριση των
ψηφιακών πιστοποιητικών του Δημοσίου. Η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προτύπων Διαλειτουργικότητας, (e-gif), διασφαλίζει
την εύρυθμη και αξιόπιστη επικοινωνία
και μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών,
αλλά και μεταξύ της Διοίκησης και των
πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι προδιαγραφές, οι οποίες προκύπτουν από το
Πλαίσιο, εφαρμόζονται στη λειτουργία
της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης ermis.
gov.gr, η οποία παρέχει σε πρώτη φάση,
πάνω από είκοσι (20) συναλλαγές 4ου
επιπέδου. O ΕΡΜΗΣ, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος Παροχής Υπηρεσιών Μιας Στάσης
με την αυτόματη σύνδεση των διάσπαρτων και ασύνδετων, μέχρι σήμερα, δημοσίων δικτυακών τόπων.
Δομικό στοιχείο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το Ελληνικό Κράτος
αποτελεί το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας
Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιών στον Δημόσιο Τομέα, ένα ασφαλές δίκτυο Φορέων
της Δημόσιας Διοίκησης με περισσότερους από 4.500 φορείς/Κόμβους ήδη
διασυνδεδεμένους. Το έργο με την υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (Public Key
Infrastructure-PKI), διασφαλίζει την αμφίδρομη αυθεντικοποίηση πολιτών και
επιχειρήσεων και εξασφαλίζει σε πρώτη
φάση 50.000 ψηφιακά πιστοποιητικά σε
δημοσίους υπαλλήλους.

Παρεμβάσεις στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδουμε στην ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακριβώς διότι αποτελεί το φορέα με το μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών με τον πολίτη σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο
αυτό, εντάσσεται το έργο του Εθνικού
Δημοτολογίου, ύψους €4,1 εκατ., στο
οποίο θα συνενωθούν τα υφιστάμενα
Δημοτολόγια των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας και τα Ολοκληρωμένα
Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΟΠΣΝΑ), προϋπολογισμού μεγαλύτερου των €100 εκατ.
Στον εκσυγχρονισμό των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας συμβάλλει το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Δήμος”,
προϋπολογισμού €7,3 εκατ., αλλά και
η παρέμβαση “Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση”,
ύψους €60 εκατ. Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την
ΚτΠ Α.Ε. σχεδιάζει το έργο του Εθνικού
Ληξιαρχείου, ύψος €40 εκατ., για τη διασύνδεση όλων των Ληξιαρχείων της
χώρας και με όραμα τη δημιουργία της
οντότητας του Έλληνα πολίτη.
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Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών
η Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση για όλους
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Στο portal των ΚΕΠ σημειώνονται πάνω

επιχειρήσεις, έχει εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα

Παραδώσαμε το έργο των Δημοτικών
Διαδικτυακών Πυλών, με το οποίο δημιουργήθηκαν επίσημες ιστοσελίδες σε
470 Δήμους της Ελλάδας, προβάλλοντας την Ελληνική Περιφέρεια σε ιστορικό, πολιτισμικό και τουριστικό επίπεδο.
Παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί
ο Δήμος Τρικκαίων, ο οποίος λειτουργεί
εξολοκλήρου ψηφιακά, (e-trikala.gr).
Η ΚτΠ ΑΕ έχει εντάξει και εκτελεί σειρά
έργων καθημερινότητας, με τα οποία η
Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγματοποιεί το
άλμα από τον “ψηφιακό αναλφαβητισμό” στις “ψηφιακές συναλλαγές” και
την “ψηφιακή γνώση”.

ΚΕΠ: Το όχημα της Νέας
Δημόσιας Διοίκησης
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών - ΚΕΠ,
αποτελούν το όχημα της Νέας Δημόσιας Διοίκησης. Αποτελούν τα πιο φιλικά,
ευέλικτα, προσιτά και αναγνωρίσιμα σημεία επαφής και εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρηματίες, βασισμένα στο
μοντέλο ONE-STOP-SHOP, παρέχοντας
διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνοντας υποθέσεις πολιτών ή επιχειρήσεων, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής διοικητικής
πράξης. Τα ΚΕΠ επιβράβευσε, μάλιστα,
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περισσότερα από 3 εκατ. αιτήματα
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η Ευρωπαϊκή ένωση το 2007, με τον τίτλο “Good Practice”.
Σήμερα, λειτουργούν σε όλη την ελληνική επικράτεια 1.064 ΚΕΠ τα οποία διεκπεραιώνουν 1.040 πιστοποιημένες
διαδικασίες, εξυπηρετώντας εβδομαδιαία περισσότερους από 60.000 πολίτες. Εφαρμόζουμε παράλληλα, δύο
καινοτόμους τρόπους υποβολής αιτήσεων είτε τηλεφωνικά μέσω του 1500,
καθ΄ όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, είτε ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου των ΚΕΠ (www.ermis.gov.gr)
Στο portal των ΚΕΠ σημειώνονται πάνω
από 2 εκατ. επισκέψεις μηνιαίως, ενώ το
call Center 1500, μέσω του οποίου μπορούν να ζητηθούν 93 πιστοποιητικά από
πολίτες και επιχειρήσεις, έχει εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 3
εκατ. αιτήματα.

Ίδρυση Επιχειρήσεων μέσω
των Κ.Ε.Π.
Εργαζόμαστε ήδη για την ίδρυση εντός
των ΚΕΠ, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, κάτι που θα επιτρέψει στην
Ελλάδα να κερδίσει 28 θέσεις στην
παγκόσμια κατάταξη για την ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με την έκθεση
της World Bank.
Αξιοποιώντας την τεχνολογία, ανταπο-

κρινόμαστε στις απαιτήσεις της Ψηφιακής Εποχής. Με την υλοποίηση έργων
πληροφορικής δημιουργούμε ένα διαλειτουργικό περιβάλλον, που απλοποιεί
τη ζωή του πολίτη και τη λειτουργία της
επιχείρησης. Ενδεικτικά, επισημαίνω την
έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών,
την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και
καταγγελιών, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την ηλεκτρονική παρακολούθηση
της προόδου αιτημάτων, την υποστήριξη
αμφίδρομων ηλεκτρονικών διεπαφών
πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο
και την on line μάθηση. Το Υπουργείο
Εσωτερικών, έθεσε πρόσφατα σε λειτουργία τη νέα βάση νομικής πληροφόρησης e-themis.gov.gr, η οποία παρέχει
δωρεάν το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας, από τη σύσταση του Ελληνικού
Κράτους, όπως αυτό δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
υποστηρίζει αποφασιστικά όλους τους
δημόσιους φορείς, ώστε με τις απαραίτητες οργανωτικές και διοικητικές παρεμβάσεις, να επιτύχουν να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά στο νέο ψηφιακό περιβάλλον της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία μπορεί και πρέπει ν’
ανταποκριθεί στις σύγχρονες εξελίξεις.
Η Δημόσια Διοίκηση του 21ου αιώνα
είναι μια Διοίκηση ριζικά διαφορετική,
σύγχρονη, ταχύτερη, ποιοτική, αποδοτική, πιο ευέλικτη και φιλική προς τον
πολίτη, η οποία βασίζεται σε κανόνες
διαφάνειας και αξιοπιστίας.
Είναι μια Διοίκηση πιο κοντά στην Κοινωνία των Πολιτών, αποτελεσματικός σύμμαχος στην καθημερινή μας ζωή.
Ο κύριος Χρήστος Ζώης είναι Υφυπουργός
Εσωτερικών.
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Κρίσ ιμος ο ρόλος των Νέων Τε χ νολογιών

Α

πό την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
στη Διαδικτυακή δημοκρατία είναι
ο τίτλος της νέας έκθεσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τον
τρόπο λειτουργίας των κρατών και τη
σχέση τους με τα νέα μέσα της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τους αναλυτές του
ΟΗΕ, σε πολλές χώρες παρατηρείται μια
τάση προς τον ανασχηματισμό του δημόσιου τομέα, η οποία προκύπτει από
τις ανάγκες των πολιτών σε όλο τον κόσμο και τις απαιτήσεις τους για αποτελεσματικές κυβερνήσεις. Αρκετές χώρες σε
όλο τον κόσμο προσπαθούν να αναζωογονήσουν τη δημόσια διοίκησή τους
και να την καταστήσουν πιο δυναμική,
αποδοτική, διαφανή και ιδιαίτερα προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών. Για να ολοκληρώσουν αυτόν το μετασχηματισμό, οι κυβερνήσεις εισάγουν
καινοτομίες στην οργανωτική τους δομή
και χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Σε αυτό το πλαίσιο, η κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο
στην προώθηση των στόχων του δημόσιου τομέα και στη συμβολή του για την
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να
συμβάλει σημαντικά στη διαδικασία του
μετασχηματισμού μιας οικονομικά αδύναμης κυβέρνησης σε έναν πιο αποδοτικό και λειτουργικότερο κυβερνητικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τους αναλυτές του
ΟΗΕ, στη φετινή έκθεση παρουσιάζεται
αξιολόγηση του νέου ρόλου των κυβερνήσεων στην ενίσχυση των δημόσιων
υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε
όλο τον κόσμο. Το στοίχημα πλέον των
κυβερνήσεων δεν είναι η δημιουργία μεμονωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
που θα αφορούν τον κάθε ένα δημόσιο
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οργανισμό ξεχωριστά, αλλά η διασύνδεση των υπηρεσιών του κράτους με ψηφιακό τρόπο. Στόχος είναι η one-stop-shop
ηλεκτρονική δημόσια υπηρεσία και όχι
η δημιουργία μιας ψηφιακής Βαβέλ κατ’
εικόνα και ομοίωση της αναλογικής.

Καθυστερεί το ηλεκτρονικό
κράτος στην Ελλάδα
Στην έρευνα της αρμόδιας Διεύθυνσης
Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων
των Ηνωμένων Εθνών, για το έτος 2008,
η Ελλάδα βρίσκεται στην 44η θέση, σε
ό,τι αφορά την ετοιμότητά της σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
στην 98η θέση σε θέματα ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση των κυβερνητικών επιλογών
και αποφάσεων (στις ενέργειες, δηλαδή, που έχουν γίνει από πλευράς κυβέρνησης και κράτους), μέσα από την
παροχή ανάλογων διαδικτυακών υπηρεσιών, για να προωθηθεί ο ηλεκτρονικός
διάλογος με τους πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Καθυστερήσεις
παρατηρούνται στην υλοποίηση έργων
υποδομής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παρά την πίεση της Ευρώπης για
περιορισμό των διοικητικών δαπανών
και μείωση του διοικητικού φόρτου. Το
σχέδιο της Ε.Ε. περιλαμβάνει τη θέσπι-

ση ενός κοινού ευρωπαϊκού στόχου για τη
μείωση του φόρτου αυτού κατά 25% έως
το 2012. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, το μερίδιο των διοικητικών δαπανών στο ΑΕΠ (επί
%) είναι 6,8%, όταν στην Ε.Ε. είναι 3,5%.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στην
Ελλάδα το 2008, από τις 20 ηλεκτρονικές
δημόσιες υπηρεσίες που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασικές για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
η Ελλάδα έχει αναπτύξει στο μέγιστο μόνο
τις 7, μειωμένες κατά μία υπηρεσία σε σύγκριση με το 2007. Οι τρεις από αυτές τις
υπηρεσίες απευθύνονται στους πολίτες και
οι τέσσερις στις επιχειρήσεις.
Αναλυτικά, στο μέγιστο βάσει των κοινοτικών προδιαγραφών έχουν φτάσει οι
υπηρεσίες φόρου εισοδήματος, εύρεσης εργασίας, καταχώρησης αυτοκινήτου, κοινωνικών εισφορών, φορολογίας, ΦΠΑ, δηλώσεων στα Τελωνεία. Οι
υπόλοιπες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί
λιγότερο ή ελάχιστα. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη εμφανίζουν οι οικονομικές - φορολογικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες προς
τις επιχειρήσεις είναι περισσότερο προηγμένες από τις αντίστοιχες προς τους πολίτες. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, μόνο
από τις on-line φορολογικές υπηρεσίες

σ την εποχή της Ψηφιακής Διακυβέρνησης
το 2008 σημειώθηκε αύξηση αποδοτικότητας του Οργανισμού (στελέχη ΔΟΥ
& ΓΓΠΣ), μείωση του χρόνου αναμονής
για τον πολίτη κατά την εκκαθάριση της
φορολογικής δήλωσης, εξοικονόμηση
χρόνου από τον πολίτη/ την επιχείρηση
από την ηλεκτρονική υποβολή Ε1/ ΦΠΑ,
ικανοποίηση των χρηστών από την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Όπως τονίζεται από αναλυτές του κλάδου, η εφαρμογή μιας κρίσιμης μάζας
πληροφοριακών συστημάτων, θα μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν την
εικόνα στα θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικής λειτουργίας του κράτους,
χωρίς να δαπανηθούν πολλά χρήματα.
Το καθένα από αυτά, θα μπορούσε να
καλύψει άμεσα θέματα διαφάνειας, αξιοκρατίας, ισότιμης μεταχείρισης διαγωνιζομένων, κ.λπ. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Πληροφοριακό σύστημα (Web Portal)
δημόσιων διαγωνισμών (για προμήθειες, υπηρεσίες, έργα). Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί μητρώο αξιολογητών οργανωμένο
κατά ειδικότητα και αντικείμενο (στην
Ε.Ε. υπάρχει εδώ και 15 χρόνια για την
αξιολόγηση των Ερευνητικών Προγραμμάτων) για να απαλειφθεί το
φαινόμενο της αξιολόγησης διαγωνισμών από αναρμόδιους με το αντικείμενο αξιολόγησης ανθρώπους.
2. Πληροφοριακό σύστημα (Web Portal)
ανακοίνωσης προσλήψεων, στο οποίο
θα ανακοινώνονται όλες οι συμβάσεις
εργασίας και απασχόλησης, που συνάπτουν οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκτός της διαδικασίας
του ΑΣΕΠ.
3. Πληροφοριακό σύστημα (Web Portal)
ανακοίνωσης των αποφάσεων που
λαμβάνονται σε κάθε επίπεδο της διοίκησης. Αυτό θα μπορούσε να οργανωθεί ανά υπουργείο και με ένα
web-service, οι αποφάσεις να συγκε-
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ντρώνονται σε ένα κεντρικό κυβερνητικό portal.
4. Πληροφοριακό σύστημα για την καταχώρηση και ελεύθερη πρόσβαση των
πολιτών στις δαπάνες που πραγματοποιεί κάθε φορέας του δημοσίου.
5. Πληροφοριακό σύστημα ανακοίνωσης όλων των περιεχομένων των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν
αντιδικίες του Ελληνικού Δημοσίου
με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
6. Πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Τιμών.
7. Πληροφοριακό Σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης και προβολής των
δηλώσεων πόθεν έσχες των προσώπων που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση δημόσιων
πόρων και δημόσιου χρήματος.

Η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση μπορεί
να συμβάλει σημαντικά
στη διαδικασία του
μετασχηματισμού μιας
οικονομικά αδύναμης
κυβέρνησης σε έναν
πιο αποδοτικό και
λειτουργικότερο
κυβερνητικό μηχανισμό

Τα δεδομένα
Σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση
στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από
40 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν
άμεσα στην καθημερινή εξυπηρέτηση των
πολιτών και επιχειρήσεων από δημόσιους φορείς και ΟΤΑ. Επίσης, ξεκίνησε η
λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης της
δημόσιας διοίκησης “ΕΡΜΗΣ”, η οποία
αποτελεί κεντρικό σημείο ηλεκτρονικών
συναλλαγών μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και πολιτών. Οι 40 ψηφιακές υπηρεσίες που λειτουργούν, αφορούν στην:
• παροχή δυνατοτήτων ηλεκτρονικής
χορήγησης βεβαιώσεων και η παροχή πληροφόρησης και ηλεκτρονικών
πιστοποιητικών από φορείς, όπως π.χ.
σε θέματα περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, πολιτισμού, πιστοποιητικά γάμου, ληξιαρχικές πράξεις, ασφαλιστική ενημερότητα, κ.λπ.
• ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων
προς μεγάλο πλήθος φορέων της δημόσιας διοίκησης, καθώς και ασφαλι-

στικών ταμείων, επιμελητηρίων, κ.λπ.
• βελτίωση της εξυπηρέτησης σε τομείς, όπως οι ηλεκτρονικές τελωνειακές υπηρεσίες, η στρατολογική
εξυπηρέτηση πολιτών, οι υπηρεσίες
φορολογίας, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των διοικητικών δικαστηρίων, κ.λπ.
• ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) και επιμελητηρίων φορέων του δημοσίου, τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους με ηλεκτρονικά μέσα, με άμεση επίπτωση
τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης
των πολιτών στα ΚΕΠ.
• δυνατότητα ενημέρωσης για θέματα
γενικότερου ενδιαφέροντος (θέματα τουρισμού, τιμές καυσίμων, ηλεκτρονική υπηρεσία ραντεβού ΚΤΕΟ,
οδηγοί πόλεων, κ.λπ.), μέσω της χρηματοδότησης και δημιουργίας των
αντίστοιχων ηλεκτρονικών πυλών.
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Αύξηση Κύκλου Εργασιών, Μείωση Κερδών
Πλ ηρ ο φ ορ ικ ή ς και Επικο ι νων ι ών το 20 0 8

Μ

ε την ερώτηση - ευχή αν το 2ο τρίμηνο του 2009 θα είναι καλύτερο, οι χρηματιστηριακοί αναλυτές συνόδευσαν τις αναλύσεις των οικονομικών
αποτελεσμάτων για το σύνολο της χρήσης του 2008. Σύμφωνα με τον κύριο
Μάνο Χατζηδάκη, αναλυτή της ΠΗΓΑΣΟΣ
ΑΧΕΠΕΥ, το 4ο τρίμηνο του 2008 αποτέλεσε το χειρότερο τρίμηνο για τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών μετά το 4ο τρίμηνο του 2002,
Πίνακας 1. Από τις 290 εισηγμένες, κερδοφόρες ήταν οι 176 και ζημιογόνες οι
114. Από τις κερδοφόρες εταιρίες, οι 63
εμφανίζουν αύξηση κερδών, οι 98 εμφανίζουν μείωση, ενώ επιστροφή στην
κερδοφορία εμφάνισαν 15 εισηγμένες.
Από τις ζημιογόνες, οι 47 εμφανίζουν
αύξηση ζημιών, οι 13 μείωση, ενώ σε
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ζημίες επέστρεψαν 54 εταιρίες. Οι εκτιμήσεις αποδείχθηκαν πολύ πιο αισιόδοξες από τα αποτελέσματα που τελικά δημοσιεύθηκαν. Αν και το φαινόμενο αυτό
δεν αποτελεί πρωτοτυπία, αν θεωρηθεί
ότι οι εκτιμήσεις αφορούσαν ουσιαστικά
μια περίοδο τριών μηνών (από τη στιγμή
που το 9μηνο ήταν ήδη γνωστό) ο βαθμός αστοχίας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, Πίνακας 2. Η μείωση της

ζήτησης ήταν ασφαλώς ο παράγοντας
που χαρακτήρισε το 4ο τρίμηνο. Σε μια
περίοδο που ο κύκλος εργασιών του τελευταίου τριμήνου του έτους αποτελεί
για τις εμπορικές εταιρίες το 40% των
συνολικών εσόδων, η κοινωνική αναταραχή στις κυριότερες πόλεις όχι μόνο
επιβράδυνε το ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών, αλλά οδήγησε σε μείωση στο κλείσιμο του χρόνου. Η χρημα-

Εταιρίες/ Χρήση

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Με κέρδη

77%

83%

83%

76%

73%

73%

61%

Με ζημιές

24%

17%

17%

24%

27%

27%

39%

Πίνακας 1. Εξέλιξη αναλογίας κερδοφόρων/ ζημιογόνων εταιριών (Οικονομικές Χρήσεις 2002 - 2008),
Πηγή: ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, 2009

στις εταιρίες του κλάδου Τεχνολογιών
στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Κύκλος Εργασιών

Δ(%)

Λειτουργικά Κέρδη

Δ(%)

Κέρδη μετά
από Φόρους

Δ(%)

89.599.760

12,20%

9.882.150

-13,10%

5.712.151

-42,80%

Πίνακας 2. Αποτελέσματα 291 εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 12μηνο 2008, σε εκατ. €,
Πηγή: ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, 2009

τοοικονομική κρίση οδήγησε σε μείωση
του ρυθμού των χορηγήσεων και γενικά
των δανειοδοτήσεων. Η κάμψη των διεθνών τιμών των εμπορευμάτων μείωσε
τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, χωρίς
ωστόσο το γεγονός αυτό να αναπληρωθεί από μείωση των αποθεμάτων. Η αρνητική χρηματιστηριακή συγκυρία δεν
επέτρεψε την υποστήριξη των κερδών
από έκτακτους παράγοντες.
Το 1ο τρίμηνο του 2009 δε θα διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2008. Μικρές βελτιώσεις ίσως
παρατηρηθούν στους ισολογισμούς
των εμπορικών εταιριών, οι οποίες κατάφεραν την περίοδο των εκπτώσεων
να μειώσουν τα αποθέματά τους και να
ισορροπήσουν το δανεισμό και τη ρευστότητά τους. Από την άλλη πλευρά, οι
τράπεζες αγόρασαν ακριβές καταθέσεις
κλείνοντας το τρίμηνο των προθεσμιακών στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και ακόμα και αν υποστηριχτεί, ότι το μέγεθος
αυτό δεν ξεπερνά το 25% του παθητικού τους, η πίεση στα επιτοκιακά περιθώρια θα μειώσει την κερδοφορία του
1ου τριμήνου. Η εικόνα βελτιώνεται στο
2o τρίμηνο, όπου υπάρχει αποκλιμάκωση των επιτοκίων, γεγονός το οποίο θα
δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
δανείσουν με καλύτερα περιθώρια, παρέχοντας περισσότερα κεφάλαια κίνησης στις επιχειρήσεις. Σε αυτό το ενδε-
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χόμενο στηρίζεται όλη η χρονιά, καθώς
η απελευθέρωση των κεφαλαίων θα
δώσει και τις απαραίτητες ανάσες ρευστότητας στους περισσότερους κλάδους
της οικονομίας (οικοδομή, κατανάλωση,
επενδύσεις).
Προς το παρόν, όμως, οι κίνδυνοι που
διαφαίνονται στη νέα ατζέντα της ελληνικής αγοράς, με βάση όσα αυτή τη στιγμή εκφράζονται στις αποτιμήσεις, είναι:
πιθανή μείωση του ΑΕΠ, πτώση στον
τουρισμό, νέες επισφάλειες στις τράπεζες, κατάρρευση των αγορών των βαλκανικών χωρών. Κοιτώντας το ποτήρι
μισογεμάτο, το ρίσκο των “μη προοπτικών” είναι ήδη ενσωματωμένο στις τιμές
και η αγορά περιμένει κάποιον καταλύτη στην πραγματική οικονομία, που θα

επαναφέρει τις επιχειρήσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης του παρελθόντος. Στο
τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης
χρήσης παρατηρήθηκαν τα εξής φαινόμενα: Πάνω από €1,1 δις οι ζημιές σε 90
ημέρες. Καταστροφική συγκυρία φαινομένων σε διάρκεια και ένταση. Πληθώρα επισημάνσεων και θεμάτων έμφασης στις λογιστικές καταστάσεις. Μεγάλη
μείωση περιθωρίων κερδοφορίας με το
καθαρό περιθώριο να γίνεται αρνητικό.
Οριακή η εικόνα κλάδων που εμφανίζουν ελαστικότητα στη ζήτηση. Αύξηση σε προβλέψεις, απαξίωση συμμετοχών και αρνητικά έκτακτα αποτελέσματα
από υποτίμηση παγίων. Στροφή σε μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και
ομολογιακά δάνεια. Αύξηση στις λειτουργικές ταμειακές ροές. Μικρότερες
ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Μειωμένα μερίσματα λόγω τραπεζών και μείωσης καθαρών κερδών. Απειλή για πολλές εταιρίες η διαμόρφωση υψηλότερου
χρηματοοικονομικού κόστους έναντι της
απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων τους.
Αποτίμηση αγοράς: Σε αξία ρευστοποίησης οι περισσότερες εταιρίες.
Συνολικά, τα αποτελέσματα του 2008

Τα αποτελέσματα του 2008 “ταλαιπωρήθηκαν”
από ό,τι ήταν δυνατόν να πάει στραβά. Ακόμα
και η συνεισφορά κάποιων θετικών παραγόντων
(κέρδη ισοτιμιών, ακίνητα, εύλογες αξίες)
εξανεμίστηκε στην πληθώρα και τη διάρκεια
των αρνητικών φαινομένων της φετινής χρήσης
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Αύξηση Κύκλου Εργασιών, Μείωση Κερδών στις εταιρίες του
το 2008 στο Χρηματιστήριο Αθηνών
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(κέρδη ισοτιμιών, ακίνητα, εύλογες αξίες)
εξανεμίστηκε στην πληθώρα και τη διάρκεια των αρνητικών φαινομένων της φε-

τινής χρήσης. Σύμφωνα με την ανάλυση
της ΠΗΓΑΣΟΣ AΧΕΠΕΥ, εκτιμάται ότι στο
2ο τρίμηνο του 2009 υπάρχει η δυνατότητα προοδευτικής αναστροφής του επενδυτικού κλίματος, γεγονός το οποίο θα
δώσει και στη χρηματιστηριακή αγορά
περισσότερα κίνητρα ανόδου ή διόρθωσης των πολύ χαμηλών αποτιμήσεων.

Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αύξηση εσόδων και μείωση κερδών είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα
των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών στους κλάδους Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Ειδών και
Λύσεων Πληροφορικής. Σύμφωνα με την
ανάλυση των αποτελεσμάτων του συνό-

κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Οι αναλυτές της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ θεωρούν
πως οι εξελίξεις στον κλάδο θα καθοριστούν
από την ευόδωση των πλάνων των εταιριών
να αυξήσουν το ποσοστό διείσδυσης της
συνδρομητικής τηλεόρασης στην εγχώρια αγορά
που αγγίζει σήμερα περίπου το 8%

λου των εισηγμένων εταιριών της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, ο κλάδος της Πληροφορικής συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη
δεκάδα των εταιριών με τη μεγαλύτερη
αύξηση δραστηριότητας. Ωστόσο, τόσο
ο συγκεκριμένος κλάδος όσο και ο κλάδος των Ειδών και Λύσεων Πληροφορικής συμπεριλαμβάνονται και στην πρώτη
δεκάδα των εταιριών με τη μεγαλύτερη
μείωση λειτουργικής κερδοφορίας.

Στον κλάδο Ειδών και Λύσεων Πληροφορικής το 2008 παρατηρήθηκε αύξηση τζίρου κατά 5,1%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €944,9 εκατ. Το ΕBITDA των
εισηγμένων εταιριών του κλάδου έφτασε
τα €4,2 εκατ., μειωμένο κατά 86,8% σε
σύγκριση με πέρυσι. Ο κλάδος επίσης
εμφάνισε ζημίες ύψους €20,8 εκατ. σε
σύγκριση με κέρδη μετά από φόρους
ύψους €3,8 εκατ. το 2007.

Στον κλάδο της Πληροφορικής το 2008
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση τζίρου κατά 40,3% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €2,2 δις. Από την άλλη πλευρά
εξίσου σημαντική ήταν η μείωση των
EBITDA που έφτασε το 54,5%, ποσοστό
που αντιστοιχεί σε €149,4 εκατ. Ζημίες
ύψους €42,1 εκατ. εμφάνισε το σύνολο
των εισηγμένων εταιριών του κλάδου
σε σύγκριση με κέρδη μετά από φόρους
ύψους €125,3 εκατ. το 2007. Η συνεισφορά του κλάδου στα έσοδα του συνόλου των εισηγμένων εταιριών κατά το
2008 ανήλθε στο 2,5% από 2% το 2007,
στα EBITDA ανήλθε στο 1,5% από 2,9%
το 2007 και στα κέρδη μετά από φόρους
ανήλθε στο 0,7% από 1,3% το 2007.

Στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών το
2008 σημειώθηκε αύξηση τζίρου κατά
3,6%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €6,7
δις. Τα EBITDA των εισηγμένων εταιριών του κλάδου σημείωσαν αύξηση κατά
4,2%, φτάνοντας τα €2,2 δις και τα κέρδη
προ φόρων μειώθηκαν κατά 12% φτάνοντας τα €520,8 εκατ. Η συνεισφορά του
κλάδου στο σύνολο της επίδοσης των
εισηγμένων εταιριών κατά το 2008 μειώθηκε στο επίπεδο του τζίρου (7,5% το
2008 από 8,1% το 2007). Ωστόσο, ήταν
θετική η συνεισφορά του κλάδου στο
ΕΒITDA του συνόλου των εισηγμένων
εταιριών (23,1% το 2008 από 19,2% το
2007) και των κερδών μετά από φόρους
(9,1% το 2008 από 5,9% το 2007).
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Σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, οι
έντονες συνθήκες ανταγωνισμού του
κλάδου έχουν μεταφερθεί από το πεδίο της τιμολογιακής πολιτικής σε εκείνο του περιεχομένου, με τον αθροιστικό
κύκλο εργασιών και τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) να εμφανίζονται ενισχυμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα
μεγέθη του 2007 (κατά 3,6% και 4,2%
αντίστοιχα), αλλά την καθαρή κερδοφορία να έχει μειωθεί σημαντικά κατά 12%.
Οι δύο εισηγμένοι εναλλακτικοί πάροχοι,
που ανακοίνωσαν αποτελέσματα 12μήνου (Forthnet και Hellas on line) εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις σε επίπεδο
ετήσιου κύκλου εργασιών (+78,2% και
+99,1% αντίστοιχα), οι οποίες, όμως, δεν
είναι συγκρίσιμες λόγω της κατά περίπτωση ενσωμάτωσης των μεγεθών των
NOVA και Unibrain. Σε ό,τι αφορά τον
ΟΤΕ με κύκλο εργασιών στα €6,4 δις
(+1,4%), καθαρά κέρδη στα €601,8 εκατ.
(-9,2%), υπενθυμίζεται, ότι τα περσινά
μεγέθη εμφανίζονται ενισχυμένα από το
έκτακτο κέρδος που προέκυψε από την
πώληση της Infote.
Οι αναλυτές της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ θεωρούν πως οι εξελίξεις στον κλάδο θα
καθοριστούν από την ευόδωση των πλάνων των εταιριών να αυξήσουν το ποσοστό διείσδυσης της συνδρομητικής τηλεόρασης στην εγχώρια αγορά (που αγγίζει
σήμερα περίπου το 8%), καθώς και από
την επιτυχία τους να αυξήσουν τα μερίδιά τους στην αγορά τηλεπικοινωνιακών
προϊόντων υψηλότερων περιθωριακών
αποδόσεων (συνδέσεις ADSL), ενώ βαρύνουσα επίδραση στα οικονομικά τους
μεγέθη θα επέλθει και από τη φάση ολοκλήρωσης των αναπτυξιακών τους πλάνων, με δεδομένη τη σημαντική αύξηση
των δανειακών τους υποχρεώσεων.
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Αύξηση Κύκλου Εργασιών, Μείωση Κερδών στις εταιρίες του
κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
το 2008 στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ΔΠΧΠ (σε χιλ. €)
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Ε

ΠΗ ΓΑ ΣΟΣ

Πληροφορική

Κύκλος Εργασιών

ALTEC
BYTE
CENTRIC MULTIMEDIA
COMPUCON
INFORM ΛΥΚΟΣ
INFORMER
INTRALOT
MLS
PC SYSTEMS
PROFILE
QUALITY & RELIABILITY
SINGULARLOGIC
SPACE HELLAS
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ
ΙΛΥΔΑ
ΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πληροφορική, Σύνολο
Είδη - Λύσεις Πληροφορικής
CPI (6Μ 2008)
INFO QUEST
RAINBOW (6Μ 2008)
ΙΝΤΕΡΤΕΚ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Είδη - Λύσεις Πληροφορικής, Σύνολο
Τηλεπικοινωνίες
FORTHNET
HOL
LANNET
ΟΤΕ
Τηλεπικοινωνίες, Σύνολο
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Σύνολο
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνίας
NEWSPHONE
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνίας - Σύνολο
Εταιρίες Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΙΝΤΕΑΛ
Εταιρίες Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών,
Σύνολο
Λιανικό Εμπόριο
MICROLAND COMPUTERS
ΜULTIRAMA
Λιανικό Εμπόριο, Σύνολο
Χονδρικό Εμπόριο
MARAC
Χονδρικό Εμπόριο, Σύνολο
Συστήματα Αυτοματισμού
ΖΗΝΩΝ
Συστήματα Αυτοματισμού, Σύνολο
Εναλλακτική Αγορά
Ε-ΝΕΤ
ENTERSOFT
OPTRONICS
PERFORMANCE TECHNOLOGIES
Εναλλακτική Αγορά, Σύνολο
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Ισολογισμός

Σύνολο κλάδου ΤΠΕ

2008

Δ(%)

Κέρδη/ Ζημιές
μετά από φόρους & ΔΜ

2007

2008

Δ(%)

2007

2008
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Δ(%)

Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.

228.513
54.680
173.787
6.829
73.435
29.011
835.493
7.068
25.906
16.635
10.328
81.850
44.756
18.437
6.579
3.800
1.617.107

127.273
51.418
605.169
4.912
127.923
14.633
1.077.330
12.431
19.821
16.542
13.448
107.029
49.916
29.342
7.322
4.108
2.268.617

-44,3%
-6,0%
248,2%
-28,1%
74,2%
-49,6%
28,9%
75,9%
-23,5%
-0,6%
30,2%
30,8%
11,5%
59,1%
11,3%
8,1%
40,3%

19.209
6.322
2.885
1.781
12.557
3.355
253.578
3.082
2.415
4.096
446
10.051
3.535
1.262
2.466
1.626
328.666

-112.882
6.072
8.686
-355
18.477
-3.567
192.699
4.186
3.092
3.405
891
17.005
4.171
3.536
2.352
1.670
149.438

-4,0%
201,1%
47,1%
-24,0%
35,8%
28,0%
-16,9%
99,8%
69,2%
18,0%
180,2%
-4,6%
2,7%
-54,5%

-4.020
2.956
968
-13
4.942
1.658
112.301
904
-1.334
2.028
-516
1.419
1.839
995
1.221
29
125.377

-127.499 -3071,6%
2.340
-20,8%
4.364
350,8%
-1.323 -10.077%
5.526
11,8%
8.802
430,9%
50.147
-55,3%
1.820
101,3%
822
161,6%
1.238
-39,0%
-183
64,5%
8.660
510,3%
1.687
-8,3%
302
-69,6%
1.015
-16,9%
91
213,8%
-42.191 -133,7%

Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.

15.382
443.835
11.636
42.924
385.023
898.800

13.249
458.568
14.090
47.143
411.901
944.951

-13,9%
3,3%
21,1%
9,8%
7,0%
5,1%

492
8.454
1.159
2.068
19.627
31.800

622
-11.835
1.077
1.291
13.055
4.210

26,4%
-7,1%
-37,6%
-33,5%
-86,8%

-557
-7.336
771
1.133
9.855
3.866

-13
-26.351
705
513
4.257
-20.889

97,7%
-259,2%
-8,6%
-54,7%
-56,8%
-640,3%

Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.
Ενοπ.

118.842
54.008

211.757
107.536

78,2%
99,1%

-20.085
-15.928

6.474
-2.451

-

-32.533
-37.959

-40.484
-40.417

-24,4%
-6,5%

6.319.800
6.492.650

6.407.300
6.726.593

1,4%
3,6%

2.218.700
2.182.687

2.270.700
2.274.723

2,3%
4,2%

662.600
592.108

601.800
520.899

-9,2%
-12,0%

Ενοπ.

423.000
423.000

509.019
509.019

20,3%
20,3%

15.792
15.792

-14.261
-14.261 -190,3%

-35.082
-35.082

-77.192
-77.192

-120%
-120%

Ενοπ.

65.180
65.180

63.466
63.466

-2,6%
-2,6%

8.124
8.124

8.550
8.550

5,2%
5,2%

3.299
3.299

3.385
3.385

2,6%
2,6%

Ενοπ.
Ενοπ.

10.800
63.738

16.223
65.752

50,2%
3,2%

1.734
1.354

2.523
2.905

45,5%
114,5%

719
603

1.182
2.203

64,4%
265,3%

74.538

81.975

10,0%

3.088

5.428

75,8%

1.322

3.385

156,1%

Ενοπ.
Ενοπ.

85.306
154.532
239.838

47.365
173.596
220.961

-44,5%
12,3%
-7,9%

4.296
1.701
5.997

-21.606
761 -55,3%
-20.845 -447,6%

1.701
-2.844
-1.143

Ενοπ.

15.513
15.513

17.530
17.530

13,0%
13,0%

2.418
2.418

1.881
1.881

-22,2%
-22,2%

113
113

-171
-171

-251,3%
-251,3%

Ενοπ.

8.010
8.010

4.046
4.046

-49,5%
-49,5%

-5.324
-5.324

-1.971
-1.971

63,0%

-2.129
-2.129

-5.407
-5.407

-154,0%
-154,0%

Μητρ.
Μητρ.
Μητρ.
Μητρ.

7.720
5.624
6123
12.140
31.607

8.820
7.114
5014
11.793
32.741

14,2%
26,5%
-18,1%
-2,9%
3,6%

3.751
1.413
2499
1.345
9.008

4.826
1.296
1.520
408
8.050

28,7%
-8,3%
-39,2%
-69,7%
-10,6%

1.453
795
1.806
824
4.878

1.692
1.127
1.106
-49
3.876

16,4%
41,8%
-38,8%
-105,9%
-20,5%

9.866.243

10.869.899

10,2%

2.582.256

2.415.203

-6,5%

692.609

356.578

-48,5%

-24.383 -1.533,5%
-4.734
-66,5%
-29.117 -2447,4%

Πίνακας 3. Αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 12μηνο 2008,
Πηγή: ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, 2009
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Παραμέ νουν ανθεκτικέ ς σ την κρίση οι

Π

τωτικά κινείται ο δείκτης οικονομικού κλίματος στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του
2008, ακολουθώντας την τάση που επικρατεί πανευρωπαϊκά αλλά και στους
υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός,
πως παρά την πτώση του οικονομικού
κλίματος του κλάδου ΤΠΕ, οι επιχειρήσεις ΤΠΕ παραμένουν πιο ανθεκτικές σε
σύγκριση με τις επιχειρήσεις των άλλων
κλάδων, όπως φαίνεται κι από τους δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών της
Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών και του
Εμπορίου στον τομέα ΤΠΕ, οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση
με τους αντίστοιχους γενικούς δείκτες.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα
με το Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του
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Απριλίου 2009, ο Γενικός Δείκτης Οικονομικού Κλίματος εμφανίζει για πρώτη
φορά τάσεις ανάκαμψης τον τελευταίο
μήνα τόσο στην Ελλάδα, όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη.

Η βελτίωση αυτή, χωρίς να μπορεί ακόμα να αξιολογηθεί, αναμένεται να αποτυπωθεί και στον κλάδο Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2ο
τρίμηνο του 2009.

Διάγραμμα 1. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κλάδου ΤΠΕ,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009

επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ
Δείκτης Οικονομικού
Κλίματος στον κλάδο ΤΠΕ
Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΤΠΕ
το 1ο τρίμηνο του 2009 διαμορφώνεται
κατά μέσο όρο στις 83,5 μονάδες και συνεχίζει να κινείται καθοδικά σε σχέση με
το 4ο τρίμηνο του 2008 (95,3 μονάδες),
Διάγραμμα 1. Ο κλάδος ΤΠΕ δεν διαφοροποιείται από τη γενική εικόνα της οικονομίας, καθώς στους περισσότερους
κλάδους το επιχειρηματικό κλίμα είναι
δυσμενές και επιδεινώνεται διαρκώς,
όπως άλλωστε συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Από τους
επιμέρους τομείς ΤΠΕ που συμβάλλουν
στη διαμόρφωση του γενικού κλίματος,
παρατηρείται καθολική υποχώρηση των
προσδοκιών σε όλους τους τομείς μεταξύ 1ου τριμήνου του 2009 και του 4ου
τριμήνου του 2008. Εντονότερη είναι η
πτώση στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου ΤΠΕ και στις Υπηρεσίες ΤΠΕ. Άλλωστε, αυτοί οι δύο τομείς αποτελούν πάνω
από το 80% των επιχειρήσεων ΤΠΕ, γεγονός που επηρεάζει δραστικά το σχετικό δείκτη. Ο δείκτης προσδοκιών στη
Βιομηχανία του κλάδου σημειώνει ηπιότερη υποχώρηση, ενώ η καταναλωτική
εμπιστοσύνη, η οποία επίσης επηρεάζει
τον γενικό δείκτη κλίματος ΤΠΕ, σταθεροποιείται στα - χαμηλά - επίπεδα του
προηγούμενου τριμήνου.

Διάγραμμα 2. Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ και στο Σύνολο των Υπηρεσιών,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009

Επιχειρηματικές προσδοκίες
στον κλάδο Υπηρεσιών ΤΠΕ
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών
στις Υπηρεσίες ΤΠΕ το 1ο τρίμηνο του
2009 καταγράφει σημαντική πτώση σε
σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώνεται στις 87,5 μονάδες, από 102,5 που ήταν το 4ο τρίμηνο
του 2008, Διάγραμμα 2. Η πτώση των
προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ οφείλεται στην επιδείνωση όλων των επιμέρους στοιχείων δραστηριότητας που
διαμορφώνουν το δείκτη: οι εκτιμήσεις
για την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησής τους και της ζήτησης επιδεινώθηκαν αισθητά, ενώ αρνητικές είναι και οι

Παρά την πτώση του οικονομικού κλίματος
του κλάδου ΤΠΕ, οι επιχειρήσεις ΤΠΕ
παραμένουν πιο ανθεκτικές σε σύγκριση
με τις επιχειρήσεις των άλλων κλάδων

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009

προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης. Εξάλλου και στο σύνολο του τομέα Υπηρεσιών, η επίδοση
του 1ου τριμήνου του 2009 συνιστά τη
χαμηλότερη επίδοση της υπό εξέτασης
περιόδου, παραμένοντας σε επίπεδα χαμηλότερα σε σύγκριση με τις Υπηρεσίες
ΤΠΕ. Άρα και το 1ο τρίμηνο του 2009,
όπως και το προηγούμενο, διαφαίνεται
ότι η “κρίση” έχει επηρεάσει μεν τις Υπηρεσίες ΤΠΕ, αλλά ακόμα “αντέχουν” περισσότερο σε σχέση με τις επιχειρήσεις
από άλλους κλάδους των Υπηρεσιών
που φαίνεται να πλήττονται περισσότερο, στο τρέχον δυσμενές περιβάλλον.
Σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησης το τελευταίο τρίμηνο, το 14% των
επιχειρήσεων του τομέα Υπηρεσιών ΤΠΕ
δήλωσαν πως αυτή βελτιώθηκε το 1o
τρίμηνο του 2009, ενώ το 24% αναφέρει επιδείνωση. Το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών θετικών/ αρνητικών απαντήσεων περιορίζεται πάρα πολύ, επίδοση η
οποία όχι μόνο απέχει σημαντικά από
την αντίστοιχη του 1ου τριμήνου του
2008, αλλά είναι και η πρώτη φορά, εδώ
και τουλάχιστον μία πενταετία, που καταγράφεται αρνητικό ισοζύγιο. Αυτό το
γεγονός υποδηλώνει, ότι υπερτερούν
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στον τομέα των

στο δείγμα οι δυσαρεστημένοι από την
τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση σε
σχέση με όσους δηλώνουν ικανοποιημένοι. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αρνητικό ισοζύγιο στους υπόλοιπους κλάδους των υπηρεσιών έχει παρουσιασθεί
από τον Δεκέμβριο του 2008 και παραμένει σε πολύ χαμηλά ακόμα επίπεδα.
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Υποχώρηση καταγράφεται και στις προβλέψεις σχετικά με τη ζήτηση τους επόμενους μήνες, με το 1/5 σχεδόν των
επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο το
επόμενο διάστημα και τις μισές επιχειρήσεις να αναμένουν σταθερότητα. Το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών θετικών/ αρνητικών απαντήσεων διαμορφώνεται στις
-8 μονάδες το 1ο τρίμηνο του 2009, καταγράφοντας σημαντική υποχώρηση σε
σχέση με το μέσο όρο των προβλέψεων
του προηγούμενου τριμήνου. Η επίδοση
αυτή απέχει εξάλλου τα μέγιστα και από
την αντίστοιχη του 2008 (+39 μονάδες),
όταν και διατυπώνονταν αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης.

Επιχειρηματικές προσδοκίες
στον κλάδο του Λιανικού
Εμπορίου ΤΠΕ
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών
στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ και το 1ο τρίμηνο του 2009 υποχωρεί κατά μέσο όρο

στις 83,4 μονάδες, από τις 98,8 μονάδες
το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας έτσι πολύ χαμηλές επιδόσεις αντίστοιχες με αυτές του 2002, Διάγραμμα
3. Αυτό οφείλεται στο ότι οι εκτιμήσεις
για τις τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου,
αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη είναι δυσμενέστερες.
Το επίπεδο των αποθεμάτων βρίσκεται
σε ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα, όπως υποστηρίζουν οι περισσότερες
επιχειρήσεις, με μια μικρή αύξηση του
ποσοστού που δηλώνει ότι είναι υψηλό
για την εποχή. Παρόλα αυτά, η επίδοση αυτή παραμένει υψηλότερη της συνολικής του Λιανικού Εμπορίου. Όπως
συμβαίνει στους περισσότερους δείκτες
δραστηριότητας, έτσι και στον κρίσιμο
δείκτη των πωλήσεων, η εικόνα παραμένει δυσοίωνη. Σχεδόν δύο στις πέντε
επιχειρήσεις (37%) κατά μέσο όρο του
τομέα Εμπορίου ΤΠΕ προβλέπουν πτώση
των πωλήσεών, τους προσεχείς τρεις μήνες. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται άλλωστε

Στον τομέα της
βιομηχανίας
για το επόμενο
τρίμηνο, το 29%
προσδοκά άνοδο,
με αποτέλεσμα
Διάγραμμα 3. Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ και στο Σύνολο
του Λιανικού Εμπορίου, Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009

το σχετικό ισοζύγιο
ποσοστών να
παίρνει πάλι
θετικό πρόσημο

Διάγραμμα 4. Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών Βιομηχανία ΤΠΕ και στο Σύνολο της Βιομηχανίας,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009

στις αρνητικές εκτιμήσεις και για τις τρέχουσες πωλήσεις και το ευρύτερο δυσοίωνο
κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Το σχετικό
ισοζύγιο λαμβάνει για πρώτη φορά και
αυτό αρνητικό πρόσημο και διαμορφώνεται στις -19 μονάδες, επίδοση η οποία δεν
έχει εμφανισθεί την τελευταία δεκαετία.

Επιχειρηματικές προσδοκίες
στον κλάδο της
Βιομηχανίας ΤΠΕ
Οριακή είναι η πτώση που καταγράφει
ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009

στη Βιομηχανία ΤΠΕ το 1ο τρίμηνο του
2009, φθάνοντας τις 70,6 μονάδες από
τις 72,6 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο, συνεχίζοντας να έχει τη χαμηλότερη
επίδοση μετά το 2ο τρίμηνο του 2005,
Διάγραμμα 4.
Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στις
δυσμενείς εκτιμήσεις των βιομηχανικών
επιχειρήσεων ΤΠΕ για το τρέχον επίπεδο τόσο των παραγγελιών όσο και της
ζήτησης, ενώ, παρόλο που ενισχύθηκε
το ποσοστό εκείνων που κρίνουν ότι τα
αποθέματα είναι σε υψηλά για την εποχή

επίπεδα, αυτά εκτιμώνται ως “κανονικά”
από τις περισσότερες επιχειρήσεις (79%).
Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι προβλέψεις
σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη
της παραγωγής των επιχειρήσεων του
κλάδου είναι περισσότερο αισιόδοξες
και το 29% των επιχειρήσεων το 1o τρίμηνο του 2009 (έναντι 4% του προηγούμενου τριμήνου) εκτιμά άνοδο. Στο
σύνολο της Βιομηχανίας καταγράφεται
έντονη υποχώρηση το 1o τρίμηνο του
2009, με το σχετικό δείκτη να καταγράφει τιμή χαμηλότερη από το δείκτη κλίματος των βιομηχανικών επιχειρήσεων
ΤΠΕ. Σχετικά με τις προβλέψεις της παραγωγής των μεταποιητικών επιχειρήσεων ΤΠΕ για το επόμενο τρίμηνο, το 29%
προσδοκά άνοδο, ενώ οι μισές επιχειρήσεις προβλέπουν σταθερότητα. Έτσι,
το σχετικό ισοζύγιο ποσοστών αυξάνεται σημαντικά και παίρνει και πάλι θετικό
πρόσημο (9 μονάδες), επίδοση που είχε
να εμφανισθεί 6 μήνες.
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Αύξηση 19,1% στην Ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών

Η

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η αύξηση
αποδίδεται αποκλειστικά στις πωλήσεις
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
που έφθασαν στα 208.073 τεμάχια και
αυξήθηκαν κατά 58,6%, καθώς ο αριθμός των πωληθέντων επιτραπέζιων συστημάτων έφθασε μόλις τις 101.374 και
ήταν μειωμένος κατά 19,3% σε σχέση
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της
προηγούμενης χρονιάς. Σημαντικό είναι,
ότι η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει τις παραγγελίες ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις εταιρίες, μόνο, όμως,
όσον αφορά στα φορητά συστήματα.
Συγκεκριμένα, οι ελληνικές επιχειρήσεις
αγόρασαν τους τρεις πρώτους μήνες της
φετινής χρονιάς 60.970 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (+23,3%) και
μόλις 58.127 επιτραπέζια συστήματα (23,1%). Στο παρελθόν, οι πωλήσεις των
επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών για επιχειρήσεις ήταν μεγαλύτερες
26

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α
Ρ

ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς
ηλεκτρονικών υπολογιστών στηρίζεται, κυρίως, στους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι πωλήσεις των
οποίων για ένα ακόμη τρίμηνο σημείωσαν εκρηκτική αύξηση κατά 58,6%, σε
σύγκριση με τους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι σημείωσαν
μείωση πωλήσεων κατά 19,3%. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της IDC
για το 1ο τρίμηνο του 2009, κατά 19,1%
αυξήθηκαν οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη χώρα μας στο
πρώτο δύσκολο τρίμηνο της φετινής οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας μικρή
απόκλιση κατά 3%, σε σύγκριση με τα
prelim results που είχε δημοσιεύσει η
διεθνής εταιρία ερευνών του κλάδου
της τεχνολογίας πριν από λίγες ημέρες,
όπου το ποσοστό αύξησης υπολογιζόταν στο 22,5%. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως στα τελικά αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται και οι servers.
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από εκείνες των φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών, όμως, η τάση έχει αλλάξει
πλέον, δεδομένης και της πτώσης που
παρατηρείται στις τιμές των μοντέλων
της δεύτερης κατηγορίας. Στην αγορά
των τελικών καταναλωτών, οι φορητοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο πρώτο
τρίμηνο του 2009 σημείωσαν άνοδο
κατά 79,9%, φτάνοντας τα 147.103 τεμάχια έναντι 81.786 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Από την άλλη πλευρά,

οι σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
για τους τελικούς καταναλωτές σημείωσαν πτώση κατά13,5%, φτάνοντας τα
43.247 τεμάχια, έναντι 50.003 τεμαχίων πέρυσι.
Το γεγονός, ότι στην Ελλάδα η διείσδυση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικά των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ακόμη σε χαμηλά επίπεδα
σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη,

Στο 1o τρίμηνο του 2009 στην Ελλάδα πωλήθηκαν
313.527 φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, έναντι 263.232 τεμαχίων
το αντίστοιχο διάστημα του 2008

Υπολογιστών το 1ο τρίμηνο του 2009
Πλαίσιο με μερίδιο 7,5% και μείωση πωλήσεων κατά 14,8%.

Το γεγονός, ότι στην Ελλάδα η διείσδυση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικά
των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι
ακόμη σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την
υπόλοιπη Ευρώπη, αποτελεί σημαντική
προϋπόθεση για την πορεία της αγοράς

αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την
πορεία της αγοράς τα επόμενα τρίμηνα. Σύμφωνα εξάλλου με τις εκτιμήσεις
των αναλυτών της IDC, οι επιχειρήσεις
στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να επενδύουν στην πληροφορική, προχωρώντας,
όμως, μόνο στις απαραίτητες αναβαθμίσεις και προμήθειες, καθώς μεταφέρουν
τα σχέδια τους για μεγαλύτερες επενδύσεις την επόμενη χρονιά ή και το 2011.
Αναφορικά με την αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών στον τομέα των σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών θα
υπάρξει συρρίκνωση, ενώ ο τομέας των
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
συνεχίζει να αναπτύσσεται με αρκετά
υψηλούς ρυθμούς λόγω της υψηλής ζήτησης από πλευράς καταναλωτών αλλά
και επιχειρήσεων. Μάλιστα, στη σημερινή
οικονομική συγκυρία, στο πλαίσιο περικοπής εξόδων, οι διευθύνσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα επιδιώξουν την
επιμήκυνση του κύκλου ζωής του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Οι επιχειρήσεις,
που θα αναβάλουν τις αγορές λόγω της
κρίσης, είναι πιθανό να αντικαταστήσουν
τους υπάρχοντες σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές γραφείου με φορητούς
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009

Η κατάταξη των εταιριών
Σύμφωνα με την IDC, στο 1ο τρίμηνο του
2009 στην Ελλάδα πωλήθηκαν 313.527
φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έναντι 263.232 τεμαχίων το
αντίστοιχο διάστημα του 2008, σημειώνοντας αύξηση κατά 19,1%. Μεταξύ
των εταιριών του χώρου παρατηρείται
έντονη μάχη για τη διεκδίκηση μεριδίων,
γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην κατάταξη της πρώτης πεντάδας. Σκληραίνει ο ανταγωνισμός μεταξύ των διεθνών
κατασκευαστών, ενώ από τους Έλληνες
κατασκευαστές οι Πλαίσιο, Info-quest
και Multirama βάζουν όλες τους τις δυνάμεις για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δύσκολων καιρών. Από τους
συγκεκριμένους, η Πλαίσιο συνεχίζει να
διατηρεί την παρουσία της στην πρώτη πεντάδα του συνόλου των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αναλυτικά, για ένα ακόμη τρίμηνο η Hewlett
Packard είναι πρώτη στις πωλήσεις σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών με μερίδιο 26,8% και αύξηση 61,6%. Ακολουθεί η Acer με μερίδιο
14,1% και αύξηση 72,3%, η Toshiba με
μερίδιο 10,6% και αύξηση 30,6%, η Dell
με μερίδιο 8,6% και αύξηση 41% και η

Στους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην αγορά της πληροφορικής, η
μάχη μαίνεται μεταξύ των διεθνών κατασκευαστών: Hewlett Packard, Acer,
Asus, Toshiba και Dell. Όπως τονίζουν
οι αναλυτές της IDC, η αγορά των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στην
Ευρώπη, αλλά και την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής, αναπτύσσεται ραγδαία παρά την οικονομική επιβράδυνση. Παρά την οικονομική στενότητα
των καταναλωτών, η συγκεκριμένη κατηγορία ειδών τεχνολογίας συνεχίζει να
οδηγεί την κούρσα ανάπτυξης της αγοράς των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στα
πλεονεκτήματα αυτών των προϊόντων
περιλαμβάνεται εκτός από το ελκυστικό
μέγεθος, το βάρος αλλά και το προσιτό
κόστος, ειδικά για τους νέους σε ηλικία
χρήστες. Επίσης, τα χαρακτηριστικά που
διαθέτουν πλέον οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τους καθιστούν ιδιαίτερα αξιόπιστους για τους πιο απαιτητικούς
και επαγγελματίες χρήστες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της IDC,
στο 1ο τρίμηνο του 2009 στην Ελλάδα
πωλήθηκαν 208.073 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές έναντι 131.224 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 58,6%. Ηγετικό
μερίδιο κατέχει η Hewlett Packard και
ακολουθούν οι Acer, Toshiba, Dell και
Sony. Ειδικότερα, η Hewlett Packard
στο 1ο τρίμηνο του 2009 στις πωλήσεις
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
είχε μερίδιο 31,3% και αύξηση 128,1%,
η Acer είχε μερίδιο 20,1% και αύξηση
64%, η Toshiba είχε μερίδιο 15,9% και
αύξηση 30,6%, η Dell μερίδιο 8,9% και
αύξηση 180% και η Sony εμφάνισε μερίδιο 6,2% και αύξηση 21,1%.
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Αύξηση 19,1% στην Ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών το 1ο τρίμηνο του 2009
Μερίδιο
Αγοράς

Hewlett-Packard

51.932

Acer

25.672

Ε

Κατασκευαστής

1o τρίμηνο
2009

Μερίδιο
Αγοράς

19,73%

83.923

26,77%

61,60%

9,75%

44.242

14,11%

72,34%

Toshiba

25.394

9,65%

33.164

10,58%

30,60%

Dell

19.026

7,23%

26.830

8,56%

41,02%

Πλαίσιο

27.644

10,50%

23.553

7,51%

-14,80%

Sony

10.682

4,06%

12.943

4,13%

21,17%

9.544

3,63%

11.979

3,82%

25,51%

14.677

5,58%

10.142

3,23%

-30,90%

Multirama

6.550

2,49%

9.900

3,16%

51,15%

Info-quest

7.770

2,95%

5.850

1,87%

-24,71%

64.341

24,44%

51.001

16,27%

-20,73%

263.232

100%

313.527

100%

19,11%

E

Υ

Ν

1o τρίμηνο
2008

Ρ

Α

E

I D C

e-shop

Ν

Α

Fujitsu Siemens

Υ

Άλλοι κατασκευαστές

Ε

Σύνολο

% Μεταβολής

1o τρίμηνο
2008

Μερίδιο
Αγοράς

1o τρίμηνο
2009

Μερίδιο
Αγοράς

% Μεταβολής

Hewlett-Packard

28.808

21,95%

65.712

31,58%

128,10%

Acer

25.537

19,46%

41.880

20,13%

64,00%

Υ

Toshiba

25.394

19,35%

33.164

15,94%

30,60%

Dell

6.614

5,04%

18.518

8,90%

179,98%

Sony

10.682

8,14%

12.941

6,22%

21,15%

Ρ

Fujitsu Siemens

10.942

8,34%

7.662

3,68%

-29,98%

E

Ν

Α

Κατασκευαστής

Ε

E
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Πίνακας 1. Κορυφαίοι 10 προμηθευτές στην κατηγορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Servers στην Ελλάδα το 1ο τρίμηνο του 2009,
Πηγή: IDC EMEA, 1ο τρίμηνο 2009 - Τελικά Αποτελέσματα

Πλαίσιο

7.236

5,51%

6.378

3,07%

-11,86%

Α

Asus

178

0,14%

4.227

2,03%

2.274,72%

LG Electronics

4.137

3,15%

4.131

1,99%

-0,15%

Multirama

1.605

1,22%

3.250

1,56%

102,49%

10.091

7,69%

10.210

4,91%

1,18%

131.224

100%

208.073

100%

58,56%

Ν

Άλλοι κατασκευαστές

Υ

Σύνολο

E

Ρ
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Πίνακας 2. Κορυφαίοι 10 προμηθευτές στην κατηγορία Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα το 1ο τρίμηνο του 2009,
Πηγή: IDC EMEA, 1ο τρίμηνο 2009 - Τελικά Αποτελέσματα
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Αυξάνονται οι χρήσ τε ς των συνδυασ τικών

Σ

ημαντική αύξηση της διείσδυσης του
double/ triple play αποτυπώνει η νέα
συνδρομητική έρευνα της Focus Bari με
βάση τα αποτελέσματα για την περίοδο
3/1/2009 - 30/3/2009. Συγκεκριμένα η
διείσδυση της υπηρεσίας σε Πανελλαδικό επίπεδο εκτιμάται στο 25,2%, παρουσιάζοντας αύξηση 22,3% από την περίοδο του Φθινοπώρου (30/9 - 22/12/2008)
και συνολικά 61,5% από το 2o τρίμηνο
του 2008. Όπως διαπιστώνεται από την

έρευνα, καλύτερες τιμές αναζητούν οι
καταναλωτές που επιλέγουν τις συνδυαστικές υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας
και συνδρομητικής τηλεόρασης των διαφόρων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, με
στόχο τον περιορισμό των τηλεπικοινωνιακών τους δαπανών.

Σύμφωνα με τη Focus Bari, στην ελληνική αγορά το 91,6% των καταναλωτών
που έχουν επιλέξει αυτού του είδους τις
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, προσελκύεται από το συνδυασμό τιμής πακέτου/ χρεώσεων. Από την άλλη πλευρά,
όπως δείχνουν τα στοιχεία, παρά την αύ-
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Πάνω από 60%
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της υπηρεσίας

Ν

double/ triple play

Υ

αύξηση στη διείσδυση

μέσα σε ένα χρόνο

E

Ρ

Ε

Διάγραμμα 1. Κατοχή double/ triple play ανά Περιοχή, Πηγή: Focus Bari, 2009
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τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών double/triple play
ώνονται σταδιακά με τις εξελίξεις σε αυτήν την αγορά, αρχίζει να αποκτά ιδιαίτερη σημασία η υπηρεσία να προέρχεται
από μία εταιρία που να είναι γνωστή/
εμπιστοσύνης και για την οποία να έχουν
ακούσει καλά σχόλια από τον κοινωνικό
τους περίγυρο. Σε αναλογία που ξεπερνά πλέον το 80%, οι κάτοχοι της υπηρεσίας δηλώνουν πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι - ποσοστό ιδιαίτερο σημαντικό για
το διάστημα ύπαρξης της υπηρεσίας.

Ψηφιακή ετοιμότητα
Διάγραμμα 2. Βαθμός διείσδυσης και πλήθος ευρυζωνικών συνδέσεων (1η Ιουλίου 2002 - 1η Ιανουαρίου
2009), Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009

ξηση κατά 61,5% της συνδρομητικής βάσης των υπηρεσιών double/ triple play,
υψηλό παραμένει το ποσοστό (74,8%)
των καταναλωτών που δεν θεωρεί ελκυστικές τις προσφορές και δεν προχωρά σε αλλαγή των τηλεπικοινωνιακών
του συνηθειών.

νέου κοινοτικού προγράμματος. Επίσης,
για πρώτη φορά σε αυτήν την περίοδο
φαίνεται ότι η νέα υπηρεσία αρχίζει να
διεισδύει και σε νοικοκυριά που δεν είχαν πριν σύνδεση στο Internet.

Τα ποσοστά διείσδυσης της υπηρεσίας
ήταν και παραμένουν υψηλότερα στο
νομό Αττικής, ο νομός Θεσσαλονίκης
έχει δείξει στον τελευταίο χρόνο εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης που φτάνουν το 167%, ενώ συνεχίζει με έντονο ρυθμό η ανάπτυξη και στα μεγάλα
αστικά κέντρα. Είναι μεγάλη όμως η διαφορά μεταξύ αστικών κέντρων (22,5%)
και περιφέρειας (14,3%) όσον αφορά τη
διείσδυση των νέων τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών, γεγονός που δείχνει πως
απαιτούνται επενδύσεις για τηλεπικοινωνιακές υποδομές στην περιφέρεια της
Ελλάδας, Διάγραμμα 1. Η συγκυρία για
τις εταιρίες είναι αρνητική λόγω της οικονομικής κρίσης και η πολιτεία καθυστερεί σημαντικά τα έργα τεχνολογίας του

Το βασικό κομμάτι αυτής της αγοράς
εξακολουθεί να αποτελεί η υπηρεσία
double Play (σταθερή τηλεφωνία και
Internet), ενώ ο συνδυασμός με IPTV
(triple Play) κυμαίνεται ακόμα σε πολύ
χαμηλά επίπεδα. Από το ξεκίνημα της
μέτρησης, το Μάρτιο του 2008, βασικός
λόγος επιλογής της υπηρεσίας ήταν και
παραμένει το κόστος (τιμή πακέτο/ χρεώσεις) σε συνδυασμό με την απουσία του
παγίου ΟΤΕ (όταν το πακέτο προέρχεται
από εναλλακτικό πάροχο). Οι γρήγορες
ταχύτητες για το Internet αποτελούν το
δεύτερο βασικό λόγο επιλογής της υπηρεσίας. Στους λόγους επιλογής συγκεκριμένου παρόχου και πάλι την πρώτη βαρύτητα έχει το θέμα τους κόστους.
Ωστόσο, καθώς οι καταναλωτές εξοικει-

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009

Τι ζητούν οι καταναλωτές

Σχετικά με την εξέλιξη της ψηφιακής
ετοιμότητας της χώρας μας, η ηγεσία
του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και της Ειδικής Γραμματείας
Ψηφιακού Σχεδιασμού τονίζει πως σήμερα οι μηνιαίες τιμές ευρυζωνικής σύνδεσης ADSL, βρίσκονται στο μέσο όρο
των χωρών της Ε.Ε., έχοντας μειωθεί
περισσότερο από 85%. Σε ό,τι αφορά
τις ταχύτητες πρόσβασης στην Ελλάδα,
η μέση ονομαστική ταχύτητα, ανεξάρτητα του τύπου DSL σύνδεσης, ανέρχεται στα 5,9 Mbit/s. Αυτό κατατάσσει
τη χώρα στην 6η θέση της Ε.Ε. των 27
(στοιχεία Ιανουαρίου 2008). Επιπλέον,
την 1η Ιανουαρίου 2009 μετρήθηκε, ότι
το 43,5% των συνδρομητών ADSL στην
Ελλάδα έχουν συνδέσεις με ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης μεγαλύτερη των
2 Mbit/s. Η διείσδυση του γρήγορου
Internet στον πληθυσμό φτάνει στο
13,4%, έναντι μόλις 0,1% στις αρχές του
2004 (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία
της Πληροφορίας), Διάγραμμα 2.
Εννέα στα δέκα παιδιά έως 24 ετών, χρησιμοποιεί πλέον το Διαδίκτυο, ποσοστό
που αντιστοιχεί στον Ευρωπαϊκό μέσο
όρο. Δεν υπάρχει πια ψηφιακό χάσμα
στις νεαρότερες ηλικίες συγκριτικά με
την Ε.Ε. Στις ίδιες ηλικίες, το ποσοστό
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τηλεφωνία και Internet), ενώ ο συνδυασμός με IPTV
(Triple Play) κυμαίνεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα

των παιδιών που έχουν χρησιμοποιήσει Ηλεκτρονικό Υπολογιστή φτάνει το
99,1%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των νοικοκυριών με πρόσβαση
στο Διαδίκτυο έχει αυξηθεί στο 17,6%,
έναντι 7,7% στην Ε.Ε. των 27. Μεταξύ 2004 - 2009 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 100% της χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από πολίτες (από 27%
του πληθυσμού σε 54% το 2009) και
αύξηση σχεδόν 100% στην πρόσβαση
των πολιτών στο Διαδίκτυο (από σχεδόν 20% το 2004 σε 39% σήμερα).
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Στα νοικοκυριά, το 40% έχει πλέον πρόσβαση στο Διαδίκτυο, έναντι σχεδόν
22% το 2004 (αύξηση 81%).
Το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από
10 εργαζόμενους είναι πλέον αντίστοιχο
αυτού της Ε.Ε. Σε αυτή την κατηγορία, το
99% χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ενώ το 97% έχει πλέον πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σημαντική αύξηση εμφανίζει και το ποσοστό των
επιχειρήσεων (με 10+ εργαζόμενους)
με ευρυζωνική σύνδεση (83% σήμερα,
έναντι λιγότερο του 30% το 2004). Στις
μικρότερες επιχειρήσεις (1-9 εργαζόμενοι) το 62% χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή, ενώ το 50,9% έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (έναντι λιγότερο του
35% το 2004). Η ευρυζωνική πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων αυξήθηκε από πρακτικά μηδενικό ποσοστό το
2004 και 4,7% το 2005, σε 37,8% σήμερα, δηλαδή περίπου επταπλασιασμός
του ποσοστού σε 4 μόλις χρόνια. Ήδη
το 19% των πολιτών χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο για συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες έναντι λιγότερο από 8%
το 2004. To ποσοστό των επιχειρήσεων
(με 10+ εργαζόμενους) που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με δημόσιους φορείς αγγίζει το 81%.

Επίσης, ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης της δημόσιας διοίκησης “ΕΡΜΗΣ”, η οποία αποτελεί κεντρικό σημείο ηλεκτρονικών συναλλαγών
μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των
πολιτών. Περισσότερες από 40 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που αφορούν άμεσα
στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από δημόσιους φορείς και ΟΤΑ, είναι διαθέσιμες
και αφορούν στην:
• παροχή δυνατοτήτων ηλεκτρονικής
χορήγησης βεβαιώσεων και παροχή
πληροφόρησης και ηλεκτρονικών πιστοποιητικών από φορείς, όπως π.χ.
σε θέματα περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, πολιτισμού, πιστοποιητικά γάμου,
ληξιαρχικές πράξεις, ασφαλιστική ενημερότητα, κ.λπ.
• ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων
προς μεγάλο πλήθος φορέων της δημόσιας διοίκησης, καθώς και ασφαλιστικών ταμείων, επιμελητηρίων, κ.λπ.
• βελτίωση της εξυπηρέτησης σε τομείς,
όπως οι ηλεκτρονικές τελωνειακές
υπηρεσίες, η στρατολογική εξυπηρέτηση πολιτών, οι υπηρεσίες φορολογίας, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
των διοικητικών δικαστηρίων, κ.λπ.
• ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) και επιμελητηρίων - φορέων του δημοσίου, τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους με ηλεκτρονικά
μέσα, με άμεση επίπτωση τη μείωση
των χρόνων εξυπηρέτησης των πολιτών στα ΚΕΠ.
• δυνατότητα ενημέρωσης για θέματα
γενικότερου ενδιαφέροντος (θέματα
τουρισμού, τιμές καυσίμων, ηλεκτρονική υπηρεσία ραντεβού ΚΤΕΟ, οδηγοί
πόλεων, κ.λπ.), μέσω της χρηματοδότησης και δημιουργίας των αντίστοιχων
ηλεκτρονικών πυλών.
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ύμφωνα με τους αναλυτές της IDC,
η τρέχουσα οικονομική κρίση είναι
ισχυρή και πλήττει ιδιαίτερα τις χώρες της
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες
εμφανίζουν σημαντικές εγγενείς αδυναμίες. Όπως επισημαίνεται, παρατηρείται
πάγωμα των επενδύσεων στην Πληροφορική. Οι επιχειρήσεις στρέφονται στην
καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων
τεχνολογικών πόρων. Αναφορικά με το
ρυθμό δαπανών για Πληροφορική, οι
αναλυτές της IDC εκτιμούν (Ιανουάριος
2009) ότι παγκοσμίως το 2009 θα κινηθεί με αύξηση 0,5%, το 2010 θα ανέβει
στο 4,4%, το 2011 θα διαμορφωθεί στο
5,9% και το 2012 θα κινηθεί στο 6,2%,
Πίνακας 1.
Δυστυχώς από το σύνολο της παγκόσμιας αγοράς, οι χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης το 2009 προβλέπεται
να εμφανίσουν αρνητικό ρυθμό δαπανών για τον κλάδο της Πληροφορικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC,
το 2008 ο ρυθμός ανάπτυξης δαπανών
Πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη διαμορφώθηκε στο 4,3%, στην Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη στο 12,5%, στη
Μέση Ανατολή και Αφρική στο 13,5%
και στην περιοχή ΕΜΕΑ διαμορφώθηκε
στο 6,2%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για
το 2009, προτού ξεσπάσει η οικονομική
κρίση ο ρυθμός ανόδου δαπανών Πληροφορικής αναμενόταν να φτάσει στο
3,9% στη Δυτική Ευρώπη, στο 15,9%
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη,
στο 12,4% στη Μέση Ανατολή και Αφρική και στο 6,1% στην περιοχή ΕΜΕΑ.
Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης
οδήγησε σε αναθεώρηση των προβλέψεων σύμφωνα με τις οποίες το 2009 ο
ρυθμός ανάπτυξης των δαπανών Πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη προβλέπεται να φτάσει στο 1,2%, στην Κεντρική
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Περιοχή

Δαπάνες Πληροφορικής - Πρόβλεψη Ανάπτυξης (%)
2008

Δυτική Ευρώπη

2009
πριν την κρίση

2009
μετά την κρίση

4,3%

3,9%

Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη

12,5%

15,9%

9,4%

Μέση Ανατολή και Αφρική

13,5%

12,4%

8,5%

6,2%

6,1%

2,8%

ΕΜΕΑ

1,2%

Πίνακας 1. Πρόβλεψη Ανάπτυξης Δαπανών Πληροφορικής, Πηγή: IDC, Ιανουάριος 2009

Ευρώπη

Αναφορικά με το ρυθμό δαπανών για τεχνολογία
παγκοσμίως, το 2009 θα κινηθεί στο 0,5%,
το 2010 στο 4,4%, το 2011 θα διαμορφωθεί
στο 5,9% και το 2012 θα κινηθεί στο 6,2%

και Ανατολική Ευρώπη στο 9,4%, στη
Μέση Ανατολή και Αφρική στο 8,5% και
στην περιοχή ΕΜΕΑ στο 2,8%. Ειδικότερα, περικοπές θα σημειωθούν σε επενδύσεις που αφορούν νέα προϊόντα και
εφαρμογές, εξοπλισμό ηλεκτρονικών
υπολογιστών, servers, επιχειρησιακές
εφαρμογές, αναβάθμιση σε εφαρμογές
αυτοματισμού γραφείου και λειτουργικών συστημάτων και τέλος στα κέντρα
υποστήριξης και εξυπηρέτησης. Οι αναλυτές της IDC ήταν σαφείς, ότι οι δαπάνες για Πληροφορική θα περιοριστούν
αρκετά κατά το 2009 διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, νέα τροπή παίρνει το πλάνο
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των
ελληνικών επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Σύμφωνα με στοιχεία
των εταιρειών, περίπου το 2,5% - 3%
του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων πληροφορικής έχουν αναπτύξει
δράση στο εξωτερικό. Η πλειοψηφία αυτών βρίσκεται στα Βαλκάνια. Σε απόλυτα νούμερα υπολογίζεται πως πρόκειται
για 50 - 60 μικρές, μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις.
Αναφορικά με τη δυναμική της αγοράς
Πληροφορικής στη Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Σκόπια, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, οι αναλυτές της IDC

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009

επισημαίνουν πως υψηλότερες επιδόσεις αναμένεται να εμφανίσουν η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ακολουθούν
τα Σκόπια, η Κροατία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Σλοβενία. Υψηλότερες επιδόσεις σε δαπάνες το 2009 θα εμφανίσει η
αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών
(15,6%), το λογισμικό (13,2%), οι υπηρεσίες (14,1%), και ακολουθούν το storage
(7,8%) και τα δίκτυα (3,9%). Αρνητικό
ρυθμό δαπανών εμφανίζει η αγορά των
servers. Το 2010 η αγορά των servers
υπολογίζεται να κινηθεί πιο δυναμικά, εμφανίζοντας άνοδο δαπανών κατά
5,6%. Στο 14,8% θα κινηθούν οι δαπάνες για λογισμικό, στο 13% για υπηρεσίες, στο 12,3% για storage, στο 12,9%
για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η αγορά της Βουλγαρίας, η οποία εμφανίζει
αύξηση δαπανών για την Πληροφορική τόσο το 2009 με πρόβλεψη της τάξης
του 20%, όσο και το 2010 με 22%. Σύμφωνα με τους αναλυτές της IDC, πρόκειται για μία ανώριμη ακόμη τεχνολογικά
αγορά, στην οποία οι δαπάνες για ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι πολύ πιο
ισχυρές σε σύγκριση με άλλους τομείς
όπως οι υπηρεσίες, το λογισμικό και οι
επενδύσεις σε δίκτυα.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για την αγο-

ρά της Ρουμανίας. Το 72% των δαπανών σε Πληροφορική στη συγκεκριμένη αγορά αφορά τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, το 18% τις υπηρεσίες και
10% το λογισμικό. Από το σύνολο των
ηλεκτρονικών υπολογιστών το 53,3%
των δαπανών αφορούν σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το 44,9% φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
το 1,8% servers. Για το 2009 η συγκεκριμένη αγορά προβλέπεται, ότι θα επηρεαστεί από την τρέχουσα οικονομική
κρίση. Αναμένεται βελτίωση της κατάστασης το 2010. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού.
Στην αγορά λογισμικού της Ρουμανίας το
41% των δαπανών αφορά εφαρμογές, το
40% αφορά υποδομές συστημάτων και
το 19% αφορά άλλες εφαρμογές. Στον
τομέα των υπηρεσιών, οι αναλυτές της
IDC προβλέπουν πως τη μερίδα του λέοντος κατέχει το system integration και
ακολουθούν οι υπηρεσίες outsourcing,
υποστήριξης, εκπαίδευσης και παραμετροποίησης εφαρμογών.

Εκτιμήσεις για την Ελλάδα
Στην Ελλάδα, ρυθμό ανάπτυξης που δεν
θα ξεπεράσει το 2,5%, αναμένεται να
παρουσιάσουν φέτος οι δαπάνες πληροφορικής. Σύμφωνα με την IDC, το 2008
οι δαπάνες στην ελληνική αγορά πληροφορικής διαμορφώθηκαν σε περίπου
€2,58 δις. Για το 2009 υπολογίζεται να
φτάσουν τα €2,66 δις. Η αγορά λογισμικού αναμένεται να παρουσιάσει μεγαλύτερη ανάπτυξη συγκριτικά με άλλους
επιμέρους κλάδους της Πληροφορικής,
με ρυθμό από 3% έως 5,5%, με βάση
τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Ο τομέας
των υπηρεσιών Πληροφορικής αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη από
2% έως 2,5%. Μεγαλύτερη ανάπτυξη,
η οποία θα πλησιάσει το 4%, προβλέπει
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η IDC για την Ελληνική αγορά Πληροφορικής από το 2010 αλλά και το 2011,
Διάγραμμα 1.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να
επενδύουν στην Πληροφορική, προ-

χωρώντας όμως μόνο στις απαραίτητες
αναβαθμίσεις και προμήθειες, καθώς μεταφέρουν τα σχέδια τους για μεγαλύτερες επενδύσεις την επόμενη χρονιά ή και
το 2011. Αναφορικά με την αγορά των
ηλεκτρονικών υπολογιστών στον τομέα των σταθερών Ηλεκτρονικών Υπο-
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λογιστών θα υπάρξει συρρίκνωση, ενώ
ο τομέας των φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών συνεχίζει να αναπτύσσεται
με αρκετά υψηλούς ρυθμούς λόγω της
υψηλής ζήτησης από πλευράς καταναλωτών αλλά και επιχειρήσεων.
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Ακολουθούν τα Σκόπια, η Κροατία,
η Βοζνία-Ερζεγοβίνη και η Σλοβενία
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η Σερβία και το Μαυροβούνιο.
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Υψηλότερες επιδόσεις αναμένεται να εμφανίσουν
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Ειδικότερα, οι πωλήσεις ηλεκτρονικών
υπολογιστών γραφείου θα σημειώσουν
πτώση κατά 8,4% σε αντίθεση με τους
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
που υπολογίζεται να σημειώσουν αύξηση πωλήσεων κατά μέσο όρο γύρω
στο 20%, λιγότερο βέβαια σε σύγκριση
με τα προηγούμενα οικονομικά τρίμηνα. Μάλιστα, στη σημερινή οικονομική
συγκυρία, στο πλαίσιο περικοπής εξόδων, οι διευθύνσεις των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων θα επιδιώξουν την επιμήκυνση του κύκλου ζωής των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Σύμφωνα με την
IDC, οι επιχειρήσεις, που θα αναβάλουν
τις αγορές λόγω της κρίσης, είναι πιθανό να αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες
σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
γραφείου με φορητούς ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, Διάγραμμα 2.
Σχετικά με την πορεία των πωλήσεων
servers στην ελληνική αγορά, τονίζεται
πως η συνολική αξία των servers αναμένεται επίσης να μειωθεί κατά 0,7% το
2009. Στις μεγάλες επιχειρήσεις σημαντικό ρόλο στην τελική τους επιλογή παίζει
ο περιορισμός του κόστους. Παράλληλα
ζητήματα, όπως η υιοθέτηση της πράσινης τεχνολογίας αναμένεται να επηρεάσουν τη συγκεκριμένη αγορά. Ωστόσο,
όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της IDC,
η αποκατάσταση των απωλειών για την
αγορά των servers αναμένεται να είναι
γρήγορη, αν η κρίση διαρκέσει μέχρι το
τέλος του 2009. Στη συνέχεια, το 2010
αναμένεται υψηλή ανάπτυξη των επενδύσεων σε αυτή την κατηγορία.

Σύνολο εξοπλισμού

Hλεκτρονικοί Υπολογιστές Γραφείου

Φορητοί Hλεκτρονικοί Υπολογιστές

χ86 Servers

Μεγαλύτερη ανάπτυξη,
η οποία θα πλησιάσει
το 4%, προβλέπει
η IDC για την
Διάγραμμα 1. Ρυθμός ανάπτυξης Δαπανών Λογισμικού στην Ελλάδα, *Πρόβλεψη, Πηγή: IDC, 2008

Ελληνική αγορά
Πληροφορικής από το

Σύνολο εξοπλισμού

Hλεκτρονικοί Υπολογιστές Γραφείου

Φορητοί Hλεκτρονικοί Υπολογιστές

χ86 Servers

Διάγραμμα 2. Ρυθμός ανάπτυξης Πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα,
*Πρόβλεψη, Πηγή: IDC, 2008

Σύνολο Εκτυπωτών

Ιnkjet Εκτυπωτές

Μονόχρωμοι Εκτυπωτές

Έγχρωμοι Εκτυπωτές

Διάγραμμα 3. Ρυθμός ανάπτυξης Πωλήσεων Εκτυπωτών στην Ελλάδα, *Πρόβλεψη, Πηγή: IDC, 2008

Στην κατηγορία των μεσαίων συστημάτων, οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο σε κρίσιμες περιπτώσεις ή
περιπτώσεις αντικατάστασης, ενώ οι επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να ανα-
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βάλουν τα μη επείγοντα προγράμματα
για το 2010 ή ακόμα και το 2011. Στον
αντίποδα, η λεγόμενη high-end αγορά
servers, είχε δύο εξαιρετικά καλά έτη, το
2007 και το 2008. Στην παρούσα φάση,

2010 αλλά και το 2011

αυτή η αγορά εξαρτάται αποκλειστικά
από τις μεγάλης κλίμακας προσφορές
και τα προγράμματα Πληροφορικής που
δεν αναμένεται να εμφανιστούν για τα
επόμενα δύο έτη.
Η αγορά των αποθηκευτικών συστημάτων - storage στη χώρα μας αναμένεται επίσης να μειωθεί τα επόμενα έτη,
σημειώνοντας πτώση 5% το 2009. Οι
επιχειρήσεις στρέφονται σε λύσεις, που
θα τις βοηθήσουν να αξιοποιήσουν στο
μέγιστο βαθμό την υπάρχουσα αποθηκευτική τους ισχύ.
Στην αγορά των εκτυπωτών, οι επιχειρήσεις - πελάτες θα κοιτάξουν προς τα
πλήρη οφέλη των πολύμηχανημάτων
(multifunctional - MFP) και υπολογίζεται,
ότι θα αντικαταστήσουν την παλιά εγκατεστημένη βάση των εκτυπωτών τους.
Οι έγχρωμες εκτυπώσεις συνεχίζουν να
παραμένουν αρκετά ισχυρές δεδομένου, ότι οι μειώσεις τιμών καθιστούν τα
προϊόντα ανταγωνιστικότερα, Διάγραμμα
3. Και σε αυτή την κατηγορία η πράσινη
τεχνολογία θα καθορίσει σημαντικά τις
τελικές επιλογές των επιχειρήσεων.
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Δ ΡΑ Σ Τ ΗΡ ΙΟΤ Η Τ Ε Σ

11 Μαρτίου 2009
Ξενοδοχείο Athenaeum
Intercontinental

Συνέντευξη Τύπου ΣΕΠΕ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου
2009 Συνέντευξη τύπου με θέμα
“Οικονομική Κρίση και Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών”
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Ελλάδας.
“Η ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι Εθνικό Ζήτημα, που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την
αντιμετώπιση της κρίσης”, δήλωσε ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΣΕΠΕ κύριος Παντελής Τζωρτζάκης,
ξεκινώντας την εφ’ όλης της ύλης παρουσίαση των θέσεων του ΣΕΠΕ.
Η οικονομική κρίση φέρνει στο προσκήνιο την αναγκαιότητα στήριξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που διατρέχουν οριζόντια
όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Οι ΤΠΕ αποτελούν
κομβικό παράγοντα ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα η
χρήση τους είναι μοναδικό όπλο για την
καταπολέμηση της διαφθοράς.
Η έρευνα για τη διαφθορά στην Ελλάδα
βαθμολογεί τη χώρα μας με 4,7 (με άριστα το 10), κατατάσσοντάς την, τελευταία
ανάμεσα στα 15 μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και 57η επί συνόλου 180 χωρών. Αν σε αυτό προστεθεί και η μεταβολή του μεγέθους της διαφθοράς στην
Ελλάδα, που εκτιμάται ότι αυξήθηκε από
€639 εκατ. το 2007 σε €748 εκατ. για το
2008, γίνεται προφανές το μέγεθος των
χαμένων εσόδων από τον προϋπολογισμό της χώρας.
Η διαφάνεια ξεκινάει από την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημό-
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Aπό αριστερά: Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ, Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος
ΔΣ ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ, Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ

σιας Διοίκησης, που εκμηδενίζουν τη
γραφειοκρατία και με ξεκάθαρο, οργανωμένο, οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο βοηθούν τον πολίτη
να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του με
το κράτος. Όμως, στην Ελλάδα καμιά
Περιφέρεια δεν παρέχει ηλεκτρονικές
υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και μόνο 27,45% των Νομαρχιών και 18,29% των Δήμων προσφέρουν
στοιχειωδώς ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Υπεύθυνη λοιπόν είναι η διαχρονική
απροθυμία της Πολιτείας, που συντηρεί τη γραφειοκρατία, που με τη σειρά
της εκτρέφει τη διαφθορά.
Είναι προφανές, ότι σε μια χώρα όπως
η Ελλάδα, που το υψηλό κόστος της εργασίας καθιστά το ζειν και το επιχειρείν
όσο ακριβό είναι στις μεγάλες χώρες και
που η διαφθορά παραμένει σε τριτοκοσμικά επίπεδα, η διεκδίκηση υψηλής διαφάνειας είναι μονόδρομος για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη
της οικονομίας.
Την ώρα που το διεθνές περιβάλλον βοά
από παραινέσεις, αναλύσεις και κινήσεις,

που προτρέπουν τις κυβερνήσεις να λάβουν άμεσα μέτρα για την ενίσχυση των
ΤΠΕ ως μοχλό εξόδου από την κρίση, η
Πολιτεία διαχρονικά αδιαφορεί.
Αδιαφορεί στο μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δια στόματος Jose
Manuel Barroso διαμηνύει, ότι η ενίσχυση των ΤΠΕ είναι μία από τις 10 απαραίτητες και επείγουσες δράσεις, που
θα καταστήσουν την Ευρώπη ικανή
να διεκδικήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάκαμψη της παγκόσμιας
ανάπτυξης.
Αγνοεί το παράδειγμα των ΗΠΑ, που
ανακοίνωσαν ήδη τη χρηματοδότηση
με $6 δις για την κάλυψη του 100% της
χώρας με ευρυζωνικές υποδομές μέχρι
το 2010 και τον ορισμό Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας (Chief Technology
Officer).
Αδιαφορεί στη σύσταση του ΟΟΣΑ, που
προτείνει στις κυβερνήσεις να επενδύσουν στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στην ευρυζωνικότητα, με προτεραιότητα την επένδυση
σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
του τομέα ΤΠΕ και την προώθηση και
αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε ΤΠΕ.
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Την ίδια στιγμή που η Πολιτεία χρηματοδοτεί γενναία το τραπεζικό σύστημα
και παρά τη διεθνή παραδοχή ότι οι ΤΠΕ
αποτελούν μονόδρομο για τη θωράκιση
των εθνικών οικονομιών στην παρούσα
κρίση, οι επιχειρήσεις του κλάδου μας,
δεινοπαθούν λόγω της δυσμενούς αντιμετώπισής τους από τις τράπεζες και του
υπέρογκου κόστους χρηματοδότησης για
την επιβίωσή τους. Η Πολιτεία δεν κάνει
τίποτα, για να καθιερώσει τους αυτονόητους αυστηρούς μηχανισμούς λογοδοσίας και διαφάνειας στη διακυβέρνηση των
τραπεζών. Δεν απαιτεί τις απαραίτητες εγγυήσεις για την απόδοση των ωφελειών
στήριξης της ρευστότητας τους για την ενίσχυση των παραγωγικών τάξεων.
Τις τραγικές συνέπειες της κρίσης για τον
κλάδο μας, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο η άρνηση του Δημοσίου να τακτοποιήσει τις οφειλές των Φορέων του,
για δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.
Οφειλές που σήμερα εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα €500 εκατομμύρια και έναντι
των οποίων, οι επιχειρήσεις ΤΠΕ έχουν
ήδη καταβάλλει ΦΠΑ και εισφορές στα
ασφαλιστικά ταμεία, έχουν εξοφλήσει
τις απορρέουσες υποχρεώσεις και έχουν
δεσμευμένες εγγυητικές επιστολές.
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Ο ΣΕΠΕ καλεί την Πολιτεία, επιτέλους, να
κατανοήσει, ότι η ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι εργαλείο ανάπτυξης για την Ελλάδα. Επαναφέρουμε την πρότασή μας

για σύσταση Υπουργείου Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως το
μόνο τρόπο να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων και η
αναποτελεσματικότητα στο συντονισμό
του σχεδιασμού και της υλοποίησης των
δράσεων για την ανάπτυξη των ΤΠΕ.
Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και σε
εθνικό επίπεδο, η παγκόσμια οικονομική ύφεση μας υποχρεώνει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Η κρίση
νομοτελειακά θα παρέλθει.
Ο ανταγωνισμός όμως δε θα είναι πια ο
ίδιος. Και οι νέες τεχνολογίες είναι μονόδρομος για τη δημιουργία των απαραίτητων εκείνων εθνικών υποδομών, που θα
μπορέσουν να υποστηρίξουν μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική για την ελληνική οικονομία.
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι,
ότι η ανάπτυξη των ΤΠΕ δεν αποτελεί
κλαδικό αίτημα, αλλά εργαλείο καλύτερης ζωής για τον πολίτη, τον εργαζόμενο,
τον επαγγελματία. Είναι εργαλείο ελέγχου σπατάλης και βέλτιστης διαχείρισης
για τον πολυδαίδαλο δημόσιο τομέα.
Είναι εργαλείο δημιουργίας ευκαιριών
για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

28– 29 Απριλίου 2009
“ΘΕΑΤΡΟΝ”, Κέντρο Πολιτισμού
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Λ. Πειραιώς 254

Γ

ια έβδομη συνεχόμενη χρονιά, η διημερίδα CISCO Expo 2009 έλαβε χώρα φέτος την Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Απριλίου
2009, με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ.
Κατά τη διάρκεια της διημερίδας, εκ μέρους του ΣΕΠΕ, η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχε στο panel “Οικονομική Κρίση: Η μεγάλη πρόκληση για τις Επιχειρήσεις”.
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο της Έκθεσης από όπου οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τους σκοπούς και τις δράσεις του
Συνδέσμου μας μέσα από την Εταιρική Παρουσίαση και την τριμηνιαία έκδοση “ΣΕΠΕnews”.

Σ Ε Π Ε
Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Η Πολιτεία δεν ενστερνίζεται την εθνική σημασία της ανάπτυξης των ΤΠΕ για
την πρόοδο της χώρας. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται καμία στοχευμένη δράση
στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της χώρας μας.
Δυστυχώς όμως, δε μαθαίνουμε και από
τα λάθη του παρελθόντος! Η υλοποίηση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” χαρακτηρίστηκε από: καθυστερήσεις στο σχεδιασμό
και στην υλοποίηση των δράσεων, έλλειψη συντονισμού, αδυναμία των Φορέων
να προκηρύξουν και να παραλάβουν τις
δράσεις που είχαν σχεδιαστεί και να λειτουργήσουν τα έργα μετά την παραλαβή
τους, προς όφελος των πολιτών και των
επιχειρήσεων. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) κινείται στο ίδιο πλαίσιο, καθώς έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια από την έναρξη του,
χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
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